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I

Зна те где је Св. Ан дре ја1? Св. Ан дре ја, ма ла ва ро ши ца, ле жи на де сној оба
ли Ду на ва, из ме ђу Бу ди ма, Ви ше гра да и Остро го на2, сто ли ца нај сил ни јих ма
ђар ских кра ље ва Ма ти је Кор ви на3 и оца Ве ли ког Ла јо ша4, Ро бер та5, и остро
гон ских при маспа три јар ха.  

Ди ван пре део! Пред ва ро ши цом „ма ли Ду нав”, то јест ру кав Ду на ва; пред 
очи ма плод ним се ли ма по се ја на ада, пре ко, да ље, „ве ли ки Ду нав”, а та мо опет 
оста ци раз ва ли не рим ског ка ме ни тог мо ста за пре ла зак рим ских ле ги о на. За 
ле ђи ма ва ро ши це и с ле ва бо ка све са ми ви но гра ди и див не пла ни не, ко је се 
са ви ше град ским шу ма ма су че ља ва ју. Ту краљ Ма ти ја и дру ги кра ље ви ло ви ли 
су бр зо но ге ко шу те и је ле не. Па он да она ле па до ли на из ме ђу Св. Ан дре је, По
ма за6 и Бу ди ма7, као ам фи те а тар8 ди вов ски, а у су сед ству древ ни, бе ли Бу дим, 
град са чу ве ним ку па ти ли ма. 

1 Срп ска ва ро ши ца у сред њој Ма ђар ској, на Ду на ву, око 20 км се вер но од Бу дим пе
ште, пр во се ди ште па три јар ши је по сле до се ље ња Ср ба у Ју жну Уга р ску (1690); род
но ме сто Ја ко ва Иг ња то ви ћа, ко ји је у овом свом ро ма ну, и у дру ги ма, на ро чи то у 
„Ве чи том мла до же њи“, жи во при ка зао жи вот срп ског гра ђан ског дру штва – ње гов 
успон и пад у овом кул тур ном и еко ном ски ве о ма на пред ном цен тру Ср ба у не ка
да шњој Угар ској, у пр вој по ло ви ни 19. ве ка.

2 Гра до ви у Ма ђар ској, на Ду на ву, уз вод но од Сен тан дре је.
3 Ма ђар ски краљ од 1458. до 1490. године, син Јан ка Ху ња ди ја; до бар вој ско во ђа; за

штит ник књи жев но сти и умет но сти.
4 Ма ђар ски краљ (1342–1382), син кра ља Кар ла I Ро бер та, оже њен Је ли са ве том Ко

тро ма ни ће вом, нај ве ћи је ма ђар ски вла дар у сред њем ве ку; отео од Ср ба Ма чву, 
а Хум (да на шња Хер це го ви на) до био у ми раз; ње го ва др жа ва је об у хва та ла зе мље 
из ме ђу Бал тич ког, Цр ног и Ја дран ског мо ра.

5 Ма ђар ски и хр ват ски краљ (1301–1342), из ан жуј ске ди на сти је, вр ло енер ги чан 
вла дар.

6 Срп ско се ло, у Ма ђар ској, на 4 км ју жно од Сен тан дре је.
7 Са став ни део да на шње ма ђар ске пре сто ни це Бу дим пе ште; на ла зи се на де сној, и 

бр до ви тој, оба ли Ду на ва, док је Пе шта на ле вој оба ли, ко ја је рав на.
8 По зо ри шна згра да у ко јој се у кру гу или по лу кру гу сте пе на сто ди жу се ди шта из над 

по зор ни це; слу ша о ни ца по лу кру жног и сте пе на стог об ли ка.
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Пре ко од Бу ди ма, опет, Пе шта. Кад се поп неш на врх пла ни не Ор ло ва ча, 
ви диш пре ко пла ва Ду на ва мо дре ма гло ви те бре го ве Ва ца9, а од стра не ви
ше град ске ка ко Ду нав са ви ја и спе ши ср цу Уга р ске. Св. Ан дре ја – Ви ше град, 
Ви ше град – Св. Ан дре ја, то су се стра и брат, али бли зан ци. И ра дост и жа лост 
су де ли ли. У сла ви ви де ли су су вре ме не ди во ве, у жа ло сти за јед но су сте ња ли 
и суд бу опла ки ва ли. По сле сла ве Ро бер та и Ла јо ша на ста ше бур на вре ме на 
по удо ву Ла јо ше ву, Је ли са ве ту10, ћер бо сан ског кра ља, и кад до ђе оти мач пре
сто ла кне ги ње Ма ри је, Кар ло од Дра ча11, ње га уби је Фор гач, и у Св. Ан дре ји, у 
ла тин ском ма на сти ру, дух ис пу сти. Али у оно до ба још ни је по сто ја ла Св. Ан
дре ја, но са мо леп пре део са ма на сти ром.

I I

Још ма ло, па ће би ти два сто ле ћа ка ко се срп ски на род у Ср би ји по че кре та ти 
да би се од тур ског ига осло бо дио. Па три јарх Чар но је вић12 из ву че из Ср би
је три де сет и се дам ти су ћа по ро ди ца, с ко ји ма се у Угар ској на се ли. Сви ко ји 
су се исе ли ли, за др жа ли су ве ру да ће се сво јим оруж јем, по мо ћу ће сар ске 
вој ске, опет у сво ју дра гу ста ру отаџ би ну по вра ти ти. Оста ви ли су Ме то хи ју, 
Ста ру Ср би ју, алем ка мен срп ске кру не, из не ли су сил но бла го и оруж је; оста
ла је нај кра сни ја срп ска зе мља пу ста; осла би ли су срп ски на род и ба ци ли су 
осло бо ђе ње вас це лог срп ства за ко је сто ле ће уна зад.

И опет се ни су вра ти ли. По Угар ској ра штр ка ли су их та мо и амо. Је згро, 
бо га шти на, ба че на је у Св. Ан дре ју, Бу дим и око ли ну. Па три ја рх са ти су ћа ма 

9 Град у Ма ђар ској, на ле вој оба ли Ду на ва, се вер но од Сен тан дре је.
10 Кћи бо сан ског кра ља Сте ва на Ко тро ма ни ћа II (1319–1335) и же на ма ђар ског кра ља 

Ла јо ша I Ве ли ког.
11 Угарскохрватски краљ од 1385. до 1386. године; по сле смр ти кра ља Ла јо ша I, по пео 

се на ма ђар ски пре сто по мо ћу хр ват ског плем ства, али је већ иду ће го ди не по ги
нуо од за ве ре ни ка.

12 Пећ ки па три јарх, ко ји је, због са рад ње са ау стриј ском вој ском, ко ја се та да мо ра ла 
по вла чи ти ис пред Ту ра ка, пре вео је дан део Ср ба из ју жних кра је ва Ср би је (Ко со
ва и Ме то хи је) у ју жну Уга р ску, да на шњу Вој во ди ну (1690. го ди не), где су Ср би до
би ли из ве сне вер ске и кул тур не по вла сти це; пр во се ди ште па три јар ха би ло је у 
Сен тан дре ји.
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Ср ба осну је ва рош Св. Ан дре ју, као нов Енеј13, али Тро ја14 па де, а срп ски се Рим 
не по ди же.

Па три јарх по сле оде и ста ни се у срп ском Си о ну15 у Кар лов ци ма, али 
вред ни Ср би у Св. Ан дре ји за крат ко вре ме са зи да ше ку ће, по ди го ше се дам 
цр ка ва и шко лу, све са кра сним имет ком, ис ко ре ни ше пла нин ске шу ме и ство
ри ше ви но гра де, где ро ди са лак си ја, мал ва си ја и нек тар, пра ви си но ви дич
не Ме то хи је. Тр го ви на по че цва сти. Св. ан дреј ски па три ци ји ни су ле ни; они 
су по зна ти по тр го ви ма Ли пиј ске16 и Кра ко ве17; Пе шта ку пу је на св. ан дреј ској 
пи ја ци ро бу – Пе шта, он да још сла бач ка у тр го ви ни. А Св. Ан дре јац по но сит, 
у кру гу по ро дич ном, у хра му као и на јав ним ме сти ма по је: „Ми же Сен тан
дреј ци, ци је лог све та слав ни!” Леп пре део, бо га шти на, ле по ви но, кра сна во да. 
Шта хо ћеш ви ше?

Сан срп ски же ни усред сре дио се у Св. Ан дре ји. Св. Ан дре ју увек су зва ли, 
па и сад зо ву Сен тан дре јом; но ни шта не сме та што је пр ви слог „сент“, јер и 
Сен то маш је „сент”, па му опет ни шта не фа ли. Да кле, не ка бу де: „Сен тан дре ја”, 
„Сен тан дреј ци“. И па ки, ми же Сен тан дреј ци, ци је лог сви је та слав ни!

И, до и ста, мо гао је по но сит би ти Сентaндрејац. Ту ти је би ло ве ли ких тр
го ва ца, зна ме ни тих вој ни ка, чи нов ни ка ва ља них, вла ди ка и ек се лен ци ја. Са
мо по где ко јег да спо ме не мо. Ето ти два вла ди ке, арад ског и те ми швар ског, 
два Ава ку мо ви ћа18, оба ек се лен ци је. Ето ти фел дцајгмај сто ра Ра ди во је ви ћа19, 

13 По грч ко рим ској ле ген ди, тро јан ски кра ље вић и ју нак, син кра ља При ја ма и бо ги ње 
Афро ди те, ко ји се, по сле про па сти Тро је, спа сао и, по сле мно гих пу сто лов них до жи
вља ја на пу то ва њу по мо ру и коп ну, до шао у Ита ли ју, оже нио се Ла ви ни јом, ћер ком 
кра ља Ла ти на, и осно вао др жа ву из ко је је, доц ни је, на ста ло Рим ско цар ство.

14 Не ка да шњи град у Ма лој Ази ји, на ула зу у Дар да не ле, по знат по Тро јан ском ра ту, 
ка да су га Гр ци оп се да ли 10 го ди на и нај зад га за у зе ли лу кав ством (по мо ћу др ве ног 
ко ња у којем су би ли са кри ве ни грч ки вој ни ци) и спа ли ли.

15 Та ко се на зи вао Је ру са лим (по бр ду у ње му, на ко ме се на ла зио Со ло мо нов храм).
16 Лај пциг, град у Не мач кој.
17 Град у Пољ ској.
18 Два бра та из та да шње углед не сен тан дреј ске по ро ди це Ава ку мо вић, од ко јих је 

је дан, Ава кум, био аустриjски ма јор и уче ство вао у ра то ви ма про тив На по ле о на у 
Ита ли ји, а доц ни је жи вео у Сен тан дре ји; био је ве о ма кул ту ран чо век и пи сао пе
сме, под ути ца јем та да шње ита ли јан ске по е зи је.

19 По зна та сен тан дреј ска по ро ди ца. Је дан од њих, ба рон Па вле Ра ди во је вић, аус
триjски ге не рал, био је глав но ко ман ду ју ћи у бор ба ма про тив На по ле о на у се вер
ној Ита ли ји.
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бра ни те ља Ти рол ске про тив Бо на пар та20 и доц ни је ломбардиjског ко ман де
ра21. Ето ти дру гог Ра ди во је ви ћа, ко ји се са ша ком Ср ба про тив ти су ћа Ту ра ка 
бра ни, и кад су му цар ски сле пе фи ше ке да ли, и кад се већ пу ца ти не мо же, а 
он, као Ле о ни да22 или Хај дук Вељ ко, слав но па да. Је сте ли чу ли за мла дог грен
цху сар ског офи ци ра Ра ду биц ког23, ко ме су, кад је по стао обр лаћ ман, сви у оно 
до ба пе ва ли: „Ви ват, ви ват, га лант, Ра ду биц ки обер лајт нант!“ и ко ји је доц ни је 
у би ци код Ва гра ма24, два ’ест и осам го ди на млад, ју на чан пот пу ков ник, на че
лу сво јих улан ских еска дро на на ду шма на ју ри шу ћи по ги нуо: пре се че га то
пов ско ђу ле пре ко по ла и пре ки де као Хај дук Вељ ка! А је си ли чуо ка да је код 
Ул ме25, код ка пи ту ла ци је ђе не ра ла Ма ка, над вој во да Фер ди нанд д’ Есте26 са 
три де сет еска дро на кроз фран цу ску вој ску про ју ри шао, про де рао, ко је у тој 
опа сно сти над вој во ду шти тио и све уда р це фран цу ских ко ња ни ка од над вој
вод ске гла ве ис па ри рао? То је био Жив ко вахт мај стор, пра ви Сен тан дре јац. И 
док је год по сле то га жи вео, био је у Бу ди му код над вој во де до век, при сва кој 
па ра ди у ње го вој ђе не рал штап ској сви ти. Па шта да рек не мо о ма јо ру Ава ку
мо ви ћу, ко ји је знао на фла у ти и хе ге да ма ле по сви ра ти, да му се и у Ита ли ји 
чу ди ше, а по крај то га био је из вр стан пе сник, та ко да све оне кра сне срп ске 
љу бав не пе сме ко је су пре осам де сет го ди на пе ва не, од ње га про из ла зе. Па 
ка квих је би ло ту још ва ља них љу ди у оста лим ста ле жи ма! 

20 На по ле он I Бо на пар та (1769–1821), ве ли ки фран цу ски вој ско во ђа, др жав ник и цар, 
ко ји је во дио ра то ве про тив свих ве ли ких си ла у Евро пи и увек по бе ђи вао; у по хо ду 
на Ру си ју, 1812. го ди не, пре тр пео пр ви ве ћи не у спех и ота да по бе ђи ван код Лај пци
га, у Не мач кој (1813) и, де фи ни тив но, код Ва тер лоа, у Бел ги ји (1815); по сле то га је 
про те ран на остр во Све ту Је ле ну, где је и умро, 1821. го ди не.

21 Ломбардиjско од ли ко ва ње ви те за.
22 Слав ни спар тан ски краљ, ко ји је 480. год. пре н. е. хе рој ски бра нио Тер мо пил ски 

кла нац у Грч кој, од Пер си ја на ца и по ги нуо за јед но са сво јих 300 Спар та на ца.
23 Аустриjски офи цир, уче ство вао у ра то ви ма про тив На по ле о на и по ги нуо у би ци 

код Ва гра ма.
24 Ме сто у Ау стри ји, бли зу Бе ча, где је На по ле он по бе дио аустриjског над вој во ду 

Кар ла.
25 Град у Не мач кој, на гор њем Ду на ву, где је На по ле он (1805) по бе дио аустриjску вој

ску под за по вед ни штвом ге не ра ла Ма ка, ко ји се пре дао.
26 Је дан од чла но ва ита ли јан ске кне жев ске по ро ди це ко ја је од 13. до 19. ве ка вла да ла 

ита ли јан ским гра до ви ма Фе ра ром, Мо де ном и Ре ђи јом.
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I I I

Сен тан дреј ци су од вај ка да вр ло го сто љу би ви. Се дам цр ка ва, сва ка има 
свој храм, и он да она мо до ла зе го спо да и се ља ци да про сла ве. Осо би то Храм 
Пре о бра же ни ја на гла су је у Пре о бра жен ској цр кви, и мно ги до ла зе из Пе ште 
и Бу ди ма; до ђу чак из до ње зе мље, Бач ке, Ба на та и Ср би је. Већ уо чи Пре о бра
же ни ја мно ги се стран ци по ка зу ју и ве ли ко леп но бде ни је по се ћу ју. Дру ги дан, 
то јест о хра му, би ва дуп ком пу на цр ква.

Та ко јед не го ди не на Пре о бра же ни је, баш 6. ав гу ста по ста ром, сте че се 
си лан на род. Дан што мо же би ти леп: чи сто азу р ско не бо, то пло, али без при
пе ке. У цр кви слу жи се све та ли тур ги ја. Цр ква пу на. Ко ји он де ме ста не ма, тај 
је у пор ти, и он де се чу је слу жба. Је дан мла дић, пра ви Сен тан дре јац, у пор
ти раз гле да пло че што мр тве по кри ва ју. Пред вра ти ма на де сно јед на пло ча. 
Клек не, па на њој чи та: „Зде по чи ва етъ рабъ Бо жий27 С... О..., по жи ве летъ 87 
г. 17...”

Оста ло из гла ђе но. Је дан Сер би ја нац, у ан те ри ји и ди мли ја ма, сто ји до 
ње га и пи та га ко ту ле жи.

– Мој дед – ре че – жи вео 87 го ди на, а ја бог зна хо ћу л’ по ло ви ну до жи
ве ти. Он је до шао из Ср би је са оцем, под Чар но је ви ћем, као де те, са још два 
бра та. А ко сте Ви?

– Ја сам Ја наћ Са рај ли ја, тр го вац из Бе о гра да. До шао сам у Пе шту тр го ви
не ра ди, ма ло код Ми ло ша. Та ко се звао у Пе шти је дан тр го вац.

– Па, где сте од се ли и где ће те ру ча ти?

– Та мо у бир ти ји.

– Ви сте да нас мој гост.

– Ева ла!

Сад је ван ђе ље чи та ју, пран ги је пу ца ју, Ср би ја нац се јед на ко кр сти, мо ли 
се бо гу.

По сле слу жбе, Сен тан дреј ци хва та ју го сте. Ту стра нац не сме у бир ти ју; 
сва ки до че па јед ног, два или ви ше го сти ју, па с њи ма сво јој ку ћи. Тре ба и то 
зна ти да су у Сен тан дре ји нај го ре го сти о ни це, јер Сен тан дреј ци од го сти о ни
ча ра го сте од ма мљу ју, па не мо гу на крај из и ћи. За то у Сен тан дре ји у бир ти ји 
рет ко да има до бра ви на.

27 Ов де по чи ва слу га бож ји.
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Сад тај мла дић до ве де Ср би јан ца у јед ну ста ро древ ну ку ћу, не да ле ко од 
Пре о бра жен ске цр кве. Јед на ста ра ка пи ја с бо ка, а с фрон та ма ла ни ска вра та. 
Кад уђеш, ба са мак до ле, на ле во два ба са ма ка го ре, па со ба, па опет три ба са
ма ка ви ше, па со ба; не што оријенталноевропски. Ку ћа, или ку ћи ца, зи да на 
1700 го ди не.

– Ето, ви диш, ту је тај жи вео што сам му пло чу чи тао.

Кад су ушли, а већ ту је би ло ви ше стра них го сти ју. Наш мла дић ни је био 
пра ви до ма ћин ове ку ће; да нас је и он гост, али тек ку ћа му је де до ви на. Ње гов 
срод ник је пра ви до ма ћин. То је Вла да Ог њан. Али мо же и он ко га хо ће до ве сти.

Го сти се пред ста ве и бр зо се упо зна ју. Нај лак ше је та ко при ли ком хра ма 
упо зна ти се. Слу же шљи ву, хлеб и ра ки ју, па ето и руч ка. По сле руч ка оду да 
ви де ко ло у пор ти.

Опет се вра те. При спе вре ме ве че ри. Та ће ра ни је по че ти и свр ши ти се, 
јер ће би ти у шко ли бал.

Баш да се ве че ра свр ши, а на шем по лу до ма ћи ну, то ме мла ди ћу ко ји је Ср
би јан ца до вео, до не су са по ште пи смо. Мла дић тај звао се Вој ко Ог њан. Чи та 
пи смо, на ли цу му се бо ја ме ња. Пу сти пи смо на сто.

– Да кле, умро си ро мах Ва са!

– Наш Ва са! Ва са Ог њан! Ва са Ре шпект!

Сви од род би не за чу ђе ни; чи таш на јед ном ли цу за до вољ ство, на дру гом 
са жа ље ње. Стран ци за бле ну то гле де. Од род би не не ко ре че:

– Не ка га, до бро је да ред што је скон чао!

Дру ги опет:

– Ште та! Био је Mord kerl, ју нак!

Вој ко уз дах не; ње му је нај те же би ло.

– Сад не ћу ићи на бал. Сви спо ме ни ње го ва жа ло сна жи ћа са би ли ми се у 
гла ву. Ко хо ће, нек иде на бал; ко оста не, то ме ћу ис при ча ти жи вот тог не срећ
ни ка, ког из свег ср ца жа лим.

Не ко ли ко њих ка жу да не ће ићи на бал, са мо да чу ју ка кав је то чо век. Ту 
оста де и Ја наћ Са рај ли ја.

IV

Ка да се ра зи ђо ше ко ји хте до ше на бал, Вој ко Ог њан ова ко по че при ча ти:

– Ва са Ог њан, или Ва са Ре шпект, био је син на шег чи ка Иг ње Ог ња на Ре
шпек та. Ко је што сам од ста ри јих чуо, ко је што сам ви део сам, све ћу вам ис
при ча ти. Пред очи ћу вам ста ви ти јед ну жа ло сну по ро дич ну сли ку.
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Иг ња Ог њан, наш чи ка, био је пра ви Сен тан дре јац. Шта је био? Не зна се 
шта је. Ру ве та ни је имао. Имао је сво ју ку ћу и ви но гра де и од то га је жи вео. И 
мо гао је по ште но од сво га имет ка жи ве ти. Имао је же ну Са ру и си на је дин ца 
Ва су. Нео пи са но до бра, ме ка на, пи то ма же на.

Чи ка Иг ња је био ма ло же сто ке на ра ви, а син исти на ње га. Чи ка Иг ња 
био је и на дрик њи га, то јест не што је чи тао, па је ми слио да мно го зна. Ина че, 
био је по штен од пе те до гла ве. Био је, исти на, осо бе њак, као по нај ви ше њих у 
по ро ди ци ње го вој што су би ли. Та ко, на при мер, имао је јед ног бра та од стри
ца ко ји се по дру ги пут же нио, па кад је ви део да она си но ви ма од пр вог му жа 
ву че, по че је го ни ти, али кад ни је хте ла ићи, а он узе ње не ја сту ке и пе ри не, па 
иза ђе пред ку ћу с њи ма, на пи ја цу, јер ту је ку ћа би ла, и ма ка за ма све исе че. 
Био је баш пр ви дан Ду хо ва, но ма ло је ве тар ду вао, па раз ду вао пер је, та ко 
је из гле да ло као да снег па да. Је дин ца си на од пр ве же не ни је тр пео, јер га је 
др жао за тро ша џи ју; ни је се с њи ме три де сет го ди на, до смр ти, раз го ва рао. 
Да вао је оном ко га је обе ге ни сао и но ва ца у за јам, ма да је тврд био, и то без 
об ве зни це, и мно го му је но ва ца про па ло. И по крај свега то га, ни је се ни ком 
ту жио, др же ћи да би и она ко вре ме ном све то ње гов син упро па стио. Ка да је 
уми рао, ни је се хтео ни ис по ве да ти, ни при че сти ти; ре као је око ли ни да ни је 
у жи во ту ни ко га пре ва рио, па му ни је до те ну жде. Док је жи вео, ма да је имао 
ви ше ку ћа, ле ти, код ку ће, нај ра ди је би се по та ва ну ше тао. Еко ном ска ло зин ка 
би ла му је: што год ку пиш, то је јев ти но; што год про да јеш, то је ску по.

Син ње гов, док му је отац жи вео, био је рас ко шан; а ка да оста де без оца 
– ште дљив, прем да је и го ста че сти то уго стио, као год и глад ног на хра нио. Он 
би ре као: „Док сам имао оца, имао сам ко ми те че, али кад га не мам, бар то мо
рам са чу ва ти што ми је оста вио“. И овај је у же нид би пр вој био сре ћан, али без 
де це, у дру гој не сре ћан. Кад је са мац био, маст је на фун ту ку по вао; а кад му ко 
пре ба ци да је то сра мо та, од го во ри: „Ка да имам бу ре ма сти, ку ва ри ца кра де 
по во љи, а од мах се не по зна; а кад је ма ло, лак ше је ухва ти ти“. И он, као пра ви 
син оца, дао је та ван још леп ше опра ви ти. Про зор та ван ски гле да на со как, над 
њим кра сна пуп ча ста стре ји ца, као гло ри о ле та. Он на ме сти ис под ње сто ли цу, 
сед не, па чи та, а ова мо гле ди у па у зи ко со ка ком про ла зи. По нај ви ше би чи тао 
де ла о со ци јал ним пи та њи ма, о ис точ ном пи та њу, о ве ли кој Ср би ји ко ја се има 
са гра ди ти; био је ужа сан срп ски шо ве ни ста; па он да чи тао би ра до бро ши ре 
фи нан сиј ске, осо би то о ау стриј ским фи нан си ја ма, о мо гућ ном др жав ном бан
крот ству. Кад би га ка ква ци фра фи нан сиј ска у бро ши ри пе кла, устао би, па 
би се ше тао по та ва ну та моам о, као ма чак, пра ви та ва но род ни син сво га оца. 
Али је био по штен, ма да же сток; сла гао ни је ни кад, а то ће мно го ре ћи.

До ста то, од род би не сва ки му је био ви шема ње осо бе њак.
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V

Чи ка Иг ња, кад му се што до па ло, имао је оби чај на то ре ћи: „Ре шпект“. 
Ако му се ни је до па ло, и он да ре шпект; ако се раз љу тио, или под сме вао, и он
да ре шпект. Тај „ре шпект” за ле пио се за ње га, и ме сто Иг ње Ог ња на по ста де 
Иг ња Ре шпект. Кад је си нак Ва са по чео ићи у шко лу, ње га де ца на зва ше Ва са 
Ре шпект, и тај до смр ти оста де. Ја сам као де те не што вр ло ма ло по зна вао чи
ка Иг њу Ре шпек та. Умро је го ди ну–дв е по сле мог оца; био сам он да још де те.

Кад ми је отац умро, тек сам на сту пио у ше сту го ди ну. Мог по кој ног оца 
ни кад не ћу за бо ра ви ти. Ма ти ми је пре умр ла. Оцу ми је би ло пре ко се дам де
сет го ди на. Уо чи оног да на ка да ће умре ти, уђем к ње му, по оби ча ју, уну тра 
да му но ге че шкам. Он је у кре ве ту ле жао и нај во лео је да га про че шкам. А ја, 
че шка ју ћи га, гле дао бих му у очи хо ће ли ми крај ца ру да ти, јер увек сам крај
ца ру или две за то до био. Мој отац до зо ве ме к се би, до гла ве му ста нем, а он, 
си ро мах, мет не ми су ву ру ку на гла ву и ре че:

– Са мо ми је жао што не знам ко ме ћу те бе, си ро че, оста ви ти.

Те ми се ре чи ужље би ле у мо зак, ни ти ћу их ика да за бо ра ви ти.

Отац за спи, уђе га зда ри ца и из ве де ме ван. Ују тру, про бу дим се, чу јем жу
бор, лар му; обу ку ме, уве ду у дру гу со бу, а мој си ро мах отац ле жи мр тав, већ 
и об у чен. Гле дам га, ли це му се сме ши. Бог зна ка кве је му ке у том сме ше њу, 
на са мр ти, у роп цу, пре тр пео! Али то сме ше ње ни кад не ћу за бо ра ви ти; чи ни 
ми се кан да се на ме не сме шио. И то хлад но сме ше ње оста де ми, као си ро ти, 
ве чи та уте ха. Кад су га уко па ва ли, ишао сам и ја за сан ду ком, али пра во за сан
ду ком, но ни сам пла као, ни сам осе ћао зна чај те смр ти; то сам осе тио доц ни је.

По сле уко па од ве ду ме код чи ка Иг ње и да ду ми ка фе с ки флом. Ја сам је 
слат ко по јео. Су тра сам тек осе ћао бó љу, и то де ти њу. Од ве до ше ме ту то ру, у 
дру гу ку ћу. Из на ше ку ће раз но си ли су све што је ко хтео.

Ко ли ко се се ћам, чи ка Иг ња је био жу стар, окре тан ста рац. Ва са већ он да 
ни је био код ку ће; већ је био ка та на, ху сар.

Па ка ко по ста де ху сар? Ка жу ова ко:

Отац му је био пре строг, Ва са опет жив де ран. За нај ма њу сит на ри ју га 
ту као. Ако учи тељ ка же да ни је знао лек ци ју, а он удри по Ва си; ако се игра, 
ако се ту че с де цом, опет ту ци по Ва си. Кад се већ са зна ло да га ма за шта ту
че, лу ка ва де ца ишла су оцу на ту жбу, ма да их ни је ту као. „Ва са ме је ту као“, 
то је до ста, па Ва са из ву че фу ру. И то ту као би га стра шно. Ка да се чи ка Иг ња 
раз љу ти, он га узме обе ма ру ка ма за уши и за гла ву, диг не га у ви си ну, па га 
пу сти као ја је. Сре ћан Ва са ако се он да мо же по ди ћи и по бе ћи. Он да по бег не 


