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У ФИЛАДЕЛФИЈИ 

В�раћајући се предвече из дугачке шетње по околини 
биоград ској, сједох пред прву крчму на коју на-
иђох, на крају западног заграђа, на рогљу нове 

једностране улице. По воњу који је струјао из мрачне избе, 
по облаку муха које су прекрилиле тезгу, по натпису: Мејана 
код Водена – познадох цинцарско гнијездо. Никога не бјеше 
видјети; на моју лупњаву промоли се иза тезге црна глава, која 
је дотле дријемала наслоњена на руке. Сух Цинцарин исправи 
се и стаде се протезати. Ја му викнух да ми уз кафу донесе 
чашу воде без леда. Он се замисли и рече: „Врукја је из чесма. 
А зашто некјеш сос лед?” – „Зато што нећу!” одговорих, јер у 
Биограду, у таквим каванама, нијесу ријетки случаји тровања 
од нечиста леда. 
Улица бјеше широка, некалдрмисана, мјестимице посута 

шљунком. На другој страни пружило се пусто земљиште, које 
очекује нове грађевине. Тротоар испод мене бјеше набијен 
опекама, мало даље нетесанијем камењем, па правилнијем 
плочама, и све тако. Дуж њега редаху се мање и више зграде, 
већином нове и незнатне, осим једне која је имала шест великих 
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прозора и над њима вјенчеве и анђеоске ликове од гипса, и 
на први поглед ласно је било разабрати за становништво . 
једностране улице. До крчме бјеше врт заграђен даскама, над 
којима се лелујаше зелено грање; до њега опанчарска кућа, 
па онда господска кућа, па онда папамуклијаши, подаље 
берберница, најдаље бакалница. У осталијем зградама, по свој 
прилици, наставају нижи чиновници и радници. Над вратима 
бербернице бјеше разапето платно, а дуж цијелог тротоара 
редаху се млади багрени. 
Крчмар, донијевши ми напитак, закуца прстима по окрајку 

стола и започе: „Велика врукина, господине!” Ја потврдих и 
запитах: – „Чија је то лијепа кућа?” Он се обазрије, као да му 
бјеше потреба видјети је прије него одговори, махну главом 
на натпис, уздахну дубоко и одговори: – „И ово и оно плац и 
оно кукја, све је господина Љубе”. – „Кога г. Љубе?” – „Љубе 
мајора! Петровик се презива. Сад је у пензији. То је газда!” – 
И поче ми причати како је мајор стекао куће. Да бих избјегао 
питања о мојој маленкости, која би несумњиво дошла на ред, 
извадих из шпага новине и стадох тобож пажљиво читати. За 
неколико тренутака осјећао сам поглед црних, великих очију 
без израза (цинцарским очима не видиш зенице, а оне дају 
лицу њеки изглед замишљености и питомости, што је згодна 
маска себичној и грамзивој души), па сједе за други сто, 
збаци папучу са боса стопала, па се стаде гегати на столици и 
звиждукати неки македонски напјев. Очевидно то је значило: 
„Ако се ти правиш да читаш, и ја ево теби показујем колико те 
зарезујем!” 
У крчми лупнуше њека врата, па ступи на праг збојит, румен 

дјечак са погледом покварене женске. Био је бос и гологлав, 
у гаћама и кошуљи до кољена, са широким тканицама око 
струка. Господар му њешто заторока цинцарски, на што мали 
изнесе вједрицу воде и поче полијевати „тртуар”. То су исто 
чинили пред осталијем радњама. 



7

Опет ме трже крчмар, који викну: – „Еги, море, Витомир, 
деде нешто лепо , нешто севдалијско!” И дјечко истрча, те 
оба гледаху наниже ка берберници, пред којом сад сјеђаше 
неки млад човјек, голорук, жута и ћоса лица, помадиране и 
на средини раздијељене косе, са тамбуром на крилу. Позадуго 
је доводио у склад жице, а за то вријеме готово из сваке куће 
почеше излазити женске и дјеца те се посадише под багрене. 
Сунце је већ било зашло. Брица, најпослије, грациозно искриви 
главу и затандрка „сељанчицу”, Цинцарин удараше такт босом 
ногом, а Цинцарче цупкаше на прагу; очи му сијеваху, а 
открише се два низа бисернијех зуба.
Одједном и пуста улица необично оживље. Оздо, од 

глав није градске жиле, зазврјаше тарнице, пуне сељака, и 
пролетјеше мимо нас дижући облаке прашине. По смијеху и 
дрању видјело се да их има накресанијех. Па наиђоше друга 
кола, па трећа, па пјешаци, па коњаници, сељанке у гомилама, 
сеоски пси са исплаженијем језицима. У противном правцу 
редаху се радници и раднице из фабрике дувана, голуждрави 
дјечаци са моткама и удицама враћаху се с рибиња. Цигани 
са виолинама, гдјекоји ловац, робијаши праћени жандарима, 
војници, сумњиви људи све то у свакојакој ношњи, шаренило 
какво се виђа само по окрајцима Биограда! 
У који мах тишина и граја на улици попустише њешто, у 

тај мах диже се ђаволска ларма његдје иза сусједнога врта. 
Цинцарин се исправи и напери уши, његово слушче на прагу 
наклони се и разјапи уста, берберин прекиде тамбурање, и сви 
под багренима извратише главе. 

– Шта се догодило? – питам малога.
Он се обазрије да ми одговори, али граја постаде јача. Зачу 

се вриска женских гласова, њекакав тутањ, ужасне псовке. 
Цинцарин откаса вукући папуче, дјечко за њим; сви с тротоара 
збише се у гомилу, на моје чуђење, пред вратима мајорове 
куће. Њеки промукли глас одонуд викну: 

– Зовите жандара! 


