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Ова књига је саткана од хиљада истинитих детаља...
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У разговору људи који су га окруживали, Лазар је
осетио тиху радост и пробуђену наду. Та осећања су му
била страна, па их је брзо уочавао у другима. Он сам био
је хронично сетан. Бежао је од куће, од суровог оца и од
мајке која је умела само да слуша, будући да није смела
гласно да воли. Бежао је у проводе, а потом у спавање.
Није се плашио ноћног живота по кафанама, ни сецикеса
у повратку мрачним улицама. На страхове је огуглао,
било му је свеједно. А и физички је, ипак, био у пуној
снази, што због младости, што због дугогодишњег
егзерцира. Те ноћи био је загледан у особе сличног
стаса.
Није познавао никог од њих. Мало кога је уопште
и познавао, јер се није везивао за људе. У кафанчету
„Црни коњ“ тешко да је и могао да зна неког, пошто
тамо никада раније није ни био. Ушао је у кафану зато
што је била отворена. Чувена по раду без престанка,
дању би за сталне госте имала сасвим пристојан свет.
Били су то лађари, путници, трговци и продавци са
Зеленог венца. Такви га нису много занимали. Међутим,
ноћу су ту седела нека потпуно другачија лица.
Угнездио се између њих и наручивао вина...
Млади, врло мршави конобар Миле, већ
обневидео од служења, непрекидно се провлачио између
столова. Он му је и наплатио попијено. Лазар је баш
растегао преостали гутљај како би ослушнуо разговор
два, за то доба ноћи, прилично живахна лица за
суседним асталом.
Били су око деценију старији од њега, рекло би се
да су обојица ушла у тридесет и неку. Да ноћ није
учинила њихов разговор гласним, на први поглед не би
ни могао да закључи да су по образовању школовани
официри, а по искуству припадници специјалних снага.
Разговоре те двојице четника, којима су специјални

задаци на неослобођеним територијама били војни
посао, Лазар је почео кришом да слуша код треће чаше.
До тад је био само загледан мало у бокал, а мало у једну
пригушену светиљку. Благо припит, врло брзо је почео
да, баш као што је својевремено чинио у Санкт
Петербургу, и људе у „Црном коњу“ у мислима сврстава
у некакве групе. То му је био хоби којим се бавио када
не би знао шта ће са собом. Тако је, осмотривши ову
двојицу и чувши делове њихових савршено стручних
реченица о оружју и акцијама преко границе, прво
фркнуо кроз нос, осмехнуо се, па рекао у себи
„командоси“. Та реч му се свидела откад је у Русији
сазнао да је коришћена још у Бурском рату за брзе, лако
покретне пешадијске јединице које могу оно што други
и не помишљају.
Потом је уочио, а онда добро осмотрио, неку
тројицу мрачних типова у углу. Њих је сврстао у
„гиљотине“, јер им је препознао сјај злата у очима, какав
обично имају финансијски шпекуланти. Такви за собом
остављају мртве, јер преко њих газе да би напунили
џепове. Подсећали су га на његовог оца Војислава, па му
је било лакше да се, испијајући вино, дискретним
погледом врати на ону двојицу српских официра.
Пажњу му је код те двојице, заправо, привлачило
њихово одушевљење прекјучерашњом краљевом
одлуком, да сутра, 20. септембра те 1912., почне општа
мобилизација. Полазак у рат за ослобођење Старе
Србије и Македоније од Турака прижељкиван је
деценијама свим срцем у читавој Краљевини. Код
официра, који су већ годинама били на тајним задацима
на тим територијама, као што су била ова двојица нарочито.
„Кажем ти, Милутине... Ми Срби смо били
наковањ по којем се тешким, претешким чекићима
ударало. А тај наковањ је био силан и тврд и... што су
ударци бивали јачи, постајао је све чвршћи“, рече човек

врло дугих бркова, кога је други стално ословљавао са
„Пајо“. Паја отпи гутљај, па настави:
„Патње су нас, брате мој, очеличиле. Ми
постадосмо нација јака, очврсла, изврсна за живот и за
борбу. Врсна за косовску освету. И, дошло наше време.
Баш сада“.
То је било последње што је Лазар чуо. Уздахнуо
је. Климнуо је главом конобару и полако, када је већ
почињао тај четвртак, 20. септембар, изашао из „Црног
коња“.
Уз прве звуке таљига, које су се кретале ка
оближњој пијаци на Зеленом венцу, зора се најављивала
светлијом страном звоника Саборне цркве. То тек
крајичком помало пијаног ока примети када је застао,
окренуо се и још једном гледао ка кафани коју је
напустио. Многе је посећивао, али ово је била прва у
коју је ушао и из ње изашао сам.
Лутајући у мислима од теме до теме, ни једнога
тренутка свесно не дотичући своја осећања, а ни своје
обавезе, обично би дане, неретко и ноћи, проводио у
распуштеном и страстима подложном друштву. То ново,
модерно београдско друштво је у главама имало
двадесетчетворосатни програм „У се, на се и пода се“.
Ноћу се све то демонски умножавало. Лазар, тако сетан,
никада није био коловођа у томе, као ни у било чему
другом. Он само није могао да нађе другачије људе у то
доба. Оних дневних, „финих“, које су му етикеција и
протокол натурали - гадио се. Ма, гадио се и оног
модерног раскалашног шљама. Зато је понекад и био
тако сам. Као и сада.
Те ноћи стално наливана чаша и војничке приче
са суседног стола призвали су снажно сећање на његово
искуство у Санкт Петербургу. Баш када дотакну
најболнију нит коју памти, крваву ђачку ноћ кроз коју је
прошао у далекој земљи из чије је војне академије
избачен, зачу иза себе кораке. Нису били мушки.

Увелико је он умео да разликује звук сељачких опанака,
градских ципела, официрских чизама и модерних
женских потпетица. Управо су оне одзвањале, тражећи
камен, а не блато које је браздило калдрму.
Поглед је скренуо у лево, са врата „Црног коња“
на врата суседне „Варош капије“. Окренуо се цео
налево. Изненадио се: улица је била празна, а кораци су
се и даље чули. Прошла му је иза леђа, с десне стране.
Свидела му се та игра.
Није јој дао да му умакне. Окрет је завршио као
да је у дворишту „Николајевског коњичког училишта“
по хиљадити пут чуо на руском „Кругом!“. Обрнуо се
око своје осе и угледао пар тегет потпетица, сукњу
нешто светлијег тона, бели каиш и исти такав шешир.
Призор, који би више пристајао париским булеварима
него београдским зорама у близини пијаце, довољно га
је заинтересовао да за младом дамом крене. Најпре на
пристојном одстојању, како и приличи некоме из
високог друштва. Истина, умео је он и више да приђе,
толико да се увуче под кожу, јер је био и гладан и жедан
љубави коју није имао у кући. То понашање је бивало
чешће када би био благо припит. Овог пута одлучио је
да буде прави представник свог соја.
Припитост је почела да слаби пред том његовом
жељом. Или, ипак, не само због ње. У „Црном коњу“ је
друштво можда било занимљиво на посебан начин,
ваљда због четника, али вино и не баш. Бар не у ноћним
сатима када би, док се свитање примицало, непознати
гости добијали све разблаженија пића. Можда му се због
тога брже бистрио ум. Не и довољно брзо: умало се не
закуца носем у обод белог шешира. Девојка је нагло
стала.
„Опростите, госпо'јице“, рече и наклони се
главом, са које му шешир из Француске умало не спаде.
„Не, не... Опростите Ви. Мени је дршка пукла...“,
рекоше усне у које се загледао. Прошла је вечност пре

него што је прешао са усана на очи, крупне, пуне
живота, у том тренутку помало посрамљене.
Тек тада спази да девојка пред њим обема шакама
држи торбу с пукнутом дршком. Била је претешка за
младу даму њених година, изгледа и стаса. Одмах
понуди помоћ.
„Да Вам понесем?“, упита је без оклевања, као
што никада није ни оклевао када је желео да се
девојкама приближи.
„Нека, хвала, заиста. Стигла сам. Опростите још
једном“, рече, клецну коленом да му отпоздрави, а онда
спусти тешку торбу испред ципелица и покуца на дрвену
капију. Он оста у месту најпре, па када чу шкрипу шарки
продужи корак-два, и то врло споро. Ослушкивао је
разговор.
„Госпођо Вилипић, ево, донела сам Вам“, рече
девојка, а њена саговорница је само ослови „Босо“, па
додаде: „Анђео си ти. Видимо се у Друштву. Све ћу ја то
да припремим за дечицу“.
Сада је он ишао испред ње, а звук њених
потпетица пратио га је по калдрми. Није навикао да му
женско буде за леђима, јер тако није могао да
контролише ситуацију. Нови ритам игре подсети га на
лекције из Тактике у Санкт Петербургу. Речи
инспектора класе Осипова да „и у изненадним
приликама, макар била неприпремљена страна, војска
мора имати иницијативу“, биле су довољан подсетник да
уради оно што је већ неколико минута планирао. Застао
је, окренуо се и изненадио је својим погледом.
„Опростите, нисам се малопре представио. Лазар
Миловановић“, рече јој збуњеној, а она се, загледана у
његово лепо лице и раскошно одело, представи:
„Босиљка Јовановић. Наставница овдашња“.
„Част ми је“, рече јој и, несвесно, лупи петама,
као да је пред Осиповим лично.

„Војник?“,
упита
га
она,
преузимајући
иницијативу.
„Да... Не, не. Некада давно, учио у Русији за
коњичког корнета“.
„Зар корнет није ово ново, од обланди, за
сладолед?“, упита га насмејаних очију.
Он скоро прасну у смех:
„Па... И ови петроградски корнети су за
хладноћу. Ма, то је само војнички чин. Најнижи чин у
руској коњици“.
„Коњаник без коња“, рече му уз осмех,
натеравши га на дефанзиву.
„Има и таквих, млада дамо...“, рече Лазар и на
трен зарони у своју сету.
„Ова дама је само једна обична госпођица која је
пошла у цркву. Нема потребе да због мене јуришате на
коњу“, рече му насмејана, а он у њеном оклевању да
продужи покрај њега, виде своју шансу. Би му драго што
га је охрабрила.
„У цркву? Да... Занимљиво, и ја сам се тамо
упутио“, одлучи се за маневар „замисли, и ја исто“, који
пропаде истог трена.
„Шта ћете тамо овако рано?“, изненади га она.
„Било би нељубазно да то исто упитам и ја Вас“,
није се лако дао.
„Ја и не идем право тамо. Радим при Друштву...
Друштву за потпомагање и васпитање сиротне и
напуштене деце. Организујемо нешто за нејач без
родитеља. Због приватних часова које држим, морам да
завршим то пре Литургије...“, одговори му и настави још
нешто да прича, а њему се мисли усковитлаше.
Није волео Литургије. Најпре, јер је, још као дете,
на њима морао да стоји дуго поред оца. А то је у њему
изазивало неподношљиву нелагоду. И као дечкић се
питао какав ли је то Бог који дâ таквог оца: суровог, без
емоција, без савести, без саосећања. Оца, коме су паре

на првом месту, а на другом месту је оно што му је, у
ствари, увек било прво - моћ које паре дају. Жена, деца,
сарадници, радници, никад га нису интересовали, сем да
их искористи. Само рад и паре. Стајати поред њега, па и
у цркви, за Лазара је била казна. Није му било јасно
какво је то лицемерје: сви кажу да је Бог добар, и да је
свима Отац, а њему је дао једног - Војислава
Миловановића.
На крају је, тако немирне душе, себе убедио да
Литургије, једноставно, предуго трају. А и подсећале су
га на представе. Као малог су га водили само на неке
досадне, за одрасле, чинило му се. У школи је требало
да зна бар оно основно из катихизма, али ништа се то
њему није урезивало ни у памћење, ни у душу, само
колико за оцену. У Русији, знање из „Закона Божијег“,
како се тај предмет тамо називао, није продубљивао.
Лазар је, просто, почео да личи на оне модерне младе
Европљане који су одлазак у цркву сматрали помало
досадном обавезом, јер у томе нису видели никакав
смисао. „А и стварно предуго траје“, за његов укус.
Међутим, могућност да још мало буде у друштву
необично лепе Босиљке, па макар то подразумевало сат
и по стајања у Саборној цркви, пробуди му машту. „За
лепоту се нешто мора и жртвовати“, помисли, па
саслуша њене последње речи и још једном понуди
помоћ.
„Не бих никако себи могао да допустим да Вам
будем наметљив. Али, ако Вам било каква помоћ треба,
било мојих руку, или финансијска за Друштво, слободан
сам Вам се понудити... “.
Ту ју је већ освојио, умисли због њеног благог
одмицања доње од горње усне. Пристанку на понуђену
помоћ и његов стас је итекако помогао. И синоћ
избријано, лепо мушко лице. И савршено сређени
бркови који су, уз густу и на две стране подељену

полудугачку и дотерану косу, одавали зрелијег човека од
његових двадесет и три.
„Биће ми задовољство“, рече она пре него што се
са њим упути до цркве. На следећем ћошку узе пекмез
од једне чланице Друштва, па се уз Лазара, као носача,
спусти назад до „Црног коња“. Тачније, до врата пре
кафанских, где нађе шегрта пекарског.
„Митре, узми ово од господина... Миловановића.
Молим те, чим газда Драгољуб стигне, нека почне да
меси кифлице. Нема бољих од његових у нашем крају“,
рече уз чудесан осмех, који измами уздах буцмастог
шегрта Митра. А и Лазарев, чија су се чула нагло
пробудила мирисима који су стизали из пекаре
„Младеновић“.
Шетња истом калдрмом, поново на горе, ка
цркви, би прекинута недалеко од ње. Неке бакице им се
испречише. Ни оне нису могле даље, будући да су
жандарми замолили све бројнији народ да стане док
Митрополит Димитрије са свитом не уђе у Саборну
цркву.
„Их, како нам је диван...“, рече једна старица
гледајући снажну фигуру Митрополитову.
„Душа једна. Не знам што га већ сада не поставе
за Свјатејшега“, додаде друга.
Боса им дотаче рамена, па када је препознаше и
осмехом поздравише, шапну им: „Ви свакако знате да
ми је стриц свештеник? Е, па он ми рече да бисмо
ускоро могли опет да имамо српску Патријаршију и
нашег Патријарха...“.
Лазар је стајао иза, гледајући тај необичан трио,
скуп старе мудрости и младалачке лепоте. „Или
обрнуто“, помисли и насмеши се. Гужва је постајала све
већа и већа. Народ се тискао у Саборну цркву. И он уђе
у храм, за Босиљком. Одмакну се затим удесно, јер је у
мушком делу цркве видео старијег брата Луку.
„Лазаре!“, ослови га Лука.

„Добро јутро“, одговори му тихо млађи брат.
„Откуд ти овде?“, више се чудио него што је
запиткивао Лука.
„Могао бих и ја тебе да питам, али ми све ове
униформе око нас наговештавају одговор“.
„Да... Молебствије за срећу савезничког оружја.
Да се помолимо за род наш и пријатеље наше. Па, шта
нам Бог драги да“, појасни му Лука.
Литургија је трајала колико то обично и бива. Уз
Митрополита, служио је велики број свештеника и
ђакона. Лазар није био присутан на њој. Физички да, али
мислима никако. Осим што је није волео због стајања
поред оца, никада је, заправо, није ни разумео. Зато је и
није сматрао битном. Али, два ока, која су била лево од
њега, а никако да се поново сусретну са његовим
погледом, почињао је да сматра све битнијим. Само је о
тој девојци размишљао, несвестан тога, дабоме. Није ни
гледао, ни слушао, шта се испред олтара дешава.
Последње „Амин“ га прену, јер се народ потом
приближи иконостасу, па и њега погура ка Митрополиту
Димитрију. А овај се тада спремао за беседу, коју су
бројни официри и окупљени свет ишчекивали
нетремице. Молитва за више од триста хиљада српских
војника и још више савезничких, који су се спремали за
напад на освајача, Отоманску империју, била је свршена.
Али, не и цела служба.
Митрополит прислони велики крст на груди и
помоли се у себи кратко. Поче да говори о слободи о
којој је сваки Србин од детињства сањао од Косовског
боја до данас. Сањао и све јаче осећао потребу за њом
последњих година, последњих месеци. Нарочито
последњих дана, како су се умножиле језиве вести о
новом таласу мучења, силовања и убијања Срба, који су
на Косову и у Македонији остали под Турцима. Срца
кренуше да ударају јаче чим су Митрополитове речи
почеле да се нижу:

„Побожни Срби! Тамо се наша поробљена браћа
моле Богу скоро пет стотина година. Сваки дан тако
кроз сузе шаљу Богу молитве. И те сузе њихове, сузе
вапаја мученичког, горко падају пред престо Божији.
Бог види правду њихову и зна тешка страдања
њихова, али је немилосрдна људска себичност, која је
све до сада ометала њихово избављење. Па ипак је, ево,
куцнуо на послетку жељени час. Увређена правда Божја
јавља се као осветник потлачених паћеника. Наша браћа
по крви и вери удружише се с нама, да заједничком
снагом ослободимо вековне мученике. Наша војска и
њихове, ево се јављају, као извршиоци Божје правде, као
изасланици самога Бога живог, да пруже братску руку
очајницима, да за њих пролију крв своју и да их
слободне уведу у заједницу свога државног дома.
Хришћани! Знате ли куда ми идемо?
Не идемо туђинима, него својој браћи. Идемо
тамо, где нам је колевка, где је непријатељ запретао
огњиште наше пресвете славе. Идемо да на том
загашеном огњишту поново наложимо огањ слободе и
да око њега окупимо све српске душе, жудне среће и
мирног напредовања. Идемо у свој дом, у коме се љути
безбожник настанио, прегазивши реке мученичке крви и
суза наших жалосних предака. Идемо у своју цветну
домовину, коју је непријатељ претворио у земљу
пустоши, у земљу туге и плача, крви и ужаса. Идемо да
раскинемо ропске вериге са робља, које за нама чезне.
Идемо да од црног робља направимо витезове, да им
вратимо понос Душанових јунака, идемо да
животворном водом, са светога извора слободе, сперемо
с друмова и пространих поља мученичку крв наших
предака.
Идемо да понижене људе из праха подигнемо и
да им вратимо човечанско достојанство. Још идемо
славном Косову да се поклонимо јуначким сенима
честитога Кнеза Лазара, Милоша Обилића и других

храбрих витезова, који с њима изгинуше да вечито живе.
Идемо величанственим Дечанима, да се поклонимо
праху побожнога краља Дечанскога. Идемо славној
Грачаници, да поменемо витешкога краља Милутина.
Идемо дивном Скопљу, да потражимо сјајни престо
силнога Душана. Идемо граду Прилепу, јуначкоме
гњезду Краљевића Марка. Идемо старим разбојиштима,
на којима су свети Немањићи створили стару моћну
српску државу!
Тамо идемо, јер нас тамо чекају наша браћа, која
даље не могу без нас опстати, нити ми без њих. Тамо
идемо, да се с браћом Црногорцима загрлимо у загрљај
неразлучни. Тамо идемо да се с браћом Бугарима и
Грцима састанемо, и да измешаном витешком крвљу
утврдимо вечно дружбу за дела просвете, цивилизације
и заједничке среће и благостања. Тамо идемо, нека
разумеју непријатељи, силни и лукави. Страха се њихова
не плашимо, јер је с нама Бог!
Господ нека благослови заставе наших и
савезничких војника, те да буду страх и ужас
заједничким вековним непријатељима. Нека Господ
пристави анђелске силе и моћну заштиту нашим и
савезничким војницима, и нека заставама њиховим
подари благодат, да са њима јуначки и неповређени
продиру кроз непријатељске редове и да односе победу
за победом! Сила часнога крста нека их храбри, нека их
штити и чува, да се, увенчани венцем победе над
непријатељима, врате неповређени својим драгим, да
сви заједно славимо Бога, Свету Тројицу: Оца, Сина и
Светога Духа. Амин!“
Лазар виде братовљеву сузу. И једну на образу
човека у шињелу. И на лицима две старице. И у
Босиљкином оку.
Београдско Певачко Друштво је певало химну
док је народ излазио. У тој гужви, он изгуби ону због
које је и дошао у цркву. То га је узнемирило. Потражио

је брзо нову тему, као и сваки пут када би хтео да нечим
надомести унутрашњу пустош.
„Лука!“, заустави на улици брата који је кренуо
на посао.
„Е, ту си“.
„Да, кући ћу. Него... Што су сад помињали
Грке?“
„Мислиш, Грке, Бугаре и Црногорце?“
„Да, њих...“
„Па, савезници су нам, побогу, Лазаре! Они ће да
истерују Турке са својих територија, а у исто време ми
са наших. Понекад стварно мислим да седиш на ушима,
као што отац каже...“
Лазара ово последње баш погоди.
„Ама, Лука, Није... Откуд ја знам шта се дешава у
светској политици...“
Брат само одмахну главом у неверици, прекрсти
се, стави шешир и оде.
Лазар се довуче кући.
„Сад се долази?! „Идем само часком напоље са
друштвом“. У шест поподне је то рекао, а у подне
сутрадан се вратио! Битангу сам одгајио, Росо, а не сина.
Битангу!“, грмео је Војислав Миловановић, не
дозвољавајући Лазару ни да гукне.
„Дању са којекаквим фићфирићима, а онда по
кафанама целу ноћ! Јутрос ми господин Бановић каже да
га је видео како излази из „Црног коња“! Еј, из кафане, у
седам ујутру! Разбаштинити те треба, Лазаре! Нећеш ми
више муком створено брукати“, настави Војислав,
намештајући боље кравату. На излазу се окрену и са
врата рече:
„Пријавио сам те“.
„Не разумем, оче... Коме си ме пријавио?“
„Министарству војном, Лазаре. Пријавио сам те“.
„Али... Ја сам ослобођен служења до даљњег...“

„Е, па, дошло је то „даљње“. Више ниси. Први је
дан мобилизације. Овај, или наредна два, бирај сам.
Росо, шешир!“.
„Оче?!“, упита га Лазар једном речи, а све што
чу, би врло кратко:
„Нећеш, вала, мајчин синко, више трошити моје
паре на кафане и друштво, на светске лумперајке и
бесциљна путовања, на београдске теревенке и ко зна
које курве... У Прокупље идеш!“
Лазар Миловановић занеме. Прокупље није био
град који се често спомињао у његовој породици, иако
су му и отац и мајка оданде били. И он сам је у њему
рођен. Али, откако крајем прошлог века дођоше у
Београд и ту Војислав од радње створи трговачки ланац,
финансијски јак и политички све утицајнији, све се мање
спомињала прошлост. Рода тамо малтене више и није
остало са очеве стране, због болести која их је покосила.
Росини су били из села, којега се одрекла када се оно
одрекло ње, „побегуље“.
Чим је Војислав за собом љутито затворио врата,
занемели Лазар упита мајку погледом.
„Истина је, сине“, рече му и седе. „Заборави
Русију и коње. Пријавио те као пешака, као обичног
обвезника, по месту рођења. Чека те...“, па узе наочаре
да прочита печатирани документ из Министарства:
„... Други пешадијски пук „Књаз Михаило““.

Глава прва
„Квинтет 5-4-4-4-5“
Лазар је ћутке отишао у своју собу и бацио се на
огроман кревет. Само је балдахин недостајао да
употпуни слику раскоши у којој је живео. Раскоши у
коју је у последње време углавном свраћао тек да
преноћи, и то када би пропустио да спава код девојака и
жена са којима би, после београдских журева, заноћио.
Обично би се пружио на стомак и, у зависности од
количине попијеног алкохола, јастуком прекривао главу,
или би га бацао на патос. Сада се окренуо на леђа, па на
бок. Гледао је час у велики сат на зиду, више због клатна
него због доба дана, а час ка прозору. Одоздо, са улице,
допирали су гласови и гласне, а некад још гласније,
песме.
Како је дан одмицао, све више народа излазило је
напоље. Осећала се некаква узвишена радост због
пробуђеног достојанства и мириса слободе. На улицама
је било и старо и младо, певало се и клицало... Као да су
све разлике избрисане, све свађе и неслагања. Као да су
сви постали једно. Дан за освету страдања после
Косовског боја дочекан је с узбуђењем. Ишчекивао се
прекид вишевековног ропства.
Лазар је слушао студенте како певају док пролазе
испод прозора, потом децу, онда и неке музиканте. Сви
у заносу. Сви са жељом да коначно ослободе поробљену
браћу, како су увек називани Срби са југа, које нису
успели да ослободе оне 1878. Тада су, вољом великих
сила, призната ослобођења Нишког, Врањског,
Пиротског и Топличког округа, баш оног одакле су
његови Миловановићи. Даље од тога - тада није се
могло. Сада се ти велики више нису питали, Срби су
нашли с ким ће на уздрмане, али и даље моћне, Турке.
Коначно. Отуда и велика радост.

Све то по улицама, у кафанама, у црквама,
деловало му је нестварно. Као да није био из те приче.
Из тог народа. Из народа који је у заједништву вековима
сањао о слободи. Јер, он и није имао заједницу у
породици, па му се чинило да се нико од његових не би
жртвовао ни за њега самог, а камоли за народ. Просто
није знао шта је то, шта је саборност.
А да је само дан раније отишао преко реке у
иностранство, у Земун, код младе удовице која је са
другарицама Аустроугаркама правила дневна уживања
за младу господу, вратио би се још синоћ кући. Уморан,
али на време. Био је одлучио да прескочи ту нову
порцију баханалија, јер је био исцрпљен од претходних.
Захвалио се на земунском позиву и остао у соби да,
после ручка, замишљен, тихо свира на многима
необичном инструменту који је добио у Паризу, усној
хармоници. Уместо преко реке, са друштвом, предвече
је изашао сам, и то на Калемегдан. У повратку из
вечерње бесциљне шетње, по први пут је закорачио у
„Црног коња“.
Сећање на претходни дан, али и ноћ коју је
провео уз вино и прислушкивање два официра, све је
више бледело. Просто је био јако уморан од свега.
Пожелео је, и успео, да брзо утоне у преподневни сан, да
скрене мисли, а одагна умор. Међутим, мајка га је
пробудила, а да још није било ни подне.
„Лазаре... Сине...“, осети како јој се речи
разливају по његовом образу, где је већ била њена
брижна рука.
„Време је“.
Мајку није честито ни погледао. Узевши оно
најосновније, посегну за новцем, али... Запрепасти се.
„Фиока је празна!“. У тренутку схвати да га је
отац већ сада, малтене, оставио без ичега. Онда се брзо
окрену ка Роси Миловановић која само спусти главу, а
руком пружи врећицу.

У њој је било нешто више новца него што је
испрва претпоставио. Али, ни приближно колико се
надао да ће понети из фиоке. Уместо богате потпоре на
коју је навикао, имао је само нешто више од просечног
улова сецикесе. Да није било мајке, не би на пут кренуо
ни са толико.
Пољубио ју је у руку, а она њега у главу. Нису ни
реч рекли једно другоме док се облачио. Оно „Време је“,
којим га је пробудила, као да је забранило свим другим
речима да их следе. И било је време за растанак.
Сишавши низ степенице, затвори капију, а да
није поново погледао мајку. Не зато што није волео
растанке, већ овај није ни схватао озбиљно. Све му је, и
даље, деловало нестварно.
Стари, добри руски ранац окачио је о раме,
поправио крагну чврстог црног капута и кренуо
улицама. И оним које су калдрмисане каменим коцкама,
и оним лошијим које су имале положена дрва као чуваре
стопала од јесењих каљуга. Око њега би час пролазили
војни обвезници, који су трагали за нечим по
продавницама, а час би јурила деца. Играла су се рата,
јасно подељени на Србе и Турке. Дуго су се малишани
једино тако и играли у краљевини, све док, од анексије
Босне, у неке дечје ратове нису ушле „Швабе“ уместо
Османлија. Али, као што је било увек, и сад је фалило
„Турака“ међу њима, јер је ретко ко хтео да на себе узме
улогу „лошег“, оног кога ће сигурно правда стићи.
Прошавши кроз гужву, Лазар дође до двоспратне зграде
у чијем је приземљу била велика радња.
На њеном спрату пронађе брата.
Чим спази најмлађег Миловановића са ранцем,
који одавно није видео, Лука показа двојици сарадника
да се одмах спусте у трговину, па устаде.
„Лазо...?“
„Идем у рат“, пресече сваку неизвесност млађи
брат.

„А? Шта то причаш?!“
„Кажем - идем у рат. Отац ме пријавио
Министарству војном“.
„Шта ти је, Лазаре?“
„Лука, дошао сам само да се поздравимо.
Прокупље ме чека“.
„Какво, бре, Прокупље, човече?!?“, упита старији
брат, спуштајући наочаре на сто, који затим обиђе и
пође Лазару у сусрет.
„Отац издејствовао да служим по месту рођења“.
„У којој јединици!?“, наставише се питања.
„Обичан редов у Другом пешадијском пуку
„Књаз Михаило““.
„Пешак!? Ти!? Чекај, стани, Лазо! А Санкт
Петербург?!“
„Коњица је резервисана за неке друге, Лука. Да
сам бар завршио... Знаш какав отац уме да буде“,
прекиде најпре млађи Миловановић брата, а онда и себе.
Ућуташе обојица. Тишина потраја све док очев
вредни наследник, способни помоћник у вођењу
трговинског ланца, не спази како Лазар врти међу
прстима канап којим је био везан врх врећице.
„Имаш довољно новца?“, упита га.
Одговор је био један помало кисели осмех и
ниско бацање у вис кесице са парама.
Лука се врати за сто, отвори најнижу бочну
фијоку, извади све новчанице повезане канапом и пружи
му.
Лазар је желео нешто да му каже, али... Само му
приђе и загрли га. Дуго, снажно.
„Како ти је нога?“, упита га Лука када се загрљај
окончао.
„Нога? Добро. Мало жига на промену времена“,
рече Лазар.

„Хвала Богу, па прострелне ране нису страшне
када погоде само месо. Али, чувај се ти, ипак. Ране су
ране“.
„Само је једна, Лука. А и прође пет година.
Пуних“, изговори Лазар пре уздаха. Увек је уздисао када
би се сетио крвавог растанка са Санкт Петербургом...
Лука га је гледао, не знајући ни сам шта више да
му каже. И млађи брат је схватио да су истрошили речи,
иако напрасно пожеле да прича са Луком дуго, баш дуго.
Волео је брата зато што је знао да је пун врлина. Било му
је жао што је Лука пристао да игра улогу коју му је отац
наменио. Радио је све што би Војислав волео, да би
избегао очеву суровост. Прилагодио му се. Свео се на
„кућа, посао, књиговодство, црква“. Идеалан син. И
несрећан човек. Обојица нису смогла снаге да се
успротиве оцу, нити је то био ред. Само што је Лука
пристао да живи по очевом рецепту, а Лазар је лако
склизнуо у испразност савременог друштва. Погубљену
и бесмислену. Иако је припадао нараштају који није
имао свест о сопственом срљању у ништавило и
пропаст, Лазар је ипак препознавао сопствену празнину.
И управо тај доживљај пустоши чинио га је сетним, јер
је осећао да је нешто друго, ма колико то не умео да
дефинише.
„Па... Време је“, изговори Лазар и уз нови
загрљај, краћи а снажнији од претходног, оде. Ни овога
пута се није освртао.
Само што је изашао и брзим корацима замакао ка
Теразијама, на којима су још трајали радови на новом
калдрмисању, судари се на ћошку са два човека. Обојица
су била нешто мало старија од њега. Онај виши, оштрих
црта лица и прилично кукастог носа, још је и добро
прошао том приликом. Онај други, мало крупнији, а
нижи од Лазара, затетура се преко извађене и
непоређане калдрме сасвим довољно да му из руку
поиспадаше велике коверте. Лазар се осмехну, свестан

да се све десило случајно, а да, ипак, веће штете нема.
Такво расположење уопште није делио буцко који се,
истовремено са њим, саже да дохвати испуштено.
„Ух!“, просикта тај кроз зубе, па руком пође да
дохвати Лазара за гушу.
„Хеј, хеј! Полако! Извињавам се, није било
намерно“, рече му Лазар из чучња и, одмичући главу,
гурну длан који му је умало дошао до крагне. Није
разумео такву реакцију и управо га она толико изненади
да није ни стигао да преда дохваћени коверат.
Онај виши му приђе ближе и, уз јасан немачки
нагласак, нареди „Остафи то!“. Мрштио је обрве,
примичући се. Други пар очију се такође устреми ка
Лазару. Капци се буцку згрчише попут зуба, а и прсти
му се скупише. Песница тог нижег одједном полете тамо
где је трен раније био невини Миловановићев осмех,
никако подругљив. И, баш када је та рука завршавала
свој кружни пут, згрчени прсти не само да промашише
Лазара, који се брзо измаче, већ улетеше у једну
раширену шаку.
„Добро, момци... два на један. Није лепо“, зачу се
нечији насмејани глас. Све се ускомеша.
Незнанац, који се однекуд створио, одгурну
мањег нападача на оног високог, па заузе гард, баш као и
двојица која нису проговарала после „Остафи“ и „Ух“.
Туча би се сигурно развила да Лазар и његов тајанствени
заштитник нису готово истоветно избегли ударце,
одбранивши се левим рукама, а онда десним погодили
шта су тражили. Један браду оног високог, а други
стомак оног нижег.
Када се зачула вика жандара у даљини, обојица
задаше још по један ударац, тек толико да на улицу баце
непристојне странце и почеше да трче. Заједно, истом
страном улице. Освртали су се све док нису видели да
жандари придижу ону двојицу. Миловановић подиже
руку и заустави један фијакер у који обојица ускочише.

„Само вози напред“, рече Лазар, који се, задихан,
окрену да види са ким је то уопште ушао у ову авантуру.
„Јанаћко“, представи се момак који би му могао
бити вршњак, а који је имао мало светлију црвенкасту
косу. Био је ширих рамена од сапутникових, кратких
бркова и косе спуштене уз понеки талас низ главу, а
подељене прецизним раздељком.
„Лазар. Лазар Миловановић“, би одговор, уз
пружену руку.
„Јанаћко Јовић“, зачу се потом одговор, па се
обојица насмејаше.
Неколико стотина метара даље, зауставили су
кочијаша. Када му Лазар плати, изађоше пред
продавницом у којој су се неки момци свађали ко ће
купити последњи табак папира за цигарете. Сцена је
постајала прилично непријатна.
„Да улетимо и међу ове?“, упита шаљивим тоном
Јовић.
„Немој. Сутра би све новине морале да пишу како
су београдски жандари по цео дан помагали људима да
устану“, одговори му насмејани Лазар.
„Неће, бре. Не пишемо ми по новинама такве
ствари“, настави се весели разговор.
„А ти си новинар?“, упита Миловановић.
„Био. Ту и тамо. Последње три плате у
„Политици““.
„А, је л'? Честитам. А пре тога?“
„Свуда по мало. Прво као помоћни радник у
„Малој Србадији“, онда...“
„Шта ти је то?“
„Мала Србадија?“
„Аха“, одговори и упита истовремено Лазар.
„Недељни лист Савеза сокола“.
„Извини. Нисам једно време живео овде“.

„Ал' бијеш к`о да јеси“, насмеја се Јанаћко, па
додаде: „И онда сам прешао у „Пијемонт“, ту и написао
прва два-три своја реда. И тако... А ти?“
Лазар хтеде да каже толико тога, али се баш тада
гужва рашчисти, па несвесно скрену тему.
„Ови изађоше. А ја морам по неке потрепштине,
пут ме чека“.
„Опет из Србије?“
„Да. Мислим... Идем у рат, мобилисан сам.“
„А, па не идеш ти, брајко, из Србије. Ти идеш из
ње – у њу“, одговори му Јанаћко, па га изненади,
пребацивши му руку преко рамена: „А и ја на пут. У
Прокупље“.
Миловановић је остао збуњен. Био је више
збуњен него када је пред зору чуо оне потпетице
госпођице Босиљке. И више збуњен него када је себи
допустио да му у малом, препуном црквеном дворишту
умакне осмех какав не памти да је игде у белом свету
срео. Тог часа, пред радњом, готово да је више био
збуњен него када му се отац обратио.
„Прокупље!?“, изговори готово испрекиданим
слоговима.
„Тако је“.
„Јанаћко...“, хтеде да му све појасни Лазар, али се
сети пресавијеног ратног распореда који му је стајао у
десном џепу, те то показа свом новом познанику. Док је
Јовић читао, Миловановић схвати да у другој руци, све
време, држи коверат због којег је туча и почела.
„У Прокупље... У Прокупље, и ти?!“, насмеја се
Јанаћко, кад прочита документ из Министарства војног.
Тресну Лазара по плећки и поведе га ка радњи: „Да
понесемо шта се мора. Нећу подеран или гладан на
Турке!“
„Их! Таман посла!“
Лазару све некако постаде веселије него што је до
пре само четврт часа мислио да ће бити могуће.

У огромној радњи, испод чијег назива уђоше,
било је свега и свачега. Понајвише роптања помоћних
радника, који нису стизали да дану душом од посла
откако је проглашена мобилизација. Роптали су они и
раније, али ово сада није се могло издржати. Скоро
свако мушко, за рат способно, долазило је да нађе себи
штагод за пут. Неко одећу, неко обућу, неко рубље, а
сви - прибор за бријање.
„Господине Миловановићу, па то сте Ви!“, рече
један од продаваца и климну главом, понизно.
„Ја сам, Перице, ја сам. Не сагињи се, нисам ти ја
мој отац“, рече му Лазар, а Јанаћко се нађе у чуду.
„Отац...? Миловановић? Војислав ти је отац?!“,
упита Јовић. Син власника трговачког ланца климну
главом попут Перице. Јанаћку одмах сину зашто су
онако журно прошли испод натписа на коме је, изнад
улаза у радњу, највећим словима управо било исписано
„Миловановић“.
Кратку тишину прекину глас сервилног радника.
„Чиме могу да вас услужим, млади господине?“
„Види ти њега... Син чувеног Миловановића, а
обара човека једним потезом, као теле кад се ритне!“,
насмеја се гласно Јанаћко Јовић, што би и потрајало да
га саговорник не прекори погледом. Лазар се обрати
продавцу, иза ког се поређаше, у савршеном поретку,
сви помоћни радници.
„Требаће нам неке ствари, Перице. Спакуј нам по
три пара чарапа. Вунених“.
„Вунених, господине Миловановићу?“, упита
радник, који је, на први спомен чарапа, кренуо руком ка
најмодернијим, танким, кончаним, Београђанима врло
драгим од почетка века. Испрва због помодарства, јер су
стизале из „Прека“, преко реке – из Аустроугарске, а
потом због удобности.

„Да, Перице, вунене. И обојици још по: веш,
бритву, брус за њу, каиш такође, чешаљ, сапун и...
комплет за шивење“.
„Лазаре Миловановићу, ти као да ме изводиш на
бал!“, узвикну Јанаћко.
„Само ти спакуј то“, рече газдин син раднику, а
да се није ни окренуо ка свом новом познанику. Када то
и учини, климну му главом и додаде: „Веруј ми“.
Први пут, после јучерашњег одбијања да са
друштвом оде у Земун, Лазар је био сасвим убеђен у оно
што ради. Истина, праћење потпетица госпођице
Јовановић такође би могао да сврста у такве потезе, али
је то ипак била напрасна одлука авантуристичког духа.
Ова сада била је проткана укључивањем мозга, коначно.
Одавно није доносио такве одлуке, примети и он сам.
„Е, вала, кад нам и господски синови о рату знају,
јао си га вама, Турци“, рече Јанаћко и даље ведра духа,
када га прекину продавчев глас:
„Господин Лазар је у Русији стицао војна
знања...“
„Доста!“, прекину га младић о коме је Перица
почео да прича мимо онога што радници о својим
газдама говоре муштеријама. Разговор се, ипак, настави
и то Јовићевом знатижељом.
„А, је л'? Русија? Учио у неком кадетском
корпусу? Ау, `лебац ти пољубим!“
„Прескочио сам корпус. На Училишту сам био...“
„Како, бре, прескочио?!“, упита Јанаћко,
знатижељан као и окупљени радници.
„Код Руса ти је кадетски корпус као код нас
основна школа и скоро цела гимназија. Други степен
војног образовања су ти те њихове академије,
Училишта...“
„Па, како си упао тамо?“
Лазар ућута на трен. Догађаји су били превише
болни да би о њима разговарао отворено.

„Отац ме уписао. Имао сам године, наше
гимназијско образовање, био здрав, и... ето. Него,
Перице, стави све ово на мој рачун, па да кренемо. Остај
ми здраво“.
„Нема проблема, господине Миловановићу. С
Богом пошли“, рече продавац и главом брзо показа
помоћним радницима да упакују тражену робу. Тада се
огласи и Јанаћко Јовић.
„Не, не, не... Чекај мало, нећеш ми ти плаћати
ратну спрему“.
„Сматрај то... даром захвалности“, одговори
Лазар.
„За шта, бре?“
„За начин на који смо се упознали“, гласио је
одговор, пропраћен осмехом. Расправе више није било,
ни тада, ни када су изашли. У Лазаревом пакету за пут
нашла се и једна машиница за бријање. Последњи хит из
белог света. Мало ко је имао, јер се још није рашчуло за
њу, а и била је бескрајно скупа. Но, за газдиног сина
продавац је спаковао и машиницу и пуну кутијицу
резервних ножића.
Јанаћко je предложио да, пре него што оду на
београдско Тркалиште, место окупљања свих обвезника
који нису из Београда, а које је мобилизација у њему
затекла, сврате до његове редакције да се опрости.
„Немаш никог другог овде?“, упита га Лазар,
стављајући пун ранац на раме, гледајући час коверат
који је и даље био код њега, час у правцу из ког су
побегли.
„Немам. Кирајџија сам. Са газдарицом, мајкаБисом, већ сам се поздравио, а сви остали моји су у селу.
Из Доње Речице сам“.
„Онда, правац „Политика“. Ипак ћемо да доспемо
у новине, видим ја“, насмеја се Лазар, те у добром
расположењу продужише куд су се и упутили.

Дан је постајао све ведрији. Оно мало облака што
је било, разишло се, а што је више подне одмицало, све
је више људи било на улицама. Нека чудесна енергија
испунила је град. Из једне гостионице се орила песма
„Еј, трубачу“, са једног прозора чуло се: „Тата, врати
нам се цео!“. Уплакана, а поносна девојка са ћошка
упућивала је можда последњи поглед свом драгом, који
је већ био спреман за рапорт. Био је у коњичкој
униформи, препознао је Лазар по боји нашивака на
крагни. Не тако давно био је убеђен да ће му живот
обележити иста таква какву је угледао - плава, коњичка.
Сада га је, међутим, чекао пут у непознато. И црвена,
пешадијска крагна.
У Македонској улици, испред четвороспратне
зграде „Политике“, Јанаћко је почео да се поздравља са
познаницима редом. Најпре са чистачем ципела, гаравог
лица и врхова прстију, онда са неком госпођицом
пискавог гласа, а затим с људима и на самом улазу.
Баш ту, кад је завршио руковање са једним благо
погрбљеним, врло мршавим младићем, по изгледу пре
уличним продавцем новина него њеним ствараоцем,
Јанаћка у сред речи прекиде додир по рамену.
„Сине, да питам...“, рече старија жена, која се
одједном створила иза леђа двојице нових познаника,
док су се договарали којим путем, после „Политике“, да
иду ка Бањичком пољу и тамошњем Тркалишту.
„Реците, мајко“, одговори јој Јанаћко.
„Имала сам два сина, ту, мало старија од тебе.
Обојица као комите погинули. Четници, како је онај
млађи једино говорио. Више никога немам. Ја сама...
Нађите ми, ви новинари, кога ја да опремим и да га ја,
као мајка, у борбу испратим. Одужиће ми се, ако мојим
синовима запали свеће тамо доле испод Куманова“.
Стара, сиротињски одевена жена, ту заћута. Речи
нису прекорачиле ни Јанаћкове усне. Лазареве нарочито.

Јовић се, ипак, огласи. Тек пошто је пригрлио
мајку која више никог нема.
„Ја ћу однети то, госпођо. Идем сад на
Тркалиште, баш сам кренуо. Наћи ћу најбољег јунака и
рећи му да има див-мајку!“
Она жена му ослони главу на широке груди,
угура му у шаке велику мараму у коју је упаковала шта
је имала за војника-незнанца, те оде, тихо и уплакано.
Лазар и Јанаћко су ћутке гледали час у њу, час
један у другога. У тишини се и попеше на први спрат.
„Јовићу, Јовићу, оде нам ти!“, вртео је лево-десно
главом један старији уредник, који је дубоко прегазио
четрдесету, па више није био ни трећепозивац.
„А, шта ћете, чика-Милуне, мора неко и да ратује,
не само да ређа слова“, насмеја се по ко зна који пут тог
дана Јанаћко.
„Вала да знаш, стварно има да се ради... Без
престанка. Не знаш, бре, о чему пре да пишеш. Да л' о
народном одушевљењу, да л' о томе што су се дигли сви
наши савезници, да л' ћеш пре о добровољцима са
којима војне власти немају појма шта ће, нису их толико
очекивали, да л' о проблемима...“
„Каквим проблемима?“, упита Јанаћко.
„А, Београд ти је ово, сине... Увек проблемa има.
Ено, јутрос се потукли неки на Тркалишту због места у
реду... Па онда возови препуни, јер се од дела железнице
формирају војне композиције. Па онда неки мангупи код
Теразија изударали стране официре...“
Лазар и Јанаћко се погледаше, али се само Јовић
усуди да пита за детаље.
„Ма, шта кажете? Официре!? Савезничке?“
„Не знам све, ено ти га Милош... Милоше? Симо,
где оде онај вртигуз?“
„Па, по бурек“, мрзовољно одговори упитани,
такође стари, новинар. Брецунуо се, не толико због

питања на које је Милун на тренутак заборавио одговор,
него због много посла.
„Да, да... Бурек. Мора нешто и да се једе... Где
сам стао? Не знам све, Јовићу, кажу да је био неки
Аустријанац. И да није био нешто много речит“.
„Аустроугарски официри нам вршљају по граду
усред мобилизације? Па, мајку им, њима ништа није
свето, ни кад непријатељ иде у рат!“, нашали се опет
Јанаћко.
„Тише, Јовићу. Не лудуј на те теме. Ми се са
Швабама споримо, а не ратујемо. Тај ти је неки војни
изасланик, шта ли је већ...“
„Ма, шалим се ја, чика-Милуне. Него,
Аустријанци, кажете... Па, добро, нека дефилују. Имају
шта и да виде.. Јанаћка, рецимо“, рече Јовић насмејано,
но, схвати да није мудро ту прекинути реченицу и одмах
додаде: „Јанаћка, како креће на Турке! `Ајд', живи били,
па се видимо!“
„Жив ти нама био и у радости нам се вратио“.
„Збогом пошао, куд год крен`о“, огласи се и онај
Сима, притрча и, загрливши младог колегу, рече:
„Ти у Моравску дивизију идеш?“
„Јесте, Боже здравља“.
„Ако се сретнете са оним мојим Тимочанима, а
хоћете, и они су у Првој армији... Ако устреба – нађи се
оној мојој двојици...“
„Хоћу, гос'н Симо, како не би'...“
Ту се некако растадоше, са много жеља сабраних
у мало речи. На изласку, Лазар на степеницама упита:
„Аустроугаре смо тукли? Лепо, нема шта...“
„Није лепо, Лазаре“.
Сад се Миловновић насмеја:
„Како, Јовићу, 'није лепо', а брк ти се смешио
горе када смо сазнали ко су она двојица?“
„Није лепо... Одлично је!“, прасну Јовић у смех,
па опет обгрли Лазара.

Насмејани, кренули су даље. Миловановић реши
да отвори коверат који је носио још од туче.
„Чек`, да видим шта је ово...“
Отворише знатижељно, кад унутра једна мапа.
Обична, као на часу земљописа. Само са неколико
заокружених планинских масива.
„Маћедонија“, рече Јанаћко.
„Да...“, сагласи се Лазар, па покуша да разуме
шта је тих неколико кружних покрета оловком требало
да значи, али не успе. Маса људи, у коју су некако
изненадно упали, усиса их и избаци стотинак корака
даље – право на Теразије, опет.
Народ се кретао ужурбано. Ретко се ту могла
приметити дотерана госпођа, која би иначе, у то доба,
после ручка, изволела шетати до Калемегдана. Не, није
било хаљина из иностранства, великих шешира и нових
рукавица. Отмену господу је одменио обичан народ,
шегрти и калфе, помоћни радници и рибари, аласи. Сви
су ишли однекуд и некуд, гласно и раздрагано
причајући, или планирајући нешто и свашта. Неки су већ
били до пола у униформи, неки грађански одевени, тек –
свако би за тему свог разговора, или свог постојања,
имао само једно - рат ће, рат са оним ко браћу држи у
ропству. Коначно.
„Ово је неки нови Београд?“, промрља Лазар,
увелико навикао на дотерани женски свет, на момачке
шале са корзоа, на скупи „Шато лафит“, вино које не
може свако ни у Бечу да приушти. Сада су, међутим,
„неки нови Београђани“ заузели Београд. Онај обични
свет који господа не примећује, осим када нешто захтева
или очекује.
„Није то нови, него прави Београд, господине“,
добаци му неко у пролазу. Миловановић се, заједно са
Јовићем, окрете и осмотри младића који им се обратио.
Имао је сако од доброг штофа и нешто старије,
изношенe панталоне. Гологлав, бујне косе, са качкетом у

руци, климну главом да отпоздрави, па им, онако
затеченима, додаде: „Кажем, прави је ово Београд. Само
господске очи не умеју да га виде“.
„Је ли, бре...!“, хтеде оштро да га прекине
Јанаћко, али се, посматрајући незнанца исувише искоса,
помери напред. И, застаде кад примети крупне, црне очи
и врло танке бркове, подшишане тек толико да су попут
црте изнад усне. „Чедомире!?“
„Ја сам. Јок, моја баба је“, одговори му другар из
школе.
„Ала ти је баба дотерала бркове... По европски“,
рече озбиљног лица Јанаћко Јовић, па застаде, а онда
прасну у смех. Трен касније, испред збуњеног Лазара,
деси се загрљај. А онда и представљање.
„Чедомире, ово ти је Лазар, мој нови познаник.
Лазаре, Чедомир. Знамо се од детињства“.
Лазар климну главом и пружи руку, но примети
једну малу задршку пре него што му шака изађе у
сусрет.
„Чедомир Антонијевић. Уча је краће. Учитељ
будући, ако Бог да да свршим шта је преостало од школе
кад рат прође“.
Новог познаника Лазар осмотри још једном. Не
због одела и обуће, већ због става који примети у очима
и оном оклевању. Пред собом је имао неког ко би му
могао бити вршњак, али одлучног, разборитог погледа,
из ког је било јасно да постоји сопствено „ја“.
„Него шта, него ћеш да свршиш школу. Па, да
учиш децу како смо осветили Косово“, насмеја се Јовић,
тапшући по плећима друга.
„Tреба децу учити и томе, и љубави према брату,
где год да је, али и љубави према правди, знаш? А нема,
Јанаћко мој, правде ако народ иде да гине, а господа ће и
даље да се шепури“, рече Уча и климну брадом у правцу
леђа саговорника.

Тамо је неки богато угојени момак под лактовима
имао руке две младе даме, које су поносно скретале
пажњу на нове шешире и још блиставији накит, усред
раног поподнева. Лазар је знао однекуд тог дебељка,
учинило му се да га је сретао по журевима, на којима се
точило само страно пиће и на које је долазио само
богати свет, но имена и порекла није могао да му се
сети. Уосталом, више се дружио са девојкама него са
момцима. Природно.
„Ено, Влада ти је чист пример“, настави Чедомир
Антонијевић тише:
„Чиновник већ у двадесетој, са државном платом
и родитељима који могу сваког од нас да купе. Да ме
извини господин Лазар“.
Миловановић само махну руком у стилу
„Настави, слободно, не дотиче ме то превише“. И Уча је
наставио.
„Кажу ми другови да му је отац средио да не
служи војску. Оправдао га неком болешћу“.
„Јасно. Види се и на сто метара да је болестан“,
добаци напрасно озбиљан Јанаћко.
„Како?“, као да упиташе и Лазар и Уча.
„Има поремећај равнотеже, у глави. Морају две
да га држе“, насмеја се Јовић, са њим и остала двојица.
„Пусти га, бре, Чедомире“, настави Јанаћко.
„Запамтићемо ми ко је ишао на Косово и Маћедонију, па
кад се вратимо, лако ће се дугови наплаћивати“.
„Нећемо ти ми, Јовићу мој, ништа наплаћивати.
Новчаник је увек пун код газда, а празан код народа. И,
из тог празног увек иде у пун. А пуни новчаници се
тешко празне“.
„Их, бре, Чедомире Антонијевићу, тебе та
политика скроз опи. Пусти буцка да лечи главу, човече,
а ми `ајмо да попијемо једну заједно, па да се растајемо“.
„Драге воље, друже, али, пут ме чека. Завичај
зове. Други пук. Стигао позив“.

„И ти пош'о на збориште? Ау, лепоте! Видиш ли,
Лазаре, како нам се друштво увећава! Има да маршира
пук Књаза Михаила – београдским корацима!“
Лазару би и мило и чудно што младић, кога је
управо упознао, треба да крене на исти пут, у исти пук.
Једино није знао колико ће још моћи да ћути, да не
реагује на став „сва су господа иста“. Уздржа се,
препусти се корацима и слушању нових познаника.
„Како ћемо одавде, а? Да узмемо неки фијакер?
Ненадано уштедех паре за спрему“, рече Јанаћко,
погледа Лазара, па додаде: „А онда сам још добио и
једну приде“.
„То иде највећем јунаку кога будемо видели на
Хиподрому“, подсети га Миловановић.
„О, по француски ћемо сада? Хипо-дром“,
насмеја се Јовић, очигледно више волећи српску реч за
место за коњска надметања, Тркалиште.
„Од грчког је то, мој Јанаћко. „Хипо“ је коњ,
„дромос“ је нешто као стаза. А користе ту реч и Руси, и
у Америци чак, а наравно и Французи“, убаци се
Чедомир Антонијевић.
„Ау, бре, бре...“, рече насмејани Јанаћко Јовић.
„Видиш ли ти, Лазаре, у каквог учитеља овај стасава?
Немој, Чедо, да паднеш Турцима шака, ко ће нашу децу
онда да учи да једну обичну ствар кажу на страном,
уместо на свом језику?!“.
На путу за Бањичко поље, он скрену до мале
радње да купи дуванског папира, пошто га у трговини
Миловановића више није било. Чекајући га, Чедомир се
обрати Лазару:
„Нисам малопре хтео да будем неваспитан...“,
рече, застаде, али кад виде да није успео да све појасни
једном реченицом, додаде: „Оно, када сам о господи...
Нисам мислио на сву господу. Него ме тај француски
капут подсети на беду у народу и...“

Лазар се тихо осмехну, ваљда зато што се осетио
прихваћеним од овог младог човека који, очигледно,
није трпео неправде.
„Иде и господа у рат, Чедомире Антонијевићу“.
„Иде, Лазаре, само... Деца које господе? Оне
највеће - углавном не“.
„Па, господо Антонијевићу и Миловановићу, да
запалимо по једну“, придружи им се Јовић. Забаци
рамена уназад, крцну пршљеновима врата, поче из
кесице да вади дуван и завија цигарету у ходу.
„Миловановић? Лазар?“, упита се наглас Уча.
„Иде и господа у рат, Чедомире Антонијевићу“,
понови своју реченицу син чувеног Војислава, па
додаде: „Јер, и господа су народ“.
Јанаћку ништа не би јасно, Учи тек понешто.
Ипак, није се дао лако.
„Камо среће да је више таквих...“.
Није се дао ни Лазар.
„Видиш, Учо... То твоје учење... Како би оно
објаснило да синоћ, уочи почетка мобилизације, ниси
могао човека да нађеш у биоскопу, кажу? Испред
„Париза“ празно. Прича се да је у „Колосеуму“ и
„Модерном биоскопу“ синоћ, ко је хтео, могао да се игра
жмурке, а да га нико не нађе, нити ода. Значи, и господа
иде у рат“, понови Миловановић.
„Иде, него шта“, рече Јанаћко, увуче дим, па
клепи Лазара по плећки, а онда, са цигаретом на доњој
усни, поче да завија другу. Уча одговори:
„Иду неки, тачно, зато што је сад другачије.
Тол'ко смо чекали ово, па и разумем што иду. А, колико
њих се завукло у куће? Чекају да обвезници оду и да
позивари одложе трубе и добоше. И онда да наставе по
старом, брига их. Увек су заштићени родитељским
заслугама или њиховим новцем“.
„Па да ли је баш тако? Држава нам не би била
спремна за рат да, после аустријске царинске кризе,

господа није нашла друге начине за извоз?“, одговори
му Лазар.
„Да не треба још и да хвалим гуликоже? Оне који
су прво упрегли народ у јарам, па тек пре две године,
кад се дигло радништво, тек је онда господа донела
закон којим се радно време смањује? И то како се
смањује!? „Чујте и почујте, на десет часова дневно! На
десет, смањује се радно време за занатске и
индустријске раднике, а на дванаест часова дневно за
помоћне раднике!“. Јесу ли тако ишли продавци новина
и јављали „радосну“ вест?“.
Лазар је ћутао... Уча настави:
„Је л' треба народ прво да изгине у штрајку, као
што је оно четворо деве'сто седме на Чукарици?! У
Шећерани... Или да се војска шаље на раднике као у
Мајданпеку, Бору и Вршкој Чуки? Да би тек тада
буржоазија пристала да се уведе дан одмора у недељи?
Један једини дан! И, шта је онда било!? Уместо да дођу
памети, они - шта?! Почеше себи да угађају још више“,
говорио је Уча, замшљено.
„Еј, Учо, мани се... Па увек је било неправде. Од
како је света и века. Престоница је ово. Овде увек има
свега“, покуша Јанаћко да умекша Учину горчину.
„Ама, није тако само у Београду. И није сваки
Београђанин такав, разуме се. Али, немој па сад ни ти. Је
л' беше оно, Јовићу, када тебе позваше на одслужење, да
је твој комшија одједном ослобођен? Јесте. „Није здрав“,
рекли. Немој, брате, да се лажемо. Отац му у среском
суду... Ујутру није здрав, увече се весели својој
„болести“ у хотелу, са све званицама. Еј, у „Европи“
наздравља што је преварио државу! Онај ко превари
државу на ситно, не жели јој добро ни на крупно! Је л'
тако или није?!“
„Увек је тога било, Чедо...“, поче опет Јовић. „Па,
не можеш ти натерати рибу на суво. Где ће он, онако сав
намирисан, по прашини да леже? Јесте и тај од трећег

разреда учио теорију и био на оним дечјим војним
вежбањима, али... Није то његово природно окружење.
Њему нормала није природно станиште. Је л` ти, Учо,
стварно мислиш да ће он, са две-три фрајле, сад хтети да
учи како се стара пушка „берданка“ пуни по једним
метком сваки пут кад опалиш претходни? Ил`, ако му је
лакше, да са пет метака пуни нову брзометку, „маузер“?
То би му било брже“, насмеја се Јовић. „Не иде, бате. Па
немој да зафркаваш и ти. Ко би онда, Чедо, наздрављао
по прокупачкој „Европи“?“ и пружи старом другу
завијену цигарету.
„Е, мој Јовићу, земљаче мој... Господи се може
све што јој се прохте. Њихове касе ће да се пуне, а
радници ће да грцају. Геџа ће у ров, а господичићи у
фијакере“, говорио је Уча баш у тренутку кад се један
фијакер заустави поред њих.
„Лазаре!“, довикну неки женски глас.
Момци к'о момци, одмах се окренуше, а две
љупке празњикаве фрајлице им се осмехнуше. Обе са
шеширима, дотеране по последњој моди.
„Идемо код Станићке, хоћеш са нама?“
„Поведи и другаре“, уз кикот добаци нека трећа,
коју не спазише испрва.
„Други пут, Јулија. Кад се вратим из рата“, рече
Лазар и, чудећи се сам себи, исправи главу и настави да
корача, док их је фијакер, успореним касом коња,
пратио.
Саговорнице су престале то да буду. Није им ни
на крај памети било да би могле да чују ово што су чуле.
Не од Лазара Миловановића, свакако. Посебно не када
су све три на окупу.
„Је ли, каква је та Станићка?“, Јанаћко муну
Лазара лактом и шапатом упита, док се фијакер полако
удаљавао.

„Ћерка једног... што је сина склонио јуче у
Земун“, призна Лазар себи и новим познаницима
тачност појединих Учиних речи.
„Ето! Кажем ја, људи...“
„Ама, кажем и ја теби, Чедомире, доста кукњаве!
Кукаће Турци, колико год да су им Швабе реформисале
војску. Кукале им мајке...“, прекину га Јанаћко Јовић.
Лазар се присети како је на последњој терапији,
пре две и по године, слушао од армијског санитетлије о
неком великом немачком генералу Колмару фон дер
Голцу, кога су отоманске власти ангажовале да им
реформише војску, да је устроји и увежба по „принципу
немачком“. У Русији се претходно наслушао о немачкој
војној организацији, о њиховим ратним плановима за
сваку могућу ситуацију на ратиштима којих већ има и
оних којих ће тек, можда, бити. Зато му не би мило то
подсећање на „Швабино реформисање турске војске“.
Ту, на улици којом су корачали, уз две упаљене
цигарете, приметише један растанак. Отац је љубио сина
у чело, говорећи му „да у рату туђе не узима, а
женскиње не дира“.
„И једно и друго упропасиће те, ако прекршиш“,
говорио је човек проседих бркова, са шајкачом на глави.
Град је већ остајао иза њих. Шешире су
смењивале управо шајкаче. Приградске куће биле су
мање, неуређеније и сиромашније. Остала је, међутим, у
њима мудрост која се ту и узгајала. И прелепе баште.
На другом ћошку, једна бака не пушта из својих
малих, жуљевитих дланова руку војника, обичног
редова. Брат му је, види се по скоро истој само мало
крупнијој глави, ћутке стајао поред. Обојица у
униформама већ.
„Бака Јулка“, шапну Јанаћко. „Живео сам једно
време ту близу. Изгуби она мужа у другом рату са
Турцима, седамдесет осме. А сина јединца изгуби кад
краљ Милан Обреновић реши оно лудо, да осамдесет

пете нападне Бугаре, па силан народ изгину на
Сливници. Одгајала унуке, сад они њу. А обојица
мобилисана, видиш...“, хтеде још да прича Јовић, али се
стара Јулка, рукавом обрисавши сузе, наједанпут расани.
Очи јој неким чудним сјајем засветлеше, па одлучнијим
гласом скоро подвикну:
„А што ја кукам!? Да ме виде моји покојници,
они би ме проклели: гле, старе, као да само она шаље
децу. А мајка је Југовића изгубила њи' девет. И свог
старог Југ-Богдана. Еј, девет њи'! Зашто сте се родили,
него да гинете за свој народ, за своју веру? Децо моја, не
гледајте ову бабу што је плакала. Будите ви јунаци, како
сте и васпитани, па весело 'ајте на Косово! Соколови
моји, одлетите поносито, а ваша ће се нана Богу молити
да јој се живи и здрави вратите“.
Два унука је загрлише, а три пролазника
наставише својим путем. Лазар је осетио неку чудну
мучнину у стомаку. Није била толико непријатна,
колико изненадна. Њега мајка није испратила. Није ни
стигла, скоро да јој је утекао.
„Ово морам да запишем и да дам неком од
новинара. Ово мора у новине! Сигурно ће сви бити на
Тркалишту. „Па весело `ајте на Косово... Одлетите
поносито...“, записа Јанаћко у памћењу. Хартију није
имао, осим за дуван. „Весело `ајте на Косово“... Да човек
не верује“.
Како су се приближавали Тркалишту, тако су
постајали сведоци све већег броја породичних
растанака. Није био ни ред да се за војником иде све до
пред комисију, на збориште. Мало плача, а мало више
обећања, чуло се на сваком кораку.
„Види, браћа Олујићи!“, скрену брадом у лево
Чедомир Антонијевић Уча, па прошапта „Сва тројица у
штампарији раде. Као сат!“
Браћа, сва тројица првопозивци, јер су спадали у
ударну групу српске војске, старости од двадесет и једне

до тридесет и једне године, стигла су скоро до
Хиподрома. Жене су их пратиле. Једна од њих заустави
друге две, па пре него што се окренуше назад, ухвати
мужа за капут, обриса му сузу и наглас рече: „Немој
жалити, не брини ти за нас. Ми ћемо се бринути за све: и
за нас, и за децу, и за вас. Паднете ли, синови ће вас
осветити. Вратите ли се живи, ми ћемо се поносити, а
ослобођена браћа ће вас благосиљати. Збогом!“.
Рече, пољуби га и, уз окрет, оде са оне две које
исто учинише. Ни осврнуле се нису. Стисле срце и –
кући.
Јанаћко опет стаде да „запише“. Лазар сагну
главу надесно скроз, обриса раменом око, и тако му
поглед застаде на радњици. На њеном излогу је било
исписано дословце: „Крајње је време да рашчистимо са
Турцима. Ја сам радњу затворио и са момцима отишао
да се тучем“.
Ту, недалеко од натписа, неки врло млади војник
затеже каиш и скрива сузе. Мајка га љуби у груди, као у
прадавна времена када се народ тако поздрављао.
„Чедо моје, не тужи. Весело пођи за осталом
браћом. Кад има оволико света, који по цену свог
живота хоће да ослободи браћу своју од турског ропства,
наћи ће се неко и за мене стару да се стара. Пођи у миру
и нека ти Бог буде у помоћи“.
Јанаћко тад муну Учу, па му рече:
„Види, Чедомире, шта ти је српска мајка. Радује
се што сина шаље кад отечаство зове. Их, сунце ти...
„весело пођи...“, понови Јовић у новинарском заносу.
Уча приби браду горњој вилици, климну главом,
па погледа Лазара.
„Стигосмо ми!“, предухитри Миловановић даљи
разговор о растанцима са мајкама. Пожури испред
Јанаћка и Чеде, тражећи онај део општинске комисије
који је бринуо о људима из Прокупља и околине. Када
коначно нађе тај сто, а био је недалеко од оног за којим

је седео Љуба Давидовић, председник Општине
београдске, Лазар се зачуди, у оној гужви, речима које је
позивар изговарао.
„Захарије... Тодосије... Јеротије... Јоргач...
Анфеја...“
„Каква имена!“, помисли Лазар на то колико се у
граду све мање користило некадашњих имена.
„Нићифор... Мирча... Глигорије... Јевтимије...
Сотир и Јевђеније...“, настави се набрајање позивара. А
њему као да не беше краја.
„Милурко... Васелије... Евстратије... Паун,
Методије и Доброније...“
„Да ли је могуће да у граду не знам ама баш никог
ко се овако зове?“, настави да се пита Лазар. И за столом
Моравске дивизије, којој је Други пешадијски пук „Књаз
Михаило“ и припадао, ређаше се Миловановићу
необична имена. После сваког изговореног, по један
младић би приступио.
„Настас“, рече један.
„Танаско“, изговори следећи.
„Ука“, онај наредни.
„Тебриг“.
„Рисентије“.
Ређаше се и Диконије, и Ставра, и Јаблан, и
Никодије, и Тренча, и Агатон, и Спира...
Један разговор привуче посебну пажњу тројци,
која се примакла столу сасвим близу, да је јасно могла
да види и официра. Он је час умакао перо у мастило, час
слушао обвезника, а час хартијом-упијачицом спречавао
да се исписана слова разлију.
„Име?“
„Милан“.
„Милан – који?“
„Ја сам Милан“.
„Аман, човече, презиме!“
„Милан Топличин Војиновић, срез прокупачки!“

Официр поче да ишчитава редове у подебелој
свесци на чијим је чврстим корицама било исписано
„Прокупачки". У њој потражи Војиновиће, па међу
њима Милана од оца Топлице и нагло застаде.
„Ти си... мртав?“
„Јок ја“.
„Вала, јеси“.
„Е, вала, нисам“.
„Аман, човече, овде лепо пише: Милан Топличин
Војиновић, рођен 1885... Дакле пре двадесет седам
година... Умро на пољу од сунчанице деве'сто осме“.
„А, то. Ма, ја то само због веџби, госи`м мајоре“.
„Каквих, бре... веџби!?“, запита официр,
гледајући га са друге стране астала на београдском
Тркалишту. Одговор доби од једног другог војника који
је у реду стајао одмах иза Милана.
„Он, госи`м мајоре, пратио пре неку годину брата
да га изговори, тамо, у нашу пуковску команду. Слагали
да је умрео. Да избегне војне веџбе, госи`м мајоре“.
Онај Милан обори главу, а официр подиже обрве.
„Ма, је ли он то истину...?“, не стиже официр да
доврши питање, а Војиновић одговори пре рока:
„Истину каже, госи`м мајоре. Жена, троје деце,
држава поклонила велику њиву, ко ће то ако не ја... А
веџбе свако мало. И не кратко“.
„Па, откуд овде у Београду кад те њива зове,
јесен је?!“
„Ујаку давали годину. Не мож' то да се изговори.
Није ред да се не помолимо за душу. И, ево, ту ме, код
оног ћувика, задеси позивар. Мислим, не мене, ал' објави
мобилизацију, па ја дош'о“.
„Веж... „Веџбе“ ми ту избегаваш, а дотрч'о одма'
и пушку би на раме, чим се на Косово и у Стару Србију
иде, је ли?“
„Немојте, госи'м мајоре, тако. Веџбе су веџбе, ово
је право. Да ме сад одбијете, ја од стида не би` мог`о

назад у село! Ма, никако! Ни у село, ни код жене и
чељади. А ни пред оца и дедове на небу, кад стигне
позивар о'зго. Упишите Ви ту мене где треба... Жив сам.
Опет.“
„О, Турци!“, рече официр вртећи главом и,
узимајући наквашено перо, изговори гласно, гледајући у
небо ка југу – „Држ'те гаће, Турци! И мртви устали да
свете Косово!“
Неки се у реду насмејаше, а неки испрекидано
уздахнуше.
Лазарево пријављивање би формалност. Отац је
већ био средио да се у књигу упише да је обвезник, да
га, као и све друге које је мобилизација задесила у
Београду, чека возна карта. Узе књижицу и сачека
познанике. Уча заврши за мање од минут. На истом
месту, као обвезник Другог пешадијског пука. Али се
Јанаћко задржа поприлично. Није никако могао да се
помири са тим да држава није позвала сав народ. Па, ни
њега.
„Јовићу, Србија зове, али не може да зове свако
мушко. Ти ћеш у следећем циклусу. Ако устреба“.
„Господине мајоре, ја одавде не идем, док ме не
упишете! И док не добијем карту за војни воз!“.
„Одступи, море! Иди се јави тамо доле у
добровољце, ако хоћеш да те распореде у неки
прекобројни пук. Нема места. Није сад твој ред“, гласно
рече официр.
„Кад треба да се ратује за отаџбину, ваљда је
свачији ред!“, фркну Јанаћко, погледа Лазара и
Чедомира и брзим кораком пројури покрај њих.
Једва су га стигли код оближње гостионице,
направљене под великим шатором на Тркалишту. У њој,
онако љутит, одмах узе једну „меку“, па онда и другу.
Изађоше и нађоше слободна места за столом испред
шатре.

„Онај може да ми се шепури са фрајлама, онај
други може да васкрсне, па да иде у рат... Свима све
потаман. А ја к'о човек дођем и баш мени кажу „Није
твој ред!“. Сунце вам, бре, калаисано, тамо вама!“, није
могао да се смири Јанаћко Јовић.
Покушаји да га умире нису успели ни
Миловановићу, ни Антонијевићу. Ненадано, зачу се глас
неког момка, који је у оној гужви седео сам покрај њих.
„Не брини, биће све како треба“.
Сва тројица се окренуше. Момак, мало дуже косе
од оне која се обично носила, са танким, тек пуштеним
брковима, климну главом и представи се.
„Салатило Савић, господо“, рече и застаде,
гледајући Јанаћка.
„Јанаћко Јовић. Добровољац. Па, да! Јок, него ћу
док остали иду у рат, да седим и плетем чарапе за
војску!“.
Са Салатилом се упознаше и остала двојица и
позваше га да привуче столицу њиховом столу.
Седећи под отвореним бањичким небом док се
вече приближавало, сазнадоше да је Савић свршени ђак
Призренске богословије. То, да се на том месту нашао
један богослов, није било ништа чудно, јер се на
Тркалишту окупило мноштво разноразног света, људи
различитих занимања, годишта, имовног стања... Био им
је занимљив, јер се у њиховим главама богослов
повезивао за слику мира, у некој цркви или манастиру.
Никако није ишао уз рат. А опет, сви су се нашли
заједно.
Чим им је објаснио да га је позив затекао док се
премишљао да ли да се жени и запопи, или да иде у
монахе, Јанаћко настави тамо где је стао:
„Добро, богослове... Како ти тако мирно
посматраш шта ми раде, а знаш да није правда?“

„Не брини, рекох ти већ. Бог нам никад не даје
нешто што ће нам штетити. Зло сами бирамо. Што
бисмо волели Бога који нас кажњава?“
„Човече, брате, ја хоћу на Турке као моји стари,
као сва Србадија!“
„Да је требало да будеш тамо у књигама, Бог би
те уписао. Но, свеједно, уписао те, не уписао, опет си са
нама. Господ никад не споји људе, а да то није за неко
добро. Све је за нешто добро“.
„Јес', баш ми велику ствар удесио. Уместо да се
веселим, мени џигерица дрхти од беса и туге“.
„Па што си тужан?“
„Зато што ће којекакви да закораче у Маћедонију
код браће, неки други ће да уђу у Душаново Скопље,
или у Марков Прилеп, или на Косово свето, разумеш?! А
ти, Јанаћко, ти седи позади, у неком бабином пуку и
гледај издалека како се Србија буди слободна!“
„Брате мој, пусти то“, настави Салатило Савић и
осмехну се: „Туга није од Бога. Ако није од Бога, зна се
од кога је. Од Бога је помоћ. Ево стиже, погледај!“.
Позва неког њима иза леђа: „Рођаче!“,.
А тамо, у војничком капуту са црвеним
пришивцима на крагни, стајао је онај официр који је
уписивао обвезнике. Представи се:
„Михаило Синђелић, резервни мајор пешадијски.
Из Другог пешадијског пука „Књаз Михаило“. У који
ћеш ти, Јовићу, родољубе снажних рамена, додуше и
сузних очију, као први испод црте. А можда и пре тога,
ако се ја питам. А нешто се, ипак, питам“.
Јанаћко устаде, шаком отпоздрави официру, па
узбуђен рече: „Смем ли да Вас пољубим?“
Михаило га погледа зачуђено, ускрати му
одговор и очима потражи столицу. Неки младић, који је
био за суседним столом, одмах мајору уступи своју.

„Тебе знам“, обрати се Михаило Синђелић Учи,
„Видео сам те на последњим вежбама. Добро око имаш.
Онај „маузер“ те служио и на триста метара“.
„И на четристо“, поносно рече Чедомир.
„А и тебе, Јовићу, знам издалека. Победи ти
прошле године скоро све у рвању, а?“.
„Скоро све, господине мајоре. Све, сем једног. И
претпрошле би`, него ме ушину... А и онај див... Кулић!
Њега не би могла ни двојица. Па, зар није тако,
господине мајоре?“
„Де, де... А тебе...“, настави Михаило Синђелић, и
прелазећи прстима преко дугог и на горе извијеног
оштрог брка, погледа Лазара. „Тебе нисам виђао на
вежбама?“, констатова.
„Нисам ја ни служио овде“, као из топа одговори
Миловановић, не желећи ништа да скрива.
„Молим?“
„Кажем, господине мајоре, да нисам служио у
Србији. После гимназије, породица ме је послала у
Русију, па сам тамо био на петроградском
Николајевском коњичком училишту...“
„Шта ћеш онда у пешадији?“, ускомешаше се
гласови све четворице окупљених око њега. Огласи се и,
до тада тихи и чудесно мирни, „поп“ Салатило. Лазар
настави:
„Нисам завршио училиште. Пред сам крај се
десио један... несрећан случај. Рањавање. Морао сам да
се вратим за Србију, па ми је то само делимично
признато од наших војних власти“.
„Признали ти да си служио војску, иако ниси.
Добро, так'а и так'а ствар се збила, ниси постао официр,
јеси војник, Боже мој...“, поче да га оправдава Јанаћко. И
мајор Синђелић климну главом, Салатило се вратио
ћутању, једино Учи нешто не беше јасно.

„Ако ниси прошао кадар овде, како ћеш се ти
снаћи у рату? Мислим, трубни знаци, команде,
оружје...?!“
„Из чега сте пуцали ви тамо?“, умеша се мајор
Михаило.
„Ако на пушке мислите, из Мосинки. Брзометка,
са оквиром од пет метака...“
„Да, снаћи ћеш се за нашим „маузерима“ онда,
слично је то. Само су на нашим пушкама даљине на
нишану у метрима, а мосинке се подешавају у стопама
удаљености“, одговори Синђелић и поче опет да суче
брк.
„Је ли, бре, Рус...“, умеша се сад Јанаћко. „Научи
ли ти у коју јединицу уопште идеш?“, упита насмејан.
„Други пешадијски пук... Моравска дивизија“.
„Несигурно, војниче, несигурно. То мора да
грми“, рече мајор Михаило Синђелић, погледа Учу и
нареди му да издекламује како треба.
„Редов Чедомир Антонијевић, први вод четврте
чете другог батаљона Другог пешадијског пука... првог
позива!“, рече гласно Уча.
Лазар се тихо насмеја, отпи вино које је наручио,
па признаде: „Искрено, нисам баш начисто са
дивизијама, пуковима, батаљонима и четама...“
„Шта рече, бре?!“, запањи се Јанаћко Јовић.
„Пошто су ме ослободили војне службе после тог
рањавања у Санкт Петербургу, није да сам се потом
интересовао... Признајем“.
„Како то да си у књигама сада?“, упита Салатило
са ћошка стола.
Лазар се замисли. Хтео је да призна, али од стида
ућута. Који трен касније одлучи да – слаже. Неки људи
лакше живе са лажима, него са стидом.
„Рат је. Не могу да седим у кући... Кад ми је нога
већ скоро као нова“.

„Ето ти, Чедомире, видиш да господа ратује, чак
и кад не мора!“, срећно констатова Јанаћко. Али се брзо
окрену ка Лазару и насмејано лице поста строго: „Нећеш
ми, вала, мајчин синко, у рат, а да не знаш како ти је
организована војска!“.
„Вала и не иде...“, добаци неко са стране.
„Не да не иде, него неће он да иде нигде од овог
стола, док не научи као песмицу. Чедомире, приони,
учитељски“, нареди мајор Михаило.
Уча уздахну, уви још цигарету, отпи гутљај
ракије и изговори само бројеве.
„5-4-4-4-5“.
Тајац.
Лазар подиже обрву.
„5-4-4-4-5“. Понови!“, сада Уча нареди и би
срећан што, као обичан редов, доби ту прилику.
„Пет... четири, четири, четири... пет“.
„Е, добро је. Знаш основно“, рече Уча, повуче
дим и пусти га да се лагано пење уз танане, врло кратке
бркове, који су се једва видели изнад усне.
„Тек сад не знам ништа, човече...“, признаде
Лазар.
„Србија ти је подељена на пет делова. Војно
посматрано, наравно. То ти је она прва петица. Пет је
дивизијских области, ми ти припадамо Моравској“.
„Јасно?“,
одједном
се
умеша
Јанаћко,
покушавајући да опонаша дубок глас мајора Синђелића.
„Аха, добро... Ма, јасно. Дивизије... Наша је
Моравска. Онда овдашња, којој Београд припада, то је
Дунавска. Имамо још и...“, покуша Лазар, пребирајући
по сећању карту Србије. „Дакле, Моравска, Дунавска и
имамо још и Шумадијску, Тимочку и Дринску“.
„Ето ти га сад! Научи га Уча очас посла“, радосно
ускликну Јанаћко.
„Јовићу, седи ту и ћути. Није Чедомир ни почео.
Ово зна свако дете“.

Јанаћко послуша мајора. Отпи оно што му остаде
на крају треће чаше. Узе да завија дуван док је слушао
час који је и сам могао да држи, као и сваки српски
војник. Уча настави:
„Види, Лазаре, научио си шта је ова прва петица дивизије. Е, сад, имаш четворке, њих три иду заредом.
Прва ти означава да свака дивизија има четири пука. А
пук... Пук ти је – све! Основа. Пук је суштина војске.
Пук чине четири хиљаде људи су из једног краја, из
једне области, то знаш?“
„Знам, знам“, одговори Миловановић.
„Ето, пук ти је све. Основна јединица српске
војске, дакле. И, имаш четири пука у једној дивизији. То
ти је она прва четворка. Пукови имају неке своје редне
бројеве, али... Како је овај наш, прокупачки, који
покрива цео топлички крај, назван „други“, а ова два
београдска тек седми и осамнаести, то ти ни ја не знам.
А и не знам ко зна. Одавно имају такве редне бројеве.
Него, знаш ли шта је она друга четворка?“
„Хм... Батаљони, логика ми каже?“
„Каквог ђака имаш! Благош тебе“, грохотом се
насмеја Јанаћко. Кад примети да га мајор Синђелић
озбиљно гледа, схвати да га заправо гледа неко ко ће
одлучивати о томе да ли ће моћи у „свој“ Други
пешадијски пук, па ућута.
„Да, сваки пук има четири батаљона. Пук је, да
поновимо, најважнија јединица и има четири батаљона
од око хиљаду људи“, рече Уча.
„А сваки тај батаљон има четири чете, од по,
отприлике, двеста педесет људи“, додаде мајор са своје
столице.
Лазар поче да се преслишава у себи. Пет
пешадијских дивизија. У свакој по четири пука. Његов
Други пук, као и сви остали српски пукови, састоји се од
четири батаљона. А батаљони имају по четири чете.

„5-4-4-4...“, замисли се и схвати да не зна шта је
она петица на крају, шта је то што из пет делова чини
српску чету.
„А она петица...?“, крену да упита, кад, одједном,
диже се галама око њих, а испод њихових ногу пројури –
бели зец.
„Види га, зец! Ау, колики је!“, викну Јанаћко и
загледа се у тог брзоногог створа који је бежао право
преко велике ливаде, око које је била коњичка стаза.
Маса се ускомеша, а неки сељак добаци:
„Ене га, оде усред збориште!“
„То на добро не слути, ако га не у`ватимо“, рече
други.
Салатило само преврну очима:
„Овом народу неће главе доћи Турци, него
празноверице...“, рече некако превише тихо у оној
гунгули.
„Држ'те га, браћо!“, повика један од
мобилисаних.
И поче јурњава какво Тркалиште не виде у својој
историји. Музиканти, који су чекали путне карте за
одлазак у пуковске оркестре по Србији, извадише
инструменте и засвираше колце. Што је маса постајала
неспретнија у својој потрази, то је ритам мелодије бивао
све бржи. Док, коначно, после много саплитања, псовки
и смешних падова, неко не ухвати зеца.
„Браво!“, „Тако је!“, „Овако ће и Турци проћи!“,
викали су редови, а официри су, што погледима, што
прекорима, успостављали ред.
„У дисциплинованој војсци плен није оног ко га
је запленио“, зачу се Салатилов напрасно громки глас.
Сви се окренуше ка њему, а он, уставши са
столице тек тада, приђе оном малом редову који је зеца
држао за уши.
„Па, коме да га предам?!“, упита момче.

„Предај га председнику Општине, Давидовићу.
Он ти овим свиме руководи,. Према томе – он ти је
главни фактор“, добаци неко. И, неочекивани ловац
управо то и уради.
Сви се око Давидовића насмејаше, а он, затечен
народном вољом да му се, као првом човеку главног
града, утрапи огроман зец, нађе неке младе да улов даље
однесу.
„Ал' би био добар паприкаш, сорту му зечију...“,
рече Јанаћко, враћајући се за сто.
„Тај ће у музеј. Виде ли колики је?“, додаде неко
у пролазу.
„А ми ћемо назад на час“, рече Уча, решен да
преслиша Лазара. Овај није имао ништа против, па поче:
„Србија има пет дивизијских области. Тренутно
смо, у Београду, на територији Дунавске дивизије, али
као обвезници по рођењу, припадамо Моравској. Свака
дивизија, па и наша Моравска, састоји се од четири пука.
Наш је топлички, али му то није име. Једино име које
пук има је онај редни број у списку свих српских пукова,
као и стари назив, попут нашег „Књаз Михаило““.
Лазар узе гутљај вина, па настави: „У оквиру
Другог пешадијског пука, бићемо разврстани у један од
четири батаљона. А она трећа четворка је ту – зато што
сваки батаљон има четири чете од по двеста педесет
људи“, рече Миловановић и застаде, не знајући шта са
оном петицом на крају формуле, коју је морао да
савлада.
„Ето, и онда у свакој чети имаш по пет водова и
то ти је то. Бићеш у неком воду, рецимо трећем, и ту
ћеш бити са педесет војника са којима ћеш делити и
добро и зло“, избави Уча свог ученика.
„Пет дивизија, по четири пука, сваки са по четири
батаљона, сваки са по четири чете, свака са по пет
водова. „5-4-4-4-5“, рече сад већ видно насмејани Лазар.

„5-4-4-4-5!“, диже Јанаћко чашу и додаде „За
најбржег ђака. Који прво Училиште у братској Русији
заврши, а тек онда научи оно што сва српска деца
знају!“.
Насмејани, кренуше да наздраве тој брзини, кад...
Изненада, огласише се добоши.
„Народе! Ноћ ће. Ко је завршио, нека крене даље
да не правимо гужву по мраку. Направите места за оне
који треба да се пријаве. Видите кол`ке колоне људи тек
прилазе“, рече један високи официр, висок и по свом
чину.
„Па да пођемо“, рече мајор Михаило и додаде:
„Нама за Ниш воз креће ујутру у осам. Видећемо се на
железничкој станици. А ти, да си научио ово као
песмицу!“, обрати се Лазару.
„Разумем, ваше благородије... Овај, опростите,
нисам са официрима говорио још од Санкт Петербурга.
Разумем, господине мајоре“, одговори он уз благи
осмех.
„Видите му осмејак? Е, кад се господа
мобилизацији радује, извесно је да смо на одличном
путу!“, добаци Уча, задовољан што је одржао час.
„Исход рата, Чедомире, можеш да наслутиш
управо по мобилизацији“, рече им мајор Михаило
Синђелић.
Сва петорица се заједно упутише назад у центар
града, али тек пошто је Јанаћко дао скромно одевеном
Попу опрему коју му је дала она старица. Због тога што
га је упознао са мајором, сматрао га је својим
добротвором.
Кад су, сат касније, дошли до Милоша Великог,
на њих налетоше три девојке.
„Госпођице Јовановић!“, рече одушевљено Лазар.
У трену му, кроз мисли, прође читав овај буран
дан, који је и отпочео сусретом са чудесно лепом

Босиљком код „Црног коња“. Обрадовао јој се, а да
нисам није знао зашто.

Глава друга
„Витезови Св. Прокопија“
На углу улица Краља Милана и Милоша Великог,
у необично живахној маси људи, зауставише се њих
осморо. Пет мушкараца и три младе даме.
„О, господине Лазаре!“, изненади се и Босиљка, и
брже-боље, представи своје пријатељице.
„Ово је Милица Војновић, учитиљица као и ја“,
показа погледом у правцу високе, скромно одевене, но
уредно дотеране девојке која је, због висине, одмах
запала за око Јанаћку.
„А ово је моја добра другарица из Новог Сада,
Дијана Ракић, правница“, рече Босиљка. Поглед спусти
ка најнижој међу њима, девојци савршено једноставне
лепоте. У Дијаниној руци, баш када су се отварала нова
познанства, затварао се један мали златни сат, који је
носила о ланчићу.
Лазар представи своје познанике, приметивши
притом да је Уча нарочито споро исправљао своје тело
након што је Дијани пољубио руку. Ниједног тренутка
Чедомир Антонијевић није скидао поглед са те љупке
Новосађанке.
Када чу и представљање официра Синђелића,
Босиљка одједном благо рашири очи. Окрете главу назад
ка Лазару:
„И Ви ћете у рат?“
„Да. Прокупље ме чека. У осам сати крећемо
возом за Ниш“, би одговор.
Тренутак тишине као да исцрта сву тугу три
девојке што им такав сусрет, испуњен погледима са
значењем, прикривеним осмесима и знатижељом,
одједном постаде растанак.
„У Прокупље, господине Миловановићу?!“,
прекиде мук Боса.

„Да. Други пешадијски пук „Књаз Михаило“,
одговори.
„Зар нисте Ви коњички...?“, покуша да упита, али
јој питање прекиде официров поздрав.
„Госпођо Мила, моје поштовање“, готово
салутирајући Михаило Синђелић ослови младу жену,
која је, у пратњи једне далеко старије госпође, ишла
улицом Краља Милана баш њима у сусрет.
Тад, између мушких ногу, ниско одскакута једна
крпена лопта, а за њом шестогодишњак.
„Милутине!“, позва га мајка.
„Милутинац, па где си ти!“, осмехну се брк
мајору Михаилу.
„Добро вече, господине Синђелићу. Добро вече и
вама“, поздрави остатак необичног скупа осмехнута
Мила. „Ми у шетњи, кренули до мог супруга. Чека нас, а
и вас да не задржавамо...“
Уча заустави крпењачу ципелом, повуче је к себи,
а онда подиже врхом и, чекајући да падне, истом ногом
стаде на њу.
„Милутинац, дакле... Тако мали, а већ се
футболом бавиш?“
„Футбол није посао, господине. Он се игра“,
одговори малишан. Не хајући уопште за разлику у
годинама, стави и своје стопало на лопту. То изненади
Учу, ка коме Милутинац гурну лопту, па учитељева нога
са ње спаде. Малишан се сагну и узе крпењачу у руке.
Тај потез потпуно изненади све. Осмеси им се
разлише по лицима. Након што се дечак удаљио са
мамом и старијом госпођом у њиховој пратњи, Михаило
Синђелић појасни:
„Госпођа Мила, сада Ивковић. Рођена Путник.
Ћерка Радомира Путника“.
„Овај мали je госпо'н Путников унук?!“, упита
Дијана, уз пречански нагласак и прекрасан осмех, који
додатно опчини Учу.

„Ето, Чедомире, нека ти не буде жао. Није ти
лопту узело обично дете, већ унук начелника Главног
генералштаба!“, рече и насмеја се Јанаћко Јовић.
„Вала, нека је“, рече Уча, па погледа Новосађанку
Дијану, која сакри своје очи, гледајући ка тлу.
„Лепо те изигра мали. А воли и лепо да збори“,
рече Јанаћко.
„Па, кад је Путников, па уме“, поносно на свој
официрски кор озбиљним гласом одговори мајор
Михаило.
„Још ћемо се ми са лоптаџијама гањати. Даће
Бог“, Уча се загледа у будућност.
„Како то мислите, господине Антонијевићу?“,
скупи храброст Дијана да упита пре осталих.
„Да, Ви то не можете знати... Па да... Видите:
када је осамсто деведесет девете основано Прво српско
друштво за игру лоптом ту код нас, у београдској
Трговачкој кафани, ови наши љубитељи футбола су се
направили паметни, па ради покушаја побољшања
односа са Турцима, за председника тог нашег првог
футболског друштва предложили су и именовали
тадашњег посланика Отоманског царства у нашој
Краљевини, Фети-беја! А Фети... Он Вам је, госпођице
Ракић, био и остао војно лице. Није дуго остао код нас
као посланик, већ је решио да се, што би рекли стари
Италијани, лиши амбасадорске функције и вратио се у
војску. И, ено га доле, чека нас да се са нама туче. Сад
командује њиховим Седмим корпусом. У Скопљу је“.
„Душановом
Скопљу...“,
уздахну
сетно
учитељица Милица, са којом уздахну и Јанаћко. Прибра
се, па добаци баш уверено: „Нашем Скопљу, Боже,
здравља“.
„Боже, здравља“, рекоше сви остали, осим
Лазара.
Он је мисли, у том тренутку, већ усмерио на
другу страну. Јер, на другој страни улице, долазила је у

сусрет девојка због које је многе ноћи провео ван свог
огромног кревета.
„Само тренутак, опростите“, рече он, не
погледавши никог из групе у којој је био, чак ни
Босиљку која благо наклони главу к рамену, чудећи се
наглом одласку. Лазар у пролазу дотаче Јанаћка по
рамену и потрча преко калдрме.
„Анастасија!“, скрену пажњу младој дами која му
умало не утече, скренувши у Милоша Великог.
„О, Лазаре“, одговори му она. На то, Босиљка
само уздахну.
Ретко ко у граду није знао за Анастасију
Коларевић. Што због њене помало западњачке, модерне
лепоте и такве одеће, што због огромног богатства којим
је располагала, а што због заводничких склоности на
које, готово нико у престоници, није био имун. Та, тако
очигледна блискост Коларевић – Миловановић, који су
једно од другог били удаљени тек колико најмања
пристојност налаже, очигледно није била само слика
круга познаника из високог друштва. Увиде то и Дијана,
упутивши кришом и онако успут, један поглед ка Учи.
Лазар се више није окретао. Само им је махнуо,
поручивши познаницима „Видимо се касније!“. За
тренутак му се поглед укрсти са Босиним. Умало није
стао, али му се око леве руке провуче Анастасијина
десна. Привуче га себи и тако направише заједнички
корак узбрдо.
„Па, Миловановићу... Дуго те није било код
мене“, рече му Анастасија.
Сачекавши да одмакну још који корак, одговори
јој нешто тишим гласом:
„И даље мислиш да је то једино место на коме се
у Београду може дружити са димом који опија?“
„Не, наравно. Али једино место на коме се
можеш препустити истовремено и чарима дима... и

неким другим“, рече му и благо рашири усне,
спуштајући поглед ка његовим.
Нису прешли много и нађоше се у салону њеног
стана. Анастасија је отпустила послугу чим је добила
потврдан одговор да је храна спремна и да је има и за
више од двоје.
Дан се ближио крају. Вечера је прошла у
погледима, сервираним уз мало речи. Када је дим из
наргила почео да испуњава салон, Лазар, баш као и
сваки пут до тада, осети нежни длан на својим
препонама.
„Могао би ти и чешће да свратиш, сад кад остали
оду...“
„Више ме нећеш видети...“, изненади је. Пољуби
је страсније но иначе: „...док се не заврши ово. Идем у
рат“, заврши реченицу.
Привуче је снажно себи. Њене збуњене и
напућене усне обгрли целим собом. Погледао ју је право
у очи боје меда, а руке страсно провуче испод париске
беличасте сукње. Утонувши у огромну фотељу, удобније
је сместио Анастасију у своје крило. Тада је, као и увек
кад не треба, сат откуцао опомену да је време за спавање
оних који у зору крећу на пут са којег се можда неће
вратити, а који су претходну зору дочекали у кафани.
Али... Њихова ноћ је тек почињала, опијена добро им
познатим димом, а и страшћу која је нарастала све више
и више, као никада пре.
Зора га је стигла после свега неколико сати сна.
Не будећи Анастасију која му је заспала на грудима,
полако се извукао из кревета. Обукао се и са стола,
прилично сненим прстима, узе понешто од хране. „Ко
зна кад ћу опет...“, помисли, стављајући у уста мало
хлеба, мало више куглица ситно сецканог прженог меса,
чак и прстохват две-три салате умешане са швапским
сиром из Прека. Успео је некако све то да згура међу
зубе, док се пређашњи залогаји нису ни завршили, обуче

се пуних уста, узе своју торбу и, погледавши уснулу
лепотицу, уздахну. Не због последњих осећаја дима у
глави, или некакве сете коју би мушкарци осетили када
би напуштали такав кревет и такав ноћни залогај, већ
због горчине коју је осећао. Био је тако слаб, тако слаб
према сопственим поступцима, који су сами бирали када
ће се понављати, ма колико он покушавао да пронађе
смисао у нечем другом...
„А и прошли пут си рекао себи да нећеш више с
њом...“, бунила му се душа због учињених дела. Срећом,
тиха шкрипа улазних врата и поздрав са старим слугом
који је долазио на посао, скренуше му мисли са шапата
сопствене савести. Свест о томе да му је воља слаба,
није га уопште напуштала.
„Зашто!? Зашто, бре, кад нећу?!“
То страшно „зашто?“ ројило му се у глави,
изазивало директно гађење према себи и постајало
потпуно неподношљиво.
Разгледајући уснули Београд, који се све брже
будио како се приближавао Железничкој станици, Лазар,
на претпоследњем ћошку пре свог одредишта, угледа
Салатила.
„Еј! Па ти баш поранио, пријатељу“, започе
Миловановић разговор.
„Помоз` Бог. Могуће. А могуће да смо обојица
стигли баш у право време“, гласио је одговор.
„Е?“, помало сањивих очију рече Лазар.
„Поспан. Уморан. Замућеног вида... Како је било
код Коларевићеве?“, упита директно Салатило Савић.
„Овај... Не љути се. Мислим ипак да не могу баш
сваки ноћашњи детаљ да откријем једном богослову“, уз
осмех рече Лазар, па са саговорником продужи ка
станици на којој се већ увелико окупљао свет. Није ни
регистровао да Салатило зна презиме девојке коју му
није представио.

Богослов застаде, ухвати Лазара за подлактицу и
благо му рече:
„Морам нешто да ти кажем. То што си сада рекао
-било је због стида“.
„Стида? Салатило, човече... Провео сам ноћ са
једном од најлепших Београђанки и ја сам теби стидљив!?“
„То није одговор на моје питање. Питао сам –
како је било?“
Миловановић ућута. Није желео да младићу пред
собом, који је својим мирним изразом лица исијавао
неку чудну, тајанствену духовност, говори о детаљима
које би неки, готово с правом, у баханалије сврстали.
„Причам о стиду који се појави кад стојимо пред
неком врлином. Ти сад имаш привид да стојиш пред
силним врлинима, јер стојиш пред богословом“,
насмеши се Салатило, застаде на трен, па настави:
„Јеси ли је загрлио на растанку? Пожелео да је,
када све прође, поново видиш и учиниш ваше
познанство још већим и лепшим? Ниси... ? О том стиду,
због којег ћутиш, ја управо говорим. Говорим о стиду
који не би постојао да причамо о ноћи са неким... кога
волиш. С неком, пардонирам“.
Лазар издахну кроз нос и обори поглед. Није
волео предавања. Могао је да се насмеје као толико пута
у животу; да самог себе похвали, као толико пута у
мушком друштву; да саговорника потапше по рамену и
почне причу од бутина... Али, овај свршени богослов
био је управо – у праву.
„Стајање пред врлинима“, готово понови речи
које је чуо, а онда му се све мисли у уму укочише. Због
недовољно одмора није могао баш бистро да размишља,
више је осећао. А и кад умора не би било, као да је имао
забрану на мишљење. Људи који немају ту забрану
понашају се одговорно према себи. Он тих дана, а и тих
година, није спадао у одговорне.

Лазар се присети једног, нешто хладнијег а исто
септембарског јутра у Санкт Петербургу... Тада је још
пушио, па је, после картања са друштвом у оближњој
крчми, у коју су се искрали мимо свих прописа
Николајевског коњичког училишта, са све цигаретом у
руци налетео на једног свештеника. Прота је био толико
стар, да мора да је био рођен на крају осамнаестог века.
Млади Србин се био покуњио због своје необазривости,
а длан са цигаретом је савио тако да му жар умало није
запалио унутрашњу страну рукава од капута. Нити је
познавао старог свештеника, нити га је икада више срео.
Но, тај моменат у коме је схватио наспрам кога се
налази, а и што је у држању и благости готово дечјег
лица видео све оно чему се људи могу само дивити, био
је довољан да, постиђен, цигарету прикрије. Из
поштовања. Слично се осећао и пред необичним
редовом Салатилом.
„Не бој се“, прекину богослов кратку тишину:
„Људи се тако осећају често, а не знају ни шта је узрок,
ни како да се из тог осећаја извуку. Има једна деветнаест
векова стара реченица која увек помогне“.
„Која реченица?“, отвори уста Лазар, желећи да
дода „Дај, кажи, помози, брате!“, али примети да му се
саговорник окреће ка станици, те поче да га прати у
корак.
„Можеш ли да упамтиш осам речи?“, упита
богослов.
„Свашта... Па, могу, наравно“, одговори Лазар
Миловановић.
„Рећи ћу ти их када поново будемо сами“,
осмехну му се Салатило, па се одмах осмехну и Учи,
који им је прилазио из бочне улице.
„Редов Чедомир Антонијевић, присутан!“,
насмеја се, потапша Лазара по рамену и извади
цигарету. Док је тражио шибицу и изговарао „Е, морам
нешто да вам испричам“, бивши ђак Николајевског

училишта се осмехну, схватајући да за младог
социјалисту богослов не представља симбол врлина, па
нема намеру да крије цигарету у рукаву. Чедомир
Антонијевић настави, као да су га саговорници углас
терали да се исповеда.
„Не знам за тебе, Лазаре, али ми смо ти се, када
си отишао са Анастасијом, тако дивно провели у
Скадарлији. Она Дијана је тако... Ух! Били Јанаћко и ја
са њом и њеном колегиницом Милицом, оном
учитељицом. Повела она успут и неку младу рођаку,
Зорку, живи исто у Аустроугарској, ко и Дијана... Ту у
Кленку, одмах прекопута Шапца, с оне стране Саве.
Висока, лепа, плава... К'о да ју је Шваба правио, а није,
наша је. Ма, Зорка ти је посебна прича. Некако ти се
Јовић час у њу загледао, час око Милице обигравао, али
Дијана... брајко мој...“
Лазар завуче руке у џепове, баш желећи да
настави да слуша Учу. Али, овај – ућута. Па се продра:
„Госпођице Ракић!“
Доле, код Железничке станице, мала правница
Дијана из Новога Сада погледала је ка овој тројици која
се се стуштише ка њој и њеним другарицама. Била је ту
и Милица и, подједнако висока, Зорка, а и Босиљка
Јовановић.
Лазар уздахну. Био је изненађен, није очекивао
овај сусрет. Није очекивао да ће, тако усталасаних мисли
после бурне ноћи, поново у зору срести девојку чије су
потпетице отпочеле њихово познанство. Девојку због
које му срце устрепери, необјањиво и снажно.
Боса је ћутала. Све време је ћутала. И док се
Милица распитивала за Јанаћка. И када се Зорка
представљала свој тројици. И када је Дијана, помало
румених образа, извадила свој мајушни златни сат и,
скупивши га са све ланчићем у длану, пружила Учи.
„Господине Чедомире... Ми смо дошле да вас
испратимо. И... И...“, замуца Дијана, „Пошто смо све,

сем Зорке која се враћа кући, завршиле брзи курс за
болничарке, остаћемо у Београду, да помажемо. Ако
можете... Ако желите, узмите овај мој часовник, па ми га
вратите када се и Ви вратите. Може Вам затребати“.
Уча подиже обрву, погледа Лазара, онда и
Салатила. Затим скину качкет, прислони га на груди и
рече:
„Чуваћу га. Као и успомену на Вас, госпођице
Ракић. Пронаћи ћу Вас... Да Вам га вратим, чим се
вратимо“.
Изненада, Босиљка прекиде тај разговор.
„Господине Миловановићу, могу ли да Вас
замолим нешто? Насамо“.
Лазар, мало збуњен, климну главом и одмаче се
три-четири корака у страну, заједно са саговорницом у
коју су сви гледали.
„Молила бих Вас, ако Вам то није тешко,
наравно...“, започе тихо Боса, пружајући му малу
коверту: „Синоћ, када сте споменули Прокупље... Нисам
стигла да Вам, онако затечена, кажем... Ако можете, и
ако то желите да ми учините, узмите ово писмо и
однесите га мом брату. Милутин се зове, као и унук
Радомира Путника, упамтићете. Само га пронађите и
дајте му ово. Он је у четничком логору, на обуци, покрај
самог Прокупља. Учините... Учинићете ми то?“, рече и
трепну на начин који је био сасвим питом, а који Лазара,
иако је имао искустава са много наших и страних
девојака, остави готово без даха. „Диши, човече“,
охрабри сам себе.
„Биће ми част да Вам се одужим“, одговори Боси.
„Да ми се... одужите?“, упита га, па и она, попут
Уче који трен раније, подиже обрву.
„Опростите... Синоћ сам без икаквог објашњења
напустио Ваше друштво, иако сам ја Вас зауставио на
улици. Кајао сам се због тога, али, Ви сте већ били
отишли и...“

Босиљка је ћутала. Није никуда отишла, не док се
није уверила да је Анастасијин стисак руке јачи од било
чега другог. У уздаху јој се видело да не воли да је лажу.
„Мислим, заиста ми је жао и... Ух“, прекиде сам
себе Лазар, узе писмо из већ спуштене руке и, на трен
само, својим левим дланом одоздо придржа Босиљкин.
Погледи се разменише у тишини, Лазар климну главом,
завуче коверат у унутрашњи џеп капута и позва остале.
„Идемо ли? Време је.“
Сам растанак, свих њих, протекао је без много
речи. Салатило је својим благим погледом и тихо
изговореним „Бог да нас све чува“, повео мушкарце у
масу која се окупила пред станицом. Девојке је оставио
за собом, а да се није ни окренуо.
Хиљаде људи дошло је да испрати војнике у рат
који је толико чекан, толико прижељкиван, а од кога је,
додуше, свако и стрепео. Срећом, стрепњу је олакшавала
врева. Нешто се дешава, па човек лакше заборави шта
осећа.
Први јутарњи воз је полако, миц по миц, кретао
за унутрашњост, а пошто су неки пољупци предуго
трајали, морао је да уследи трк, па и ускакање. Но,
поједини обвезници су трчали и зато што нису знали где
треба да дотрче, нити да ли касне, а камоли да ли је
композиција са двадесет и пет вагона уопште њима
намењена.
Дечурлија из Савеза трезвене младежи,
пријавивши се државном Прес-бироу, пролазила је кроз
гомилу и завршавала прве разносачке послове за то
јутро. Неки би уручили цедуљу овом чиновнику, или
оном новинару, а други би просто, неким задужењима,
струјали кроз масу, која је бивала све већа и све
бучнија...
Врева, у пуном смислу те речи. На једном углу
стајали су добровољци који су чекали свој воз, а са
њима, заједно, вишегласно се певало све што се и иначе

тих дана певало по Србији. „Хеј, трубачу“ се понављала
највише пута, а „У бој“ и „Боже правде“ на сваких
петнаестак минута. На једној тробојци је било исписано
„За слободу рода свог“.
„Иде ли овај за Ниш?“, упита Уча једног
наредника. Овај му одговори нешто неразумљиво и
настави да пожурује трећепозивце који су пристигли
управо да би одржавали ред и одговарали на питања на
које је и Чедомир Антонијевић тражио одговор.
Деловало је моменте као да су сви имали питања и као
да нико није имао прави одговор. Ред је, међутим,
постојао.
У станицу је баш тада ушао воз, у који су редови
утрчали пре него што су сањиви Енглези и Французи,
укрцани у Бечу, уопште могли да схвате шта је значило
када су им тамо говорили „да се на Балкану нешто
комеша“.
Потпуно ненадано, зачуше се повици:
„Људи, ено Турака! Ено Турака!“
Граја одједном престаде, а погледи свих почели
су да прегледају прозоре и врата брзог воза из Пеште. На
једном вагону, из два прозора, промоли се шест фесова.
Призор – уоквирен. Испод њих, раширене очи, занемеле
и зачуђене, гледале су у стотине наоружаних људи и још
више оних који су по оружје тек кретали. „Турци!“,
викну неко опет. После тишине, чула су се и прва
негодовања, добацивања.
„Ман'те их, људи! Нека иду, нека бране своју
царевину, а ми ћемо већ видети ко је јачи!“, рече један
војник у скроз сељачком оделу, са пушком о рамену.
И, људи се насмејаше, повикаше углас у знак
одобравања и ону шесторицу са фесовима оставише на
миру.
„Уме сељак свашта мудро да каже, али често
нема ко да га чује“, рече Салатило.

Приметише мајора Михаила Синђелића како им
прилази, пробијајући се кроз гужву.
„А где је Јанаћко?“, упита Лазар.
Остали само слегоше раменима. Уча промрља да
се за тог „никад не зна где је, али да се увек нађе – на
сваком могућем месту“. Салатило промрмља „Диктира
једном колеги, новинару, шта је све видео на
Тркалишту, да овај то запише“, али га нико није чуо од
галаме.
Као да је цео град био ту. Нашао се на станици и
један судија. И један професор. Могли су да искористе
законске олакшице, јер су били ослобођени војне
обавезе, али они – ни да чују. Неки Учин познаник
исприча, док су гледали судију како нормално стоји у
униформи редова, да су му лекари рекли да ће
„засигурно пропасти ако буде имао три дана напора“. А
судија разговор - чуо... И пришао корак, два.
„Тако је, момци. Управо је тако као што овај
прича. Рекао сам докторима - само ја да доспем са
нашом војском у Скопље, па џаба ти и здравља, и
судијство, и све, пристајем да тамо и пиљар будем!“. То
изговори некако насмејан. Потапша свог и Учиног
познаника по рамену. Са њим и оде, наклонивши се том
малом скупу, не и мајору Михаилу Синђелићу, јер није
ни стигао. Мајор се изгуби у гужви, за њега је било мало
више обавеза него за остале.
За то време, близу теретне композиције, један
човек је, ћутке, све време, са осталих педесет и девет
одабраних трећепозиваца, истоварао робу из вагона.
„Ма, је л' ово...?“, упита се Лазар, а Салатило га
прекиде.
„Јесте“.
„Шта ће он овде, човече, па редован је
професор?!“, наставља Лазар, али га Уча прекиде:
„Он је пре свега човек. Родољуб“.

„Људи, бре, он истоварује со...“, побуни се,
истина тихо, Лазар Миловановић.
„А што се ти буниш ако он то већ ради с
радошћу?“, још једном га прекиде Чедомир. Самог
професора, пак, прекиде војнички поздрав надређеног
му официра.
„Служио си, професоре, као прост редов и на
томе ти је Србија захвална. Али, стигло наређење одозго
да те ипак пустимо где ти је место“.
„Мени је место овде. Редов сам и радим шта ми
се наређује“, одговори он, завршивши везивање једног
џака.
„Јесте, али овде може било ко да те одмени, а
тамо на Универзитету - тешко“, насмеја се наредник
који тако и заврши разговор.
И Лазар се осмехну. Некако му би лакше. Уча га
поново муну лактом.
У пратњи жандара, на железничку станицу, у
колони, долазили су робијаши, осуђеници из
београдског казненог завода. Одмах су се бацили на
посао. Било је много тога за утовар у један воз, истовар
из другог... Сви марљиви, предани, са неком једва
приметном сетом у очима. Као да им је сваки жандар
својом усправљеном фигуром говорио „Ви сте
робијаши! Недостојни сте да станете раме уз раме са
онима који иду у ослобођење!“
Лазар, Уча и Салатило убрзо потом нађоше свој
воз, воз за Ниш и угураше се у њега. Чедомир је, и не
сместивши се лепо, набрајао станице које их чекају од
Раковице, Паланке, Лапова и Јагодине, све до Параћина,
Сталаћа, Алексинца и коначног одредишта.
Салатило убаци ранац међу ноге чим је сео, па,
док је врева око њих још трајала, погледом скрену
пажњу Лазару који се сместио прекопута њега.
„Страсти. Са њима се ваља прво борити“,
одједном рече богослов.

„Молим?“, упита Лазар.
„Пре рата, на то мислим“.
„Шта пре рата?“, поново упита Лазар.
„Човек треба прво да се бори са својим
страстима“, би одговор.
„Јој, Попе, мани ме... Убићеш ме“, насмеја се
Лазар Миловановић. Међутим, поново у мислима прође
кроз ноћ и кроз њихов јутарњи разговор. Сећања
прекину нова реченица:
„Оне нас ослабљују. Смућују. Скрећу“.
„И? Што мени то причаш?“, Лазар покуша да
избегне такав разговор.
„Зато што си јутрос био сав смућен. Зато што си
пошао, а не знаш ни како ћеш, ни куда ћеш. А тако
слаб... Делујеш као неко коме треба подршка“.
„Зашто мислиш да би мени требала подршка,
Салатило? Јесам ли је тражио?“, упита не превише
гласно Лазар.
„Па, не мора човек да каже све што носи на души,
да би људи видели да носи нешто тешко...“.
„Салатило! Немој сад, кумим те, да ми причаш
како треба да идем на Литургије...“, хтеде да прекине ту
причу Лазар Миловановић, али Салатило прекиде њега.
„Нећу, не брини. Само размишљам... То човек
мора сам да одлучи, жели ли, или му је драже да се осећа
лоше“.
Лазар није имао одговор на то. Није ни стигао да
га потражи. Уча, који се до тада поздрављао са неким
обвезником, баци се на слободно место, просто
треснувши целим телом поред Салатила.
„Е, па, браћо Срби, сад можемо да кренемо!“
Салатило се прекрсти и спусти поглед ка поду
када се локомотива зачула, а Лазар скрену поглед у
страну, кроз прозор. Тражио је у оној маси, која је
јурцала и опраштала се, било шта што би му заокупило
пажњу. А угледа само Босиљку – ни мање, ни више.

У свој својој лепоти је стајала на три, четири
наређане даске, придржавајући се за Дијану. Погледом је
прелазила по возу, не одабравши још увек прави прозор.
Лазар пожеле да устане, да махне, али је смогао
храбрости само да уздахне. Посматрао је њен
знатижељни поглед. Приметио је изнова и раздвојене
усне, као претходног јутра, испред „Црног коња“.
Посматрао је и шеширић, и хаљину која је, на јутарњем
поветарцу, оцртавала танану женску фигуру. Погледи
им се сусретоше само на трен, кад - Лазару са главе
одједном напоље, у масу која је трчала покрај тог
вагона, одлете шешир.
„Е, добро је. Мораш да се одвикнеш од тога,
момче, шајкача те чека“, зачу глас Јанаћка Јовића, који
се ослони мало на Салатила, а мало на овог гологлавог
сапутника, па седе до прозора, баш између Лазаревог и
Босиног погледа.
Уча и Салатило га поздравише радосно. Човек са
осмехом се одмах заволи. Лазар покуша да, преко
широких Јовићевих рамена, ухвати још који детаљ на
Боси, но, воз се већ био сувише одмакао од дасака на
којима је она стајала.
„Па, пријатељи, пре него што се залетимо, да
презалогајимо мало?“, рече насмејани Јанаћко,
извадивши из торбе питу исечену на парчад.
Узеше одмах сви, сем Салатила. Богослов
одмахну руком уз реч „Касније“, на шта му делилац
хране одговори уз смех, између залогаја „Ако буде било,
Попе, пријатно ти било“.
Војници су врло брзо, по напуштању центра
Београда, запевали. „Долине тутње, а гора јечи... и
грокћу пушке, бије се бој! Додија ропство и љута патња,
Србин се диже за народ свој!“. Запева и Јанаћко следећи
стих, не марећи што су му уста пуна:

„Душманска рука пали и жари... у огњу пламти
село и град. Сунашце јарко с неба се клони, неће да
гледа тај голем јад!“
Песму прихвати и Уча, сав задовољан што не
велича превише монархију, него само братство и жељу
за слободом.
„Неслоге клете било је доста, доста је раздор
давио нас... Слога нек` стару подигне славу, у слози
лежи Србину спас!“
Цео воз загрме рефрен:
„Слободе златне, сунашце јарко
целоме Српству - сини што пре!
За тебе Србин крвцу је лио,
за тебе живи, за тебе мре!“
Ова песма је окончана уз силне повике, псовке и
наздрављања. На ред је онда дошла друга, па трећа...
Негде пред Јагодином, у вагон уђе мајор
Синђелић.
„Салатило, иди, молим те, напред, до оног
каплара“, показа Михаило прстом. „Има неке силне
дилеме око свадбе, а држи предавања. Дедер помози
човеку, да не збуњује војску“.
И, Салатило оде, ослободивши тако место да
мајор мало седне с њима.
„Па, Миловановићу... Јеси ли спреман?“
„Видећемо, господине мајоре“, гласио је одговор.
„Не мислим на то, него на испит“.
„Какав испит?“
„Мој“, одговори Михаило Синђелић. Уча и
Јанаћко, завијајући цигаре, насмејаше се испод бркова и
наставише да слушају.
„Не разумем, господине мајоре...“
„Пет питања само. Да видимо да ли су те у Русији
нешто научили, или су ти Рускиње завртеле главу... као

неке овдашње“, насмеши се скоро неприметно и мајоров
брк: „Да видимо шта ти уопште знаш о српској војсци.
Јер, ако не знаш ништа о нечему, како ћеш то нешто
волети? А, ако не волиш своју војску, онда си ти опасан,
не за непријатеља, него за нас“.
„А, то... Питајте“, покуша да сакрије трему Лазар.
„Прво... Када обичан војник дође у војску, па се
покаже добрим, скрене пажњу својим добрим примером,
шта може од њега по чину да постане?“
„Па... војник је то. Само подофицирски чинови
долазе у обзир, јер није завршио никакве велике војне
школе. Најпре може да буде каплар, па потом
поднаредник и, највише, наредник. Ако прво положи
испит за наредника, наравно“, одговори Лазар, мислећи
да ће питања бити много тежа.
„Опа! Види ти нашег Руса!“, направи Јанаћко
израз лица као да се зачудио, а онда прасну у смех,
заједно са Чедом.
„А официрски чинови?“, упита одмах мајор
Михаило.
„Ко има војно образовање, тај на почетку има
најнижи чин. Тај је потпоручник. Онда може да постане
поручник... Затим да напредује до капетана друге класе,
па капетана прве класе... И онда иду: мајор, потпуковник
и пуковник“, одговори Лазар.
„А генерале си, на крају, заборавио?“, насмеја се
Уча.
Лазар се осмехну, али га пресече следеће питање:
„Знаш ли ко чини пук у који идеш, војниче?“
„Како мислите, господине мајоре“?, одговори
својим питањем.
„Моравска војна област, топлички округ, којем
Други пешадијски пук „Књаз Михаило“ и припада...
Које војне срезове обухвата?“

Лазар ућута. Знао је за Прокупље и Куршумлију,
али који су срезови још давали војнике за пук у који је
ишао – представу није имао. Тишину прекиде Уча.
„Блаце, Прокупље, Лебане, Куршумлија. Па,
немојте тако лака питања, мајоре, ова три досадашња би
и деца знала!“
Михаило Синђелић га само погледа, јер је
одговорио уместо онога који је испитиван. Полако
засуче брк и пређе на четврто питање:
„Могу ли три брата, из исте куће, из истог села,
да буду у потпуно различитим пешадијским пуковима?“
Лазар примети да је Јанаћко зауставио цигарету
на доњој усни, да је Уча престао да жваће парче пите са
сиром. Замисли се и одговори:
„Да, могу да буду у различитим пуковима“.
„Ма немој, а како?“, добаци Чедомир
Антонијевић.
„Старост војника, Учо. Она је битна, толико знам.
Дакле, господине мајоре“, окрете се Лазар назад ка
Михаилу, и настави „... ако један брат има између
двадесет и једне и тридесет и једне године, тај ће ићи у
пук првог позива. Као што сад идемо и ми“.
„Први позив, ударна снага српске војске!“,
добаци неки младић из воза, али га погледи свих који су
са Лазаром седели, ућуташе за наредних пола сата.
Одговор се потом настави:
„Дакле... Ко има између двадесет и једне и
тридесет и једне године, тај је... ударна снага српске
војске, први позив“, понови део упадице Лазар и
настави. „Ако други брат има између тридесет и једне и
тридесет и осам година, тај ће бити у пуку другог
позива, а ако онај трећи има између тридесет и осам и
четрдесет пет, тај ће бити трећепозивац, и његов пук
може скроз да буде распоређен на другом крају Србије“.
„Опа! Види ти њега“, подиже обрве зачуђени
Јанаћко, па се опет гласно насмеја. Сасвим довољно

гласно да још два, три војника која су ту стајала приђу и
почну да прате први војни испит у возу за Ниш.
Мајор Михаило прекину то смејање:
„Добро. Имамо и Последњу одбрану, сачињену
од људи старијих од трећепозиваца и млађих од
првопозиваца, али то је само за не дај Боже... Него, `ајд'
сад да те видим. Шта чини једну српску дивизију?“
Лазар је рекао све што је знао о војним
формацијама и чиновима. Толико су, заиста, и деца
знала. Али, осим да Србија има пет дивизијских области,
и да је његов пук у Моравској дивизији, више није знао.
„Искрено, господине, мајоре... У Русији нисам
учио о формацијском саставу наших дивизија. А како
нисам овде служио рок, због рањавања...“
„Ето! Пао је!“, насмеја се Јанаћко.
„Ћути, четворку има, пада се са двојком“, добаци
Уча као да је у правој школи у којој се са двојком
падало.
„Не може да обуче униформу, а да не научи ко му
је и шта му је све у дивизији“, насмеја се мајор Михаило
и поче да набраја:
„Пиши или памти, како ти је воља: у дивизији
првог позива су ти четири пешадијска пука, један
допунски батаљон, коњички пук, артиљеријски пук,
дивизијска инжињерија, пионирски полубатаљон...
Онда, телеграфско одељење, инжињерско-алатска
колона, болничка чета, четири пољске болнице, значи,
једна по сваком пуку... Па, санитетска колона,
муницијска колона.. Затим, војна пошта и... што се хране
тиче, профијантска колона, те месарска и пекарска чета“,
издекламова у даху Михаило Синђелић.
„И ви сте пали, господине мајоре“, насмеја се,
истина тихо, Јанаћко Јовић, па појасни: „Заборавили сте
мостови трен“.
„Како рече ово...?“, упита Лазар.

„Мостови трен“, одговорише му сви у глас, чак и
војници које није познавао.
„Јединица која гради мостове, понтонске
најчешће. Поправља старе, премошћује реке где лаког
прелаза нема. Или, ако је газ превелик, прави нове, јер се
даље не би могло без њихове помоћи“, појасни му
Салатило, који се вратио када је чуо грају.
Ништа Лазар, под милим Богом, није запамтио,
ама ништа. Само се уплашио да то сваки неписмени
сељак у Србији зна, а он – ни да бекне.
„Параћин!“, узвикну неко. Момци се померише
ка средини вагона, како би нови војници могли да уђу.
Померали су се тако и на осталим станицама.
Крцати воз стигао је у Ниш у петак поподне,
другог дана српске мобилизације. Читав град је био на
ногама. Народ је испраћао своје и дочекивао оне који су
у пролазу ка граници. Продавнице су радиле пуном
паром. И у Нишу су се формирали пукови, па тако и
Шеснаести пешадијски, који је са Другим из Прокупља,
те Првим из Врања и Трећим из Пирота, чинио
Моравску дивизију првог позива.
„Како ћемо сад?“, упита Лазар Јанаћка.
„Сад? Сад ћемо да нађемо неки превоз до
Прокупља, нећемо, вала, тамо пешке. Само фали да нас
још и ноћ ухвати на путу“, одговори му насмејан и
наврати у једну кафану да поздрави људе који су му
довикивали.
Стиже превоз. Мајор Синђелић је унајмио
волујску запрегу од једног сељака. Нови познаници, сад
већ пријатељи и браћа, са још петорицом кренуше тих
тридесетак километара ка мобилизацијском месту
Другог пешадијског пука. У Прокупље.
Негде на пола пута, када су застали у Мерошини,
сељак им рече да двојица пођу са њим, ако могу, и
помогну му да понесе три јарма.

Јанаћко скочи први и повуче Лазара са собом.
Нису дуго пешачили до куће, а и то време прекрати им
разговор.
„А ви, Прокупчани?“, упита их сељак.
„Ја из Доње Речице, а овај господинчић, он нам је
Рус“, рече Јанаћко.
„Рус?“, застаде старац.
„Шали се он, господине. Тамо сам само у школи
био. Рођен у Прокупљу, али од прве године живим у
Београду“.
„А, тако ли је. Па лепо. Био сам једном у
Београду... Баш када су краља-Перу крунисали. Све ми
срце играло“, рече сељак.
„А ти, чича? Одавде си...? Одувек?“
„Од осамдесете. Кад су Обреновићи дали да се
ово насели, после ослобођења. Из околине Гњилана сам
ти ја“.
„Са Косова светог...“, рече Јанаћко и уздахну.
„Крвавог, дете моје. Крвавог и светог“, допуни га
стари домаћин и, дошавши до куће, узе јармове, подели
сваком по један и кренуше назад.
„И, како је сад овде у Мерошини, чича?“
„А, како Бог драги заповеда. Има народа, вредни
људи, дошли од којекуда кад је било насељавање“.
„Насељавање?“, упита Лазар.
„Допуњавање, Лазаре. Како год то звали... Кад су
Турци отишли после ратова седамдесет осме и девете,
ова места су допуњавана нашим народом“, рече Јанаћко.
„Ја... Насељавање“, рече сељак. „Позвао кнез
Милан народ да се насели, разделио силну пусту земљу,
али слатку, слободну. Дошли овде и из Метохије људи,
и из санџака пазарског, и из Војводине чак, Далмације,
Црне Горе наше... Има света сада. Ево и школу ове
године изградисмо, ту, у нашем засеоку. Херцеговац
Лазар Ђуровић је учитељ. Цркву нову народ подигао,
звоно је подигнуто чак тријес и пет метара...“

„А ти, чича? Како ти и твоји стигосте?“
„Ми смо од зулума утекли. Крваво је, децо,
Косово. Крваво, ал'... свето“, рече сељак и заћута, носећи
сећања унутра, у себи.
Јармове су убацили у кола, уз бочне ивице
запреге. Пут су одмах наставили, а у Прокупље стигоше
када је у њега стигла и ноћ. Градић од око четири
хиљада становника, био је препун људи. Било их је бар
пет пута више него што има житеља. Скупила се војска,
не може да се приђе ни првим кућама. Свуда гужва, и по
путу, и поред њега. Свако тражи неко преноћиште.
Мајор Синђелић поведе своје београдске
сапутнике кроз масу света. Оштрим погледом забрани
Лазару, Учи и Јанаћку да сврате у једну од двадесетак
кафана које су угледали.
„Толицки град, а оволико кафана!“, помисли
Лазар, схватајући да оне нису само места опијања, како
их је он доживљавао, већ места на којима се води
друштвени живот. Што би његов брат Лука рекао: „У
госте се не иде често, само по позиву. У кафани се срећу
људи“. „А ти баш решио да срећеш многе“, присети се и
једне тихе Лукине примедбе на честе изласке.
Опростивши се од Салатила, који само рече
„Бићу ја ујутру у цркви“, мајор одведе тројку у хотел
„Европа“. Лазар се, онако баш београдски, изненади што
их сачека чиста соба. Са првог спрата, док су се остали
распремали, осмотри улицу под собом, да види има ли
још каквих изненађења. Мисли му прекиде мајоров глас.
„Ви сад, како вам воља. Ја одох до хотела
„Рапоња'“ да се јавим мојима, А, ујутру, зна се“, рече и
изађе.
„Ја одо` до „Три увијена дирека“. Боље хране
нема од тамошње“, рече Уча.
„Их, бре, Чедомире! Идемо до Џивџанове кафане.
Или у „Премијаш“, или у „Ластавче“, зна се где је
најбоља клопа увек била“, одговори Јанаћко.

„Ће се договоримо. `Ај`мо! Мора да падне добар
крканлук“, насмеја се Уча.
„Идите ви, ја ћу мало касније“, рече Лазар и,
изувши се, леже на кревет.
Сан га је ухватио тако брзо, да нити је чуо када су
се остали вратили, нити су они чули њега када је, пре
пола пет изјутра, у суботу, трећег мобилизацијског дана,
изашао на прокупачке улице. У мислима му није био ни
Други пешадијски пук првог позива, ни ретки будни
другопозивци и трећепозивци, већ – Босиљка.
Упита једног старца, који је негде носио кофу са
млеком, како да нађе четнички логор. Овај га упути на
другу страну брда, па Београђанин крену ка Хисару,
осећајући како га са истока по лицу милују први зраци
зоре.
„Стој!“, зачу глас неког кога није видео, јер је
пред собом имао само дрвеће.
„Стао сам“, одговори Лазар.
„Ко си ти?! И шта тражиш овде?“
„Имам писмо за... Милутина Јовановића,
Београђанина. Сестра Босиљка му шаље“.
Иза четири дрвета, као духови, изађоше тако
кршни момци у униформама, да је Лазар био у чуду како
толике грдосије није приметио.
„А који си ти?“, упита један, спуштајући пушку
кад и остали.
„Лазар Миловановић... Редов Другог пешадијског
пука“.
„Добро. Сачекај ту!“, одговори му други, па са
трећим оде дубље у шуму. Када се вратио, позва и
остале да отпрате Лазара тамо где је и кренуо.
На једној чистини указаше се шатори, неколико
десетина њих. Празних, колико је могао да примети, јер
су речи команди допирале из једног другог шумарка,
којег је тек тада опазио. Баш оданде, у сусрет му пође
човек, мало старији од њега. Имао је ожиљак на врху

десног образа и дуге бркове, који су се завршавали на
доле, покрај усана.
„Теби је Босиљка дала писмо?“
„Мени, да“, одговори одсечно Лазар.
У сусрет му пође пружена рука.
„Милутин Јовановић, Босиљкин брат, старији. Не
и најстарији“, рече и благо се насмеја.
„Лазар Миловановић“, одговори и пружи му
писмо.
Милутин га одмах отвори и поче да чита. Остали
четници одоше у шумарак, сви осим оног који је и
допратио Лазара.
„Хм... Ти си се у Русији школовао?“
Лазар се збуни. Немогуће да је Босиљка свом
брату писала о њему, помисли, ипак су се знали тако
кратко и тако мало.
„Да...“
„Хвала ти на овом писму. Дужник сам ти. А да
бих дуг почео да отплаћујем, када се вратиш у град, тамо
при уписивању потражи војводу Осоговског“.
„Кога?“, није га Лазар разумео.
„Само ти потражи војводу Осоговског и... Хвала
ти, још једном. Не брини, дуг не заборављам“, рече му
Милутин. Хтеде да се поздрави, али их прекиде један
човек. Био је сличних година као Босиљкин брат, ту око
тридесет и једне-две, а изашао је из шумарка са још
десетак четника. Имао је таласасту, савршено
подшишану косу и дуге, врло дуге, шпицасте и на горе
окренуте бркове.
„Нови добровољац?“, упита он Милутина.
„Није, господине Танкосићу. Редов. Писмо ми
донесе од сестре“, поче да одговара Босиљкин брат, али
га прекидоше два готово дечачка гласа.
„Није добровољац, али, ми јесмо!“
Окренуше се сви колико их је било и угледаше
младиће, који тешко да су били пунолетни, а камоли

грађе потребне за специјалне задатке какве су четници
имали у непријатељској позадини.
Танкосић им приђе, обиђе око њих, загледајући
их. Упита само једног:
„Шта си ти?“
„Добровољац, господине“.
„И хоћеш у четнике?“
„Хоћу, господине, срце ми то иште“.
„Хм... А одакле си ти то дошао, кад ти је нагласак
босански?“
„Из Босне поносне и јесам, господине“, одговори
му младић.
„Како се зовеш?“
„Гаврило, господине. Гаврило Принцип“.
„Колико ти је година?“
„Седамнаест, господине.“
Танкосић га осмотри онако сићушног, прво се
насмеја, а онда готово накостреши:
„Е, па, слушај, Гаврило Принципе... Није ти ово
овде нека зајебанција, знаш!? Немаш ти, дечко, ни
године, ни мишице за оно што четнике чека. Ајд' сад,
лепо, тамо одакле си дошао, или на неко друго место...
Нама овде требају људине, не деца!“
Младић се покуњи, окрену и скоро потрча одакле
је дошао, гунђајући нешто, од чега је Лазар разазнао
само „Видеће он...“
„Види ти њега... Дечурлија би да ратује. Ако,
'фала Богу, ако, нека има и такве омладине. Ал', где баш
мене нађе...?“, рече Танкосић, шиљећи брк.
Лазар је знао ко је то. Знао је да га по имену,
Војислав, скоро нико не зове у Београду, већ Воја или
Шиља. Такви су му и били бркови. Овај чувени официр,
још чувенији четник, послат од државе да тајно помаже
народу у Старој Србији, по престоници је био познат по
свом бучном понашању, али и по томе што није презао
ни да ускочи у министарски фијакер и, уз претње, изнесе

свој став о међународном положају Србије. Танкосић се
окрену и оде, баш када то учини и Милутин Јовановић.
Лазар крену назад, путем на коме више није било
сићушног Гаврила, а ни његовог не много већег друга.
Полако пешачећи, стиже у Прокупље и изби баш код
цркве, где се већ била окупила силна војска.
Он само продужи даље, јер није имао намеру да
се задржава на том месту, али кад на малом тргу угледа
неколико столова, схвати да је дошао тренутак да се
пријави.
„Име?“, упита га старији човек и не погледавши
га.
„Лазар Миловановић“, одговори му и пружи
папир који му је мајка дала.
„Сачекај мало. Мастила ми несаде...“, одговори
проседи војник, устаде и оде до оближње кафане.
Лазару се до ногу докотрља једна јабука. Он,
желећи да је подигне, осети како му се око зглоба стежу
нечији прсти.
„Ти би то да крадеш, а?“, упита га момак коме је
више зуба недостајало, него што их је имао.
Лазар се усправи, не додирнувши јабуку. Пред
собом виде младића мало нижег од себе, у униформи,
али скроз рашчупане косе.
„Немам никакав проблем са тобом, пријатељу,
хтео сам да дохв...“
„Пријатељу? Ха! Ти! Ми смо пријатељи? Ти си
пријатељ са Тихомиром Лупићем! Са мном? Мој си
пријатељ? А у ком то апсу ти и ја постадосмо пријатељи,
па да смеш и да помислиш да ме крадеш?“, ређаше се
питања, а глава из које су излазила приближавала се
Лазаревој.
„Кезо! Остав!“, зачу се глас иза крезавог
Тихомира.

Лазар му погледа преко рамена и угледа
четворицу која су, прекрштених руку на грудима, својом
појавом натерали остале обвезнике да се размакну.
„Ратиборе, овај ми је…“
„Тишина!“, одговори крупни тридесетогишњак,
коме је недостајало парче левог увета. Приђе тај Лазару.
Споро спуштајући главу у страну, загледао је
Миловановићев ревер, а онда и у другу страну,
разгледајући торбу коју је имао о рамену.
„Ти... Ниси одавде?“
„Нисам“.
„Зато те се и не плаши“, скоро уз гроктање
одговори грмаљ који је био најближи Ратиборовом
рамену.
„Шуменко, када будем хтео да те чујем, ставићу
ти до знања“, настави очигледни вођа ове банде, која се
ненадано указала пред Лазаром.
Ратиборова рука крену за каиш торбе, али га ту
ухвати – Јанаћкова. Испред Кезе стадоше Уча и
Салатило, а испред грмаља Шуменка – мајор Михаило
Синђелић, лично.
„Дакле, момци, да наставимо“, одједном се иза
Миловановићевих леђа зачу глас оног старијег војника
који седе за сто и који, коначно, подиже поглед. Када
угледа ко је све пред њим, равнодушно настави:
„А, робијаши, лепо. Је'н, два... чет'ир, пет...
Ратибор Џамбас, Шуменко Арилић. Онда, Тихомир
Лупић, Радоња Копачић и Васелије Ћуктић? Ту сте сви?
Лепо. Лепо. Идите ви за онај сто да вас упишу, тамо су
вам документа. А ти? Како оно беше?“
„Лазар Миловановић“. Баш кад се окрену ка
столу, зачу злокобан Ратиборов шапат: „Срешћемо се ми
још, Миловановићу...“
„Дакле, Миловановићу... Где тебе сад да
сместимо, мајка му стара...“

„Господине“, позва га Лазар, па када им се
погледи сусретоше, он се ослони на ивицу стола и тихо
рече: „Мени је речено да... потражим војводу
Осоговског“.
Стари официр подиже обрву и насмеја се:
„Па, што не кажеш, Миловановићу? Него, није ти
Јоца сад ту, биће за једно пола сата. Иди, прошетај, једи
нешто, или купи шта ти треба, па се врати за исти овај
сто“.
Лазар се удаљи, заједно са осталима. Мајор
Михаило остаде, отпоздрављајући им климањем главом.
„Добро, бре, момак, колико још пута треба да
држим нечије руке због твог понашања?“, рече
озбиљним гласом Јанаћко, а већ следећег трена загрли
Лазара преко рамена.
„Ја, вала, право да ти кажем, и не знам шта оно
би...“, одговори овај, благо насмејан.
„Шта „шта би“!? Могао је онај „Медвед“ Арилић
зубима да те растргне само да си још нешто рекао
Ратибору“, доде Уча.
„Могао је и сам Ратибор“, допуни Јанаћко.
„Што? Они су неки... опасни робијаши?“
„Бивши. Били су, сад нису. О човеку не треба
судити по ономе што је био, него тражити оно добро
што може бити...“, рече тихо Салатило.
„Попе, бре! То што су они бивши, не значи да
неће опет неког да черече, касапе и шта већ не... Пусти,
бре, то „шта може бити“. Може да буде свашта“,
одговори Чедомир.
„Какво, бре, касапљење, Учо!?“, збуни се Лазар.
Одговор му стиже од другог саговорника.
„Ма, пусти... Разбојници су то. Отимали по
селима, секли људе који нису дали... Лудаци. Него, да
презалогајимо ми мало пре него што нам окаче
брзометке о раме, а?“, упита Јанаћко.

„Ваљало би, да знаш. `Ајмо у „Два орача“, рече
Уча и скрену лево. Али, само корак, јер га Јанаћко
ухвати за раме и окрену за пола круга десно.
„Идемо у „Два брата“, исто је близу, а боље је“,
рече и насмеја се целим лицем.
„Идемо ми у „Два голуба“. Најмирније је“, мирно
рече Салатило и настави право. Остали се само
погледаше, закикоташе и пођоше за њим.
У „Два голуба“ храна је била добра, нема шта, а и
брзо је била послужена. И ноћу се спремала, не само
преко дана, због силне војске која се окупила у граду.
Домаћин је, са читавом породицом, иако за жене то није
било уобичајено, и два помоћна радника, разносио
порције и по старим кафанским столовима, а и по новим,
које је од куће донео и ставио око кафане. Укусно
послужење мирисало је свуда наоколо, те се све више
приспелог народа тискало да из лонца, или из пећнице,
узме штагод пре него што дан превише одмакне.
Када су се враћали, идући улицама препуним
обвезника, Лазар сврати до истог оног стола и истог
оног старог официра.
„Добар дан, господине, само да питам...“, поче
он, а погледа га човек прекинут у писању имена и
презимена.
„А, ти си то... Ено, тамо, под оном стрејом, тамо
је“.
„Хвала, господине. Реците ми само... Како да га
ословим?“
„Молим?“
„Мислим... како се човек зове, рекосте ми само
Јоца?“
Стари војник се накашља тихо, тек да припреми
грло, па се окрену и викну:
„Капетане Наумовићу! Овај момак би до Вас!“
Лазар угледа тридесетогодишњака крупног стаса,
зачешљаног на раздељак са леве стране и уредно

подшишаних бркова, како подиже руку и позива га за
свој сто.
„Лазар Миловановић, господине... капетане.
Милутин Јовановић ми рече да Вас потражим“, изговори
он, па, не знајући шта више да учини, пружи документ
који му је и мајка у кући без много речи дала.
Наумовић, седећи са још двојицом у униформама,
узе папир, прелете погледом, осмотри Лазара и упита га
нешто сасвим неочекивано:
„Је ли, момак... Знаш ли ти шта хоћеш од себе?“
„Молим?“, изненади се Миловановић.
„Ниси војску служио, у Русији си војну школу
морао да напустиш пре краја, знаш ли ти шта радиш
овде?“
„Дошао сам у пук коме припадам“, одговори
Лазар.
„То, да ли ти припадаш овом пуку, тек ћемо да
видимо, момак. У мом родном Лесковцу такве као ти
зову „београдски господчићи“, а за њих кажу да их само
женске и паре занимају. Али, када сам завршавао нижу,
па вишу школу Војне академије, видео сам да има и
неких другачијих престоничана. У које ти спадаш?“
Лазар обори поглед. Хтео је да каже било шта,
али мисли му нису стизале до усана.
„Знаш, момак, како ћемо... Шекспир у краљу
Лиру лепо рече „Кроз издрпане хаљине се виде и мале
погрешке, а плашт и крзно све скривају. Дај греху златан
оклоп – и јако копље правде ће се о њега преломити, а
када га у крпе оденеш – и патуљкова сламка ће га
пробити“. Тако ћемо ми и са тобом. Скинути златне
београдске оклопе, плаштове и крзна, па у крпе, са нама
осталима. Ако те сламка нека не прободе, а потом ни
копље, од овога си пука. Ако ли не, нека ти је Бог у
помоћи“, рече му официр, па довикну старом војнику
„Станиславе! Овог упиши код мене!“.

Онда устаде, поздрави се стезањем шаке и рече
гласно: „Јован Наумовић, капетан прве класе, командант
другог батаљона Другог пешадијског пука „Књаз
Михаило“.
Отпративши свог новог војника неколико корака,
знатно тише рече: „Војвода Осоговски је било док смо
четовали по Маћедонији. То нека остане међу нама.
Поздрави Милутина, ако га сретнеш пре него што
пођемо на границу“.
Лазар климну главом и даље збуњен, те скоро
блентавог израза лица крену врло спорим корацима
назад, ка столу на малом градском раскршћу. Ретко шта
му је било јасно од онога што се управо десило. Други
батаљон, то је упамтио. Јован Наумовић, и то. Али,
читава ситуација деловала му је као нејасан призор у
магли. Командант његовог батаљона биће човек који је
био у специјалним војним јединицама, са оне стране
границе? И, какав је то официр који војнику цитира
Шекспира? „И... да ли се то мени на лицу види да сам
београдски „господчић“? Или то по овом капуту? Или
због оца?“, питања су се ређала...
Ходајући, спази да му се из правца Хисара
приближава Босиљкин брат.
Милутин му показа главом да скрене у сокаче, да
би се тамо склонили од гужве.
„Је л` све у реду?“, упита га и баци поглед ка
столовима. Око њих су се тискали они који нису стигли
да се јаве надређенима у прва два дана мобилизације.
„Да. Јесте“, одговори Лазар, па се присети да
дода „Благодарим, хвала“.
„Богу хвала. Наумовић је добар човек. Искусан је.
Добро је што су га сад ставили у Други пук. Него, што
се тиче писма...“
„Да?“, прекиде Лазар изненадну тишину.
„Слушај, Боса и ја се нисмо разишли баш
најбоље. Не како би брат и сестра требало то да ураде.

И... Зато и нисам много говорио тамо. Хвала ти, још
једном. Ово писмо сад... Баш ми је много значило“, рече
Милутин.
„Само је због тога долазио у град!?“, упита се
Лазар, па слеже раменима, јер ништа тешко заиста и није
урадио, доносећи писмо. „Ма, ништа... Заиста“, додаде.
„Идем даље, Лазаре. Неке депеше не могу да
чекају, зато сам овде“, рече Милутин. Заћута, потом
изненади саговорника:
„У писму је написала да припазим на тебе.
Никада ме није молила за тако нешто. Не тим речима.
Нарочито не после једне моје грубе реакције на рукољуб
њеног старог професора...“.
„Да припазиш на мене?“, упита Лазар Милутина.
„Пусти то. Када сам већ морао до града, хтео сам
да ти кажем да... Колико год да си татин син, некако си
мојој сестри прирастао срцу. Немој да се о то
огрешиш...“
„Нисам ни хтео. Ваљда... Али, ако ми ти то
кажеш, брате, који си у посебним снагама војске, тек
сад ми не пада на памет“, готово да се насмеја Лазар у
себи. Од муке.
„... А најбоље се нећеш огрешити ако сачуваш
живу главу. Зато, слушај Наумовића. Ради шта ти каже
твој директни старешина у том батаљону. И шта каже
онај у чијој чети будеш био, а и онај у чијем воду будеш
био. Мораш да слушаш... Да би опстао. Војника чувају
само две ствари: Бог и дисциплина“.
„Да... разумем. Свакако ћу“, рече Лазар и опет са
закашњењем додаде „Хвала“.
У разговор, готово црвеног лица, упаде Јанаћко.
„Мајку им безобразну! Мене нашли да шаљу у
резервни баљон. Јанаћко Јовић, допуна! Нећеш га, вала,
мајчин синко... Извињавам се. Јанаћко Јовић“, рече и
пружи шаку Милутину.

„То сам већ чуо. Двапут“, пружи му и он руку, па
се сва тројица насмејаше.
„Стварно неће да те убаце? Јеси ли видео са
мајором Синђелићем да он нешто...“, поче Лазар, али га
Јанаћко прекиде.
„Ма, бре, нема га нигде! А и ти... Све нешто
београдски, преко везе. Ја нећу везом у рат! Хоћу да ме
приме као човека. Еј, бре, па ја сам им био најбољи у
Нишу!“
„Каквом сад Нишу?“, упита тихо Лазар.
Обојица саговорника га погледаше збуњено.
„Па, у Нишу“, одговори Јанаћко.
„А где, него у Нишу?“, упита Милутин.
Лазар стисну усне и подиже рамена у положај
„Па, људи, не знам“.
„Јој, Боже, мене неће, а воде у рат њега који не
зна ни где му пук служи у миру!“, лупи се Јанаћко Јовић
по челу.
„Ја сам мислио да је Прокупље...“
„Ти си мислио. Мислио! Како ли положи испит
код Синђелића...“, настави Јанаћко.
„Какав испит?“, укључи се и Милутин у питања,
а када се саговорници насмејаше, он схвати да одговор
на то можда и није најбитнији у том моменту. Зато
погледа Јанаћка још једном од главе до пете, па упита
нешто друго.
„Најбољи, кажеш?“, заинтересова се лице
четника.
„То су други рекли, ја сам само поновио“.
„А у чему најбољи?“
„У чему 'оћеш: брзометка, међу пет најбољих;
Бомба – међу три; У рвању нико није могао да ме
добије... Ако не рачунам оног дива Кулића“, поносно
наброја Јанаћко.
„Какав си ми ти „најбољи“, кад ниси ни у чему
први?“, насмејано рече Лазар Миловановић.

Милутин још једном осмотри Јовића, па га упита:
„А шта мислиш да одеш до... Београђана.
Осамнаести пук, рецимо?“
„Како... да одем?“, упита Јанаћко.
„Имам неке врло добре пријатеље тамо. Тројица
командују батаљонима. Уз моје писмо, могли би да те
убаце међу своје. На препоруку. Да не идеш за војском и
чекаш да те позову из допунског батаљона тек кад неко
погине“.
Јанаћко остаде без речи, али се Милутинове
наставише:
„Иди са Другим пуком до Врања. Тамо се одвој и
потражи село Тибужде. Ту ћеш предати писмо које ћу ти
написати. Памти, Тибужде“.
„Али... Чек', бре... Не рече ми ни ко си?“, упита
Јанаћко.
„Милутин Јовановић. Лазаров... познаник. То је
ти је довољно. Ако хоћеш одмах у првопозивце, ако то
хоћеш стварно, пружи руку и нађи ме вечерас у башти
Бирибићеве кафане. Спремићу писмо“.
„Бирибићева? Аха! Договорено“, рече Јанаћко и
пружи руку.
Милутин им обојици понаособ климну главом и
изгуби се у вреви.
„Добар ти овај... познаник“.
„Босин брат“, рече Лазар, не окрећући главу док
се са Јанаћком враћао ка хотелу.
„Е?! Босин? Па, што не рече?“
Лазар није одговорио. Ни сам није знао шта да
мисли. Убрзо је, ионако, дошао део дана када је,
раставши се са Јанаћком, задужио униформу. Баш ту,
преузевши чакшире, блузу, цокуле и шајкачу, изнова је
срео Салатила.
„Који си батаљон?“, упита га богослов.
„Други. Код Наумовића“, одговори му, стежући
каиш.

„О, лепо. Баш лепо“, констатова Салатило,
намештајући косу под шајкачом.
„Је л'?“
„Да. И ја сам у другом“, одговори му мирно
Салатило и оде да задужи пушку.
Лазар се и изненади и обрадова. „Бар неко кога
знам... „Знам““.
Када је чуо за овај разговор који минут касније,
Уча само намести своју шајкачу мало боље, гледајући
одраз у једном прозору и добаци:
„Дакле, обојицу сместише у мој други. Ако, ако“,
насмеја се Чедомир Антонијевић.
Уча реши да се склони са улице и обуче
униформу, иако им је преостао још читав један дан до
коначног окупљања пука.
Трећу ноћ мобилизације започели су, са
Јанаћком, у башти Бирибићеве кафане, где се Милутин
само кратко појавио, предао писмо и отишао у њему
знаном правцу.
Лазар је, међутим, попут пушке коју је тог дана
задужио, разгледао и људе који су „каснили“. Тако су
неки око њега звали оне који се нису „одмах одазвали
позиву“, а разликовали су се од осталих јер су се кретали
ужурбано и деловали знатижељније од других. Салатило
је, међутим, као и много пута до тада – имао
разумевања.
„А како и да дођу раније? Нема по селима
новина, него добошар, или се пале ватре, лупају црквена
звона. А после треба и превалити пешке неколико
десетина километара... Доћи ће сви који треба да дођу. И
још више њих. Ено, види оне“, показа Лазару на колону
која је, у пратњи музиканата, улазила у Прокупље.
Имали су сви по двадесетак година. Првопозивци. На
украшеном коњу јахао је неки старији човек.
„То им је главешина села. Поноснан. Испраћа
најбољу децу“, добаци неко са суседног стола.

Миловановић погледа ка небу, не знајући ни сам
зашто, па уздахну. Њега нико није испратио. А и
деловало му је нестварно да било ко радостан иде у рат.
Толико радостан, да пева у пратњи музиканата. „Шта је
то што сав овај народ толико... радује? Зна ли он како
изгледа поглед на мртвог најбољег друга? Или, како је
када метак пролази кроз месо? Какво добро може
донети радост због смрти? А и колико ово Прокупље
има кафана... И што ли су се Босиљка и њен брат тако
разишли...“, преплитале су се Лазареве мисли. Посебно
кад се појавише и оне о животу на који је навикао: о
животу комотном, безбрижном, луксузном и порочном,
који му је сад - недостајао.
Због стрепње, није могао лако да заспи те ноћи.
Осећај који га је мучио није му давао мира. Савладао га
је умор од свега оног раније преживљеног, а и од овог
сада. Осећај нелагоде био је присутан и следећег јутра,
првог после окончане мобилизације. Тог дана, у подне,
сваки обвезник требало је да се нађе у свом пуку, било
да је првопозивац као он, било другопозивац,
трећепозивац или део неке друге јединице која није
пешадијска. Више нема назад. Зато су нарастале и
неверица, и стрепња.
За разлику од београдских дана, поново му се
десило да је устао из кревета пре свих које је познавао.
Збуњен осећањима која су бујала, а која нису била
нимало пријатна, изашао је да шета по граду о којем
скоро ништа није знао, а у којем је рођен. Кретао се
изнова сам прокупачким улицама, дошавши, ни сам не
знајући ни како, ни зашто, до моста над реком
Топлицом. Ту му је у сусрет ишао један старац. Скоро
слеп, примети Лазар по некако одсутним очима. Био је
мање-више монашког изгледа, судећи по старој, тамносивој одећи, некада црној, сада избледелој.
„Христос васкрсе!“, изненади га стари човек када
је већ скоро био прешао читав мост.

„Овај... Опрости, старче. Недеља је, 23.
септембар. Није данас Васкрс. То ће тамо, на пролеће“,
одговори му Лазар.
„Свака недеља је Васкрс. Зато је црвеним словом
и уписана у календар. Свака недеља је већи празник од
било ког другог обичног празника. Недеља је већи
празник од крсне славе... Је л` тако, сине? Тако је, слава
Богу!“, потапша га по рамену необични стогодишњак и
прође мимо њега.
Лазар је остао да немо гледа у реку. Топлица тих
дана није била ни велика ни бучна. Само је – пролазила.
Није рекао ни „Ваистину васкрсе“, јер недељу никад
није доживљавао као сећање на Васкрс. А пошто петком
није постио, није ни тај дан у недељи доживљавао као
Велики Петак... Па, како онда да буде Васкрсење без
Великог Петка? Кратак разговор га додатно уздрма.
Није знао колико је времена прошло, зачу
Салатилов глас.
„Шта те мучи?“
Лазар најпре пожеле да не одговори. Ипак се
окрену око леве ноге:
„Неки старац ми управо рече „Христос васкрсе“?!
Каже, недеља је већи празник од свих других празника?“
„Дивно!“, констатова Салатило, гледајући сад и
он у реку: „Било је међу светитељима оних који су народ
увек поздрављали тим речима“.
Лазар подиже обрве, питајући тако „Зашто?“
„Зато што је Васкрс већи од свих других
празника“, одговори Салатило.
„Септембар је, човече. Васкрс ће за пола године“,
помало дрчно одговори Лазар.
Салатило погледа у небо и, уместо да настави
причу у том смеру, окрену је у потпуно другом:
„Јеси ли ти ишао на веронауку?“
„Као да нисам...“.

„Мисли ти лутале... да. Ма, дешава се то. Некако
му дође и нормално. Нарочито код деце. А у Русији? И
њима је учење о вери обавезно, зар не?“
Лазар уздахну, сетивши се обмане којој је
прибегао у Николајевском коњичком училишту.
„Овај... па да. Обавезно је, да. Тамо се то не зове
веронаука, него Закон Божији. Обавезан је да
присуствује сваки православни хришћанин. А обавезан
је и да у војном училишту носи крстић око врата“.
„А ти...?“, осети Салатило да ће чути и наставак.
„Ја сам рекао да нисам хришћанин“.
„Ау, брате, слатки!“, насмеши се богослов.
„Тако ми дошло, шта знам... Ваљда ми било
тешко да све оно разумем на руском, испрва...“, пробао
је да се оправда Лазар.
„А могао си да учиш остало? Војне стратегије и
друге ствари?“
„Добро, бре, Салатило... Није ме занимало
толико. Искрено... А и ко није хришћанин, слободан је
док трају ти часови и... Ето. Нема притиска на иноверне.
Нека је побожан, па ма које вере био. Ја сам гледао да то
време искористим другачије. Ето“, заврши Лазар са
објашњавањем.
„И, сад, „ето“, не знаш ништа. Али, не брини,
научиће се... Живот те натера. Затреба ти, па научиш. О,
још како научиш! Још како...“, замисли се Салатило, као
да је дубоко зашао у сећања.
„А и шта треба да знам? Све су то приче из
давнина. Народ то после свео на „ваља се“ и „не ваља
се“. Где је ту тај Бог? Приче... Само приче. И
празноверице“, покуша Лазар да оправда своја уверења
без знања, своју лењост, своју потребу да се успротиви
сваком, а заправо очевом ауторитету. Знао је Лазар да је
Бог – Отац, а то никако није волео.
„Неке ствари просто морају да се знају!“, прекиде
га Салатило и, дотакавши га за подлаткицу, настави:

„Када би се животопис нашег Спаситеља завршио
крстом и смрћу, ми никада не бисмо Васкрс славили.
Само бисмо се сећали да је Исус Христос дошао на свет,
међу људе, а не бисмо имали појма зашто... А Он је
дошао на свет да баш нас, тебе, мене, моје и твоје спасе. Чудно ти je то? Али – то je тако. Дошао је, заиста,
да спасе све тадашње и све пређашње, који су грешили,
и све будуће. Нас. И, то је и урадио, победивши смрт.
Васкрснувши. А та победа није нека... тренутна. Не
односи се само на један моменат у времену, неки тамо
давнашњи. То је победа космичких размера, победа
ванвременских димензија. Свагдашња. И зато је то
празник над празницима. Васкрс ти је, дакле... Дан
победе. Разумеш? Смрт је побеђена! Радостан је то дан,
јер увек и свуда – побеђиваће Христос, побеђиваће
Добро. А ако смо ми са Њим, па... побеђиваћемо с Њим
свако зло! Само с Њим. Иначе смо слаби, немоћни. Зато
Га славимо, зато се спајамо са Њим кроз Литургије... Е,
зато је свака недеља посвећена тој победи. Да не
заборавиш ту победу. И жртву. Уосталом, знаш и сам
како Руси зову тај дан, недељу...“
„Васкрсеније... Да... Нисам никад то повезивао“,
рече тихо Лазар.
„А остале дане називају као и ми, слично. Само
смо ти ми заборавили шта је недеља. Свидело се народу
оно 'не' – 'делај', и на томе остало. А да празнује победу
Добра, која је увек ту, и која ће увек бити ту, то као да
не постоји више међу нама, који се бусамо у прса да смо
православни Срби. И, ту си ти у праву. Много тога се
заиста и свело на „ваља се – не ваља се“, а то везе са
живом вером нема... Само кад Бог припусти муку, онда
се свега сетимо. Зар нам је то потребно? Мука? Или је
ипак боље да се стално сећамо Васкрсења, као тај
старчић?“, додаде Салатило.
Лазар је и даље ћутао. Схватао је речи, добрим
делом и њихов дубљи смисао, али није баш могао тек

тако да прихвати све то „здраво за готово“. Бар не те
приче о свевремености
Христовог васкрсења.
Једноставно, никад није свакодневни живот повезивао с
Богом.
„Хајде са мном часком“, рече му Салатило Савић
и пође. Градским улицама кренуше ка оближњем
Хисару, узвишењу прокупачком. На том путу, њих
двојица се нађоше међу неколико десетина људи.
„Буди само кратко са мном, да видиш нешто. А
онда иди куд желиш. Хоћеш? Важи?“, позва Лазара
Салатило, убрза корак и, међу оним првима, који су рано
пошли на Литургију, уђе у цркву.
У храму Светог Прокопија било је живахно.
Народ се тискао, тражећи место. Свештенство се
спремало за почетак свечаног богослужења. Лазар
примети како они у одеждама, који су били право пред
њим, одлазе лево, у неки део олтара који није могао да
види. Салатило шапну „Дођи `вамо док је
проскомидија“, очима показа да треба да иду на десну
страну. Прошавши поред једног од неколико стубова
који су лучно држали свод, Лазар се ненадано нађе у
малом, уском ходнику. Испред њега је био ред од
седморо-осморо људи. Салатило, који је остао иза
његових рамена, шапну:
„Знаш ли како је град у коме си рођен добио
име?“
„А?“, упита још тише Лазар.
„Знаш ли?“
„Шта? Немам појма. Можда по... Светом
Прокопију“, сети се Лазар имена храма у који је
закорачио.
„А знаш ли ко је он био?“
„Откуд знам...“, рече мало прегласно Лазар, али
га поглед старијег човека, који је био испред, опомену да
се утиша. „Па, јес, вала, у цркви не сме да се прича. Ни

реч да се изговори“, сети се Лазар шта га је мајка учила,
чега се држао да га отац не би погледима секао.
„После ћемо“, предложи Салатило. „Уђи сад. И
поклони се моштима Светог Прокопија. Ту су од 1395.“
Лазар се збуни. Застаде. А онда га рука богослова
охрабри додиром по десном рамену.
Морао је прилично да се сагне да би ушао у
посебан, врло мали део цркве. Деловао му је као собичак
за бебу, по димензијама, али украшен како и доликује
нечему што хришћани сматрају истинском светињом. У
једној наизглед малој кутији, биле су мошти. Није могао
да их види, али је јасно знао где треба да иде. Право ка
њима. Одозго је била само икона ка којој се саже,
пољуби је, а онда се изненада сети да би могао и да се
прекрсти, па и то учини. Просто, није имао навику да се
крсти.
Застао је, покушавајући да боље доживи то место
и тај тренутак. Није осетио ништа необично, иако је
неким делом себе то очекивао, али је осетио да му
боравак ту, насамо, прија. Ипак, свестан да је и иза њега
ред, као онај у коме је и сам претходно био, напусти
крипту.
На Литургији није био. Није је сматрао битном. А
и одувек су му личиле на представе које, притом,
предуго трају. Оно што више није трајало, било је
његово слободно време. Дође тренутак за окупљање
војске.
Но, пре тога, а после Литургије, Салатило му
објасни ко је свети Прокопије, по коме је Прокупље
добило име.
„Он се најпре звао Неаније, живео је пре...
петнаест векова. Био је велики војсковођа. Али, када га
је цар Диоклецијан послао у Александрију да тамо сатре
Хришћане, на путу му се деси нешто необично.
Земљотрес, па одмах затим и глас који је чуо, не само
он, него и сва његова војска, велика војска: „Неаније, где

ти идеш? На кога устајеш!?“. Војвода се уплаши и
упита: „Ко си ти? Не могу да те видим, да те
препознам...“. У ваздуху се, пред Неанијем, показа
велики светли крст, као од кристала, а сила се огласи:
„Ја сам Исус, распети Син Божији... Овим знамењем које
си видео, побеђуј непријатеље своје и мир мој биће са
тобом“. Неаније окрете војску, и појури за Јерусалим...“
„И?!“, упита Лазар.
„Неаније је дошао у Јерусалим баш као поручен.
Агарјани напали град и он са својом војском улете међу
њих и порази их. Али, када је требало да буде окићен
венцима славе као велики победник, он је објавио да је
Хришћанин, скинуо је и појас, и војводски мач, и рекао
да је он само Христов војник. Узеше прво да га муче,
јако. Потом га бацише у тамницу“.
„Неаније, рече? Мислио сам да причамо о
Прокопију“, рече Лазар. Свршени богослов настави:
„У тамници га је посетио сам Господ. Крстио га
је и наденуо му име Прокопије. Потом му под прозор
дође дванаест жена, које рекоше да су и оне слушкиње
Христове. И њих бацише у тамницу“.
„Само зато што су рекле да су хришћанке?“, оте
се Лазару.
„Лазаре, С ким се ти то поиграваш? Са мном или
са Богом? Јесу ли у арене лавовима бацали хришћане,
жене и децу њихову? Јесу ли их разапињали на крст?
Јесу ли их пекли, кували, растезали, драли? Јесу ли их
приморавали да буду гладијатори? Они и криминалци?
Јесу ли? Па, шта ме онда питаш?“
„Питам... Онако“, збуњено промуца Лазар. „И
шта је било са Прокопијем?
„Прво су му убили мајку. А кад су њега извели
на погубљење, окренуо се ка истоку, помолио се Богу
миломе за све бедне и све у невољама, за све сироте и
све удовице, а нарочито за Цркву свету, да узрасте,
распростре се и да сија до скончања времена. Тада опет

зачу глас са неба да му је молитва услишена, па радосно
стави главу под мач“.
„И?“
„И оде, радостан, Господу своме“.
Лазар ућута. Није му било до мученичке смрти,
ма колико му је ова прича узбуркала мисли. Тим пре
што се ближио тренутак војничке прозивке. И даље није
могао да верује да је постао део ратне приче...
Обукавши се у хотелу у све што је од униформе
задужио, а замоливши радника да му упакује његове
ствари и остави на сигурном, плати ту услугу више него
што је момчић могао да замисли да може добити, па
изађе на улицу.
Отишавши на оближње место окупљања, Лазар се
са Учом и Салатилом нађе међу војницима другог
батаљона. Кратак поздравни говор био је само увод у
прве команде.
„Мирно!“, загрме некадашњи војвода Осоговски
и настави:
„Нож на пушку!“
Војници за тили час послушаше.
„Капе скини!“
Скидоше.
„На молитву!“
И, изговори се „Оче наш“, на сав глас, из свачијег
срца. Трен касније, док је Лазар осећао како му кожа
необјашњиво бриди од тог колективног обраћања Богу,
без икаквих подела на чете и водове, почеше вежбе. С
неба па у ребра.
Очекивао је говоре, очекивао је поделу задужења,
очекивао је толико тога о чему је слушао у Санкт
Петербургу, али се све свело на - вежбање. Најпре
кретња у маршу, па онда коришћење бајонета. Или су се,
током тог „езгерцира“, престројавали из колоне у
раширени, стрељачки строј. Свако је морао да зна да ли
из колоне иде лево или десно, да не би сви кренули на

једну страну, кад треба на две. Морало је и да се зна
колико растојање треба да се држи у новоформираном
строју. Било је наговештаја да ће се вежбати бацање
бомби, радити са новим брзометкама, па и то да ће се
вежбати борбе прса у прса.
„А, б`е, побратиме, ће ми истераш око?! Мора се
обрнеш кад кажу на команду, а не да стојиш, па ја кад се
обрнем да налетим на твој бајонет“, у егзерциру рече
војник оном испред себе.
„Ууу, да простиш, побратиме, замислеја сам се“,
одговори ониже војниче, младо, млађе од овог који му се
обратио.
„Шта има се мислиш?! Прошлос' је увек мртва, а
и, мож` да будне, није смо сутра исто тако... Сад треба се
мисли у главу. Овде се треба бидне. Не да се сас памет
фрљаш по којекуд. Ди да погинем на веџбу од твој
бајонет?!“.
„Да не да Бог, побратиме. `Прости, `прости, жив
ти ја! Е се не љутиш више?“.
„Са` се, бре, обрни на вам! Ће избијеш очи на
оног испред теб!“
„Ваљда „иза мен“?
„Еј, да се одма вртиш како командују! Ће
изгинемо без куршум од теб! И да си ћутиш!“
Углавном се ћутало и радило, непрекидно и у
зноју. Али, то што речи није било много, није значило да
нема дешавања.
Свако мало, Лазара би, преким погледом, срео
неко од Ратиборове екипе робијаша. Оног огромног
„Медведа“, Шуменка Арилића, није сретао толико често
колико хвалисавог Тихомира Лупића „Кезу“, са којим се
најпре и упознао у граду. Често је сретао и њиховог
верног другара „Ћосавог“, Радоњу Копачића, са којим је
Уча увек излазио на крај. Природно, јер је био за главу
виши, па би му јасно ставио до знања да прође даље.
Лазара је, пак, највише живцирало понашање најмлађег

члана, Васелија Ћуктића, који би му стално, у пролазу,
тихо добацио „Чувај си гркљан, Београђанин. Чувај си
гркљан, хи-хи-хи“.
И, то би тако потрајало све док се око
Васелијевог гркљана једном приликом није створила
огромна шака дива од човека, Милована Кулића, коме је
дојадило то подбадање.
„Будеш ли му још једном нешто тако рекао, има
да те нема! Јасно?! Је л' ти јасно?!“, загрме Кулић.
Васелије се увуче међу сопствена рамена и оде
стучених рогова, баш у тренутку када је каплар Светозар
Степановић прилазио.
„Правиш неки проблем, Београђанин?“
„Није, гос'н капларе, него му онај мали...“
„Тишина, Кулићу! Нисам те ништа питао“.
„Али, гос'н капларе, он стварно...“
„Кулићу, знаш ти како у моје село Разбојне код
Бруса кажу за такве као што си ти?“
„Не знам, гос'н капларе“, рече Милован Кулић,
док је Лазар, сада већ и у Учином друштву, само пратио
разговор.
„Кажу... Вееелики човек!“, насмеја се каплар
Светозар, па потапша Кулића по огромним плећима. А
да би то урадио, морао је да се пропне на прсте.
Добри Кулић се само осмехну, а онда и он
потапша Лазара по плећима, од чега Лазар умало не
искашља плућа.
Сати су пролазили радно у озбиљним и веома
напорним припремама, али уз добре оброке и добру
организацију, па се све некако добро подносило.
Наредба која је стигла 24. септембра, гласила је:
„Покрет!“.
Када се прочуло да се, коначно, креће са „места
мобилизације“ на „место концентрације“, тамо где ће се
чекати објава рата, Лазар натрча на команданта свог
батаљона и умало се не судари с њим.

„Опростите, господине капетане“.
Наумовић, замишљен и до тада загледан у земљу,
подиже поглед и констатова само „А, ти си то,
Миловановићу...“
„Нешто вас мучи, господине капетане?“, упита
Лазар оно што војници обично не би питали своје
старешине.
Јовану Наумовићу се свидела та изненадна
иницијатива, па и он приреди изненађење, те позва
Лазара у свој шатор.
„Седи“, рече му, док је обилазио сто.
Лазар послуша, али реши да ништа више не
говори док не буде питан.
„Причао сам нешто са официрима у нашем
штабу... Нису баш много тога лепог имали да кажу о
теби“, рече Наумовић, док му је посилни приносио чај.
Лазар не одговори ништа.
„Једни причају да си женскарош, други да мора
да си кавгаџија, па су те зато ранили у Русији... Трећи да
си татин син, који би све преко реда и све преко везе... А
шта кажеш ти?“
„Ја сам... Ја се, господине капетане, и сам још
питам“, рече некако одлучно, а искрено Лазар. Није
имао појма откуд официри ишта знају о њему, а не
познају га. Заборавио је да му знају тату.
„Ето! То сам им и ја рекао. Лута момак, тражи
себе! Види, Миловановићу, због тебе и таквих ме мисли
муче, кад већ питаш“, изговори Јован Наумовић, па
заћута довољно да Лазару протрчи кроз главу: „Плаши
се да ћу урадити нешто глупо, погрешно?“. Одговор га
је изненадио.
„Мисли ми навиру ових дана, до овог поласка.
Мисли, мисли и само мисли. Збрка. Јуре једна за другом.
Јавља се прва, друга је прекине, улети трећа, преплићу
се, па опет... Отимам им се ја, Миловановићу, нећу да
мислим, али не иде. У том хаосу, мисао се јавља да би

претходну угушила, настаје огорчена борба и као
резултат диже се једна мисао, главна, стожерница...“,
готово у даху је причао командант батаљона своју
исповест. Лазар је једва чекао крај, као какву пресуду.
„Та једна је тако једноставна, тако јака и тако
страшна. Каже она мени: Поверавају ти, Јоцо, четврт
пука, читавих хиљаду људи. Ти ћеш им бити отац, брат,
старешина. Ти ћеш их водити у смрт, те синове, браћу,
очеве, мужеве. Да ли си дорастао, Јоване Наумовићу,
своме позиву? Да л` нећеш својом неумешношћу,
нерадом упропастити оца, брата, сина?! Да ли ћеш их
увенчати славом, или држањем својим, бацити у срам?“,
изговори некадашњи четнички Војвода Осоговски.
Лазар је остао без даха. Величанствено му је
деловала та стрепња, тај страх и та жеља, све у исти мах.
Стегнуо би руку команданту свога батаљона, том
капетану прве класе, и повикао „Нећу вас обрукати,
нећете ме упропастити, слободно ме водите!“, али...
Остао је нем. Трагао је за дахом.
„Видиш, Миловановићу - то је оно што ме мучи.
А ти, ако у свом тражењу себе самог, будеш осетио да ти
треба помоћ, питај шта треба. Тражи и даће ти се, куцај
и отвориће ти се, како каже наше Свето Јеванђеље. Ту
сам за све што треба, само немој да брукаш ни мене, ни
своје, ни себе. Срби смо, не иде. Зна се ред. Зна се Божји
поредак“.
Лазар климну главом. Први пут се срео са
отвореношћу и искреношћу. Угледа поглед који је
значио „Да, можеш да изађеш“, па му то дође као
олакшање, јер никада до тад није био сведок контакта
човека са собом самим. Провуче се између посилног и
отвора у шаторском крилу, те оде, тражећи свој мали
шатор. Требало се брзо спремити за покрет.
Дан је почео да одмиче. Пук се постројавао како
би се кренуло ка месту концентрације. Дошли су и
многи грађани, скоро цело Прокупље и околина, да

испрате своје најмилије, па и сву војску, наравно. Све је
то код Срба исто.
Млади, неспретни војничић угледа оног кога
умало није закачио бајонетом, каснећи у окрету на
егзерциру.
„Побратиме, немо се љутиш, Богом те кумим“.
„Не, б`е. Несам љут. Видиш да сав играм од
радос' што сам претекја. А ти? Шта те мучи кад не
мислиш које работиш?“
„Породила ми се жена кад сам пошја. А у'ватила
је нека ватра... Неје ме испратила. Само је легала једва
сас свес`. Дете неје подојила. Да л' је жива, тој се
мислим...“.
„Ма жива је, побратиме. Од теб` само ја могу да
настрадам“, загрли га старији и виши војник и одоше у
строј.
Пред редове, подофицире и официре, постројене
као да сам краљ Петар треба да им се обрати, изађе једна
озбиљна фигура. Био је то човек због кога су се многи у
строју искрено осмехнули, јер су у њему видели свог
другог оца. Уосталом, неретко би, у дане мира обилазио
своје некадашње обвезнике по селима, распитивао се о
њима, водио рачуна као о својој деци. Зато су га и знали,
и волели. Тај командант Другог пешадијског пука „Књаз
Михаило“, потпуковник Владимир Ристић, загрме
гласом да га је чуо свако од оних четири и по хиљада
војника којима је командовао:
„Јунаци... Његово Величанство Краљ, наш
врховни командант, изволео је наредити мобилизацију
целокупне војске. Радујем се што ми је судбина
доделила да, ако Бог хоће, поведем вас у свети бој! Вас,
Топличане – дичне потомке Југ-Богдана, вас
Куршумличане – Страхинића Бана, вас са Горње
Топлице – Топлице Милана, вас Косаничане – Косанчић
Ивана! Да поведем унуке оних витезова што пре сто
година, под неустрашивим хајдуком Станојем

Главашем, први продрше на наше свето Косово Поље.
Да поведем синове оних отаца који заставу овога пука
окитише 1885. највећим орденом за храброст –
Таковским крстом са мачевима!“, говорио је
потпуковник Владимир Ристић.
„Кеза“, стојећи поред Лазара, промрмља „Јак ми
орден, кад су Бугари однели победу на Сливници“. Један
Кулићев лакат у ребра, не прејако забоден, утиша
бившег робијаша.
„Јунаци!“,
настави
командант
Другог
пешадијског пука, „Наш народ вели „Не пада ивер
далеко од кладе“, или „Какав отац – такав син“. Ја
верујем да синови лавова неће бити ништа друго до
лавови! И да ћете ви, јунаци по крви, високо уздигнута
чела ову светињу нашу...“, рече потпуковник Ристић и
показа на пуковску заставу, „да ћете ову светињу нашу
пронети победоносно кроз Душаново Скопље, Марков
Прилеп, Дојчинов Солун, иако изрешетану – вратити
окићену венцима славе! У вери да ћемо се гледати и
доцније, после свију искушења, овако ведро, раздрагано,
весело у очи, ја вас позивам да кликнемо: живео наш
омиљени врховни командат, Његово Величанство Краљ
Петар први!“
„Живео! Живео! Живео!“, загрми из неколико
хиљада грла. Пуковски оркестар, заједно са народом,
поче да пева прве тактове химне „Боже правде“.
Када се она оконча, пред војнике изађе пуковски
свештеник Лука Марјановић. Лазару је деловао познат
однекуд, али њему су сви средовечни свештеници
личили једни на друге. Решио је да отпочне
„разврставање“ у сопственој глави, слушајући шта овај
необични призор од човека има да каже. А устину је био
необичан. Прво, јер се свештеник обратио војницима са
малог дората, а друго, био је обучен у војничко одело.
Имао је гргураву браду и лелујаву црну косу.

„Витезови моји! Пре петсто двадесет и пет
година на овој освештаној груди, освештаној крвљу
наших праотаца, стајаху јунаци, стајаху исто као што ми
данас стојимо“, поче поп Лука Марјановић своју беседу.
Лазар поче да рачуна „1912 мање 525... Ух. 1389?
Косовски бој? Не... Није. Шта рече ово? 1387 је
резултат...“, запиткивао се. Беседа се настави:
„Ту се они одмараху на ловорикама победе, што
разбише Турке на Плочнику. А ми, ми смо срећни, пуни
миља и радости, што је баш нама Бог доделио да узмемо
учешћа у стварању опште наше куће, у стварању велике
Србије!“
„Општа наша кућа... Сви под једним краљем. Не
у четири државе... Једна Србија, велика, за сву браћу“,
пребирао је Лазар по реченицама које је тих дана чуо од
војника. Сва војска је силно желела да крене по оно што
су јој чукундеде чукундеда, преко њихових старих,
оставили у задатак. Сви су хтели да се покажу достојни
значења једне старе, стране речи, да буду исполински
велики. Тако је велики био некакав Исполин, див из
старих веровања. Свештеник је наставио говор још
одлучнијим тоном, оним који уздиже душу:
„Љути моји граничари! Да ли да вас подсетим на
нашу прошлост, крвљу печатану? Да ли да зађем у
рањена срца ваша? Да ли да вам пробудим успомене на
сјај, славу и величину нашу? Да ли да у души вашој
подстакнем жар, да букне у пламен који ће спржити све?
Не! Не! У душу вашу, у срце ваше, млеком мајчиним
унесена је вера да Србин живи, да мора живети, ма... Да
ће вода тећи куд је и текла! Исполинска борба наших
праотаца створила је силну Душанову царевину, чије
границе запљускаваху три мора!“, рече поп Лука, узе
ваздух мало дуже, приби крст уз своје груди и настави:
„Пакошћу, завишћу, неверством растргнути,
падосмо као плен дивљих Азијата; но, иако заплењени,
поплављени, остадосмо гранитна стена о коју се

столећима ломио источни бес. Четири стотине година
разметаху се бесне хорде по овој лепој земљи
Србиновој, проносећи мач и пламен, ужас и страхоту,
сажижући сва блага и лијући драгоцени сок. А за све то
време, раздрљеним грудима одбијасмо криву ђорду...
Криву сабљу обесних Турака... За све време бејасмо
живи бедем, о који се ломила пенушава бујица. И само
преко лешева наших могаху да задају нове ударце
Хришћанству – символу вере, љубави, наде, братства и
слободе“. Ту поп Лука Марјановић поведе свог малог
коња у једну страну да би га боље чули и тамо, па
враћајући се, настави говор без нових прекида:
„Пре једног столећа, у срцу наше данашње драге
Краљевине, сину луча слободе, донета најдостојнијим
мужем свију векова, неустрашним и силним вождом
Карађорђем. Овај Исполин народа нашега високо
подиже крст за слободу и поведе борбу страшну, борбу
крваву, борбу до истраге!“
„Истрага... овде још користе стару реч за
истребљење“, констатова Лазар и настави да слуша
говор какав раније никад није чуо:
„И - све заплива у крви. Заљуља се Османово
царство! Али, зла коб не даде да се започето дело
крунише крајњим успехом. Бог, милостиви Творац
васељене целе, хтеде да и ми, праунуци, под вођством
унука, дамо своју крв за окончење започетог дела. Да...
Живот и крв... Јер из румене крви ниче црвени цветак –
слобода поробљеног брата!“
То рече и, док је понеки војник брисао сузе,
пуковски свештеник подиже обе руке ка небу и загрме:
„Оче небесни, улиј нам крепост, силу и моћ, да
часно понесемо крст који нам намени! А ви, јунаци
мили, са вером у Бога пођите напред и последњу кап
срца рођена точите, смешећи се. Мрите славно за
Србију, велику Србију, нашу Србију! Амин!“.

Чу се једно сложно: „Амин, Боже дај“! Све живо
се осени крсним знаком. А потом:
„Напред!“, загрмеше старешине.
„Живели!“, загрме народ.
„Срећан вам пут и збогом!“, добаци један старац.
„Живели осветници Косова!“, добациваше други,
док се војска полако окретала ка југу и формирала
колону.
„Дај, Боже!“, орила се река војника, која је
кретала из Прокупља.
Са свих страна ка младићима полете убрано
цвеће. Овенчани народном вером у циљ ка коме крећу,
пођоше по слободу за поробљену браћу.
Младо момче Радивој погледа у небо, осени се
крсним знаком и крену кроз шапат: „Боже, ми отидомо...
Да л' да те молим да идеш сас нас, ил' да ми останеш
дома? Ће будне како Ти викаш. Ако. Нека бидне воља
Твоја. Само једно морам те молим, Боже - помогни ни да
сас Теб отидемо и сас Теб да се врнемо. И на нас Срби,
да се види твоја сила! Да се ич не брукамо пред преци, а
Теб да не ражалостимо. Амин“. Прекрсти се и крену.

Глава трећа „Кумановска“
Kретање ка граници је испрва почело тихо, немо.
Но, како је време одмицало, тако је из груди, испуњених
љубављу и једном те истом жељом, почела песма. Прва.
Па друга. Па опет прва, а онда нека сасвим трећа. Певао
би некад један мали вод од педесет људи, а некад читав
батаљон од хиљаду војника. Онда тишина. Пре нове
песме. Лазар је приметио да у тренуцима тишине
тројица, која су ишла покрај њега, нешто причају очима.
Погледао је тамо где гледају, а оно на пропланку - стадо
оваца.
„Шта би, Београђанин, ниси се у животу нагледао
стада?“, тргну га одједном Учин глас.
Лазар се само насмеја кроз нос, намести боље
своју брзометку о раме, па продужи. Чедомир
Антонијевић настави да прича.
„Тек ћемо их се нагледати. Само у околини
Битоља има преко милион оваца“.
„`Ајде!“, изненади се један од оне тројице,
враћајући превелику шајкачу назад на главу.
„Е?“, упита и онај други.
„Ма, где милион?! Колико је то 'иљада, уопште?“,
рече онај трећи.
„На `иљаду места по `иљаду, `Иљаду `иљада“,
одговори први, коначно наместивши капу. Тек кад је
подигао шајкачу, Лазар примети да необично личи на
ону преосталу двојицу.
„Пусти учитеља да прича“, добаци грмаљ Кулић
који се кретао иза њих, потапша Чедомира по рамену,
умало од њега не направи богаља.
„Овај... Да... Хвала, Миловане. Имају они наши,
доле код Битоља, и више од милион оваца. Имају и коза,
дао Бог. Три четврти милиона коза имају. И преко сто
хиљада крава и волова. А коња је скоро педесет

хиљада“, причао је Уча у ходу. Остали су слушали,
немо.
Чедомир Антонијевић ипак схвати да треба да
појасни.
„Људи, да се разумемо, то вам кажем за цео
Битољски вилајет. Није мали он. У њему вам је око
шесто, можда осамсто хиљада душа. А у самом Битољу
живи десетина тога. Једно шездесет хиљада, отприлике“.
„Шездесет 'иљада оваца у граду?!“, добаци неко
отпозади, па кад се сви окренуше, видеше Јанаћка како
се смеје.
„Шалим се, Учо. Само ти причај, милина ми те
слушати. Док сам још са вама“.
„`Ајд, бре, не зафркавај чо'ека. Причај,
учитељу...“
„Чедомир Антонијевић“, рече Уча и пружи руку
првом до себе.
„Влајко. Крстић ми је презиме, к'о и овој двојици
до мене. Сви рођени у селу Дреновац. Само, њих
двојица су од истог оца, мог стрица“, рече најстарији
међу њима. Руке пружише Димитрије и Сима Крстић,
браћа рођена.
И, тако, један поред другог, корак по корак.
Салатило се кретао иза те групице тихо, готово нечујно.
Јанаћко Јовић, с травком међу зубима, час је деловао
срећно, а час несрећно што неће са овим пуком у рат,
него мора са неким београдским.
Уча настави о Битољу. Нашао се на свом.
„Ма, тај крај вам је богат, као да је сам центар
Европе. Има и наших, има богме много и Турака, а има и
Грка и Бугара. Једно двадесетак фабрика има тамо. Чак и
једна за пиво“, рече уз смех, коме се многи придружише.
„Е, да стигнемо ми тамо, па да се освежимо к'о
људи“, изговори Сима, а брат Димитрије му добаци: „Ја
сам за то да ми право ударимо одавде на Косово. Ем

близу, ем да га ми први осветимо. После на пиво,
нормално, да се частимо. Таки је ред“.
„Јашта“, добаци Влајко. Уча само слегну
раменима:
„Ко ће знати на коју ћемо страну. Можда ћемо на
Косово, а можда у Маћедонију...“.
„Јес, вала. Ко ће га знати. Бог зна једини. Па шта
нам да. То је Његово“, озбиљно рече Сима Крстић,
најмлађи од браће, а иначе, по осмеху врло сличан
Јанаћку.
„Да, ко ће то знати...“, слегну раменима и Влајко.
Салатило га допуни: „Бог једини и зна све, а изгледа да
нам шаље још неког ко зна. Ево нам брата мајора
Синђелића“.
Сви погледаше ка коњанику који им се
приближавао. Погледом је тражио некога у колони, а
зауставио се управо код Лазара и Салатила.
„Помаже Бог, војници!“, рече им са коња, не
превише гласно, али звонким и срдачним гласом.
Редови, онако у ходу, одговорише му у глас: „Бог ти
помогао!“.
„Лазар Миловановић?“, упита не силазећи из
седла.
Одговор је био без речи, само климањем главе.
Збуњене главе, која је гледала час у мирно, готово
радосно лице, час у чинове. Капетан друге класе. А
млад, млад, нема га куд.
„Е, ти ми баш требаш“.
Официр сиђе са коња, Салатилу се осмехну у
пролазу, па се обрати Лазару:
„Није баш уобичајено да ађутанти из штаба пука
носе поруке војницима, али, ето, такво време дошло“,
изговори млади капетан, који тек да је коју годину био
старији од саговорника.
Лазар је ћутао. Чекао је какву му новост доноси
неко ко је у штабу Другог пешадијског пука. „Можда се

отац предомислио и средио...“, поче да размишља, али
га прену ведри официров глас:
„Брат мој рече да би волео да што пре добијеш
неки конкретан задатак...“
Лазар се потпуно збуни. Не би му мајор Михаило
нешто тако урадио, помисли. „Ваљда не би... А и какав
задатак...?“ Нису ни пола дана одмакли од Прокупља.
„Сад ћемо да прођемо кроз Житорађу, па ти да
пођеш напред, да помогнеш да се ред одржава. Треба
војска да допуни чутурице“, доврши Гаврило опис
задатка.
„Да одржавам ред? Док војска сипа воду у
чутуре? Па, добар си ми задатак донео, ађутанте,
јуначки. До - бар си ми задатак донео, стварно!“,
помисли Лазар Миловановић.
„Ух, куд мене не погледа та срећа!“, јави се
Јанаћко, али пошто примети да га је ађутант Гаврило
озбиљније погледао, мало тише настави: „Мислим...
Лепо је бити на челу колоне. А и Житорађанке, лепе
девојке, онолико... Ем први пијеш воду по овом сунцу,
ем све женскадија око тебе... А остали само сипају и
пролазе, пролазе. А, теби лепо...“, изговори Јанаћко.
Лице му поста блажено, баш као и оно огромно
Кулићево, и тројице Крстића.
Лазар се на трен постиде. „Ех, што сам ти ја
безвезе. Мајор Синђелић ми још и учини.. А ја помислио
да је то испод части једног Миловановића. Сина
„Чувеног“, Хех...“.
„Гордост се то зове. Кад помислиш да си већи
него што јеси. Да си посебнији“, прошапута Салатило
збуњеном Лазару, онако у пролазу.
„Салатило! Ти као да си ми у глави! Унутра...“,
изненади се Лазар. И уплаши.
Топлим осмехом појаснивши да је све прочитао
са Лазаревог лица, Салатило му дотакну надлактицу у

знак извињења, а првом следећом речи појасни осмејак
који му је капетан упутио:
„Рођаче... Војска се пита – куда ће? Идемо ли на
Косово, или...“
„Рођак и он?! Па, да... чим је мајоров брат...“,
Лазара то баш затече на трен.
Капетан Гаврило сагледа сва та знатижељних
лица... У њима се огледала свест о томе да је поробљене
браће свуда, да сваки марш и сваки будући јуриш, носи
у себи светли и свети задатак. Али, виде и ону обичну,
људску знатижељу – куда ће то њихов пук...
„Војници! Ни ваши команданти батаљона, а онда
ни командири чета, не треба да знају све. Што мање
људи зна за план, он ће боље успети. Довољно је да
знате да смо део Прве армије. Да су са нама, Моравцима,
ту и браћа првопозивци из Дунавске и Дринске дивизије.
Све укупно дванаест пукова првог позива. Са нама су и
другопозивци Тимочани и Дунавци, као и делови
коњичке дивизије. Знате већ и сами, командант наше
армије је лично Престолонаследник Александар.
Начелник армијског штаба је генерал Петар Бојовић.
Оволико треба да знате. Остало вам није нужда. А може
да буде штета за све.“. Ипак, кад виде и даље несмањену
знатижељу, осмехну се и допуни:
„Ка Куманову ћемо. Ето“.
„Дакле, уместо најкраћим путем на Косово, на
Турке, ми ћемо у Маћедонију на оне овце“, рече Јанаћко,
па, иако га поглед капетана Гаврила прекори, сви остали
се насмејаше од срца. Ађутант Синђелић се попе назад
на коња и једном речју објасни Лазару да треба да пусти
корак. „Одмах!“.
По врелом дану Лазар се, сав знојав, проби ка
челу колоне. Чим стигоше до Житорађе, прилично
вредно се баци на задатак. Углавном само жене, и
старије и млађе, уз девојке и тек по којег мушкарца,

изашле су на пут да пуне чутурице. Пуниле су и пуниле.
Жедна пешадија, нема шта.
Каплари су обављали оно што је могао и сам
Лазар, али није ни то морало, јер је ред био савршен. Но,
свеједно се чуло: „Не излази из строја!“, „Чекај на ред!“,
„Не пиј одмах много!“.
„Побратиме, немо' се налеваш сас толку воду. Ће
цркнеш“, рече онај старији војник оном младом. „И
откуде си ти ка` те ништа несу научели?“
„Редов Радивој Ђорђевић, из Горњу Трнаву, срез
Прокупачки. Ти како се викаш?“
„Живојин. Чекај, не ли си ти син на Дућу?
„Тај сам, побратиме“, насмеја се млади Радивој.
„Слава Богу, да имам бар једнога мојега, да се
знаје ди су ми коске. Да има кој да јави на мајку ми
Гињу“, насмеја се Живојин.
„Па ћу јавим, Џико“, обећа Радивој.
„И ја ћу да јавим за теб, што ти да се мучиш...“,
поново се насмеја „Џика“.
„Ма шта ми тешко! А откуде си па ти? Можда
смо од
исту семку“, упита Радивој.
И тако се земљаци, један искусан, а други тек
што је завршио служење војног рока, у том предаху сити
испричаше. Лазару се свидео њихов разговор. А и говор.
Обично је, такав, красио источне делове њихове
пуковске области. Једини Београђанин на том месту
држао се, ипак, по страни, покушавајући без тражења
помоћи да разуме речи чије значење само наслућује.
Последњи пут је то радио у Русији...
Новог задржавања потом дуго није било. Тек
после двадесет и четири километра пешачења, проломи
се звук који је многе истински обрадовао. Сви одреда
полегаше по ледини, пружише се да одморе ноге, неки
су изули обућу... Лазар се смести покрај Уче, Салатила,
Кулића и браће Крстић, не и Јанаћка, јер се овај негде

изгуби. Када се ручало, а из казана је у порције насут
неочекивано укусан оброк - нешто мало кромпира и
приличан комад меса, кренуло се даље. То је био сав
одмор.
Пред сумрак већ беху надомак пута који од Ниша
води за Лесковац. Близу тог пута, у Дољевцу, до ког су
од Прокупља препешачили двадесет и осам километара,
тамошњи трећепозивци се показаше на делу: дочекали
су више од четири и по хиљаде војника на посебно
припремљеном месту за ноћни предах. Била је то
својеврсна станица за пријем, коју је уредио
артиљеријски капетан Павле Павловић. Топла вечера је
послужена свима, а слама прострта да се на њој заспи
брзо, као у најслађим данима детињства. Спавало се у
разапетом шатору, који је сваки војник стално носио са
собом увезананог од рамена до кука на супротној страни
тела. Кад је врућина, со телесна само што не избија и
кроз њега...
„Учо!“, поче у зору, пре трубе, Лазар да дрма
Чеду Антонијевића у његовом шатору. „Учо!“
Он се, са осмехом на лицу, вероватно од неког
пријатног сна, само донекле разбуди, мумлајући „А?“.
„Учо! Покраден сам!“.
Чедомир протрља око надланицом, погледа
Лазара, и без речи, подизањем обрва, упита о чему он то.
„Нема ми чутурице! И инструмента!“.
Уча зевну, опет протрља очи, па се налакти.
„Какав, бре, инструмент?“
„Усна хармоника!“
„Чија?“
„Моја!“
„Ти... свираш?“
„Чедомире Антонијевићу, слушаш ли ти мене?
Покраден сам док сам спавао!“
Уча се придиже, показа Лазару да се одмакне
како би и сам изашао. Уми се водом из чутурице.

зачешља се, и протегну руке иза леђа. Дланове је потом
ослонио на струк, разгледајући уснули логор, у коме су
се са појединих, давно погашених ватри, још уздизали
сиви димови. Осим стражара, прилично удаљених,
једино су њих двојица била будна.
„Овај... Како да ти кажем...“, започе Уча, па
додаде: „Дешава се“.
Лазар рашири очи и уста:
„Неко ће за ово морати да плати! Дебело!“
„Тише мало!“, добаци неко из оближњег шатора.
Из другог се, пак, чуло хркање налик тестери.
Уча слегну раменима и стави руку о Лазарево
раме.
„Распитаћу се“, биле су једине речи утехе.
Убрзо, из више труба зачу се знак за полазак.
Војска у мирном поретку, после краће припреме,
настави за Лесковац. Народ је успут прилазио друму,
китио првопозивце невеном и босиоком. Војници, уз
понеки осмех, или скривену сузу, како ко, наставише
куд су и пошли.
Осамнаест километара касније, дан је постајао
све топлији, иако је још доста остало до поднева. Но,
успеше толико тог јутра да пређу, те дођоше пред
Лесковац. Многи су га први пут видели. Ту је направљен
кратак предах. „Поправи се!“, говорили су каплари,
преносећи наређење да се у најбољем реду прође кроз
град, и то уз марш пуковског оркестра. Добош, труба, а
онда и музика уведоше Други пешадијски пук међу
народ. А народ к`о народ, окити војнике, децу своју,
венцима цвећа. Сваки српски војник је тада био свачији
син. Знало се да, ако ти погледаш незнаног војника, неко
ће погледати твоје дете које је исто у војсци. У истој
војсци. Та војска је и јесте била народна, јер је у њој био
народ.
Ту Лазар виде како команданта његовог
батаљона, Јована Наумовића, дочекује мајка, дајући му

набране ружице. Он јој само пољуби дрхтаву руку и
продужи даље. Жена, која је стајала уз њу, врло је
личила на стару госпођу Наумовић, па Лазар схвати да
јој је то сестра. Та жена добаци: „Јоцо! Јоцо, немој да
нас осрамотиш! Немој, сине“.
По врелом дану, у такт-маршу, кроз окупљени
народ, пролазило се и кроз Грделицу.
„Погле, Радивој, како ни народ дочекује“, рече
Џика младићу до себе.
„Е, побратиме Џико, срамота, ама истина: никад
несам чуја сас овеј моји уши за Грделицу. Ни да си ту
има па наши људи. А они те дочекују ки да си од исту
семку, од исту крв. Погле како ги је намучила сиротиња.
Греота, бре, како живив!“
„Остављенос`, тој ти је остављенос`. Сви ги
оставили, Радивој, сви...“
„Побратиме, како „сви“?! Је л` викам да до овој
трен несам ни чуја за Грделицу, глув ли си ти, Џико? Ти
мислиш да си ја не разбирам да не мож' ништа да се
уради без земљаци, ама несам знаја кој су ми све
земљаци! Иди, бре, Џико, душа ме боли!“.
„Ај, бре, немо ми стално нешто изводиш. Што те
па с`г заболела душа? Ноге, ваљда?“
„Јок. Душа! Па ови леба несу видели од последњи
празник. А, износив пред нас. Ако узнеш нешто од њи,
рука ти се осушела, Џико, знајеш!“.
„Па је л' треба да ги карам? Је ли, Радивој?“
„Па ти ги почасти, све ги узни, и последње, па ги
части сас глад. Бегај, бре, тамо!“, рече Радивој и побеже
од „алавог Џику“.
„Чича, нећу те одбијем, ал'... Казаја ми сг
побратим да с пун стомак тешко се јуриша на Турци.
„Сит стомак не мрдав дупе“, вика. Дај ти цоким руку,
пљунут си мој деда Ставра, такој са брци и браду, све
тој... Исти, ма!“, рече Џика неком лепом, смиреном,
седом старцу, који му је једном руком пружао стакленце

ракије, а другом гурао унуку да му утури погачу где зна.
Пољуби му Џика руку, пригрли га на груди и оде да
стигне Радивоја. Не окрену се.
После нових четрдесет километара пешачења, на
ред је дошао и дужи, вечерњи одмор.
Каплари и поднаредници избројаше да је, због
врућине и дужине марша, око два и по одсто војника
заостало за главнином. Али, пук некако оживе,
понајвише због поветарца који је долазио из онога што
је народ од давнина звао Момином клисуром. Шум
Јужне Мораве освежи и поврати војнике, који се почеше
скупљати око казана, па се и - песма зачу.
Лазар је пажљиво слушао „Заљуља се силно
море, и удара о брегове, брегове Свете Горе“. Али по
стискању металне посуде, мањерке, напуњене
овчетином, могло се приметити да му нешто не да мира.
Ноћашња крађа. Погледом је тражио било које лице које
би му својим сумњивим изгледом открило да је у
питању лопов. Ништа налик томе није угледао. Сумрак
се надвијао над војском...
Јутро је донело наставак дугог пешачења ка
граници, као и ново, упорно Лазарево испитивање лица.
Једно му се учини прилично другачијег израза, не и
довољно сумњивог. Ипак, различитост га натера да
благо скрене у страну и, прошавши испред каплара
Светозара Степановића, који је баш у том тренутку
нешто опомињао огромног Кулића, приђе незнанцу.
Овај придиже поглед, па први поздрави Лазара.
„Помоз`, Бог“, рече му.
Лазар, ненавикнут да се тако поздравља са
људима, јер се тог поздрава Београд полако, али
сигурно, одрицао, ипак прозбори „Бог ти помогао“. И,
приметивши на нараменици еполетушку која је имала
једну звездицу, баш као и код Светозара Степановића,
додаде „... капларе“.

„Ђорђе Милачић. Село Беле Воде“, настави се
разговор пружањем руке.
„Лазар Миловановић. Београд“.
„Београд? А пореклом?“
„Прокупље. Само сам рођен ту, додуше...“
„Реци, Лазаре, само рођени у Прокупљу“, насмеја
се искрено Ђорђе Милачић.
У том благом осмеху Лазар изгуби разлог своје
знатижеље.
„Овај... Ма, нешто сте ми били замишљени,
капларе, па сам хтео да...“
„Не мораш мени тако да се обраћаш. Које си
годиште, Лазаре?“
„Осамдесет девето“.
„А ја осамдесет осмо. Дакле, ту смо, вршњаци,
такорећи. А хвала ти на бризи, као брату рођеном.
Мада...“
„Мада?“, упита Лазар.
„Због браће сам и замишљен. Од петорице
синова, отац Захарије и мајка Тодора послаше, и то у
различите батаљоне, нас четворицу у овај рат“, одговори
каплар Милачић.
„Можда рата и не буде“, некако покуша Лазар да
утеши Ђорђа. Но, подигнуте обрве и саговорника, и
Јанаћка Јовића који се однекуд приближи, а потом и
поздрави са Милачићем, убедише га да су то биле скроз
наскроз погрешне речи. „Овај народ од рата стрепи.
Али, правде ради, радо у њега иде. Правде ради,
правде!“, подсети се по ко зна који пут Лазар
Миловановић речи које је толико пута чуо од обичних
војника.
Ипак, и даље није могао да објасни толику
силину заноса да се „коначно раскрсти са Османлијама и
слобода подари браћи у ропству“. Није имао то
искуство, јер није био у прилици да помогне ни свом
рођеном брату. Сепаратно понашање у његовој кући се

подразумевало... Зато је увек и био сам. Појам заједнице,
заједништва и саборности нису постојали ни у кући, ни
у језику, па следствено томе, ни у његовој свести. Отуда
се толико чудио. Чудом се чудио.
Близу друма којим се, спорим ходом, кретала
војска из Прокупља, пругом наиђе воз. А он, као да није
журио по оној врелини. Наста граја и вика. Одмах се
„препознаше“ пешадијски пукови и поче шаљиво
добацивање:
„Еј, Дунавци! Вас морају возовима тамо где
Моравац иде пешке!“
„Чекај, Моравац, док не буде густо, па ћеш да
вичеш „Дунавци, ооој Дунавци, помагајте! `Де сте
браћо, Дунавциии!“, би одговор са једног од начичканих
прозора.
„Немој само ви да нам помажете! Седећи у рат
идете!“, добаци неко из колоне.
„Не брини! Само ви полако, клај-клај. Ви док
стигнете, ми ћемо са Турцима да завршимо!“, настави се
смех из вагона баш као и међу пешадијом која је ишла
пешке поред пруге.
„Побратиме Џико, је л' се овија наши препуцавав
исто с наши?“
„Јес је, роде. И немо' се обрћеш, жив ти ја.
Стварном ће ме исћоравиш док си рекја пулка. Иди си на
там“.
„Па, мен' свеједно да л' ће ме слушаш с једно око,
ил' с два. `Тедо` да кажем, неће ваља ова зајебанција
међу наши“.
„За-што?“, упита Џика.
„Па, ди се са зајебанцију иде на Турци?! Они се
не шалу. Запели да ни исечев на комади“.
„Па, прво ће исечев ови што иду с воз, пре ће
стигну. Ми има да тепамо с табани још десет сата“.
„Ако, б`е, нек' идемо десет сата више. Ди па да си
журим сас воз у рат?“, рече Радивој, застаде да сачека

Џику који је био неколико корака иза, али се брзо
предомисли јер је стигла команда:
„Држи линију! Не напуштај колону!“, чуше се
гласови каплара, више реда ради.
Лазар на лицу Светозара Степановића примети,
док је намештао шајкачу на ознојеном челу, да је и њега
ухватила нека радост. Ипак, врло брзо, каплар врати онај
свој, наизглед, мрзовољан изглед лица. И, баш тада,
Лазар ухвати поглед Радоње Копачића, робијаша из
Ратиборове дружине. „Ћосави“, како су га сви звали, као
да је увек имао бездушан израз, али је овога пута руке
држао пред лицем. Скупљених прстију. У њих је и
дувао, поздрављајући старим робијашким „совиним
поздравом“ оне који су били у возу. Кад примети
Лазаров поглед, скупише му се очи, спусти руке и приби
своју торбицу уз струк. Учинио је то неприметно, али
довољно видљиво да Лазар почне да се пробија к њему,
уверен да је пронашао лопова. Корак даље, пред њим се
испречи Ратибор.
„Београђанин...“, зачу се са његових усана,
попуцалих поодавно, а сад тек мало водом наквашених
због врућине. Наборано лице навело би неког да
помисли да је другопозивац и да је залутао међу
првопозивце, али Лазар није стигао да проучи ни црте
његовог лица, као ни ћелаву главу под шајкачом, јер...
Осети одједном ударац песницом у стомак и, док је
тражио ваздух, ум му се на тренутак помути.
„Лазаре!“, притрча Уча, за њим и Влајко Крстић.
Придижући га, што и није било тешко будући да је бол
очигледно био мањи од изненађења, приметише му у
очима - бес.
„Шта би, човече?“, упита га један од тројице
Крстића.
Све се то дешавало међу војницима, који су,
после почетних шала са пешадијом Дунавске дивизије у
возу, сада довикивали поздраве: „Живели!“, „Не дајте се,

браћо“, „Срећан вам пут!“, „Довиђења!“, „Збогом!
Збогом!“. Писак локомотиве је запарао ваздух. Лазар
Миловановић удахну дубоко. Имао је проблем што
нигде у оној гужви више није видео ни „Ћосавог“, ни
Ратибора...
„Шта би с тобом?“, било је питање Чедомира
Антонијевића, захваљујући којем Лазар схвати да Уча
није видео ударац. Одћута, решен да сам реши проблем
са робијашима. Када и како, није имао представу. Али,
решеност је нарастала сваким новим дахом, реским и
љутим...
Салатило је, пак, видео шта се десило, те му
нешто касније рече „Не враћај. Буди мудар, не враћај“.
То се његовом напрасно ћутљивом саговорнику уопште
није свидело, па одговора није ни било.
Ручак је војска обавила у Џепу. Лазар се држао
тројице браће Крстић, Салатила који га је немо
посматрао кусајући из своје посуде, и Јанаћка, који је
нешто причао о Дунавцима и „брзом повратку међу
своје“.
Брзо се јело и брзо се кренуло пут Владичиног
Хана. У том чистом, лепо уређеном месташцу, сав народ
је изашао на калдрму и повицима „Живели!“ удахњивао
животну снагу војницима, који су се кретали ка граници.
Срца су диктирала темпо.
„Припреми шаторе! Бивак постављамо на Старој
Калдрми!“, зачуше се гласови каплара. Обилно се
вечерало, јер је народ придодавао коморџијама штошта
из својих кућа.
„Па, наши сме“, рече један сељак, иако никад
никога од ових војника није видео.
Тек што су шаторе раширили, поче киша. Јака,
силна, као да је летња. „Прија“, помисли кратко Лазар.
захвалан што га свеж ваздух милује по лицу. Урањао је у
сан. Само је стигао да чује двојицу подофицира који су,
пролазећи између шатора, мало псовали, а више

говорили о лошој обући, кривој што су због
орањављених ногу дванаесторица војника упућени на
лечење.
Ни Лазар није осећао ноге. Од Прокупља до
Владичиног Хана има сто седам километара. Пређених
за три дана. Или преко тридесет и пет километара
дневно, у просеку. Сан је био најбољи лек. Утонуо је у
њега, не знајући за себе. Само је знао да не сме да се
успава, јер мора ујутро да се обрије. Као и сваког јутра,
уосталом. Као и сви.
Четврти дан марша одвијао се као и претходни,
истина са нешто мање песама. Умор је чинио своје.
Требало је прећи нових тридесет километара. Ноге тада
не пропадоше начисто само зато што је душа имала
крила.
Лазара, на првом одмору, прену нека необична
граја. Примиче се гомили која се очас посла окупила
подно једне стене, надвијене над Моравом. Ту спази
високу и витку фигуру момка дугих бркова. У руци је
држао каму и рецитовао Јакшићеву „Отаџбину“. Лазар је
стигао чим су се окончали уводни стихови „И овај камен
земље Србије, што претећ' сунцу дере кроз облак,
суморног чела мрачним борама о вековечности прича
далекој, показујући немом мимиком образа свога бразде
дубоке“.
„Ко је овај?“, упита Учу.
Уча слегну раменима, па упита следећег, који
само прошапута „Шшшш... Илија Ђорђевић из села
Мађара“.
Стихови наставише да се проламају пред
занесеном публиком. Рецитује српски сељак, рецитује
заправо, своју заклетву:
„И само дотле, до тог камена, до тог бедема ногом ћеш ступит можда поганом! Дрзнеш ли даље...
Чућеш громове како тишину земље слободне са
грмљавином страшном кидају. Разумећеш их срцем

страшљивим шта ти са смелим гласом говоре, па ћеш о
стења тврдом камену бријане главе теме ћелаво у
заносноме страху лупати! Ал` један израз, једну мисао,
чућеш у борбе страшној ломљави: „Отаџбина је ово
Србина!““
По оној врућини, Илија викну „Ура! Живео
врховни командант!“, војска одговори громким „Ура!
Ура! Ура!“. И говорник скочи са висине у воду.
Смех и препричавање Илијиног наступа лебдели
су над колоном, која се поново покрену. Овај Ђорђевић
се убрзо нађе међу својима из Лазаревог другог
батаљона, па новим повицима, „Гурај, трећа чето, гурај!
Ураааа!“ изнова поправи расположење свима.
У Мазараћу се застало да се руча. Само што су
наслонили пушке у купе, одрешили спрему, одложили
торбице и почели да звецкају кашикама по посудама,
подиже се облак прашине. Неко викну „Чича!“
Тај глас се пронесе попут муње кроз све групице
које су ручале. Истог часа сви поскакаше да поздраве
команданта Моравске дивизије првог позива, омиљеног
и поштованог Илију Гојковића. Нису га сви познавали,
али је цела Србија одавно чула за њега. Пре овог рата, у
оном претходном, три и по деценије старом, исто са
Турцима, био је добровољац, а не тако давно и министар
војни.
„Побратиме, мора ли се рипа?“, упита Радивој.
„Леле, ћорчо! Не виде ли ти куј то?“, пренерази
се Џика.
„Вид'о, ама не знајем си куј је па тај?!“
„Командат на дивизију! Дизај се, б`е!“
„Аууу, лебац ти...! Па који ће мој на вам?“.
Лазар није чуо глас Илије Гојковића, није успео
ни да га види. Само је јасно чуо када се из неколико
хиљада грла одговорило на поздрав са „Бог ти
помогао!“. Многи војници покушавали су да заузиму
бољи положај и виде човека који командује дивизијом

од четири пука у којој је и њихов, Други пешадијски.
Многи су остали само на покушајима. И до тад добро
расположење, нагло доби још ведрине, упркос томе што
се до тад било прешло више од сто четрдесет
километара.
„Срби воле вође. Добре, честите вође“, рече више
за себе Салатило. Лазар поједе последњи залогај и даље
тражећи по маси било кога из Ратиборове групе. Уместо
бивших робијаша, угледа Јанаћка Јовића.
„Да се поздравимо“, рече Лазару који га збуњено
погледа, не одговоривши на пружену руку.
„Идем одавде право на југ, преко Врањске бање
до Тибужда. Ви ћете и даље косо по мапи, а ја – правац
до оних Београђана из Осамнаестог“, подсети га Јанаћко
на смернице добијене од Босиљкиног брата Милутина.
Лазар покуша брзо да се прибере, али схвати да
баш и не зна шта да каже... Прогута кнедлу. Јанаћко му
је прирастао срцу од првог сусрета, а растанке притом
није волео. Заправо, у овај са Јанаћком некако и није
веровао. Пружи му руку, а онда га задеси загрљај, који је
кратко трајао и који га је скроз збунио. Њега у кући нико
није грлио. Није био обичај. Постојала је само етикеција.
И манири.
Пошто се нешто дуже поздрављао са Учом и
Салатилом, Јанаћко оде да потражи мајора Михаила
Синђелића, те се изгуби у маси војника која је полако
кретала даље. „Укосо по мапи“, југозападно, ка Врању,
што би рекао Јовић.
А и тамо, у Врању, свет је изашао на улице. „Од
сабајле цел крај је бија на ноге“. Од поздрава и цике
деце и жена једва се чула музика пуковског оркестра.
„Леле, леле, мајке, како су млади! Убави!“, зачу
Лазар глас неке девојке која се постиде када им се
укрстише погледи. Утом га нека друга, старија, закити
венцем жутог цвећа. У трену читава колона, са више од
четири хиљаде војника Другог пешадијског пука, би

окићена жутим цвећем, што последњим невенима, што
кадифицом. Тек понегде нека јесења ружа, или мало
босиока. Цвеће као да је са неба падало, толико га је
народ приносио својим војницима.
Пред краја тог дана, стигло се до последњих
километара територије Краљевине Србије. Испред –
Отоманска империја. И вековима поробљена браћа.
Управо ту, близу Врања, у селу Стропско,
сместио се Други пук, разапео своје шаторе и чекао да
сазна хоће ли уопште бити рата... Заправо, испрва нико у
њега није сумњао, осим што је, како су сати и дани
пролазили, било све више говоркања да ће велике силе
спречити велики сукоб. Њима се то може. Све им је увек
лако.
„Ма, шта ми има да слушамо шта нам кажу
Немци, Французи, Енглези и Руси? Нама браћу тамо
кољу, жене силују!“, говорио је један мршави редов,
одмарајући се близу Лазара после трећег по реду
јутарњег вежбања у Стропском.
А вежбало се и пре поднева, и после поднева. Час
јуриши, час шуњање. Час прецизно бацање бомби
појединачно, час групно, а час борба прса у прса. И тако
стално. Какав одмор... Једно јутро разношење муниције,
друго ношење рањеника. А увече, све чешће, рад на
изненадном упаду. И све то време, Лазару никако није
успевало да се домогне било кога од Ратиборових људи.
Они би, чим би се вежба окончала, нетрагом нестајали.
„Одлазе у неку штету“, проба да га утеши Уча, не
разумевајући Лазаров порив да јури за тако опасним
типовима.
Све то време, вести о објави рата није било. Ни
28. септембра, ни дан после, а ни још један дан после.
Поче и октобар...
Лазара сврсташе са Учом, Салатилом, браћом
Крстић, Милованом Кулићем и капларом Ђорђем
Милачићем, у другу чету другог батаљона. Командир

чете био је, на задовољство многих, капетан Бошко
Тоскић. Истини за вољу, Лазар није волео Тоскићеву
узорну строгоћу. Надао се да ће код капетана Димића у
прву чету. Или у трећу чету код стиховима склоног
редова Илије Ђорђевића и његовог старешине,
Александра Даскаловића. Мада се некако највише дивио
вечито орном, и за озбиљност и за шалу, потпоручнику
Гмизовићу, који је командовао четвртом четом. Али,
шта ће, припаде Тоскићу.
Није му то било свеједно, но чињеница да је
стекао толико и таквих познаника, радовала га је на неки
чудан, притајени начин. Баш као што га је радовала
могућност да се ускоро врати свом Београду, пошто од
рата није било ни трага ни гласа, а већ је пролазио и
други, па и трећи дан октобра. Чекало се...
Уочи вечере, а после нове туре вежбања брзог
преласка из колоне у стрељачки строј, војници су се, као
и претходна два-три дана опуштали уз музику. Пуковски
оркестар је свирао кола, играло се и певало...
„Побратиме, ај' си лечка трупамо у оро. Ће ни
прођев ноге, удрвениле се“, рече Живојин младом
Радивоју.
„Џико, вала, не могу да си трупам с дрвене ноге.
Не могу си станем да стојим, а ћу си трупам...“
„Дај ми руку. Дизај се, бре. Ма, ти само стани у
оро, ми ће те ћушкамо натам - наовам. Немој се бринеђ
више за жену. Не ваља. Лоше ће гу бидне од твоју лошу
мис'о. Ако се порадујеш и она има д` осети. `Ајде. Не
ваља се инатиш, ће ни бије баксуз“.
„Џико, бре, душа ми у нос. Ћу останем се молим,
да преданем мал`. Иди си“.
Џика разумеде и стварно оде. Не прође ни
десетак корака, кад чу:
„Џикоооо, побратимеее! Чек`! Је л' ово
шесторка!? Аууу, јес` вала! Најебасмо с ноге. Има се

искршимо ко на играње у Прокупље. Ако, бате! Труба ће
ни дигне из гроб, Џико, знаш. Мислим, ако изгинемо...“
„После ће гинемо. Сад идемо да си трупамо. Да
забрајмо да ће гинемо. Ватај се ту. Лелееее, батеее! Опс!
Опс!“.
Тресло се коло. Земља је тутњала под ногама.
„Бата Џико, кад ће свирав Пембе?“, упита
Радивој, сав гола вода. „Ће да поцрцамо од овој. Пембе
је госпоцки. Полако, с мерак“.
„Ди ће поцрцамо, побратиме?! Куде ти снага па
теб? Код жену ти остала? Мени од ово рипање никла
крилца“.
„Па ти с тај крилца, бата Џико, решија да отидеш
на небо. Ја си одо. Доста више“, мало срдито рече млади
војник.
„Отидомо, Радивој. Немој се љутиш! Ево, идем
си. Прошћавај“.
„Нек је просто. Мајка ми вика „Сваком праштај,
од будалу бегај“, а ја јок, ич. А да питује „Ди погибе мој
Радивој?“, и да чује „У оро. Рат неје ни видеја“, леле, да
умре у тој ма`, истина, без муку, ал с бруку...“
„Е, побратиме, неће се вређамо. Несам будала.
Само сам човек. Душа ми игра на трубу. Ево рука, жив
ти ја!“.
Недалеко од кола, неколико војника често је
подизало Илију Ђорђевића на рамена, да би најмлађима
у пуку декламовао: „Ја сам Илија Ђорђевић, редов треће
чете другог батаљона Другог пешадијског пука „Књаза
Михаила“, а ви треба следеће да знате у борби...“
И, док је његов глас одзвањао изнад војске, Лазар
се шетао кроз бивак. Прошавши кроз начичкане шаторе,
у једном тренутку је видео да се капелник оркестра
одмара уз ослоњено виолончело. Рекоше му раније да је
у питању Чех, као што је и у неколико других српских
пуковских
орекстара
било
врхунских
чешких
познавалаца музике.

„Слободно?“, упита Лазар Миловановић.
„Да, да. Свакако“, живнуше очи средовечног
капелника.
„Ја сам... Лазар Миловановић. Редов“, представи
се војник.
„Ја сам Витезслав Рендла. Или Вићеслав, како
кажу твоји. Или Венцеслав“, рече Чех уз приметни
осмех, којим је отклањао умор од дугог свирања.
„Три имена, а једна личност“, насмеја се и Лазар.
„Неко има једно име, а три личности. Овако је
боље“, одговори му чешки мајстор музике.
Лазар се ту замисли. У секунди сагледа себе, у
том тренутку и на том месту, и упореди са потпуно
другачијим Лазаром пред мобилизацију. Онда је владао
ситуацијом, јер је радио само оно што је желео, оно што
му је пријало, а сада се више није питао ни за шта. Или,
скоро ни за шта.
„Нешто те мучи, војниче?“
„Да... Нисам давно свирао“, искрено рече редов
Миловановић.
„О! Ти свираш? Шта?“
„Нисам ја прави музичар, господине Венце...
Виће... Како оно рекосте?“, насмеја се Лазар.
„Витезслав. Или Венцеслав. Или Вићеслав, ти
изабери“, насмеја се и капелник.
„Нека буде Витезслав, свиђа ми се“, рече Лазар,
па додаде: „Усну хармонику“.
„О! Дивно! Да чујем!“
„Овај... Украли су ми је. Радо бих ја, али... Ето“.
„Украли? О! Тужно је то. Баш бих волео да је
чујем. Свираш ли нешто друго?“. Тим питањем чешки
капелник му понуди инструменте из пуковског оркестра,
на чијем је челу био.
„Не, не. А и ово знам само мало. За своју душу.
Научио сам неке руске родољубиве песме док сам био у
Санкт Петербургу...“

„Дивно... И ја исто волим песме које буде
емоцију народа... Разних народа. Знаш ово?“, упита
Витезслав Рендла, па узе чело и поче да свира.
Музика је својом ведрином Лазара испрва
подсећала на ону која се могла чути уживо уз филмове
које је гледао у Паризу. Када је рефрен добио на силини,
са све краћим фразама, био је готово убеђен да је у
питању музика из земље у којој је осетио лепоту
уметности, кухиње и дивних вина.
„Француска?“, упита маестра.
„Браво! Зове се „Слава седамнаестом“. Свака
част!“
„Да... Ето. Нисам је никад чуо. Али, има тај
француски шарм. А и одлучност у исто време. О чему се
ради?“, упита Лазар.
„О једној великој побуни од пре пет година, на
југу Француске“, рече капелник.
„Пре пет година? Хммм... Пропустио сам ту
побуну. Тада сам био у Русији“.
„Лангдок-Русијон, јужни регион Француске, уз
море, близу Шпаније...“, поче Чех причу. Лазар се
смести удобно на неком пању.
„Тамо је, девесто седме, хиљаде, стотине хиљада
људи протестовало. Нису били задовољни, јер је неки
инсект, случајно донет из америчких колонија, скроз
уништио винову лозу. Уместо доброг вина, народ је
почео масовно да купује јефтинији алкохол. Па су онда у
другим регионима још почели и да заслађују вина,
вештачки...“
„Да?“, слушао је Лазар, присећајући се дана када
је за једну београдску ноћ отварао и по две-три боце
скупоценог „Шато лафита“, вина које није могао да купи
било ко у овом крају Европе.
„Е, и кад је народ Лангдок-Русијона затражио да
се заштити право вино, које су поново почели да
прозводе после много мука, дошло је до већих

манифестација, па сукоба, чак и неколико смрти у
нередима је било. И онда је држава позвала Седамнаести
пук да смири народ. Али, пошто је тај пук био баш из
тог региона, придружио се народу. И ово је песма у
његову част. Gloire au Dix-septième“.
„Баш занимљиво... А и лепо, нема шта“, рече
Лазар и по ко зна који пут пође ка месту на опасачу где
је раније стајала чутурица. Она прва, док ју је имао. Ову
нову је купио у Владичином Хану, истрчавши на трен из
колоне. Била је много мања, али са већом копчом, па ју
је држао на левој страни кука, на шта никако није могао
да се навикне.
„А знаш ли ову?“, упита Витезслав Рендла и
започе нешто сасвим чудесно. Мелодија је била сетнија,
али узвишенија. После увода, који је изненадио Лазара,
уследио је део који је будио пажњу, а онда се препозна и
трећи мотив, који је уздизао прва два.
„Шта је то... ?“, упита Лазар, скоро опчињено.
„Мо гила мар, тако се зове. Ирска, скоро два века
стара“, би одговор.
„О чему је она?“
„О... Ирској“, било је све што је Чех рекао.
„Господине Рендла, зову вас“, прекиде тишину,
која је на тренутак настала, глас неког редова румених
образа. Маестро се наклони Лазару, прислони
инструмент уз оближње дрво и оде.
Замишљен, покушавајући да упамти мелодију,
Лазар се, вукући ноге, врати свом шатору и ту дочека
ноћ. Сам је сачекао и следећу. И још једну.
А онда, у ноћи којом је завршаван пети октобар,
читав бивак се ускомеша. Однекуд се пронео глас да је
рат објављен. Оно јес` да се минулих дана чуло неко
пушкарање негде у даљини, али се мислило да је то
можда мали погранични инцидент нестрпљивих. Па
опет, осећало се све снажније да назад више нема. Само
је зора знала да ли се радило о гласинама или није.

Управо је у зору војсци и прочитана Краљева
прокламација српском народу.
„Има ли прокламација само за војску? Што нам
читају ову?“, упита „Ћосави“, али га огромни Кулић
муну лактом у груди, шапнувши „Па, ми смо народ!
Немој да сам те чуо више“.
Ађутант Гаврило Синђелић објави народној
војсци речи краља Петра које су се штампале и читале у
читавој Србији:
„Најновији догађаји ставили су опет на дневни
ред решавање судбине Балканског полуострва, па с тим
и судбину Старе Србије... Те славне, али тужне мајке,
наше Краљевине, где је историјско језгро српске државе
старих краљева и царева; где су славне немањићске
престонице: новопазарски Рас, Приштина, Скопље,
Призрен; где живе наша браћа по крви, по језику, по
обичајима, по народној свести, жељама и тежњама.
Освајачка и нетрпељива отоманска владавина
истребљује већ вековима ову нашу браћу.
Од Берлинског конгреса на овамо, убијање,
одвођење у Азију и, до последњих дана, насилно
расељавање,
турчење
женскиња
и
мушкиња,
непризнавање наше вере, језика, имена српскога, били
су основица турске управе.
Разоравање Старе Србије вршено је пређе
безобзирно дивљачки, а наставило се под новом
уставном владавином, новим средствима, са циљем да се
у Царевини све народности униште, а остане само једна,
отоманска.
Та нова уставна владавина је прегнула да и
економски сатре Србе, па је дотадањи рђави друштвени,
привредни и финансијски систем, основан на освојењу и
средњевековном феудализму, учинила још тежим
Србима. Она им је наметнула и дужност служења у
војсци, а задржала је и даље за њих све оне тешке
обавезе феудалног режима, које су им наметнуте баш

зато што не служе војску. Али, и без тога, Србину, и у
том новом добу, није било обезбеђено ни имање,
наслеђено ни стечено, као што није био ни сам живот.
Одсуство безбедности стварали су рђава управа,
подмитљиви судови и стална анархија која је у последње
време достигла врхунац свој. Све ово скупа чинило је
стање Срба у Турској сасвим неиздржљивим.
То неиздржљиво стање гонило је стотинама
годинама Србе да се селе из Старе Србије, а од
последњега нашега рата с Турском, сваке године прелазе
у нашу Краљевину хиљаде очајних и голих бегунаца.
Њих је данас препуна Србија. Њихово пребегавање
стварало је Србији големе новчане издатке, и стално
узнемиравало њено становништво.
Очекивало се да ће турска влада ценити ове
жртве Србије, али узалуд. Мира није било ни на самој
граници, коју је међународна комисија, после прошлога
нашега рата с Турском, великим делом неприродно
повукла. Чести оружани напади, због којих смо је и
усред мира, с великим жртвама, морали чувати и
бранити, ометали су наше становништво у пограничним
срезовима да се безбрижно предаје културном и
привредном развијању. Па, и саме турске царинске мере
неразумно су спречавале трговински саобраћај тих
крајева. Непредусретљивост отоманске владе показала
се највише у питању остварења једнога великога
међународнога дела, кориснога по обе наше државе и по
привредни живот осталог цивилизованог света. Србија,
одсечена од мора, настојавала је одавно да се од Порте
добије одобрење за грађење, од наше границе до
Јадранскога мора, железнице коју Србија сматра као
своје животно питање, али без успеха.
Турске владе су стално посведочавале и према
својим држављанима жалосно неразумевање својих
дужности, и биле су глухе за све жалбе и представке.
Дошло је дотле да већ нико није био у Европској Турској

с тамошњим стањем задовољан. Досадило је и Србима, и
Бугарима, и Грцима, и Арабанасима. Буне се редом: и
муслимани, и католици, и православци. Зато су и све
суседне балканске државе, трпећи једно и исто зло,
предузимале безброј корака у корист своју и своје браће,
па опет залуду. Српске су владе за ове тридесет и четири
године безуспешно исцрпле сва дипломатска средства и
код пријатељских сила и код Порте; шта више, кад се,
пре неколико година, покушавало с реформама у неким
вилајетима Европске Турске, већи део Старе Србије био
је искључен из тога покушаја.
Ја сам са своје стране све учинио да мирним
путем исправим ово стање тешко и несносно, и по нас и
по браћу нашу. У томе смеру, ја сам ступио у споразум
са Краљевинама балканских држава да сложно
покушамо, заједничком представком у Цариграду,
поправити оно што се више не може трпети. У том
спремању били смо изненађени мобилизацијом и
концентрацијом турске војске према нашим границама.
На то се морало одговорити једнаком мером, али смо
ипак једном заједничком нотом, испуњеном свим
обзирима умерености, учинили последњи покушај да се
мирним путем нађе злу лека. На то се одговорило новом
сечом наше браће, новим зверствима над њима, новим
повредама границе и напослетку опозивањем турских
посланика из Београда, Софије и Атине.
Ја сам зато, у име Божје, наредио мојој јуначкој
војсци да пође у свети бој за слободу наше браће, за
бољи живот и напредак Краљевине Србије. Наша браћа
Црногорци већ ките свежим ловорима своје победне
заставе, а с нама данас ступају напред и јуначке
савезничке војске, бугарска и грчка. Вековне су нам
патње заједничке биле, заједнички нас интереси везују,
нека нам и рад на добру и слободи Балканскога
полуострва буде заједнички“, низале су се краљеве речи,
преношене са усана Гаврила Синђелића. Многи војници,

примети Лазар, отворених уста и видно сузних очију,
упијаше сваку нову реч:
„Моја ће војска у Старој Србији, поред хришћана
затећи и Србе муслимане који су нама тако исто драги, а
с њима и Арабанасе, хришћане и муслимане, с којима
наш народ живи заједно већ хиљаду и три стотине
година, обично делећи с њима срећу и несрећу. Ми им
свима носимо слободу, братство, једнакост у свему са
Србима. Наша ће Србија и тамо донети жељени мир и
напредак, као што је то донела окрузима ослобођеним
1877/78. године: у њима живе слободни, напредни,
свесни, задовољни грађани. Тај живот имамо да
заснујемо и на обалама Лаба, Ситнице, Ибра, Дрима,
Вардара.
Ја вас позивам, драга браћо, свесрдно помогните
моју храбру војску да ово створи и сву своју снагу за то
заложите.
Живео мој мили српски народ!“
Док је официр читао последње речи прокламације
читавом народу, а преостало је још само оно „5. октобра
1912. године у Нишу, Петар...“, Други пук је већ углас
изговорио „Амин“, што вековима има значење „нека
тако буде!“ и клицао „Живео Краљ! Живео Краљ!“
Није дуго прошло, сви се брзо спаковаше,
спремише и, без много речи, постројише по батаљонима.
Један други ађутант, капетан Радонић, стаде поред
командата пука, тик испред лица мајора Михаила
Синђелића и брата му Гаврила, те поче да чита наредбу
српској војсци, наредбу њеног врховног команданта,
краља Петра:
„Војници!
Грозна нечовештва која Турци чине над нашом
браћом превршила су сваку меру. Нема дана, а да се по
неколико српских домова у црно не завију. Многа су
села српска од зулума турског опустошена. Многа се
само по имену познају да су некад српска била.

Србија, и њена узданица српска војска, не смеју
допустити да се њихова браћа и даље сатиру и турче.
Они морају напред, у помоћ својој браћи, последњи је
час ту.
Војници!
Полазећи у рат на душманина нашега рода и
племена, ви не идете сами. Са нама су све балканске
државе, чији сународници исто тако страдају. Са нама су
наша рођена браћа из Црне Горе, са нама су и браћа
Бугари, па су са нама и једноверна браћа наша Грци. Сви
смо сложно кренули напред, да вратимо и обезбедимо
нашој сужној браћи слободу коју ми сами уживамо, да
их отмемо из шака непријатељских и да отерамо туђина
освајача са њихова и нашега прадедовскога огњишта!
Војници!
У име Бога и наше праведне ствари – напред!
Развијте српску тробојку и пронесите је, победоносну и
поноситу, кроз наше тужно Косово. Оно нас зове да на
Косову изгубљену нашу драгу Стару Србију - на Косову
и вратимо.
Тамо нас, војници, чекају наша рођена браћа.
Тамо нас чекају и сви они који су жудни слободе, мира и
реда. Тамо ћемо наћи не само Срба, него и Арбанаса,
разне вере. Који се од њих не буду придружили Турској
и нас пријатељски прихвате, њих не дирајте, ни њихову
чељад, ни њихове домове, ни имање.
Нека вам, војници, буде вођа ова велика и света
реч народа: душманину рат, пријатељу брат. Брат је мио
које год вере био. Петар!“.
„Живо наш врховни командант Његово
Величанство Краљ Петар први!“, загрме командант
Другог пука Владимир Ристић а, попут грмљавине, сви
његови војници одговорише „Живео! Живео! Живео!“.
„Бата Џико, од кад су Бугари сас нас?“.
„Од никад, мој Радивој“.
„Знав ли то јофицири?“

„Ваљда, ал' си ћуте и памтив си у главу“.
„За кад буде требало. Је л' тако, бата Џико?“
„А што питујеш кад си све знајеш, а?“
„Затој што ме зорт да л' ће се сетив на време... Да
не буде доцкан. То, с Бугари... не ми нешто мило...“,
прекрсти се Радивој и тим крстом избриса сваку лошу
мисао.
У даљини су се већ чули топови. Негде на
граници борба се распламсавала заједно са почетком
новог дана. Док су војници стајали постројени,
непосредно после речи краља које су им прочитане, на
прелепом белом коњу појави се и краљев син. Млађи,
али
од
1909.
неочекивани
престолонаследник
Александар Карађорђевић. Његов старији брат Ђорђе се
„одрекао“ престола, после разоткривања да је на смрт
претукао слугу. Бар је то била верзија за народ, док се по
кафанама могло чути да је „све Пашићево масло“ јер
није желео снажну личност на престолу, али и да су
велике силе подржавале промену, јер је „ратоборни
Ђорђе био огорчени противник Хабсбурговаца, још од
анексије Босне 1908“. Било како било, промена се десила
и пред војском се, на опште одушевљење, појави
Александар. Престолонаследник, у свој величини коју
владарска породица уме да донесе својим изгледом,
одмах остави снажан утисак на војнике. Нетремице су
гледали у будућег краља, а помало и на његов штаб који
је пристизао за њим.
„Ух, сунце ти...“, скоро заплака Илија Ђорђевић.
„Е, а ми вршњаци. И он осамдесет осмо“, тихо, а
поносно рече 24-годишњи каплар Ђорђе Милачић,
дотакавши Лазара лактом по лакту.
„Помаже
Бог,
јунаци!“,
зачу
се
престолонаследников глас.
„Бог ти помогао!“, одговорише сви као један.
Александар Карађорђевић се усправи на коњу, јер
му ноге чврсто стајаху у узенгијама, па погледавши са

краја на крај постројеног пука, рече мушким, снажним
гласом:
„Јунаци! Наш врховни командант, Његово
Величанство Краљ, објавио је рат Турцима, полажући
веру и наду да ће и дични Топличани, високо издигавши
свету заставу свога пука, пронети је до мора, китећи је
венцима славе, на понос врховног команданта!“
„Живео!“, загрме Други пешадијски пук.
„Живео!“, „Живео!“, зачу се укупно трипут.
Престолонаследник само подиже руку и, пошто се све
утиша у трену, рече: „Јунаци! До виђења на бојном
пољу!“.
Сви се истовремено прекрстише и рекоше у глас
“Амин“. Клицала је војска и „Живео! Живео!“ док је
престолонаследник одлазио, као што је увек клицала и
његовом оцу. Лазар се случајно окрену десно и виде
Салатила како, једини ваљда у читавом пуку, не гледа за
Карађорђевићем, него ка небу. Молио се. И тада, као и у
многим другим приликама. Иза њега, Уча је брисао
сузу... Лево од њега и каплар Ђорђе Милачић, исто.
Пред њих изађе командир чете капетан Бошко
Тоскић, одсечно нареди: „До даљњег – вољ-но!“.
То „вољно“ није трајало дуго. Лазар, Уча и
Салатило проверавали су торбе, затезали учкуре и
ређали муницију у фишеклије. Приђе им млади капетан
друге класе, ађутант Гаврило Синђелић:
„Ето, слава Богу, дође и тај дан“, и више за себе
додаде: „А и идемо даље бројнији него до сада“.
„Бројнији?“, упита Уча.
„Придодат нам је други дивизион Моравског
артиљеријског пука. Командује мајор Драгољуб
Лазаревић“.
„Лепо, лепо“, био је задовољан Чедомир
Антонијевић после одговора на сопствено питање. А
онда се мало замисли. „Дивизион, кажете... Добро. Три

батерије по четири топа... То ће да значи, није да неће.
Само... Што само један дивизион?“.
„Биће довољно, војниче. Биће довољно. Сабирај:
има нас 61 официр у пуку, 545 каплара, поднаредника и
наредника, вас 4219 редова... и тих 12 топова“.
„И четири митраљеза“, додаде неки војник у
пролазу, носећи муницију баш за „Максима“. Брзо се
уозбиљи, видевши да је упао у туђ разговор.
„И 29 музиканата“, уз осмех рече Лазар.
„И, бре, све знате. Ако, ако, хвала Богу. Знање ће
вам користити, јунаци. Хоће, да... Али, живот вам не
зависи од знања – него од понашања“, рече капетан
Гаврило и продужи даље.
Лазар се замисли над речима. „Живот вам не
зависи од знања – него од понашања“, понављао је у
себи. Чуо се трубни знак, после чега је уследило ново
постројавање. Пред пук је изашао свештеник Лука
Марјановић, само овога пута без коња.
Његов кратки говор многи су слушали нетремице.
Лазару су мисли лутале далеко. Осталима преко
границе, а њему на супротну страну, ка Београду. „Више
нема назад“, схвати. И оста у месту чак и када се заврши
беседа поп-Луке.
Почела су да звоне звона у Стропском. Војници,
један по један, прилазили су свештенику да би им
помазао чела уљем. Једино је морао да се пропне до чела
огромног Кулића, који онако незграпан, а чиста срца,
великим осмехом дочека миросање.
По тим челима је, после покрета у четири
поподне, падала киша. И то јака, хладна, готово да је
болела. Недра многих редова била су мокра, а обућа
потпуно обојена каљавим бојама сеоског пута. Час се
чује гром, па војска погледа на горе, час се не тако
далеко зачује неки топ, па се начуље уши. А киша бије,
шушти, не можеш очи да отвориш, нити добро да чујеш.
„Утепала не киша начисто“, рече Џика Радивоју.

„`Ладно!“, одговори му младић.
„Ти цвокоћеш?“
„Јок, свирам сас зуби!“, одговори Радивој.
„Побратиме, ај' се помолимо Пресвете Мајке
Божје. Она ће ни брзо помогне. Ће ни загреје душу и
прсти. Неће пропаднемо поред Велику Госпођу. Кад
није помогла? Не викамо њу свако мало. И несмо
кукумавке. Људи смо. Ће не покрије и заштити сас онај
њојзин покров... И ће не заштити од свако зло. Мало да
помогне, кол'ко да претекнемо. Ајде. Немој си губиш
веру. Ни наду. Онда си готов“.
„Важи, бата Џико. Да се ми помолимо с
поверење. Ајде. Почни...“.
Батаљони се раставише како би сваки заузео
одређен простор, који се кратко називао „одсек“. У
оквиру њега, свој одсек имала је свака чета. Лазар је са
другом четом Другог батаљона, заноћио код Инатовца.
Ту им је био одсек, а задатак је био да од сваке
опасности причувају артиљеријску батерију која је била
додељена њиховом батаљону.
Војници су гледали у цеви четири топа. Неки су
прилазили и додиривали их. Други, пак, прекрстивши се
пред њима, целивали су цевке као да су иконе. Целивали
су, заправо, Бога који им је то подарио. Осим тога, кад
год би прошли поред пуковске заставе, коју је иначе
током дана поносно држао заставник Јован Стојановић,
а тада је била ослоњена о снажно дрво, јер је стигла ноћ,
погнули би пред заставом главу.
Лазара топови нису нарочито импресионирали,
бар не по киши, али јесу погледи војника. Један млади,
без бркова, са округлим наочарима, стајао је релативно
близу заставе и гледао у њу, бришући повремено мокра
стакла рукавом.
„Не разумем...“, рече Лазар искрено мајору
Михаилу Синђелићу који му приђе. Уча, који је стајао

покрај њих, дуго је, но без успеха, покушавао да упали
цигарету.
„Шта не разумеш?“
„Зашто га застава тако опчињава?“
Мајор се испрва само осмехну, потом рече:
„Човек често не може да има у руци, или да
погледом обухвати све што воли, све у шта верује. Зато
у симболима то види, зато пред њима све то осећа“.
„Симболи, да, то разумем... Али, што њега баш
застава толико привлачи?“
„Није само њега, Лазаре. Погледај и остале када
прођу покрај ње. У њу као да је утакана цела наша
држава, сви ми“.
Лазар Миловановић је био у неколико великих
земаља и тог тренутка уопште није био сигуран да ли би
се другачије осећао поред руске црно-жуто-беле, или
француске... Некако му баш и није била јасна та емоција.
Мајору јесте његово чуђење.
„Разумем шта не разумеш. Не може да поштује
заставу онај ко не воли државу. А ови људи, Лазаре
Миловановићу, воле је можда и више него што је
замисливо“.
„Зашто, господине мајоре?“, искрено упита млади
Београђанин.
„Зато што је, ако не рачунемо половину овог пука
који је из породица староседелаца, сваком оном другом
сељаку из срезова пограничних, па и прокупачког,
држава дала све. Дала му је где да се досели када су
Турци отерани пре тридесет и четири године, дала му је
земљу, дала му је... Дала му је прилику да живи животом
достојним човека“, рече мајор Михаило. Лазар се сети
речи старца из Мерошине, који их је превозио ка
Прокупљу „...Позвао кнез Милан народ да се насели,
разделио силну пусту земљу, али слатку, слободну.
Дошли овде и из Метохије људи, и из санџака пазарског,
и из Војводине чак, Далмације, Црне Горе наше...“

„... А када неко такав дар добије, дародавца
заволи до гроба. Јер, земља храни српског сељака, а
сељак сваког човека. Разумеш?“, допуни се Михаило
Синђелић.
„Али... Тај њихов дародавац више није жив. А и
сина му убише деветсто треће, па дође друга
династија...“, прошапута Лазар.
„Не воли овде народ доброг вођу зато што је
вођа, већ зато што је отелотворење идеје о држави. О
заједници оних који говоре исто, а мисле слично“.
„Мислите... мисле исто?“
„Ма не, бре. Какви бисмо ми то људи били када
бисмо сви исто мислили?!“, потпуно се трже мајор
Синђелић. То прену и младог војника са наочарима, који
боље намести натучену капу, поправи свој копоран и оде
даље. Киша је полако јењавала.
„Видиш, ево... Тај момак, Аранђел Јанковић,
рођен на мој имендан, прошле године је на вежбама био
баш код мене... Аранђел ти је завршио основну школу,
па нижу гимназију, па радио као писар у општини
крушевачкој. И, када је труба затрубила а позивари
почели да зову, шта мислиш, колико је том писару, коме
Бог није дао савршени вид, али јесте онолику љубав...
шта мислиш, колико му је требало да из свог села
Товрљане, стигне на зборно место?“
„Откуд да знам?! Па, не знам ни где је то...
Товрљане?“, помисли Лазар. Ћутао је и чекао одговор.
„Прешао је до Прокупља тих скоро четрдесет и
пет километара - од поноћи до зоре. Да знаш. И то сам,
пре свих осталих из свог краја, кажу ми у штабу пука. У
зору је стигао, по мрклом мраку ходајући. Ето, зато он
гледа ону заставу. У њој види државу. А у држави –
љубав за сву браћу. Нема љубави према Богу без љубави
према човеку, је л` тако? Тако је, да... Е, ето, зато“,
одговори мајор Михаило и остави Лазара да гледа у
барјак.

Али, њему није било до гледања. Није много
волео ни кишу. У граду би му често кварила лепушкасту
косу, а и спавало му се. За разлику од многих других
који нису могли ни ока да склопе од ишчекивања, у
сутрашњи седми октобар уронио је чврстим сном под
шатором и даље не верујући да – „почиње“.
Буђење, за оне који су успели да спавају и поред
узбуђења, било је већ око четири сата. А већ у пола
шест, први војници Другог пука закорачили су на
територију која је до тог јутра била османска. У шест се
Лазар, са другим батаљоном, приближио граничној
линији. Могао је да види турску караулу са узаним
отворима на зидовима, мазгалама. Само, кроз те
пушкарнице нису вириле пушке. Нити је икога било у
дубоком рову око ње. Артиљерија српске војске, коју су
раније чули, учинила је своје: није било ни пола крова, а
ни трага ни гласа од непријатеља. Командант батаљона
Јован Наумовић пође први и сам у неверици. Сишавши
са коња, скиде капу и сагну се.
„Шта ради он то?“, упита Лазар Салатила.
„Целива земљу“, гласио је одговор.
„Је ли то граница?“, упита један од војника иза
њих.
„Јесте, људи, јесте!“, повика други, потрча до
капетана Наумовића, а онда се зачу „Граница! Ура!“,
„Да Бог да је померили до мора!“, „Српска земљо, ево ти
јунака! Да те ослободе, земљо наша, земљо наших
предака и потомака!“
Одушевљење је брзо прошло, јер су на ред дошли
нови задаци. Сви у служби само једног – право напред.
Тек што је батаљон прегазио Раковичку реку,
отпоче артиљеријски двобој. Не близу њих, али су могли
да га виде као на длану. Иза кућа у Бујановцу, српске
батерије су тражиле погодан положај. Са супротне
стране, са Жужељичких коса, севнуше цевке турских
топова. Први, други, трећи, четврти прасак... Удар за

ударом избијао је земљу из тла. Цео батаљон несвесно,
иако није био угрожен, увуче главу међу рамена,
ишчекујући реакцију...
„Сад ће наши! Ено, возари одводе коње!“, рече
каплар Ђорђе Милачић, настављајући погнуто да се
креће са својом десетином.
И, само што су се над српским батеријама
распрсле шрапнелске гранате Османлија, а силне
куглице смрти полетеле ка земљи, не би ли на свом путу
кога убиле или осакатиле, одједном - одговор. Први,
други, трећи, четврти удар српске војске... Па, још
четири.
„Две батерије! Сад су наши!“, узвикну Уча.
Погођена турска артиљерија изгуби прецизност.
Поремети им се и заједничко отварање ватре. Но, једна
граната, коју испалише они који су бранили своје
постојање на туђој земљи – паде право на место где су
стајали српски топови, у десни део.
Тајац.
„Не пуцају више... Неко је погођен“, дрхтавим
гласом примети Димитрије Крстић из Дреновца, коме је
уз раме био рођени брат Сима, али не и други брат
Влајко, који је остао негде позади.
Читава чета нетремице је посматрала ужурбаност
на десном крилу те мале, осмочлане групе српске
артиљерије, махање рукама, некакво ношење... А онда,
као по команди, прво четири топа једне, па четири топа
друге батерије оплетоше по Турцима, жешће него пре. И
прецизније.
Артиљеријска борба је ту била окончана. Други
пук је био заштићен добром бригом додељених му
топова. Прекрстише се и кренуше даље, па шта Бог да.
Источно од Бујановца, угледаше мало даље неки
други српски пук. Турски топови, однекуд, покушавали
су бар да га успоре, кад већ нису били кадри да га
потпуно зауставе. Но, бели облачићи, који су означавали

распрскавање граната изнад пешадије, нису ни најмање
доприносили тој намери. Негде се затим зачу брзометка,
однекуд и штектање митраљеза... Лазар је и даље, као у
сну, ишао напред и напред, без неког великог страха,
чудећи се и дивећи се свему и свакоме.
Када се други батаљон приближи Трнавачкој
реци, стиже ађутант пука, капетан Радонић, и повика
капетану Наумовићу: „Стој! Стој!!! Много сте изашли
напред! Командант је наредио да се вратите! Враћај!
Враћаааај!“.
Наста комешање међу војницима, збуњеност и
незадовољство.
„Да се вратимо?!“, упита неко.
„Назад...? Што, бре?!“, зачуди се други.
„Па, Турке јуримо! Зар и сад да водимо рачуна о
равнању!?“, добаци неко трећи.
Лазар је у мислима листао лекције научене у
Николајевском училишту. Једна од основних, из
Стратегија, била је „по војску је најбољи јединствен
наступ на фронту, у линијском распореду, како би било
онемогућено
да
јединице
буду
обухваћене
непријатељским маневрима“. Хиљаду пута је морао да
понавља на Стратегијама важност линијског наступа,
важност да непријатељ буде само испред тебе. Никако и
нигде да му не дозволиш да те изненади са бока или, не
дај Боже, од позади. Зато не сме да се оде испред остатка
армије, него изнова и изнова - равнање. Зато стални
контакт са суседним јединицама, лево и десно од твоје.
Зато стално „ухвати везу“ са њима. Зато „додир“
јединица. Зато линија. „Што дужа, то боља, јер је
непријатељу теже да је обухвати“. И више од хиљаду
пута је то понављао у Русији, како себи, тако и пред
предавачима.
„Држи линију!“, „Ухвати десно везу са том и том
јединицом!“, „Држи лево везу са оним нашима...“,
реченице су које је знао да ће чути чим закорачи на

фронт. Једино што није ни помислио да ће, после
искуства које је имао у Русији, икада закорачити у тако
нешто...
Није, међутим, помишљао ни да ће војска, у којој
се нашао - морати да се враћа назад чим је прешла
границу. Али... Оно што је било наређено, било је
извршено. Бар двеста корака су се вратили.
Чекајући шта даље, а гледајући Учу како користи
прилику да запали цигарету, Лазар виде Ратибора, који
им се ненадано примиче. Гордо се искези преко
Илијиног рамена. Ништа се више од тога није десило,
јер је један војник пришао капетану Наумовићу и брзо
изговорио:
„Господине капетане, тражи вас један официр!“
Салатило шапну: „Овај што долази иза војника,
то је Сава Гајић, ађутант команданта Моравске
дивизије“.
Тај Гајић гласно рече Наумовићу: „Командант
дивизије господин Гојковић тражи објашњење – зашто
се батаљон вратио?“.
Војници нису могли да чују одговор, али када је
дивизијски ађутант отишао одакле је и дошао, Јован
Наумовић изађе пред својих хиљаду људи. Рече им
нешто што је звучало као најсикреније обећање, јер је
било изговорено из срца:
„Никада више ни корака назад!“
Војници се орасположише, неки и скочише из
чучња. Њихов командант батаљона крену напред и
поведе их речима: „До вечерас треба да заузмемо
Трнавац. Батерија мајора Чађевића отвара ватру у два,
немој да ми неко закасни. За мном!“.
За њим пође Лазар и цео други батаљон. Тих
хиљаду војника одређено је да, уз први батаљон, буду у
првом борбеном реду. Друга, пак, половина Другог пука,
његов трећи и четврти батаљон, били су скоро читав
километар иза, у другом реду.

У Лазаревом батаљону, баш његова чета, заједно
са још једном, би изабрана да иде испред остале две.
„Ватрено крштење“, исцери се одједном Радоња
Копачић „Ћосави“, који напрасно поче да корача поред
Лазара. Овај нешто хтеде да му одговори, али у тај мах
грунуше српски топови.
„У, бре! Па како подбаци?!“, изнервира се Влајко
Крстић, намести шајкачу и пружи корак, брзо смањујући
удаљеност од турских војника. А они, Турци, осуше
пешадијску паљбу издалека.
Фијук првог зрна изнад главе многе је натерао да
се сагну... Друго је само прозујало. Треће удари мало
испред ногу. А онда следеће. Па, још једно. Па, још
једно изнад... Па, опет. Па опет... Па још и још.
„Ћосави“ Копачић је престао да добацује. Лазар
примети како се Учи шире очи. Каплар Ђорђе Милачић,
најприсебнији међу њима, показа руком браћи Крстић и
остатку вода, да се рашире. Једино се високи и плећати
Милован Кулић приби уз Лазара, промрљавши „Ти
пусти мене, па кад ја завршим, ти онда удри“ и искорачи
који метар испред осталих.
Командир њихове чете, капетан Тоскић,
зауставио је стрелце и почео да командује: „На осамсто
метара, у непријатеља...“
„Остав!!!“,
дрекну
командант
батаљона
Наумовић. „Остав!“, још једном. А онда „Напред!“
Лазар збуњено погледа у каплара Светозара
Степановића. Затим у командира чете Тоскића. А потом,
у тој тишини која завлада, поново у главног на том
одсеку, капетана батаљона Јована Наумовића... И - као и
сви остали, придиже се и крену напред.
Куршуми су и даље фијукали изнад глава. Али,
почеше полако да се и проређују.
Лазар брзо осмотри будуће бојиште и закључи да
је српска артиљерија бивала све прецизнија. Један део
Другог пука већ је прилазио левој ивици села, а други

десној. „Обухват“, схвати Лазар идеју команданта
батаљона. Схвати зашто ће покушати нешто што је
испрва изгледало потпуно незамисливо - да без
испаљеног метка дође до циља, да опколи непријатеља.
А, Османлије, увидевши шта им се спрема, побегоше и
пре него што се на њих запуцало.
Не само да је дневни задатак био испуњен, него је
пук могао да направи и додатни покрет. И кренуше... И
иди, иди... И иди... Стигоше до села Биљаче, јужно од
Бујановца, читавих тринаест и по нових километара.
У селу, већински арнаутском, на кантонман су у
оно мало српских кућа, једва неколико, били примљени
официри. Преноћишта за себе, пак, војници су нашли у
шаторима, које брзо развише, баш као и приче о првим
ратним искуствима. Свима је све било први пут.
Расположење је било добро, јер су меци били на
броју и задатак испуњен. Осећало се свеже струјање
успеха у ваздуху.
А стизале су и вести... И, како то бива у ратовима,
оне су се најпре добијале од оних из коморе. Они који
кувају за војску, уз набављене намернице, добију и
вести. Увек џабе, никад узалуд.
„Кажу да су браћа Црногорци, за ових неколико
дана откако први објавише рат Турцима, већ прилично
напредовали...“, рече један из пекарске чете.
„Ако, хвала Богу! И ми ћемо, у име Бога“,
одговори див Кулић и одломи део хлеба од килограма.
Истина, та четвртина је у његовој шаци деловала као
мало већа мрвица, залогајче.
„И ми већ напредујемо“, добаци други.
„Јес', ал' без да смо метaк опалили“, одговори му
трећи.
„Ћути, бре, шта фали... Боље и тако него никако“,
рече млади Радивој.
„Боље, боље, фала Богу. Како почесмо, умало да
напредујемо уназад...“, потврди Џика.

Лазар се насмеја. Мало је гледао у војнике првог
батаљона, који су се измешали са његовим из другог, а
мало у хлеб који му је био у руци. Иако га је јео и
претходних дана, никада му раније није тако пријао, јер
га је сад јео са – ратним искуством. На то му пажњу
скрену један Шоп, који се прекрсти на брзину, преломи
хлеб једном, па још једном, а онда и још једном, те
одвоји једну осмину и стави у недра.
„Шта ради овај?“, упиташе уздигнути врхови
Лазаревих обрва.
„Сујеверје. Први хлеб у рату. Чува да би га
чувао“, зачу се глас младог капетана Гаврила. Лазар
хтеде да му укаже поштовање, придижући се, али му
овај руком на рамену показа да настави да седи.
„Не могу ја да седим, а да ми се официр обраћа
стојећи“, сети се Лазар петроградске војне учтивости,
једине која му је била знана и пре објаве мобилизације.
„Онда ће официр да седне“, рече ађутант Гаврило
и смести се између Лазара и Салатила, који је био тих
као и обично. Салатило се прекрсти, преломи хлеб,
пружи га официру уз речи „Христос посреди нас“.
„Јесте и биће“, одговори му Гаврило.
Лазар се однекуд присети тих речи, сместивши их
у слике детињства када је са оцем и братом одлазио за
славу у малу, лепу црквицу Светог Марка.
„Зар се тако не говори за славу?“, упита
Салатила, збуњено.
„Сваки дан је нека слава. Сваког дана славимо
неке свете... И сваки пут када делимо нешто са другима,
у име Бога, Бог је са нама. И данас је слава...“, одговори
Салатило, насмеши се и обасја Лазареву душу. Иако га
овај малтене ништа није разумео.
Необичног богослова Лазар је одавно заволео.
Пријао му је још од првог сусрета, ма колико пута умео
да га збуни. А и сад се то десило.
„Каква је данас слава?“, упита.

Одговор је добио од капетана.
„Свети мученици Сергије и Вакхо, Срђевдан“.
Лазар, по свом обичају, појма није имао ни ко су
они, нити да је то дан у коме се они прослављају. Још
мање му је био јасан претходни дијалог Савића и
Синђелића. Зато му би лакше да обори поглед и загледа
се у хлеб, ломећи га пажљивије него што је до тада. Није
му био лак сусрет са собом... Сa празнином.
„Леп је таин када рат почне“, зачу Салатила.
„Молим?“
„Таин. Леп је“, одговори Лазару.
„Не разумем...“
„Хлеб. Овај војнички. Таин“.
Лазар је чуо ту реч током оних дана прокупачке
припреме за покрет, али није знао на шта се односи.
Уосталом, скоро сви су хлеб хлебом називали.
„Укусан је, да“, одговори он Салатилу.
„Зато што је без квасца. А и зато што је рат“, уз
осмех рече капетан Гаврило.
„Како без квасца?“, упита Лазар, који је јео
најразноврсније црне хлебове на путовањима кроз
Немачку, а далеко од тога да су и француски пекари
били лоши. Напротив, хлебови су им били бељи и
мириснији.
„Миловане!“, викну ађутант. Један од војника
устаде, одаљи се од ватре поред које је седео и дотрча,
салутирајући.
„Дедер, објасни Београђанину како правите ово“,
рече капетан Гаврило и подиже парче хлеба руком.
„А, то, господине капетане. Таин. Лако је. Узме
се комин, или комлов, како га пречани зову, па се замеси
и са једним брашном и са другим, уз мало соли и мало
воде, и ето“.
„Видиш, просто“, рече капетан и поче да једе.
Лазар није имао представу ни шта је комлов, ни
која брашна се користе, ни колико дуго се шта ради.

Његово лице, које је указивало на то да ништа не разуме,
насмеја чак и Салатила.
„Комин ти је као квасац... Узмеш мало брашна и
млаке воде, па направиш грудву и спакујеш је. И једно
три дана касније, то ти ускисне, и користиш га да
замесиш хлеб“, објасни богослов војну пекарску
технологију.
„Јесте, тако је. А може и другачије“, допуни
Милован из пекарске чете.
Лазар захвално климну главом, таман схвативши
све како је, кад чу „А може и другачије“. Понови то у
себи и брк му се осмехну.
„Него, рођаче...“, упита Салатило, вероватно
једини међу војницима који није марио за обраћање
старешинама како војни ред налаже. „Куда ћемо ми
сад?“
Гаврило удахну, осмотри лево и десно иза себе,
па нешто тишим гласом одговори:
„Ми смо десно крило наше Прве армије“.
„Аха. Добро“, рече у себи Лазар и покуша одмах
да замисли карту. Знао је да су се од Лесковца, у благом
луку спустили ту, у околину Бујановца. Од овог места до
Куманова, право на југ, има још око четрдесет
километара. Очекивао је да чује да ће њихова Прва
армија, када тамо стигну, скренути десно, ка Скопљу.
Међутим, наставак приче га је, у том смислу, изненадио.
„Ми ћемо прво до Куманова. Па, чим наша браћа
из Треће армије ослободе Скопље, придружиће нам се с
десна. То је, кажем, Трећа... У међувремену ће да дође и
Друга армија, а њој су придодати и Бугари. Е, та наша
Друга армија, они сад ослобађају све са наше леве
стране. Кад се нађемо, близу Куманова, онда ћемо –
напред. Сви заједно даље. Једно... педесет километара.
Право на Овче поље“.
Овче поље. Лазар никад раније није чуо за то
место.

„Разумем“, рече Салатило. „Велики простор, за
велику битку“.
„Тако је. Ту ће нас сигурно чекати цела
Вардарска армија Османлија. Одговараће им и терен, и
ширина простора. Тако мисле у главном штабу... Да
ћемо тамо да светимо Косово.“
„Даће Бог“, рече Салатило.
„Даће Бог, ако одлучи тако“, одговори капетан
Гаврило, устаде и пође полако ка штабу пука.
Лазар је те ноћи, у свом шатору, по први пут
заспао мало касније него што је то раније чинио.
Отворише му се сећања из Николајевског училишта,
лекције о стратегијама, формацијама, фронтовским
сукобима. Могао је лако да замисли спајање три армије,
затим наступање у два огромна реда, са резервом која би
била послата где затреба, кад загусти... Ништа није знао
о Овчем пољу. Разумео је само да треба проћи
Куманово, ту се спојити са осталим деловима
мобилисане српске војске, па онда педесет километара
даље - победити једном за свагда Турке.
„Ако буде овако као данас, још бих до краја
месеца могао кући“, помисли пре него што се окрену на
страну и заспа.
Осмог дана октобра месеца, рани покрет
омогућио је читавом Другом пуку да дође у рејон села
Осларе. За разлику од претходног, арнаутског, овде
силни Срби истрчаше пред војску, да је поздраве.
„Браћо!“, викаше стари.
„Наши! Наши!“, циче дечји гласићи.
„Турци одбегнаше! Живела браћа!“, радовао се
народ ослобођењу. Девојке су и овде, као и свуда,
цвећем китиле и официрске коње, и војнике, пешадију.
А на сваку топовску цев – по венац. Знала је војска да
народ не кити њих. Шта ће војсци исечено цвеће? Народ
је китио живог Христа у ономе ко је пошао да да живот
за другог.

„Ене, онде бев. Па, кад ови рукнуше, а они беж',
беж', ет` там''!“, рече један младић, показујући. Његов
отац добаци: „Да Бог да ги отерали преко море!“.
Диван јесењи дан и нестваран крајолик омамише
многе војнике више од срдачне, вековима спремне
добродошлице.
„Ала је красна земља... А Турци је не бране!“,
рече један од млађих у чети.
„Не може се бранити свака стопа, децо моја“,
упозори капетан Наумовић у пролазу. Војник се
постиде, саже главу.
Није је дуго тако држао, врло брзо је наређен
покрет.
И тај покрет, то кретање војске, потраја читав
дан. Није се много застајкивало, пошто су осматрачи
стално јављали једно те исто: да непријатеља нигде нема
и да може да се иде напред, и напред, и...
„Повукли су се на Овче поље, сигурно“, помисли
Лазар. Није осећао умор од нових тридесет пређених
километара тог дана, и то по територији која се до тог
јутра османлијском сматрала.
Таман када су помислили да ће до Прешева стићи
без опаљеног метка, зачу се неколико брзометки из
правца где је била претходница...
Чим су се два војника вратила из извиђања, кроз
читаву колону брзо проструја прича: у Ораховици су
Арнаути изнели оружје да га предају Србима, али се
један окуражио да из заседе опали на ту патролу. Они
хици које су сви чули, они су му пресудили.
Лазар је, убрзо потом, пролазећи са остатком
пука истим путем куда је ишла и претходница, видео
како арнаутска деца кукају за оцем. Ту зачу глас једног
официра – „Еј, тешко земљи куда војска прође“.
За следећи дан, девети октобар, зацртани циљ био
је село Ваксинце, пред северозападним делом Куманова.
У нади да ће све бити као и осмог, војници су се

прилично брзо кретали. Неки од њих у еменијама,
турским цокулама, које су пронашли по путу. Освајачи
су остављали много којечега у том свом паничном
бежању.
Међутим, спорадични пуцњи, који су се чули
када би нека мања одступница Османлија, или каква
група Арнаута, угледала долазак војске, постајали су све
чешћи. Језиво пиштање куршума више глава зауставило
је колону. Код Миратовца, Лазар у даљини примети
неког момка у краткој долами и поред њега једно
арнаутско кече. Угледа два невелика огња, чу два
фијука, па одмах виде и бежање оних који су пуцали
више из страха него по неком плану.
„Види оног, бежи к'о зец!“, добаци огромни
Кулић из колоне. Они беже, а Срби поседаше. И у рату
мора да се једе, макар се у близини јасно чуле пушке.
Артиљеријска батерија мајора Чађевића пролете путем
уз чувено „Десно! Десно!“, да би се војници склонили у
десну страну. Куда ли су топови толико журили, никоме
у другом батаљону није било јасно.
Но, иако су и велике цеви загрмеле двапут,
Лазарев батаљон је био на таквом положају да нити је
видео борбу, нити га је појачано пушкарање
узнемирило, јер је било јасно да није у питању већи
сукоб.
„Шта се дешава?“, упита Уча једног из коморе
који је делио хлеб, први свежи после три дана.
„Четврти батаљон под борбом. Иду уз ону
камениту косу. За њим иде трећи. Онај први је лево од
вас. А вама из другог овде лепо“, рече коморџија.
„Па, ми смо сад у резерви, а они напред“,
одговори најпре хладнокрвно Чедомир Антонијевић.
Али, чим загризе свеж хлеб, склони руку од уста: „Не
могу, бре, да једем кад се пуца на наше!“
„Ја сам мислио да се ви социјалисти буните само
у миру“, изненади га Лазар упадицом.

„Слушај... Мир је кад је мир. И треба увек да буде
мир. Али, кад је рат, онда треба... Или сви да живимо
као победници, или сви да мремо, рече у даху Уча.
После кратког заустављања додаде: „И какве везе има
моја жеља за социјалном правдом са овим, молим те?
Па, тамо напред је наш пук, бре!“
Лазар ућута. Није желео да изазове овакву
реакцију, само да се нашали. И, некако одједном,
потпуно је саосећао са Чедомиром.
Када су после десет минута устали, само што су
пошли благом узбрдицом у колони двојних редова, и ка
њима полетеше шрапнелске гранате. Прва је подбацила
за скоро две стотине метара, друга оде исувише десно,
трећа опет кратка, а онда се појави и пета, и седма...
Чело колоне, са капетаном Наумовићем испред свих,
застаде. Стадоше и остали.
„Клекни!“, викну командант батаљона. Срећом,
тог часа престаде артиљеријски напад на његових
хиљаду војника.
„Дакле, соколови, ето пробасмо и топовска зрна.
Па, како је? Је л` страшно?“, упита он редове.
„Није, није ништа“, „Мало“. „Обично“, заграја
други батаљон.
„Бата Џико - ја сам једини овде луд! Мени топче
неје нешто „обично“, рече тихо Радивој.
„Сад још да окушамо нож, па смо савршени“,
добаци неко.
„Ако Бог да“, обрадоваше га повицима.
„Бата Џико, ми ће поцрцамо од овија наши
вампири. Какво клање, побратиме?! Да не да Бог да
огрешим душу!“, настави тихо Радивој.
„Па, ти удри Турци с раме и викни „Сиктер“! Ће
се уплашив и сами ће си отидну там у њину Анатолију“.
„Је се зајбаваш?“
„Јок, побратиме. Жив ми очи. Па, рат је! Мора се
тепамо! Не с врљику, него с нож. Разбра ли?!“.

„Јеба га, разбра...“
До Јована Наумовића опет дојури неко из
пуковског штаба. Био је то ордонанс који гласно пренесе
шта му је речено: „Господине капетане, командант се
љути што сте се тако приближили. Видеће вас. Наредио
је да одмах идете поред пута, доле, у јаругу“.
Младом Радивоју се није свидело то што је
сасвим случајно чуо.
„Кој па иде по јаруге? Нема да видиш од гор шта
иде пред теб. И ако оћеш да заврљаш – само у јаругу!
„Који ћеш мој по потоци, куде акрепи бауљав?!“ викав
ми татко. Ал` ком ја да викам па тој...“, више за себе
говорио је Радивој.
„Немој си мислиш туђ пос'о. Иди си и призивај си
Бога и сви свеци. Тој ти пос'о. Немаш си други. Акрепи,
ене ги гор“, умири га земљак Џика.
Насмејани
капетан
Наумовић
нареди
командирима чета да спроведу у дело оно што је речено
у пуковском штабу. Батаљон се упути у оближњу јаругу
кроз коју је текао поточић, да би био потпуно заштићен
од погледа оних који су га малопре из топова гађали.
И, док су се војници тискали уз десну обалу
Ваксиначког потока, а официри са врха јаруге осматрали
ситуацију, Лазар се одвоји корак, два од једне гомиле и
примети да, ако би направио још неки, могао би да чује
шта официри причају. Били су му окренути леђима, па
им он, наизглед незаинтересовано, приђе таман толико
да и сам може да баци поглед где и официри. Тамо, у
даљини, у зеленилу, јасно су се видели бели обриси
Куманова, удаљеног десетак километара.
Изененада, љутит глас потпуковника Владимира
Ристића, команданта Другог пешадијског пука, изненади
Лазара.
„Побогу, брате, шта си то малопре урадио!?“,
мислећи на то што већ код прве гранате војници другог

батаљона нису склоњени. Обраћао се Јовану Наумовићу,
док је прилазио групи официра.
„Хтео сам да видим како ће изгледати људи у
овој ватри. Да мало осете како је“, одговори капетан
Наумовић.
„Е, луда човека. Луда човека!“, у неверици је био
командант Другог пука, вртећи главом. Наумовић, уз
притајени осмејак, рече: „Они се крстише у овој ватри,
господине потпуковниче. Сад ће им бити лакше“.
Једна граната паде на стотинак метара од њих.
Друга паде мало ближе.
„Луди, гађају нас четворицу-петорицу“, насмеја
се мајор Јован Катанић, командант трећег батаљона.
„Ако, нека троше муницију“, додаде Наумовић.
А, трошили су, није да нису. Следећа граната
паде упола ближе него претходна.
„Господо...
Мало
заклоњеније.
Мало
заклоњеније“, рече Владимир Ристић. Официри
послушаше команданта пука и вратише се својим
батаљонима.
Да није било досадне кише, Лазар би уживао као
да је на неком пикнику са земунским фрајлама, јер је на
неки чудан начин био сит, а мира је имао колико му
треба. И није му било до много приче. Чекао је да дође
„оно право“, па да коначно иде кући.
Јутро које је потом уследило, десетог октобра,
било је потпуно другачије. Најпре због магле.
„Који је дан данас?“, упита високи Кулић.
„Десети је, Миловане. Десети. Понедељак“, рече
наизглед нервозни каплар Светозар. „Узимајте ашове.
Данас се утврђујемо овде. Сад стигло наређење“.
„Како то? А кад ћемо напред?“, упита Кулић.
„Миловане, није ти ово вашар, па да бираш
девојку. Ово ти је војска. Ти има само да слушаш.
Јасно?“.
„Јасно. Него питам...“

„Није наше да питамо, војниче!“, одбруси каплар.
Лазару је Кулић, његов огромни заштитник, био
све симпатичнији, а посебно сад кад се и њему није
допало наређење које им је стигло. Укопавање је могло
бити само из два разлога: или се очекивао скори напад
непријатеља, или је требало дуго држати овај положај.
„А ако су речи капетана Гаврила, ађутанта у пуковском
штабу, биле тачне, онда се ми немамо шта
задржавати овде, ако нас већ чека Овче поље. Нешто
нам се друго спрема... Или смо на нешто наишли“,
наслути.
Слутње се брзо претворише у топовску рику,
додуше далеко од овог армијског крила, десног. Тамо, на
левом крилу Прве српске армије, из правца Нагоричана,
све је јаче тутњало. Јасно се то чуло у Другом пуку, као
да грми око њих, иако је артиљеријска паљба била
петнаестак километара удаљена.
Војници су ужурбано копали ров, да би
направили добар грудобран. Тако стојећи, а заштићени
земљом, могли су да пуцају по непријатељу, ако би се
овај усудио да крене на њих. Копали су и нису много
размишљали о борбама. Била је то једноставна логика
„Је л` треба ово да се уради? Дај то да урадимо! А шта
ће да буде, е то има ко да мисли“. Међутим, официри,
који су били ту да мисле, деловали су узнемирено.
„Превише је оно топова за турске предстраже...“,
зачу Лазар глас мајора Михаила Синђелића. Обраћао се
свом рођеном брату Гаврилу.
„Не дају нам да кренемо напред“, одговори му
млади капетан. „А и магла је. Ни наше истурене страже
не могу да разазнају шта се дешава. Нити колико има
оних које смо у зору видели да се пребацују...“.
„Они се пребацују лево, а ми овде - чекамо. Код
нас тишина, а тамо, лево, неки Србин гине! Чу ли ти шта
примети малопре командант Ристић? Рече: „Ми смо,
господо, благо истурени напред у односу на центар

армије. Али, још више је истурено лево армијско крило.
Таква нас ноћ задесила“. То тако не може! Или смо јаки
као стена у линији, или ће Турци за дан да нас потамане,
ако не крену фронтално, него нас нападну с бока! Еј,
бре, истурено нам и лево и десно крило... Па у
Генералштбу к`о да нико војне школе није учио!
Пружаш непријатељу сопствена крила да ти их
обухватима исече!“.
„Бог ће га знати, Михаило, шта се сад тамо лево
дешава...“.
„Како „шта се дешава?!“, хтеде старији брат да
настави о артиљеријској грмљавини која се чула са
петанестак километара удаљеног левог крила. Зауставио
се.
Приђе им капетан Наумовић, поздрави ову
двојицу официра из пуковског штаба и извести их да је и
он видео бројне покрете непријатеља.
„Турски топови, који су тамо у даљини били пред
нама, одоше лево од нас. А и пешадија им је извела два
маневра, оба којим се удаљавају од нас. И они одоше
лево...“
„Па, шта ти мислиш, капетане Наумовићу?“,
упита га Гаврило Синђелић.
„Чисто се бојим да ми овде десно, мислим сви
који смо ослоњени на Скопску Црну Гору, нећемо имати
с ким да се бијемо, ако сви Турци оду тамо, лево, према
реци Пчињи“, одговори, показујући руком улево, ка
Нагоричану. Ађутант Гаврило поче да клима главом,
ширећи руке ка небу, јер је имао потпуно исти став.
Лазар није чуо крај разговора, јер су се официри
мало одмакли, а убрзо и сагнуше главе на трен. Сви.
Куршуми су полетели из магле. Не баш ка њима, али не
ни много далеко. Зачули су се и некакви арнаутски
узвици. Истурени делови Другог пука одговорише
одмах из брзометки.

Урликање није престајало још пун минут, али,
више је било претеће, него што је представљало
опасност као што су раније били хици.
Наумовић, схвативши да се пуцало по његовом
другом батаљону, одвоји се од двојице Синђелића чим је
паљба престала. Повијен у струку, за сваки случај, приђе
Лазаревој чети. Погледа људе који су завршили два
дугачка рова и придигли се када је настала тишина, те
гласно дозва:
„Капларе Степо!“
Светозар Степановић, „из села Разбојне код
Бруса“ како је увек волео да истакне, иступи истог
трена. Чу се наредба:
„Патролу да оформиш! Добровољци. Пет војника
и ти да извидите откуд ови Арнаути. У највећој тишини!
Покрет – одмах!“, доврши команду.
Каплар није морао да је понавља. Редови друге
чете другог батаљона, сви који су чули наређење,
погледаше се и сви до једног направише корак напред.
„Их, јунаци... Петорица, рекох! Капларе!“, нареди
Јован Наумовић и одаљи се. Ордонанс му је опет донео
информацију из штаба пука.
Лазар је покушавао да види људе око себе. Магла
је напрасно постала толико густа, да је могао да разабере
лица само оних који су му били најближи. Остало су
биле силуете које, редом, почеше да иступају корак
напред када их је каплар прозвао.
„Коста! Радоња! Јевтимије, Ратиборе и Миловане,
за мном“, рече Светозар Степановић и таман када се
окрену, Лазар отпозади зачу шапат Ратибора „Рекох
ти!“. А онда би гурнут с леђа и нађе се испред свих
добровољаца. Ту се и усправи.
Каплар Светозар се окрете и погледом га упита
шта ће ту. Лазар намах схвати да је у ситуацији у каквој
није ни замишљао да је могуће бити. У оној магли нико
није могао ни да примети да је ту стигао гурнут, а назад

се није могло. Достојанство то не дозвољава. Зато, уз
мало замуцкивање код речи „капларе“, прибра мисли и
оправда се како је знао:
„Господине капларе... Јевтимије је ногу повредио
још пре границе. И даље храмље. Допустите да га
одменим“.
Каплар окрену главу, прође руком кроз брк,
намести шајкачу, па кроз осмех одговори:
„О, Београђанин... И ти би да извиђаш? А ми
мислили, ти у посматрачкој мисији у име Царске
Русије“, рече и осмехну се. „Није ово за тебе“, хтеде да
га сачува.
Лазар је имао толико тога да му каже о
извиђању... И о магли. И о кретању кроз непознат терен
због рекогносцирања. Али, одћута. Одавно је научио да
му овде знање из руске војне школе не значи ништа. Бар
кад само говори о њему. Када би га применио, била би
то, вероватно, друга прича. Само, више није био „један
од најбољих кадета“ који су крочили у „Николајевско
коњичко училиште“. Сада је био последњи међу
једнакима.
И,
до
овог
трена,
био
је
најнезаинтересованији за рат. Али, нешто се у њему
преломи када би одгурнут, јер му је то било ко зна који
пут у животу. А би лакше и када виде да и Кулић, његов
доброћудни медвед-заштитник, креће у непознато.
„Речено је пет“, каплар Степановић помисли да је
завршио причу.
„Речено је пет. Али је речено и - добровољци“,
одговори му сада већ помало дрчно младић из Београда,
схватајући да, коначно, задобија пажњу оних који су
мислили да је у њихов пук залутао. Свестан да можда
иде у последњи поход у свом животу, нека пробуђена
неразумност створи од њега најодлучнијег човека на том
делу одсека. Одлучан оста и каплар:
„Добровољци? Па, онда да водим цео батаљон, а?
Остав! Само прозвани - за мном!“.

Каплар Светозар Степановић био је сасвим
сигуран да је дрском новајлији ставио до знања где му је
место. Међутим, чим је патрола одмакла, Лазар крену за
њом. То му у оној магли ама баш нико није могао да
забрани и да је хтео.
Био је још увек 10. октобар 1912. Дан је увелико
одскочио за оне који су се пре зоре пробудили. Дан, а
видљивости нема. Никакве. Сви су, одједанпут, онако
изненада како то већ бива, схватили да је оно право
почело. Заправо, било је то јасно већ од пушкарања
Арнаута, који су се као духови ниоткуд и ненадано
појавили пред лицем две чете. Више није било битно
гунђање што се закорачило у Стару Србију без праве
борбе. Сад је почело и сад је једино постало битно - не
одступити кад куршум изблиза зафијуче. А кише
куршума тог јутра је било и више него што су хтели и то
на месту на коме нису хтели. Чекали су битку на Овчем
пољу, не овако близу Куманова...
Лазар је пратио патролу пажљиво, на двадесетак
корака иза огромног Милована Кулића, дива међу
војницима. Кретао се тихо кроз маглу, пратећи шесторку
формирану у клин. Каплар их је вешто водио, као и
толико пута на вежбама, али одједном чучну и руком
показа да погледају нешто на десној страни. Лазар, и
даље усамљен у својој мисији, управо тог часа примети
како неколико Арнаута, баш ту десно, стоји ослоњено на
једну тарабу. Каплар их је на време приметио и патрола
се најтишим корацима пребаци лево, иза неколико
пластова сена и ту застаде. И то због Лазара.
Лазар је, трен раније, ставио склопљене руке на
уста и звуком, готово идентичним сови, натерао два
робијаша, вођу оних сурових људи Ратибора и Радоњу
званог „Ћосави“, да застану. Чули су, још из затворских
дана, њима једини познати инструмент. Стали су. Сви су
стали.

Шапат ове двојице и окретање Светозара
Степановића би довољно да Лазар схвати да је
успоставио контакт с њима и да им је скренуо пажњу на
нову претњу коју ови уопште нису видели. Истог трена
било му је јасно да је каплар бесан због непослушности
и да ће га сигурно ишибати по повратку. То је било
рутинско одвикавање од непослушања. Тог истог
каплара крупни Милован Кулић дотаче огромним
дланом и показа нешто испред себе. Показа му исте
људе које је и Лазар мало раније приметио, неких других
десетак Арнаута који су ћутке стајали на стражи.
Патрола је, склањајући се од једних непријатеља, умало
натрчала на друге. Да није било совиног сигнала, врло
брзо не би било ни ове седморке. Тачно би дошла пред
арнаутске пушке, не очекујући да су Арнаути
стражарили у смакнутој линији. А и она магла. Није
могло ни да се претпостави шта још скрива...
Захваљујући Лазару, избегли су смрт. Схвативши
шта је Београђанин учинио, каплар Светозар трзајем
главе позва га да им се приближи. А онда одоше још
даље, улево.
Решили су да тај део пута пређу пузећи, те тако
прођоше страже неопажено. А онда, скривајући се
читавих и нестварних сат времена, тихо су пролазили
кроз и около арнаутских редова. Приметили су и коње, и
два казана, схватили и распоред турске артиљерије која
им је била придодата. Њу је чинила једна батерија са три
исправна топа. Четвртом је недостајао леви точак, те је,
онако подупрт даскама, више цевком нагињао ка земљи
него ка хоризонту. Када су у својим главама пописали
све виђено, војници Другог пешадијског пука кренуше
назад, непостојећим путевима којима су и дошли. Код
исте оне тарабе, прве код које су видели непријатељску
стражу, нечији опрезан пар очију их примети. Пушка
пуче, Јевтимију шајкача одлете са главе. Да није храмао,
одлетела би му и глава.

Зарлаукаше Арнаути, нанишанише и запуцаше
кроз маглу. Седмочлана патрола покуша да се у
скоковима, час тамо, час амо, што пре удаљи.
У том трену опазише да однекуд пристиже и
један вод турских коњаника. Срби, видевши да од
хитрог бега нема ништа, на капларову наредбу клекнуше
да припреме брзометке. Чекали су да се нови нападачи
приближе толико близу да им се лица могу разазнати. А
само се силуете, и то бледе, назиру...
Опали прво Светозар Степановић. За капларом и
двојица бивших робијаша. Попадаше и коњи и
коњаници, уз неколико „Вај!“ и „Алах!“. Зачу се и
капларово „Напред!“. Ту је и пао.
Погођен би и Коста Дасковић из Кончића, који је
покушао да оде двадесетак корака даље, надајући се да
ће му крупни храст бити одлично место за нишањење из
заклона. Није стигао до дрвета, јер је метак био бржи.
Један жилави човек излете са огромним ножем,
готово ниоткуд, бочно, на Радоњу. Бившег робијаша
спаси Лазарово „Лези, „Ћосави“!“ и пуцањ право у
нападачеве груди. И Лазарове се груди стегнуше, а очи
раширише. Језива спознаја шта је учинио у срцу му је
трајала као вечност. Иако се све одвијало брзином муње.
Добри џин Милован виде шта би. Он још није ни
метка опалио, јер је Турчин кога је циљао пао и пре
његовог пуцња. Притрча погођеном каплару, који се
иначе стално брецао на њега, али то сад, нити је икад
било важно овом војнику... Виде да у каплару живота
више нема. Куршум га је погодио право у срце. Кулић га
подиже на своја крупна плећа и понесе га назад. Штитио
га је Лазар, као што је и он умео да штити Лазара.
Београђанин поново удахну, склопи на трен очи и
мирно, као на вежбама у Николајевском училишту,
опали два брза метка, оборивши њима два турска
коњаника. Али... Њих је било још, као и Арнаута који
почеше да прескачу тарабу.

После следећег пуцња, зачу се јаук високог
Кулића. Само кроз зубе рече: „Напред, браћо! Носите
извештај команданту, мене уједоше!“. Спусти каплара
испред себе, и онако рањен у ногу, поче да гађа. Обори
једног Арнаута. Другог...
Лазар, Ратибор, „Ћосави“ Радоња и Јевтимије се
погледаше, а овај последњи, гологлав, јер му је метак
однео капу, први послуша доброћудног џина и крену
назад, у јединицу, повијених леђа. Кренуше и остали.
Кад стигоше иза храста, Лазар застаде и осмотри.
Трећим пуцњем Милован Кулић обори турског официра
у седлу. Арнаути стадоше, збуњени, али припуцаше и
они. Још један метак погоди дива који је стајао између
њих и остатка патроле. Стиже га и други. Трећи опет у
исто раме. Уз нове урлике непријатељи кренуше ка
њему, али он, на око педесет метара од себе, обори и
четвртог. И последњим метком из оквира – петог, када
му овај приђе ближе.
Лазар оста нем. Гледао је Кулића како се, док му
је прилазио најбржи од преосталих непријатеља - хвата
за младу брезу. Онако крвавих руку се од ње одгурну
таман толико да замахне празном брзометком. Изнова
изрешетан са четири куршума, која долетеше кроз
маглу, Милован Кулић кундаком уби непријатеља пре
него што и сам, мртав, паде преко њега.

(НАСТАВАК ЈЕ ДОСТУПАН САМО У ШТАМПАНОМ ИЗДАЊУ)

