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ПЕТАР ВУЈИЧИћ



У 
шу ми, на стр мој оба ли мо ра, ра стао је ста ри, пра
ста ри храст. Би ло му је три ста ше зде сет пет го
ди на, али за др во је то баш као што је за нас три
ста ше зде сет пет да на. Ми смо да њу буд ни, а но ћу 

спа ва мо и та да нам се ја вља ју ра зни сно ви, док је др во буд
но то ком три ју го ди шњих до ба, а спа ва тек зи ми. Зи ма је 
вре ме ње го вог по чин ка, она је ноћ ко ја сме њу је ду ги дан: 
про ле ће, ле то и је сен.

у то плим лет њим да ни ма око хра ста су че сто кру жи ли 
и игра ли во де ни цве то ви. Жи ве ли су, ле те ли и ве се ли ли 
се, а ка да би, умо рив ши се, ова ство рењ ца за трен ока сле
те ла да у слат кој бла го сти от по чи ну на не ком од ве ли ких 
све жих хра сто вих ли сто ва, др во би има ло оби чај да ка же:

„Си ро че! цео твој жи вот тра је је дан је ди ни дан! Ка ко је 
крат ко, ту жно тво је по сто ја ње!”

„Ту жно?!” од го ва рао би во де ни цвет. „Шта ти го во риш? 
Гле дај ка ко је свудa око нас све тло, то пло, див но. Ја сам 
та ко ра до стан!”

„Али са мо је дан је ди ни дан, а он да је све му крај!”
„Крај?”, пи тао би во де ни цвет. „Ко ме је крај? Је ли и те

би крај?”
„Не, ја ћу пре жи ве ти мо жда хи ља де тво јих да на; јер мој 

дан тра је и по три го ди шња до ба! А то је то ли ко ду го, да ти 
чак не мо жеш ни да за ми слиш!”

„Не, јер те не раз у мем. Ти жи виш хи ља да ма мо јих да на, 
али ја жи вим хи ља да ма тре ну та ка, и сва ки ми је ве сео и 
ра до стан. А да ли ће све оне ди во те све та не ста ти у тре
нут ку ка да ти умреш?”

„Не ће!” ре че др во. „Свет ће по сто ја ти ду же, мно го ду же 
но што мо гу то да за ми слим.”

„Па он да има мо јед на ко дуг жи вот, са мо што раз ли чи то 
ра чу на мо.”



П
О

С
л

Е
Д

Њ
И

 Д
А

Н
 С

ТА
Р

О
ГА

 Х
Р

А
С

ТА

7

И во де ни цвет је играо и кру жио у ва зду ху, ра до вао се сво
јим не жним, див ним, про зрач но бар шу на стим крил ци ма, ра  
до вао се због то плог ва зду ха ко ји је био про жет ми ри сом 
цва ту ће де те ли не, ди вљих ру жа из жи ве огра де, зо ве, ор ло
вих нок ти ју, цре му ше, а и да не го во ри мо о мај чи ној ду ши
ци и на ни, ми ри сао та ко сна жно да се во де ном цве ту вр те ло 
у гла ви. Дан је био дуг и леп, пун ра до сти и слат ких осе ћа ња, 
а кад је сун це за шло, ма ли во де ни цвет се осе тио та ко при
јат но умор ним од свих ових жи вот них ра до сти! Кри ла шца 
ни су хте ла ви ше да га но се и он се ла ко сва лио на ме ку, ус
та ла са лу трав ку, по вио гла ву као да се кла ња, и ра до сно за
спао. То је би ла ње го ва смрт.

„Ја дан, ма ли во де ни цвет!” уз дах ну храст. „За и ста је ису
ви ше крат ко жи вео!”

И сва ког лет њег да на по на вља ла се иста игра, исти раз
го вор, исти од го вор и исти крај; по на вља ло се то кроз мно
штво по ко ле ња во де них цве то ва, и сви су они би ли јед на
ко срећ ни и ра до сни. Храст је ра стао, био бу дан у сво ме 
про лећ ном ју тру, лет њем да ну и је се њој ве че ри. А ево, 
при бли жа ва ло се већ вре ме ње го вог сна, при бли жа ва ла се 
ње го ва ноћ – на и ла зи ла је зи ма.

Је се њи ве тро ви већ су за по че ли сво ју пе сму:
„ла ку ноћ, ла ку ноћ! Ов де па да лист, та мо па да лист! 

Ми смо га отр гли, ми смо га отр гли! За спи сад, за спи! Ми 
ће мо те успа ва ти, уљуљ ка ти! Ста ре гра не пуц ке та ју од за
до вољ ства! За то спа вај, слат ко спа вај! уско ро ће по че ти 
тво ја три ста ше зде сет пе та ноћ! За нас си ти са мо де те од 
го ди ну да на! Слат ко спа вај! Из обла ка ће па сти снег, на
чи ни ће се од ње га по кри вач да уто пли тво је но ге! Слат ко 
спа вај и не ка ти се ја ве при јат ни сно ви!”

Храст је био зба цио сво ју зе ле ну оде ћу, спре мао се за 
по чи нак ко ји ће по тра ја ти це лу ду гу зи му, и же љан да са
ња о не чем што је до жи вео, баш као што и љу ди са ња ју.

И он је не кад био ма ли, жир је био ње го ва ко лев ка; по 
људ ским ра чу ни ма жи вео је већ че твр то сто ле ће. Са да је 
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био нај ве ће и нај ве ле леп ни је др во у шу ми; кро шњом се 
уз ди зао из над све га оста лог др ве ћа, и ви део се из да ле ка, 
с мо ра, као знак за бро до ве, а он ни је ни знао ко ли ко га је 
очи ју тра жи ло. Ви со ко у ње го вој кро шњи гне зди ли су се 
ди вљи го лу бо ви и ку ка ла ку ка ви ца, а у је сен, ка да је ње го
во ли шће из гле да ло као да је из ли ве но од ба кра, до ле та ле 
су та мо пти це се ли це и спу шта ле се да се од мо ре пре но 
што по ле те пре ко мо ра. Али ево сти же зи ма, др во ста ја ше 
без ли шћа, и ви де ло се ка ко су кри ве, чво ра ве ње го ве гра
не; вра не и чав ке до ле та ле су и се да ле на сме ну на ње го ве 
гра не и го во ри ле о те шким вре ме ни ма ко ја на и ђо ше, о то
ме ка ко је те шко на ћи хра не кад стег не зи ма.

у но ћи уо чи Бо жи ћа храст је уснио нај див ни ји сан сво га 
жи во та. Чуј мо ка кав!

Др во је ја сно осе ћа ло да је вре ме пра знич но и чи ни ло му 
се да чу је ка ко у це лом кра ју би ју цр кве на зво на; а ипак је 
осе ћа ло то пли ну и бла гост, као да је нај леп ши лет њи дан. 
Др во је раз ба ца ло сво ју сна жну, зе ле ну кро шњу, сун ча ни 
зра ци игра ли су из ме ђу ли шћа и гра на, ва здух је био про
жет ми ри сом тра ва и жбу ња; ша ре ни леп ти ри игра ли су 
се ви је, а во де ни цве то ви игра ли су као да све по сто ји ис
кљу чи во ра ди то га да би они мо гли да игра ју и ра ду ју се. 
Све што је храст то ком ду гих го ди на до жи вео, све што је 
око се бе ви део, про ла зи ло је пред њим као у не кој све ча ној 
по вор ци. Ви део је ви те зо ве из дав них вре ме на ка ко ја шу у 
дру штву да ма; за ше ши ри ма су има ли за так ну то пер је, а 
на ру ка ма су, и да ме и ви те зо ви, но си ли со ко ле. Раз ле га
ли су се зву ци ло вач ких ро го ва, чу ло се кев та ње па са. Др во 
је ви де ло и не при ја тељ ске вој ске у бле шта вим окло пи ма и 
ша ре ној оде ћи; на о ру жа ни ко пљи ма и ха ле ба р да ма они су 
по ди за ли сво је ша то ре, и по но во их сви ја ли; јар ко су го ре ле 
стра жар ске ва тре; а под ши ро ким гра њем др ве та вој ни ци 
су пе ва ли и спа ва ли; храст је ви део и за љу бље не па ро ве ко
ји су се са ста ја ли под њим при ме се чи ни и ко ји су усе ца ли 
сво је ини ци ја ле у ње го ву си во зе ле ну ко ру. На ње го вим гра
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на ма као да су опет ви си ле ци тре и еол ске хар фе ко је су на 
ње га ве ша ли лу та ју ћи ве се ља ци; и ве тар је опет на њи ма из
во дио не жне ме ло ди је. Шум ски го лу бо ви су гу ка ли као да 
су же ле ли да ис при ча ју шта осе ћа сна жно др во, а ку ка ви це 
су ку ка ле ко ли ко му је још го ди на пре о ста ја ло да жи ви.

И, ево, као да но ви со ко ви сту пи ше чак и у нај си ћу шни је 
ње го ве ко рен чи ће и про дре ше ви со ко, све до нај сит ни јих 
гра на и ли шћа. Др во је осе ћа ло ка ко га ти со ко ви рас пи њу, 
ко ре ни ма осе ћа ло жи вот и то пли ну у зе мљи; осе ти ло да 
ње го ва сна га ра сте, ди за ло се све ви ше и ви ше, пу шта ло 
гра не го ре, кро шња му је по ста ја ла све буј ни ја и ку дра ви ја 
и што је др во ви ше ра сло, све се ви ше по ве ћа ва ла ње го ва 
ра дост и жеђ да из ра сте још ви ше, да се уз диг не до са мог 
бли ста вог, сјај ног сун ца!

Кро шњом се ди гло већ ви со ко из над обла ка ко ји су 
пло ви ли под њим као там на ја та пти ца се ли ца или бе лих 
ла бу до ва.

И сва ки лист др ве та мо гао је да ви ди, као да је имао очи 
за гле да ње; зве зде је ви де о и по да ну, ве ли ке и сјај не, а сва
ка од њих све тле ла је као пар ја сних, бла гих очи ју. Оне су 
храст под се ћа ле на по зна те, дра ге очи, на очи де це и очи 
за љу бље них ко ји су се под њим са ста ја ли.

Храст је пре жи вља вао див не, ра до сне тре нут ке. Па ипак 
је осе ћао и да му не до ста ју ње го ви шум ски при ја те љи. Он 
је че знуо и же лео да и сва дру га др ве та, сви жбу но ви, биљ
ке и цве то ви мо гу да се диг ну исто та ко ви со ко, да осе те 
исту ра дост и да ви де исти бле сак као и он! Сил ни храст 
чак ни у тим тре ну ци ма бла же ног сна ни је био пот пу но 
сре ћан, хтео је да сво ју сре ћу по де ли са сви ма – и ма ли ма 
и ве ли ки ма; он је то же лео та ко стра сно, та ко ва тре но, сва
ком сво јом гран чи цом, сва ким ли стом, као што по не кад 
не што же ле љу ди свим дрх та ји ма сво је ду ше!

Кро шња др ве та њи ха ла се у по ри ву че жњи вог за мо ра, 
гле да ла до ле као да не што тра жи, и од јед ном је осе ти ла 
ми рис мај чи не ду ши це, а од мах за тим ја чи ми рис љу би
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чи ца и ор ло вих нок ти ју; чи ни ло јој се да чу је зов ку ка ви
ца. Кроз обла ке про гле да ше зе ле не кро шње шу ме и храст 
угле да под со бом дру га др ве та ка ко ра сту и ди жу се пре ма 
не бу као и он, а жбу ње и тра ве та ко ђе. Не ки од њих чак 
су се от ки да ли од сво га ко ре ња, ка ко би ле те ли још бр же. 
Нај жу стри ја бе ше бре за; ње но вит ко ста бло, ви ју га во као 
му ња, про те за ло се све ви ше и ви ше, а гра не су јој ле пр
ша ле као зе ле не за ста ве; чи та ва шум ска при ро да, све биљ
ке, чак и мр ке па лац ке ро го за, ра сле су пре ма обла ци ма, а 
пти це су ле те ле за њи ма и пе ва ле, а на ста бљи чи ци тра ве 
што се њи ха ла као ле лу ја ва, зе ле на, сви ле на врп ца се део је 
ска ка вац и сви рао, гу де ћи крил цем о сво ју тан ку но жи цу. 
Гун де љи су брун да ли, пче ле зу ја ле, а сва ка пти ца ра до сно 
пе ва ла, та ко да се до не ба раз ле га ху пе сма и ра дост.

„А где је ма ли цр ве ни во де ни цвет? Тре ба ло би да и он 
бу де с на ма!” ре че храст. „И онај љу би ча сти звон чић, и ма
ла тра тин чи ца.”

Храст је же лео да их све оку пи око се бе.
„Ми смо ту, ми смо ту!”, за зву ча са свих стра на.
„А где је она див на мај чи на ду ши ца од про шлог ле та и 

онај ђур ђе вак што је пре го ди ну да на ов де та ко обил но 
цве тао? А она ди вља ја бу ка, ка ко је див но цве та ла! Се ћам 
се ка ко су бо га то укра ша ва ли шу му то ком свих ових мно
гих, мно гих го ди на. Ах, кад би све то по тра ја ло до да на да  
на шњег, ка да би би ло за јед но с на ма!”

„С то бом смо, с то бом смо!” зву ча ше и пе ва ше све, ди жу
ћи се све ви ше у ви си ну. Чи ни ло се да је све уна о ко ло прх
ну ло пре ма не бу.

„Ово је не ве ро ват но ле по!” ра до ва ше се ста ри храст. 
„Све је са мном, ма ло и ве ли ко. Ни шта ни је за бо ра вље но. 
Ка ко је мо гу ћа ова ква не ве ро ват на сре ћа?”

„у цар ству бож јем то је мо гу ће и ве ро ват но!” за чу се од
го вор.

А др во ко је стал но ра сти ја ше осе ти да се од јед ном одва
ја од зе мље.


