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УМЕСТО УВОДА 

„Хумор је емоција спонтаности, 
најдемократскији од свих људских 
обичаја.“  

Карел Чапек 

Овај свет је, бар овакав каквог га ми видимо, 
велики часовник који никада, ни првог дана кад је 
проходао, није правилно радио – писао је наш 
нобеловац Иво Андрић.  

А људи су се од вајкада борили против тих 
неправилности разним средствима, мето-дама и 
начинима. Један од најубојитијих био је свакако 
хумор. 

Шта је уствари хумор?! 
–Хумор је једна од веома значајних ком-

поненти човекове духовности, за коју је врла 
госпођа српског лепоречја Исидора Секулић 
рекла да је „алхемија духовности ... нукле-арни, 
муњевити продукт интелекта, маште и језика ...“ 
Хумор изражава душевни живот и психу људи, 
будући карактеристика људске духовности а често 
и животне филозофије. Он хуманизује човека и 
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његово постојање у овом несигурном, 
неправичном и неуређеном свету. 

Хумор се јавља заједно са првим људ-ским 
заједницама и током временског про-тока и смене 
векова доживљава своје успоне и падове помно 
пратећи материјални и духовни развој друштва. 

Иначе, највећи умови античке Грчке, као што 
је Сократ и Платон, а касније и Аристотел били 
су врсни хумористи, а њихова свако-дневица била 
је у знаку афористичког начина мишљења и 
изражавања. Нажалост из периода старог века 
остале су нам само Аристофанове комедије. 

Можда из учмалости и погрешног схва-тања 
већина филозофа бавила се трагичnом страном 
живота, док је комично сматрано недостојним 
људске пажње. 

Шекспиров Хамлет, као најзначајнија и 
најрепрезентативнија личност светске драма-
тургије, на пример, дегустатор је бола, туге и 
безнађа, док је славни филозоф Сиоран узвикнуо: 
„Радост не спада у поетска осећања!“ А истог је 
мишљења била и читава плејада филозофа, 
књижевних критичара и историчара уметности. 

Поготово погубан за развој хумора био је 
Средњи век. То је временско раздобље дожи-
вљавало смешно као сатанско, а хумор је у 
условима доминације религиозне догматике, 
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непримерен скрушености и побожности вер-ника, 
био гурнут у други план. 

Тек је у доба препорода или ренесансе 
радикалније и смелије отворен простор хумору, 
који ће касније засијати пуним сјајем, 
стављајући сопствене и туђе мане под лупу 
световног обaсјања смешним. 

На сву срећу наш српски род, иако је прошао 
кроз најситније сито и решето не баш наклоњене 
му судбине, увек је био пун вере, оптимизма и 
радости. Он се шалом и смехом куражио и борио, 
разблажавао тугу и депре-сију, подстицао веру, 
пркосио силницима и моћницима, терао спрдњу 
са лажним вели-чинама и главатим господинима, 
исмејавао тупост и уображеност, сматрајући да 
хумор може да исправи оно што је криво, 
побољша оно што је лоше, уздигне оно што је 
срозано и оплемени и надахне људе љубављу, 
пош-тењем и разумевањем. 

Наш народ лепо каже: „Весело срце кудељу 
преде“, а П. П. Његош потврђује: „Лепше ствари 
нема на свијету него лице пуно веселости“. 

И наш српски живаљ у Румунији уз пуно тога 
лепог и узвишеног, наследио је ту племениту 
одлику од свог матичног народа. 

Нема села од Фенлака и Наћвале у Арадском 
Поморишју, до Српског Семартона, Дињаша и 



 

 8 

Иванде у Темишварском Банату па до Соколовца, 
Златице и Луговета у дичној Пољадији и 
Белобрешки, Старе Молдаве и Свињице, у 
Дунавској Клисури у којем да није било понеког 
шаљивчине и шерета, који су сочним шалама и 
досеткама увесељавали своје сељане и жигосали 
мане и све друге негативне аспекте свакодневног 
живота. 

Зато овом нашом књигом желимо да 
узнесемо омаж оним нашим људима који су нас 
духовитом песмом, причом, пословицом 
опомињали, прекоравали, саветовали и веселили. 
Међу њима свакако треба поменути: Максу 
Попова Прженицу, Аркадија Каду Мишковића и 
Милу Милованова-Пимпалу из Српског 
Семартона, Шандора Шољу и Радојка Прдавца из 
Варјаша, Радивоја Ранисава из Ђира, Бату-Добу 
Лазића из Кетфеља, Богдана Бундевина и Душана 
Маркова-Бачу из Дињаша, Лецу Илина из Немета, 
Бату Брљу из Великог Сенпетра.  

Иначе, во времја оно, а и дан-данас и по свим 
селима Дунавске клисуре и Пољадије било је и 
има пуно духовитих људи који се истичу сочним 
шалама, досетљивим вицевима и упадицама и 
ведрим хумором. Белобрешка је дала једног Тому 
Ћуру, Перу Бареша и Млађу Малашу, Стара 
Молдава – Јоцу Драгичевића Велића и његовог 
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унука Саву Константиновића-Петракија, Љупкова – 
Милета Константиновића и Перу Лупуловића, 
Соколовац – Илију Ђуричића, Александра Туцу и 
Ђурицу Теодоровића, Луговет – Младена Којића-
Лалу и Крсту Дрлалу, Златица – Живу  Петровића, 
Миливоја Жигума и Миливоја Чоканела.  

Њихов хумор, који извире из непосредног 
живота, из сложене и свестране човечје 
свакодневице увек је у границама пристојног, 
здравог и разумног, није агресиван и злонамеран 
јер они стрелице своје сатире заслађују здравим 
и добронамерним народним духом, објашњавајући 
живот са његове светле и смешне стране тако да 
увек приређује радосне сензације, изазива и 
покреће вољу, доприноси динамичности и 
живости својих субјеката.  

Њихове причице, пословице, упадице и 
песмице нису одраз ругања и ниподоштавања 
њихових главних јунака, већ напротив, уздизања 
човека, тражења и истицања оне чисте и 
неприкосновене људскости која је присутна у 
свакој хуманој јединки. 

Иначе отворите књигу која је пред вама и 
уверите се и сами. 

 
Драгомир Драга Мирјанић 
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ДОЛАЗАК БРАЋЕ ИЗ ПРЕКА 

 

„Журим да се свачему насмејем, да не 
би морао да плачем” – Бомарше. 

ест о доласку наше браће из матичне 
Србије, шездесетих година после толико 

и толико чекања, граничних пушкарења и 
бодљикаве жице брзо је протутњала Семартоном. 
Тако да су те недеље на ногама били и стари и 
млади. Сви су хтели да виде и опипају своје 
праве правцате сроднике, да их пригрле и 
приуште им божанствен пријем. 

Већ од раног јутра домаћини су претакали 
најбоље вино и ракију а домаћице су месиле 
најбоље гибанице са сиром и лудајом и руде са 
маком и орасима. Жртвовани су и најбољи ћурани 
и петлови, а ту и тамо и по неко прасе или јагње. 

Говорило се да су наши гости изјашни, да 
воле добру капљицу и мастан залогај па су се 
потрудили да их не разочарају. 

И већ када је зазвонило дојстање пред 
општином и пред црквом окупило се сила света и 
народа. Чак су и тамбураши отпочели свој концерт 

В 
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са полетним маршевима, раздраганим колима и 
пригодним песмама.  

Пило се и веселило а једног момента 
двојица младића, који су се попели на врх 
црквеног торња, најавише дуго очекивану вест – на 
пардањском путу види се аутобус који се 
приближава селу. 

И стварно за десетак минута усред тог 
шареног и раздраганог мноштва заустави се 
препун аутобус окићен југословенским и 
румунским заставама. У том часу тамбураши 
почеше још јаче и брже да свирају, чуше се и 
повици „Добро нам дошли!” а аутобусу се 
приближио познати семартонски сликар и  
књижевник Јован Чолаковић пригодним говором: 
– Добро нам дошли браћо Срби из велике Србије у 
нашу малу Србију, у место рођења преподобне 
Круне, слатке родитељице великог Доситеја 
Обрадовића... 

Чувши те пламене родољубиве речи гости из 
Југе, научени на Титово братство-јединство увек 
на уштрб Срба, немо и преплашено се погледаше 
и процедише кроз зубе:  

—Знате, ми смо Словаци из Ковачице и 
идемо нашој браћи у Надлак. Хвала вам за 
гостопримство и нећемо вас заборавити.! 
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Аутобус се стидљиво извукао из разба-
рушеног мноштва и полако нестао иза првог 
ћошка а весеље се наставило као да се ништа није 
ни десило. 

За кратко време, међутим, поново се 
огласише извиднице са црквеног торња 
најављивајући долазак још два аутобуса. Један је 
био код Великог гробља а други тек што се 
спустио са Пардањске ћуприје. 

Поново се свет ускомешао, тамбураши 
појачали своју ионако снажну свирку а школска 
деца са својим наставницима и директором школе 
начинише живи право-угаоник у који је требао да 
се заустави аутобус са гостима. 

И за тили час тако и би. Чим су се на вратима 
аутобуса појавили први гости њима у загрљај 
похрлио је директор Чолаковић са својим већ 
знаком и добром увежбаном тирадом: – Добро нам 
дошли браћо Срби из велике Србије у нашу малу 
Србију... 

Али ни овога пута није било да буде! 
Испоставило се да су то били наша браћа али не 
Срби из Јаше Томића, већ Румуни из Уздина, који 
су ишли својима у Румунски Семијај. 

Семартонци опет прогуташе ваљушак 
нелагодности и наставише по своме. Све више и 
више је било празних боца и разбарушених глава. 
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А када се испред цркве појавио и трећи 
аутобус окићен тробојкама и цвећем сви 
помислише: трећа-срећа и навалише на госте као 
на Божић-Бату. 

 У тој гунгули и свеопштем праску радости и 
доброг расположења поново се чуо, сада већ 
премукнут глас директора Чолаковића: 

—Добро нам дошли браћо Срби... 
А они из аутобуса стидљиво га прекинуше и 

као да су за нешто криви рекоше да су они Мађари 
из Нове Црње и да их у суседном Мађарском 
Семартону чекају њихови при-јатељи и домаћини. 
Још нагласише да будемо стрпљиви јер ће и наши 
гости сигурно доћи. 

Уздахнули смо још једном и помислили: То 
вам је – шта вам је! 

Весеље се наставило само што је овога пута 
било уздржано, лабаво и некако кисело. А око 
четири сата људи су се почели разилазити својим 
кућама да би још ухватили врућу супу и 
римфлајш и све друго спремно за богат ручак. 

А када су наша браћа из Велике Србије стигла 
у Семартон Српски, којег је надахнути директор 
назвао Малом Србијом, пред црквом је био само 
доследни упорни профа Чолаковић са групом 
веселих и накресаних сељана.  
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Но на крају се ипак, све добро завршило. 
Радосна вест о коначном доласку наших про-
тутњала је селом, народ се вратио и весеље је 
потрајало до раних јутарњих часова.  

Певало се играло и Србовало, како само ми 
то знамо и умемо. 
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ГОВОРНА МАНА 
 

аш први комшија, преко градина, неки 
Веселин Кордин звани Веса Тагарац, као 

и сваки смртник, имао је пуно лепих врлина и 
нормалних и карактерних одлика али и доста 
мана. Ми његови најближи суседи то смо најбоље 
знали. А једна од тих фалинка била је наглашена 
говорна мана, нека врста нервног тика. Наиме 
често је, поготову, уз неку особену именицу 
несвесно користио, помало ружну синтагму: 
„...Бем га мртвог!“ Ова му је псовка ушла у крв и 
од ње се није могао отарасити. Феномен је био 

Н 
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наглашен баш онда када би попио мало више, што 
код њега ни није баш био редак случај. 

Жалио се једном својим буразерима: – Био 
сам и код доктора... Бем га мртвог! Али, ето, 
никакве помоћи... бем га мртвог! 

Једном је чак био на рубу велике несреће. У 
оним тешким временима након Резолуције 
Информбироа 1948. године када су царовале 
клевете, сумње, мржње и прогони, на некој 
конференцији у месном дому културе на којој је 
једна група југословенских политичких 
емиграната расклинкала профашистичку и 
проимперијалистичку клику Тита-Ранковића, он 
је лапидарно узвикнуо: „Ја сам за Стаљина... ’бем 
га мртвог! А против Тита... ’бем га мртвог! Настао 
је тајац и неко болећиво стање нелагодности и 
исчекивања. А он, када је видео да су сви око њега 
занемили од страха и да му је маајстор Лека, 
доживотни секретар месне партијске 
организације, прети прстом, брзо се пренео, 
некако накострешио као једногодишњи петао и 
још гласније узвикнуо:  

—То важи само за ТИТА,... БЕМ ГА МРТВОГ! 
Други пут кад сам као студент Србистике у 

Букурешту боравио код својих на распусту, он ми 
је пришао у градини са следећом молбом: 
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—Брат-Драго – рекао је – да ли би могао да 
ми позајмиш, ако имаш, ону књигу о Краљевићу 
Марку и  Кеси Мусеџији,... Бем га мртвог!  

Рекао сам да имам књигу о Краљевићу Марку 
и Муси Кесеџији – па смо се скупа слатко 
насмејали... 

У тој својој несрећној постури није штедео 
чак ни своје најрођеније. Кружиле су гласине 
селом како је у сеоском бирцусу причао: 

—Био сам у Чакову на вашар са Бацом,... бем 
га мртвог!, да продамо ајгира... Бем га мртвог! А 
он покидао штранге и сам дошао кући... Бем га 
мртвог!  
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ПИТАЈТЕ ПОКОЈНОГ БИНКА 
 

вао се Божидар Матић али су га у селу 
звали БАБИЋ. А то због тога што је свог 

оца називао БАБОМ, па га као дечак, по цели дан 
бабовао. Бабо ово, Бабо оно. Бабо тамо, Бабо 
овамо. 

Тек се био замомчио и одмах се са другим 
вршњацима – одметнуо у партизане. Три године 
борио се по шумама и горама матичне земље 
поносне. Зато му је лево раме било мало угнуто 
због пушке коју је носио о рамену. Злобници су 
говорили да је попут других младих партизана са 
овог подручја чувао имања швапских 
велепоседника, који су са немачком војском 
побегли у Немачку. Он се, међутим, хвалио да је 
био у јединици којом је командовао легендарни 
Марко Перичин Камењар, страх и трепет за непри-
јатеља. 

Иначе, из тог периода партизанства остао је 
само са причама о чојству и јунаштву својих 
другова и свог команданта, који је био прек, 
одлучан и бритак као сабља димискија али 
привлачан и дубоко хуман. А приче су биле тако 
снажне, сочне, конкретне и реалистичке, до 

З 
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најмањих детаља, те је осећао потребу да их 
поткрепи неким сведочанствима. 

Говорио би: – Тог и тог дана, баш на поју-тар 
Спасовдана, у пет сати ујутру, наша једи-ница је 
добила задатак тај и тај итд. и да би то све 
изгледало стварно и истинито поткре-пљивао је 
своје причање неком говорном поштапалицом, 
која се код њега, како смо већ и напоменули, 
претварала у говорну ману. 

—Сећам се – причао нам је он у сеоској 
биртији, док му опушак цигаре димио на све 
стране, прилепљен пљувачком за доњу усну, да је 
наша јединица добила наређење да изврши прелаз 
са бачке стране Дунава на барањску обалу. А то је 
био врашки тежак зада-так јер поред природних 
непогодности Немци су ту обалу још и жешће 
утврдили бројним бункерима и митраљерским 
гнездима. 

Већ тог тренутка кад смо почели, као 
истурене извиднице, укопавање, повремена 
митраљерска ватра стално нас је изазивала. А када 
су приметили наше присуство ватра је била све 
јача и јача. Како сам лежао укопан у песку само 
штикле мојих чизама биле су на видело и 
швапски митраљез ми их састругао као са оштром 
пилом. Кад смо мало оданули имао сам шта да 
видим. Остао сам без ђонова на чизмама. 
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Затим је мало застао, погледао нас је право 
у очи и додао: – Ако не верујете, питајте покојног 
Бинка Курјачког. Он је те грозне вечери био са 
нама. 

И пошто је дубоко уздахнуо обраћајући нам 
се са : Ех, шта знате ви мамине мазе, наставио је 
своју причу. 

—Тај проклети сремски фронт био је утук за 
српску младеж. Многи су погинули када је цела 
Европа већ славила победу и када је свуда 
завладао мир. Као да је неко хтео да нас намерно 
тури у тај пакао. 

Али да се вратим нашој причи. Дакле, остао 
сам бос и Швабе су сипале на нас ватру као да је 
вулкан просуо ужарену лаву. Сијасет граната а са 
њима море земље, песка и шрапнела падало је 
свуда око нас. Сваког трена смо помишљали да ће 
да нас уцмекају као мишеве. 

—Ако не верујете питајте покојног Саву 
Драгачког и он је те несрећне вечери био са нама. 

—И, и, шта је даље било? Сви смо у један 
глас молећиво запиткивали нашег хероја 
овенчаног славом толиких битака. 

—Шта да буде? У животу је најчешће тако. 
Када мислиш да је све свршено, тек онда почиње 
оно право. Одједном је са наше стране отпочела 
разорна грмљавина каћуша. Наши и Руси кренули 
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су у незадрживи напад. Изнад Дунава су севале 
муње и тукли громови. И за само пар минута чуло 
се громогласно Ура! Ура! Ми смо се помешали са 
нашима, докопали димне завесе и моторних 
чамаца и за тили час били на другој обали 
Дунава.  

—Ако не верујете, питајте покојног Секулу 
Васиљева, и он је у тим тешким тренуцима био са 
нама. 
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ЖИВЕО ОВАЈ МОЈ 
 

на се да су сви социалистички празници 
бивали попраћени великом буком, 
халауком и масовним манифес-тацијама. 

Комунистички челници обожавали су да им народ 
кличе и да их уздиже до небеса, а култ личности им 
је био у крви, вероватно и због тога што их је у 
дубини душе морио осећај ниже вредности. 

На тим извештаченим и измишљеним 
празницима обична раја, што ће рећи широке масе 
радних људи, носиле су партијске и државне 
заставе, портрете „најдражих руко-водилаца“, 
ударне пароле, графиконе са успесима у раду и 
социјалистичком так-мичењу, пуно вештачког 
цвећа и шарених балона. 

З 
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На једној таквој манифестацији, деда-
Милораду, добродушном, промоћуреном и ду-
ховитом чичици из Белобрешке, којег сам и сам 
добро познавао и дивио се његовој 
довитљивости, утрапили портрет не баш тако 
познатог и популарног члана Извршпог поли-
тичког бироа ЦК РКП. 

Знао је деда-Милорад – јер му је сто пута 
казано – да, када стигне спрам свечане три-бине, 
где су седели најглаватији другови, све буџовани 
над буџованима, треба да подигне портрет који је 
носио и да гласно кличе вољеним 
руководиоцима, а посебно оном са свог портрета. 
Како би оно рекли: На језику мед, а у Срцу јед! 

Но, ето ти белаја. Кад jе деда-Милорад 
стигао спрам трибине, које због узбуђења, а које 
эбог одмаклих година, заборавио jе име „вољеног 
руководиоца“ са слике коју је носио. Шта ће и 
како ће?! Знао је да ако не поступи по пропису, 
летиће му глава. И брзо се снашао, како је само он 
то умео и знао. Подигао је обема рукама свог 
несуђеног и насмејаног идеопоклоника и из 
петиих жила, на сав глас повикао: Живео овај 
мој! Живео овај мој! Живео овај мој! 
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СНАГА РЕЧИ 
 

громна се снага крије у речима. Не каже 
наш народ бадава: Језик, тј. реч горе 
посече него сабља. А у то ћете се 

уверити и из следеће причице. 
Текла је моба у нашем ближем ком-шилуку, а 

и код вредног и доброћудног Уроша Тота. Дизан је 
кров па су сви његови рођаци и ближе комшије 
прискочили да му помогну. Међу њима био је и 
деда-Мила Мишков, звани Усра. Био је то омален 
и сувоњав али брз окретан и надсве вредан човек. 
Годинама је радио у сеоској бикарници. 

Видевши га тако веселог и орног, приђе му 
познати семартонски шаљивчина и шерет 
Аркадије Мишкоаић-Када и зачуђено га запита: 

—Море, Мило, ди си ми ти?! Одавно те нисам 
видео! 

—Како ди сам?! Ту сам ја, само ти немаш очи 
да ме видиш. 

—И да сам те видео, можда, не бих те  
препознао – наставио је Када. Јер си ми јако 
упустио. Ти си ми био као Краљевић Марко, а сада 
ти се крозвиду уши. Да ли си ти био скоро код 
доктора?! 

О 
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—Код доктора?! Ни не знам шта је то доктор – 
одговори му самоуверено деда Мила. 

—Пази  шта  говориш: Тако и један 
Иванђанин није знао за доктора а ено, сад су га за 
недељу дана три пута оперисали и нико не зна да 
ли ће преживети. – С болешћу није да се шалиш. 
Она дође када се и не надаш и за час те докрајчи. 

И после извесног времена Када је наставио 
офанзиву на сиротог старца упорним и 
подмуклим питањима: да ли може да зине на 
масно и алкохол, има ли редовну столицу, да ли 
га хвата несвестица кад јутри устаје из кревета 
итд. А деда-Мила је одолевао напа-дима али на 
крају је почео да уступа и да се и сам жали. 

—Хоће по некад да ме занесе глава и да 
осетим прободе посред груди... 

—Ето, видиш – наставио је Када – немој да се 
шалиш с чим није да се шалиш...  

У том се огласи велико звоно са торња 
сеоске цркве најављујући подне. Мобаши 
оставише рад да би се опрали и спремили за 
ручак. Кад поседоше сви за сто који је био 
постављен у хладу столетног ора, приметише да 
нема деда-Миле. 

— Где нам је деда Мила? - упиташе ње-гову 
баба-Сиду, која је баш у том часу пролазила 
носећи на обраници пуна ведра свеже пијаће воде. 
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— Не знам јадна, шта му је, али добро није. 
Одједном му је позлило, као да га је неки урек 
стигао. Ено га сада у кревету где јауче и цвили 
као нејако дете... 

Те вечери деда-Мила је колима хитне 
помоћи одвезен у Жупанијску болницу у 
Темишвару, а сиромах Када почео је да пати од 
гриже савести. 

Иначе поразно је то када човеку пре клоне 
дух него тело... 
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ЗЕЛЕНА МАСА 
 

ао и све досадашње и ово је истинита 
прича, а коју ми је испричао, из 

разговора, партијски активиста задужен за 
подручје Банатске Црне Горе. Наиме, причао ми 
је он, педесетих годнна сада већ прошлог века, 
при оснивању наше верзије совјетских колхоза, 
тзв. Пољопривредних производних кооператива, 
за председнике истих бирани су обични људи из 
народа, како би их могли што боље 
манипулисати, кажем ја. 

У Петровом Селу претседник задруге био је 
неки чика Жива Миучин, а потпредседник Никола 
Андрејић, обични сељаци, вредни, поштени, 
добронамерни. Само су имали једну ману – тешко 
су се споразумели са надлеж-нима из рајона и 
партијским активностма, због лошег знања 
румунског језика. То их је често доводило у 
незгодан положај и узроковало комичне сцене. 

Тако су једног пролећа били позвани у Дом 
агронома у Темишвару, где је неколико дана 
трајало Научно заседање и саветовање на тему 
„Зелена маса (што ће рећи крмиво) као главни 
чинилац у исхрану стоке“. Данима, дакле, ређали 
су се за микрофоном Дома агронома, 

К 
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универзитетски професори, инже-њери 
агрономије, председници удружених задруга, 
бригадири, обични сточари, износећи најновија 
искуства и научна достигнућа из овог домена. Ова 
синтагма „зелена маса“ чула се током саветовања 
хиљаде и хиљаде пута. Мало што су наши 
Петровчани од свега тога разумели. А да забуна 
буде још и већа „зелена маса“ на румунском „Masa 
verde" значи и „зелени сто“, „зелени астал“ по 
нашем бана-ћанском говору. Баш то их је веома 
збунило и заковрнуло. 

Када су се, напокон, вратили кући главни 
књиговођа задруге их је упитао: 

—Побогу, браћо, што су вас држали то-лико, 
кад овде има пуно посла?! 

—Ех, шта! Мораћемо све столове да офар-
бамo зеленом  бојом! Тиме су нам данима пунили 
главе. 

—Шта им сад то пало напамет?! – зачуди се 
књиговођа. Зар немамо, друга посла! 

—Нема шта да коментаришемо и да се буниш. 
Кад је то директива одозгоре морамо да је 
доследно  спроведемо у дело. Нећемо баш ми да 
се бунимо и инатимо са партијом. Него, узми  
паре и по фарбу јер, кад дође контрола да буде 
све у реду... 
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После извесног времена када им је надлежни 
партијски активиста дошао у походе прво и прво 
што их је упитао било је - како стојите са 
зеленом масом?! „cum staţi cu masa verde?!” (Што 
би се могло превести и овако: како стојите са 
зеленим столом?!) 

А они једва чекају да им се постави то 
питање јер су били чисте савести, у дуету од-
говорише: 

—Врло одлично, врло одлично! Офарбали 
смо их све до једног. Остало нам је мало фарбе 
па смо сматрали да не би било згорег да 
офарбамо и прозоре! 
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ДВА ЈАЈЕТА 

 

еки Стеван Рајин био је угледан домаћин 
и житељ Српског Семартона, који је уз 

своје рођено име и презиме имао чак два 
прирепка. Један је био породични шпицнамет, 
или прдачина, како се то код нас лепо каже – 
ЧВОРАК, а други надимак му је био Бољшевик. 

То Бољшевик вукло му се од Првог великог 
рата, када је као редов Аустроугарске армаде на 
источном фронту потпао у руско заробљеништво 
па затим прешао на страну Велике Октобарске 
Револуције – (Када је реч о Русији тада све треба 
да буде велико, па и Револуција.) 

Када се после пет година тумарања по 
бескрајима руске степе најзад вратио у родни крај 
и топли загрљај породице причао је како је 
једном видео Лењина, па се чак и руковао са 
њиме. Највећи учитељ радног народа говоро је 
војницима и народу о миру и подели земље 
беземљашима а када је завршио говор сишао је 
међу учесницима на митингу и руковао се са 
њима. Међу тим сретницима био је и наш Стеван 
Чворак. Након тога – причао је – неко-лико месеци 
није прао руке како не би спрао рукостег највеће 

Н 
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личности историје света. Зато су га његови 
Семартонци и прозвали - Бољшевик. 

Но ми бисмо хтели да вам испричамо сасвим 
нешто друго из живота главног јунака наше приче. 

 Тај исти Стеван Чворак, звани Бољшевик, у 
познијим годинама живота тешко оболи и падне у 
кревет. Чак ни три недеље није ни залогај турио у 
уста па га је болест исцедила као лимун. Џабе су 
му његова баба-Графина и сви укућани нудили 
којекакве посластице, он би само одмахивао 
руком у знак одбацивања и изгубљено гледао у 
таваницу собе. 

Али једнога јутра као да му се лице некако 
озарило и он рече својој верној Графини са којом 
је преко 60 година делио и добро и зло – Испеци 
ми два јајета. 

Баба Графина, која је добро знала да њен 
Стеван воли печена јаја, веома се обрадовала и из 
велике кошарке са јајима избирала два највећа те 
му испече. Уз то начне и дунст од вишања да му 
буде место салате. 

Када је све било припремљено деда-Стеван 
се подигао и тако у кревету у сласти појео јаја, 
потпирујући наду у срцима ње-гових најмилијих 
да ће све сада поћи на боље и да ће се брзо 
опоравити. 
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Али није било да буде. Већ преконоћ 
позлило му је још горе и пред саму зору 
испустио своју племениту сељачку душу.  

Сутрадан на погребу, на којем се окупило 
света и народа баба-Графина је утучена гласно 
ридала и запевала:  

—Стеване, мој Стеване, отишао си ми на онај 
свет само са два јајета! 
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WC ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА 
 

 својој двадесетогодишњој активности 
као урединик Српске емисије Радио 

Темишвара имао сам прилике да пуно тога видим 
и чујем. Упознао сам читаво племе наших људи, 
који су ме очарали својим ведрим духом и 
смислом за шалу, па чак и онда када нису били 
свесни тога. Или су се, можда, крили иза 
наивности и простодуш-ности. Ево једног речитог 
примера. Наиме, у Старој Молдави, на обали 
Дунава, живео је и радио наш дугогодишњи 
добровољни допи-сник деда Душан Јовановић, 
диван човек и вредан домаћин. Радио је као писар 
у месном Народном савету, па нам је редовно 
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слао вести са подручја тамошње општнне. Једном 
нам је деда-Душан послао следећи допис: 

„У част 23. августа, националног празника 
Румуније, у Новој Молдави – том значајном ру-
дарском центру – дат је па употребу, знатно пре 
рока, WC великог капацитeта“. 

У своjoj безазлености, наивности и про-
стодушности деда-Душан није ни знао какав је то 
хумор иэнедрио.  

Другом приликом „кад су радни људи наше 
драге отаџбине славили 20. годишњицу завршетка 
колективизације пољопривреде“, деда-Душан нас 
је обрадовао са још једним занимљивим 
дописом. Он је гласио овако: „Сутра – тог и тог 
датума – радни људи наше очаџбине славе 
значајан јубилеј – 20. Годиш-њицу успешне 
колективизације пољопри-вреде... Али на почечку 
нису сви сељаци схватили значај 
колективизације. Тек када су их одговарајући 
органи у кожним мантилима провозали неколико 
нута „црном марицом“ тек онда су схватили и 
разумели значај соци-јалистичког преображаја 
пољопрпивреде и поднели молбе да ступе у 
задругу...“ Ето, то су само два бисера из велике 
ниске нашег дописника, добродушног и 
добронамерног деда-Душана Јовановића из Старе 
Молдаве. 
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ТЕЛЕЋА ГЛАВА 

 

адеси се неки јешљиви старац – Дуда 
Марицкин на вашар у Ловрину и у 

тамошњој кланици купи пола туцета телећих 
глава. Био је срећан и пресрећан сматрајући да је 
ударио кеца, због добре цене и још и боље робе. 
Убацио је главе у повелик кудељни џак и пут под 
ноге, кренуо је кући. Чекало га је два сата 
пешачења. Први километар превалио је лако, 
радостан и задовољан што је учинио добар посао 
и што ће пуно обрадовати своју Диту.  

Корачајући вeћ је замишљао себе како седи 
за асталом са својима и испред њега се пуши 
чорбаст пасуљ на телећу главу куван у земљану 
шерпењу... Други пут му се у мисли-ма јавио 
телећи паприкаш сас ваљушкама. Не, нити пасуљ, 
ни паприкаш, већ шницле од телеће печенице с 
мозгом, промрмља наш Дуда, гласно, као да је 
неко био ту крај њега да га чује... 

То га је бодрило да пружи корак како би што 
пре стигао кући. Али јулско сунце, пра-шњави су 
своје па је наш Дуда, сео у хладу дивље крушке 
да се одмори... Седео је, колко је седео а затим 
поново кренуо према селу. Али убрзо опет се 
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уморио па је опет потражио ладовину и још 
једном кренуо... Застајања су била све чешћа и 
одмори све дужи и дужи. Ни сам није знао шта ће 
и како ће. Терет притиснуо а Сенпетар све даље и 
даље. Да скрати раздаљину није могао па је зато 
смањио терет за једну телећу главу. Одмах му је 
било лакше али кроз фртаљ сата терет је постао 
мањи за још једну телећу главу, па још за једну... 
и тако је сиромах Дуда стигао кући само са две 
главе – својом и једном телећом. 

Баш испред његове куће срео га Бата-Брља па 
кад је чуо о чему се ради подругљиво му добаци: 

—Е, мој Дудо, мој Дудо, да ли си ти можда 
чуо за ону: Тешко ногама под телећом главом. 
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БОНОВИ ЗА ХЛЕБ 
 

еда Павле Попов, звани Паја Свирац био 
је последњи гајдаш у Дињашу па и широј 

околини. Уз то био је веома про-мућерен и весео 
човек. Увек је терао разговор на шалу и смех. Чак 
и онда када никоме ннје било до тога. Тако 
приликом неког веома важног скупа тамошњих 
кооператора, што ће рећи задругара или 
колхозника, узмите како вам је драго, његова 
опаска остала је чувена па се и сада препричава. 

Наиме, осамдесетих година, када је 
партијски врх, да би вратио стране дугове, стегао 
шраф до пуцања, дињашански пред-седник 
Аркадије Ћурђев – звани Када, иначе вoљен у 
народу, сазове генерални скуп, како би 
образложио зашто задругари за исти рад добијају 
све мање и мање паљопривредних производа. У ту 
сврху довео је са њиме и неколико глагољивих 
активиста из рејонског и обласног комитета 
партије. Рачунао је да ти добро знају лекцију 
манипулисања масама. 

И када се сакупило доста света и народа 
председник је отпочео свој унапред при-премљен 
говор: 
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—Од сада – рекао је некако умилно и 
убедљиво – нећете добијати жита и кукуруза, па 
ни другу рану, већ бонове за хлеб. А и шта ће вам 
то сада, када сте претежно стари и изнемогли. Ко 
да вам диже жито на таван а кукуруз у котарке?! Ко 
да Вам их носи у млин... ко да Вам меси хлеб?! 
Овако узмете бонове па у пекару по хлеб. 
Једноставно ко добар дан! 

—Тако је! Тако је! – повикаше група 
колективаца, који су од напред добили задатак да 
на сав глас подрже председников предлог и 
покажу да је народ за политику партије. 

И када је изгледало да ће све да се заврши 
лепо и глатко деда Паја подиже руку тражећи да 
и он нешто каже поводом предложеног. 

Мислећи да ће и његова реч бити у саз-вучју 
са онима који су громо-гласно одо-бравали 
председникове пледоаје о магичној снази бонова, 
председавајући седнице учтиво се обрати деда-
Паји:  

—Реците само слободно. То и јесте демо-
кратија да народ каже шта га боли. 

А деда-Паја стидљиво се приближи 
микрофону па рече: Све је то лепо и красно што 
водите бригу за нас старе и изнемогле. Јер како се 
каже – добри људи и зло у добро представе, а зли 
људи и од доброг рђаво направе. Само једно ми 
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није јасно. Како ћемо кад ће Нана хтети да умеси 
мало ваљушке насуво или разанце са сиром?! Од 
бонова не можеш да умесиш ни погачу а камоли 
ваљушке! 

Сала се ускомеша и прене у онај ненаметљив 
и заразан смех а активисти који су седели у 
прочељ заједно са председником нађоше се у 
небрано грожђе и кисело погледаше један другог. 

Тако је деда-Паја окренуо наопачке један 
генерални скуп који је био дуго и темељно 
припреман. Живот се и овога пута показао бољи и 
од најбољег сценаристе. 
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ОСТАО БЕЗ ЗДРАВОГ ЗУБА 

 

 Немету, селу које се прославило 1919. 
године, када су њeгови житељи листом 

дошли у Темишвар ради одбране српских 
интереса у Банату, скандирајући „Село Немет неда 
Банат!“ живела је веома богата и угледна српска 
породица – Мучулов. У њихо-вом поседу имали су 
преко 300 јутара пло-дних банатских ораница а 
живели су у рас-кошном породичном дворцу са 
двадесетак просторија, који је био смештен у 
пространом парку уређеном слично ономе из 
највећих евроспких метропола. 

Били су то богати људи господске душе и 
карактера а уз то богољубиви и саосећајни, увек 
спремни да помогну онима који су у невољи. А 
помагали су сиротињу, како се оно каже – и шаком 
и капом. 

Зато су Немећани често, па некад и преко 
мере, користили ту њихову широкогрудост и 
самилост. 

О Задушницама, цигани и невољници вра-
ћали се из њиховог двора с препуним торбама, на 
Бадње вече коринђаши су били најбоље 
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почашћени а на Светог Саву, деца су од њих 
добијали најлепше поклоне. 

Кад је неко био у нужди и није имао паре да 
плати било какву дажбину долазио би код њих и 
ретко кад би одлазио празних руку. А као што 
напоменусмо појединци су често без-разложно 
користили ту њихову доброту. 

Тако једном неки чнка-Тоша Краставац, дође 
у двор породице Мучулов и обрати се газда-
Милану, са следећом молбом: 

—Преподобни господару, ко Бога Вас молим, 
будите љубазни па ми позајмите 100 леја. Треба 
да платим берберину Јоци зуб да ми извади. Целу 
ноћ нисам ока склопио. Бојим се свиснућу од 
бола! 

А газда-Милан, знајући с ким има за посла 
понудио га је да седне, послужио кафом и 
колачима а послужавку Десу послао код 
берберина с поруком да одмах дође на двор. 

Нису се они ни добро испричали а сеоски 
берберин се већ појавио на вратима говорећи: 

—Слуга сам покоран газда-Милане. Чиме Вам 
могу помоћи?! 

—Па, ето, чика-Тошу мучи један зуб, целу 
ноћ није ни трепнуо. А ти буди тако добар па му 
га извади у спаси болова. Ја ћу ти поштено 
платити. 
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Тако је чика-Тоша остао без здравог-
здравцатог зуба и никада више није долазио да 
иште паре са лажним образложењем. 
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ТАБЛИЦА МНОЖЕЊА 

 

угогодишња семартонска учптељица 
Смиља Рацић важила је за веома мудру, 

разбориту и правичну просветну радницу, али је 
била одвећ строга и мрзовољна. У свом 
педагошком арсеналу увек је имала повелику 
морсковачу, којом је исправљала грешке својих 
ђака. Случај је хтео да међу њеним ђацима буде и 
ненадмашни семартонски шаљивџија Аркадије 
Мишковић, звани Када Мишкоњ, касније врсни 
примаш и вођа чувеног семартонског тамбурашког 
оркестра, који је био познат и омиљен широм 
Баната.  

Када нам је испричао ову згоду из његовог 
ђачког живота, каже он: «Једном на часу рачуна 
госпица Смиља се обрати нашем колеги из трећег 
разреда Василију Грубачком или једноставније 
Васи Купцу питањем: 

—Васо, јуначе, (био је много крупнији од 
свих нас), колико су 7x7?! 

—Седам пута седам... Седам... пута... седам, 
стаде наш Васа да тепа и гласно раз-мишља, па 
наједном одвали: Молим, сeдам пута седам јесу 
42! 
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После тога у разреду завлада тајац, а витки 
прут морсковаче ишара Васине шаке уздуж и 
попреко, шго је био знак да је погрешио. 

—Промућкајте мало главу – рекла је учи-
тељица и исто питање поставила малом Урошу 
(Тоту), који је седео у истој клупи са несрећним 
Василијем. 

—Дакле, нејаки Уроше, колико су 7x7? 
—Када су 5x5 двадесет и пет, а шест пута 

шест 36, онда су 7x7 четрдесет и седам, одвали 
као из рукава нејаки Урош! 

И овога пута на сцену је ступила морсковача 
и то онолико пута колико је грешка била већа или 
мања. 

И најзад, исто питање било је упућено и 
промућуреном и досетљивом Аркадију 
Мишковићу. А он ни пет, ни шест, већ изусти као 
пз пушке: – Молим, 37 нису, али не знам колко су! 
 

 



 

 45

 
ЛОВ НА ПИТОМЕ ГУСКЕ 

 

о у Соки и ближој околини није познавао 
чика Димитрија Албула, популарног Миту 

Јагера?! Он је био частан човек и угледан 
домаћин и сусед. Уз то, и страстан ловац. Иначе, 
по томе је и постао познат у читавој околини. 
Причају да је, чим је добио ловачку дозволу и 
постaо члан месног ловачког друштва, узео пушку 
и свог расног керова и изашао на оближњу сеоску 
бару у лов на дивље гуске. Ту је било доста 
пернате дивљачи – гусака, патака, сарки, гњу-раца, 
а, богме, и питомих гусака и патака. Оне су се при 
заласку сунца враћале са штрњике пуних гуша и 
свраћале да се напију воде. 

Чика-Мита – тече даље прича – припреми све 
што је било потребно, заузме бусију и добро 
нанишани а затим испали два хица у правцу јата 
дивљих гусака. У исти мах баром одјекну снажан 
прасак и крик дивљачи, која се ускомеша и вине 
попут вихора ка још ужа-реном и црвенкастом 
небу. А када се све сми-рило и стишало, на 
површини воде су остале да пливају две питоме 
гуске изрешетане сачмама. Касније се 
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испоставило да су то биле гуске његове добре 
комшинице Персе. 

Да би избегао још и већи белај, чика-Мита је 
6рже-боље отишао до стрина-Персе, испричао јој 
шта се све и како се десило и обећао јој да ће 
поштено платити, чак пет пута више него што су 
саме гуске коштале, само да никоме не каже шта 
се збило, како селом не би пукла брука о овом 
несрећном лову. 

Речено – учињено! Стрина-Перса је при-мила 
своје и обећала да никоме неће о свему томе ни 
речи прозборити. 

Али само неколико дана после, када год би 
газда-Мита окачио пушку о раме, селом се могло 
чути: Жене, брзо гуске у кочар јер, ено, Мита Јагер 
креће у лов! 
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КООПЕРАТОРОВА СМРТ 

 

ало је књижевника, па и уметника 
уопште, чије амбищје нису затроване 

манијом славе и величине. Такав је био и чика-
Лаза Илић, наш познати прозни писац. Сељак по 
психолошкој структури и обра-зовању, био је до 
зла Бога наметљив и охол. Често при разним 
књижевним светковинама, када би попио мало 
више и када би му се машта разбуктала, хвалио се 
да је чак Јосип Броз, када је сазнао о његовом 
таленту, дао наредбу да га киднапују, како би 
писао за њега. Да чујеш и да не поверујеш! У 
ствари, био је то типичан изданак пролеткултизма 
и ждано-визма у књижевности чији радови данас 
звуче анахроно и смешно. 

Тако, у причи "Кооператорова смрт" из 
збирке кратке прозе „Долином Мориша“ он 
описује једног кооператора што ће рећи 
задругара, који је већ месецима био прикован за 
болесничку постељу. 

Таворио је и мучио се између живота и 
смрти; његови најближи били су очајни и све су 
покушавали да би му живот учинили подно-
шљивијим. Износили су га да види „како се жуто 
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море пшенице њише под разиграним налетима 
ветра“, причали му о најновијим успесима 
задругара, говорили о новим смелим плановима, 
о просперитету заједничког имања... Али узалуд. 
Његов изгубљен и уморан поглед био је прикован 
ка једном делу недавно купљене собне би-
блиотеке. Тада се његова верна и саосећајна 
супруга досети. Потражи међу књигама и пронађе 
његову партијску књижицу. Он је „прихватио обе-
ручке, пољубио њене црвене корице, отворио и 
прекорно рекао: 

—Ех ви... нисте платили чланарину! 
Брзо позову секретара месне партијске 

организације, плати чланарину за неколико 
месеци, благо се насмеши и испусти своју 
племениту кооператорску душу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 49

 
ПСОВКА НА СРПСКОМ 

 

ој старији колега новинар и писац за 
децу Александар Петровић, кога су сви у 

родној Мехали из миља звали Шандор, био је 
добре и мекане душе, али оштра и погана језика, 
поготову када би нешто више ставио поткапу, што 
ће рећи напио се. Тако једном о месојеђу, када је 
приликом клања свиња боравио на селу, у Иванди 
код своје веренице, иначе наше познате певачице 
Дивне Перинац, догодило му се следеће: 

Пошто је већ био добро накинђурен, на 
приговор своје лепше половине и будуће супруге, 
што много пије и пуши, он је опсова, онако по 
српски, и то баш у најнезгоднијем тренутку, када 
је у ту просторију изненада ушла њена 
осамдесетогодишња баба, Графина. 

И, пошто се нашла у небраном грожђу, Дивна 
је хтела брже-боље да некако ублажи читаву 
ситуацију, па рече баки: 

—Ето, видите, сви ме терате да се удам за 
Шандора, а он ме псује! 

А баба-Графина јој одговори: 
—„Ћути, пиле моје, иако те псује, бар те 

псује српски!“ 

М 
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ПОВАМПИРЕНИ ДЕДА-АВАКУМ 

 

ој рођени стриц Георгије Мирјанић, 
звани Ђока шантави, зато што је још као 

дечак пао са коња и тешко сломио леву ногу тако 
да је цео свој живот ишао са палицом, био је 
човек посебног кова, кога су сви у селу па и шире 
веома ценили и поштовали. Можда је и тај 
несрећни догађај учинио да се још од малена 
посвети цркви и нашој светосавској вери па је 
израстао у ненадмашног појца и црквеног човека, 
будући десна рука свих свештеника, који су 
служили у семартонској цркви. Напамет је знао 
сва богослужења и појање од А до Ш. Уз то имао 
је и красан рукопис и годинама је радио као 
писар у месној општини. 

Иако је рођен у породици са деветоро деце 
био је оптимистички расположен и посебно 
духовит, увек спреман за шалу и смех. Говорио је: 
„Дан у којем се не смејемо изгубљен је дан!“ 

Поготово волео је да се шали и да тера 
спрдњу са најближим суседима који су га 
познавали и нису се љутили ако би им у нечему 
доскочио. Највише се шалио на рачун породице 

М 
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Петров, чији је дом био преко пута њиховог, и 
који су имали мало чудан шпицнамет Солоњ. 

Тако увек када је некуд путовао обавезно је 
слао својима писмо или разгледницу на којој би 
крупним словима написао тачну адресу: Српски 
Семартон, Солоњова улица, број тај и тај... 
Наравно, та напомена „Солоњова улица“ била је 
излишна, јер у Семартону нису постојали називи 
улица, и то је била само његова инвенција да би 
насамарио суседе.  

Други пример његовог црног хумора у вези 
са овом породицом догодио се поводом смрти 
старог деведесетогодишњег Авакума Солоња. 

Наиме, увече, уочи саране, окупило се на 
чуварини доста света. Али око поноћи остале су 
да преноће са покојником само пет-шест 
изнемоглих старица, које су биле у ближем или 
даљем сродству са ожалошћеном породицом. 
Тачно у поноћ појавио се и Ђока Шантави и када 
је видео да су уморне старице утонуле у дубок сан 
брже боље подигао је мало самртникову главу и 
наслонио на јастук а у уста му забо запаљену лулу 
и при изласку треснуо је врата, што је могао јаче. 

Старице се тржеше и као избезумљене 
грунуше на врата вичући: „Буди Бог с нама! Авакум 
се повампирио! Ено га, сео у самарици и пуши 
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лулу!“ Та прича је кружила по Семартону и 
околним селима. 

Није их оставио у миру ни у лепшим и 
срећнијим околностима. Тако је уочи Спасовдана, 
семартонске храмовне славе свим Солоњовим 
рођацима из оближњих села, у њихово име и без 
њиховог знања, послао писане позивнице на 
славу, у стилу: 

„ ... Ако нам ни ове године не дођете на 
славу, нећемо Вас више родовима називати. 
Напротив, сматраћемо да сте се одродили од нас 
и да нас више не цените ни поштујете ни колико 
је црно под ноктима... Уследио је потпис... 

Још увек ваши Петрови из Српског 
Семартона. 

На сам Спасовдан, пре него што су звона 
позвала вернике на славску литургију, чика Ђока 
је сео на клупу под столетним дудом, чекајући да 
се појаве први гости. И стварно за само пар 
минута стигла су лепо уређена и окићена кола 
пуна гостију из најближе Иванде, затим су се 
појавили Дињашани, па Рудњани а када су стигла 
кола из Гада чика Сава, избезумљени и затечени 
домаћин, стаде гласно да протестује и виче:  

—Шта је млого, млого је! Као да је неко у 
дулац дунуо. Ко то све да нарани и напоји?!   
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КРАЉЕВИЋ МАРКО БУГАРИН 

 

ваки човек под овом капом небеском, 
поред свог основног занимања има и 

понеку велику наклоност или пасију, којом се 
посвећује и срцем и душом и која га прати као 
нека светиња током целог живота. А највећа 
пасија чика Средоја Нешина, обичног сељака из 
Српског Семартона биле су српске јуначке 
народне песме из циклуса Краљевића Марка. 
Здушно је читавог живота сакупљао старе књиге о 
овом легендарном јунаку, читао и препричавао 
његове подвиге његовим укућанима и свим 
сељанима, а бројне је стихове знао напамет. 

Често је волео да цитира ону племениту 
поруку Маркове мајке Јевросиме: 

„Ни по баби, ни по стричевима 
Већ по правди Бога истинога!“ 

Чак је ставио своју супругу Славојку да је 
извезе на свиленом платну  и истакне на зид у 
великој гостинској соби. 

О тој његовој великој љубави знали су и 
његови сељани па су се неки од њих често и 
шалили и изазивали га. Тако једном док су на 
задружној њиви брали кукуруз и поседали да 
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фруштукују, његов близак комшија Аркадије 
Мишковић, познати семартонски шаљивџија и 
зафркант, огласи се питањем: 

—Море људи, да ли сте ви чули шта је синоћ 
јавио радио?! 

—Шта, шта?! – повикаше сви у хору жељни да 
чују нешто ново и занимљиво, јер су знали да 
Када редовно слуша радио и потанко разуме све 
оно што чује. 

—Да чујеш и да не поверујеш – одговори он. 
Шта мислиш, рекли су да је Краљевић Марко био 
Бугарин! 

—Краљевић Марко Бугарин! – крикну 
очајнички чика-Средоја. Бем ти и тај радио и оне 
који су то јавили. Нити је то радио, нити су они 
неки новинари. Главу им ону луду и простачку... 

—Може и да буде – инсистирао је даље Када – 
јер и Бугари су у својим народним песмама 
опевали и славили Краљевића Марка... 

—То је сасвим друга прича. О Марку су 
певали и Румуни, и Хрвати, па чак и Грци, па шта 
онда?! Он је Србин из краљевске породице 
Мрњачевићи и Србин ће остати во вјеки вјеков – 
бранио се очајнички чика-Средоја. 

Када је затим скренуо диван у други правац 
али јадни чика-Средоја је читав дан кукао и 
гласно се чудио: 
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—Краљевић Марко Бугарин?! Смутљивци 
погани и ветропири, како су и могли да изми-сле 
тако нешто?! И ти Кадо, боље да ми ниси ни каз’о 
таку глупост и лажу... Сад више нисам заништа. 
Убили су ме у појам! Шта мислиш Краљевић 
Марко Бугарин?! 

И тако је прошао читав радни дан нашег чика-
Средоја, а сутрадан није се ни појавио на рад. 
Кажу да је био на прагу нервног слома. 
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ПОГРЕШНА ДИЈАГНОЗА 
 

едног прахладног јесењег јутра, баш на 
Свету недељу Семартонац Када Мишкоњ 
је сео на бицикл и пут под точкове, 

кренуо је за суседно село Ујвар код доктор Шица 
да му извади кваран зуб. Целе ноћи га је ужасно 
севао и копкао му по мозгу тако да није ни ока 
склопио. А у тој великој несрећи имао је и мало 
среће – ветар је дувао – каже – од Семартона, 
дакле њему у леђа, тако да је брзо стигао на 
одредиште. Баш када је улазио у чекаоницу 
лекарског кабинета кукавица на зидном часовнику 
је осам пута излазила најављивајући да је тачно 
толико часова. А доктор Шиц је недељом и о 
празницима спавао до 9 сати тако да је имао још 
подоста времена да се опусти и одмори. Али тек 
што се био увалио у меку и удобну фотељу у 
докторово двориште појаве се кола са коњском 
запрегом. Један Иванђанин – прича даље Када – 
довео оца лекару у прилично тешком стању. 
Болесник је лежао у колима затрпан јастуцима и 
огромним душеком. Чим га је видела госпођа 
Лиси, Шицова супруга одмах је пробудила мужа 
прекршивши исконски швапски ред и утаначена 
правила. Овај га темељно прегледао, обртао на 
леђа и потрбушке, пипкао, слушао стетоскопом, 
пажљиво посматрао и након једно пола сата 
забринуто рече младом Иванђанину, кочијашу: —
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Брзо кући да ти не умре на колима. За њега више 
нема спаса! 

На те речи болесником син је побелео као 
крпа, почео је да дрхти и рида, јер је знао тежину 
доктор-Шицових речи. Тај никада није дао 
погрешну дијагнозу. 

Тако уплакан и утучен почео је да упреже 
коње и да се припрема за повратак кући. Са њима 
је пошао и Када, коме је др Шиц на брзину 
извадио болестан зуб, па није хтео да тако угруван 
и стресиран јаши бицикл и то против ветра. Иначе 
и пут за Иванду ишао је кроз Семартон. Другога и 
није било. 

И када су стигли до прве биртије млади 
Иванђанин пружи Кади кајасе да их придржи а он 
хитро скочи и приближивши се оцу, подигне 
душек говорећи: 

—Баца, Баца, да ли ме чујеш! Шта кажеш ћемо 
ли узети нешто за пут, ево, ту је кафана... 

—Још питаш, одговори му Баца креш-тевим 
гласом. 

—А шта ћу литру или политру?! 
—Шта ће ти политра да гледамо у њу. 
Послушни син послуша оца уђе у бирт и за 

тили час се врати са литром СЕКАРИКЕ, ракије 
прављене од чистог шпиритуса и заслађене 
сирупом зелене боје. Чим је отпу-шио флашу, 
како то и ред налаже, поканио је Бацу. Благо му је 
подигао главу и оросио суве и испуцале усне од 
дуге болести.  
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Затим се флаша селила од уста до уста као 
омиљена народна песма. 

Други пут Баца је већ боље напио и стресао 
се, а после треће понуде придигао се и сео у 
колима. 

Када је четврти пут стигао ред на њега син му 
је с муком отргао флашу из руку, као малом 
детету цуцлу с млеком. Тада је почео и да певуши 
неку песму али тако да нико није могао да разуме 
о чему је реч. 

У тим... наставио је Када да прича своју 
авантуру са зубом и Иванђанима, стигли смо и до 
Семартона. Тада се син поново обрати оцу. 

—Баца куда ћемо – Лондоњом – (тако се у 
Семартону зове једна улица) или трећим сокаком? 

—Какав Лондоњ, одговори му Баца. Терај 
право код бирташа Папе, да узмемо још једну. 
Далеко је Иванда па да имамо за пут. 

Лепо сам се опростио од мојих љубазних 
сапутника – причао нам је Када – и помислио: Ово 
је ваљда први пут кад је доктор Шиц омануо. 
Познат као врстан дијагностичар овога пута није 
погодио. Баца и секарика били су јачи од 
болести. 
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ИЛ КРАВИЦА, ИЛ БИЧЕ 

 

век када нам се телила крава, а имали 
смо само две – Милку и Шару – у на-шој 

кући је био празник. Тако је било и тог 
септембарског дана, који је отац заокружио у 
црквеном календару црвеном бојом и незгра-пним 
словима записао: „Треба да нам се оте-ли крава 
Милка“. 

Најзаузетији био је отац Радивој. Читаве 
ноћи уочи срећног дана, са фењером у руци 
обилазио је шталог а већ пред зору донео је 
неколико кошара суве ситне сламе како би јој 
лежај био што угоднији. Као да је спремао 
колевку за новорођенче. 

А мати Даница била је сва у трансу. 
Трчкарала је свуда по кући, припремала цуцлу за 
теле и завиривала је на улицу, не би ли спазила 
сеоског кушмитера који је често навраћивао у 
кафану, баш преко пута наше куће. 

Тај самоуки сеоски кушмитер, којег су 
тадашња вунена времена избацила у први план, 
био је прича за себе, прави чудак а уз то и 
прилично помешан са пићем. Увек је за собом 
носио огромну кожњу ташну крцату бескорисним 
стварима, празним флашама, излапелим 

У 



 

 61

марвенским лековима. Једном је више од недељу 
дана носио у њој обичну циглу, запаковану у 
старим новинама, коју су му подметнули млади 
општинари жељни шале и смеха. 

Дакле, чекајући тог и таквог кушмитера, 
мајчино лице се наједном озарило, када га је 
спазила да заједно са својим друштвом улази у 
кафану, па се обрати оцу: 

—Радо, иди и зови Јоцу кушмитера, кад је 
већ ту у суседству. Ваљда ће моћи да помогне 
нашој Милки да се лакше отели. 

Речено учињено. ча-Јоца, који нам је био 
даљи рођак и презимењак, лепо саслуша оца па 
му обећа: 

—Иди ти да будеш крај Милке, за сваки 
случај, а ја ћу одмах доћи, само да испијем ову 
чашу. 

Отац се вратио али наш чика-Јоца никада да 
стигне. 

 Кад се већ кроз сат времена појавио на врата 
крава се већ била отелила. А он се обра-ти мојој 
матери с питањем: 

—А шта је отелила?! 
—Кравицу, одговорила је радосно она. На то 

ће наш уважени кушмитер Јоца, с извесном дозом 
поноса и самоуверености: 

—Нисам је казао твом Ради да ће да оте-ли 
ил кравицу ил биче!  
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ПРИНЦ БЕЗ ПОРТФЕЉА 

 

импатични семартонски чичица са 
огромним брковима – деда Чеда Грубачки, 

кога су сви из непознатих разлога звали Чеда 
Принц, био је и те како мудар, промоћурен и 
сналажљив. За такве су наши људи говорили да је 
ограисан и пун бува. Уз свако „добар дан“, којима 
је частио своје сељане, и добронамерне људе 
уопште, увек је имао и понеку доскочицу, шалу 
или мудру реч. Увек је у животу видео ону пуну 
половину чаше, иако је у партизанима изгубио 
сина јединца и то на Сремском фронту у 
последњим данима рата. Можда је баш шалом и 
добрим расположењем бранио себе од стреса, 
самоће и старења. 

Тако једном уочи Ускрса, када је месни 
свештеник светио водицу, деда-Чеда је пред 
својом кућом, на великој клупи испред столетног 
дуда, играо карте са својим вршњацима и 
пајташима из комшилука. Но када се поп са 
црквењаком већ доста приближио његовој кући он 
се својој братији обратио речима: 

—Хајте људи, грехота би било да нас отац-
Никола види како тако матори играмо карте а не 
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одлазимо у цркву на молитву. Него знате шта. 
Склоните се у шталог, који ионако од почетка 
комунизма зврји празан, па кад пречасни заврши 
са водицом наставићемо све по старом. 

Речено и учињено! Старци се склонише и 
наставише са картањем у сењари а поп и црквењак 
осветише водицу. Но када су већ били на вратима 
деда-Чеда их заустави, као да се нечега присетио 
па се смерно и молебно обрати свештенику: 

—Оче Никола, не знам да нећу претерати, али 
имао бих једну молбу. Кад сте већ ту да ли бисте 
били вољни да ми осветите и шталог где имам 
неке бичиће, које раним за извоз у Италију. 

—Ништа, ништа, рече свештеник. То је наша 
дужност и наша обавеза. Сада ћемо ми то. 

Но када је отворио врата шталога и видео 
старце како се картају, отац Никола, који је и сам 
волео добру капљицу и био је мало под гасом 
одмах је разумео о чему се ради, па је љутито 
одбрусио: Ех, добри мој Чедо, ови и нису бичићи 
већ, Боже ме прости, матори волови. 
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ЧИСТ РАЧУН – ДУГА ЉУБАВ 
 

а једног добро стојећег Семартонца 
пронео се глас да лоше стоји не само са 

рачуном и таблицом множења, већ и са бројањем, 
а кажу да се и у новац слабо дознавао. Волео га 
као ништа друго на овоме свету, па му се и зато 
чинио некако тајанствен и тешко достижан. 

Имао је повећи грунт плодне ораће земље и 
прилично сенокоса и излаза па ни сам није знао 
колико је тачно оваца имао, јер су о њима 
бринули најамљени чобани и бојтари. 

А пошто је уочи Ускрса продавао јаганце и 
шиљежад једном се у бирцусу на сав глас хвалио 
колико су његове овце дебеле и тешке. 

—Метем је на кантар – говорио је  – оно тачно 
шездесет и пет киле брез главе и коже; ја туп 
главу и кожу оно шездесет! 

Присутни прснуше у смех а он настави. 
—Не може мене нико тако лако да превари. 

Прошао сам је велику школу живота. 
Други пут, кад су се гуске увече враћале из 

јама окупане и са пуним гушама, он их гласно, да 
га чују комшије, стаде бројати и пребројавати: 

—Јена, још јена и још две и та пета је ту, и 
три гуска су шњима, и још три... и она пегава и...  
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па на крају закључи: Све су на броју, не фали ни 
јена! 

Тај исти газда гајио је и дуван, који је 
лиферовао фабрици цигарета у Темишвару а 
један део продавао загриженим пушачима из 
комшилука. Највернији и најтачнији купац био му 
је деда-Чеда Принц, познати сеоски шерет и 
шаљивчина. 

 Једном, када је добро набио џак са 
пробираним листовима дувана обрати се газди с 
речима: 

—Синовче, колико сам ти дужан за ово мало 
дувана?! 

Па, теби, пошто си ми највернији купац и 
најближи комшија даћу нешто јефтиније. Дај ми 
две банке од по сто леја па да будемо задовољни 
и ти и ја.  

Тада деда-Чеда извади из џепа већ 
припремљену стотинарку, пољуби је и показавши 
му једну страну банкноте рече: 

—Ево, видиш, шта пише ту у сва четири 
ћошка...?! 

—Шта да пише... сто леја, одгвори газда. 
Затим матори лисац окрене банкноту на ону 

другу страну и поново га упита, гледајући га 
право у очи: 

—А шта пише ту?! 
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—Опет сто – одговори триумфално газда. 
—Дакле сто и сто јесу двеста леја. Ево ти 

новац па да смо квит. Јер добро знаш да не волим 
никоме да останем дужан. А и наш народ лепо 
каже: Чист рачун – дуга љубав! 
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МАЧКА У ЏАКУ 

 

удна ли чуда. Што смо више и 
триумфалније напредовали у све-страно 

раз-вијено социјалистичко друштво и златну 
епоху комунизма, на тржишту је било све мање и 
мање агропрехрамбрених производа и других 
потрепштина неопходних за голи живот. 

Месо је било прави луксуз, а уље, шећер, 
брашно и млеко давани су на тикете. Зато се сваки 
сналазио како је могао и умео. Када би у некој 
самопослузи и стигла тражена роба за тили час би 
се формирали километрарски редови. Покорни 
грађани су мирно и стрпљиво чекали на ред, не би 
ли им се осмехнула срећа, и дошли до толико 
очекиване робе. 

Ево како описује један свој оновремени 
шопинг познати семартонски шерет и шаљивџија 
Мила Милованов, звани Пимпала. 

—Нађем се једном у Темишвару, где ми је 
син ишао на школе – прича он – кад тамо у 
Јозишту угледам велики ред, који се потезао као 
нека змијурина чак до автобуске станице. Приђем 
ја стидљиво на сам реп те невиђене гунгуле и 
након једног сата сакупио сам снаге и смелости 
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да замолим кочоперног брку испред мене да 
заведе и моје име на листу коју је држао у рукама 
и која је висила до земље.  

Он ме погледа преко и промрмља: – Ти си 
срећник јер видиш ове људе они су ту још од 
поноћи. Срећа што су понели столичице и 
столице јер не би могли да се држе на ногама. 

Кроз друго пола сата поново сам се охрабрио 
и упитао неку старица шта се ту уствари даје да се 
толики народ окупио?! – Како зар не знате?! Мачке 
у џаку! – одвали старица. 

—О, рекох, баш сјајно! Како ће ми добро доћи 
мачка у џаку! Пуно је мишева у котарки, на тавану 
и комори, а моја Загорка воли да има кућне 
љубимце. Још када би се трефило да буде 
сијамске расе, била би пуна капа. 

И после пуних пет часова кошкања, гурања и 
свађе стигох до тезге, за којом је било неколико 
углађених продавачица. 

—Шта желите, одбруси ми једна од њих, 
грубо и надмено, као да ми матер опсова. 

—Како шта?! Мачку у џаку – одговорих. 
—Немамо више мачке у џаку. Прошле су још 

пре два сата. Имамо само још печене шеве! 
—Печене шеве?! И то није на одмет! Кад сам 

већ толико стајао на ред спакујте ми молим вас 
два килограма печених шева. Добро ће нам доћи 
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да почастимо госте на Великој Госпојини. Тако и 
урадише. 

А када сам стигао кући и одвио пакет имао 
сам шта да видим. Уместо печених шева наишао 
сам на мачку у џаку.  
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АКО МОЖЕШ ДА ЗИНЕШ НА МАСНО 

 

а време пређашњег режима, што ће рећи 
комунистнчке диктатуре, драмовао се 

сваки делић меса и ретко се по сеоским 
касапницама клала стока. Штавише вршена је 
пропаганда да народ здраво много једе и да 
бисмо требали стегнути каиш, бар за две-три јаме. 
Кад би се неким чудом власти, тј. фотељаши и 
којекакви партијски крпигузи, који су иначе, 
немило арчили друштвену нмовину, понекад о 
значајиијим државним празницима и смиловали 
на обичну сиротињу паорску и дозволили да се 
жртвују понека фелерна јунад или маторе мрцине, 
касапнице би одједном биле препуне. Ђипило би 
за трен ока цело село као да је неко дунуо у 
гајдашки дулац. 

Једном тако, када смо за време летњег 
одмора боравили код својих на селу, и мој брат 
Ђока пође да купи килу-две меса, али у сам 
смирај дана када се цела халабука већ била 
стишала.  

Ту га дочека стари добри месар чика Сава 
Лаф, који је добро живео са нашим родите-љима, 
речима: – Брат Ђоко, шта да ти кажем, – Ако 
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можеш да зинеш на масно – узми а ако не можеш, 
немој узети. То је све што нам је остало и друто 
немамо! 

Чика Сава није ни сањао колико је обрадовао 
мог брата, који је иначе био професор матерњег 
језика, тако лепим и сликовитим изразом: Ако 
можеш да зинеш на масно! 
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ОД ДУГА ЈЕЗИКА – МУКА ВЕЛИКА 

 

анацко Попов, угледни семартонски 
домаћин и страсни сеоски политолог-

аматер, увек у опозицији са влашћу, требао је тога 
дана да стигне у Темишвар, где су му се 
школовали синови па је на време кренуо на 
жељезничку станицу у  суседни Улбеч. 

Семартонци нису имали у селу жељезничку 
станицу па су морали да пешице или коњском 
запрегом превале пуних девет километара како би 
стигли на воз. 

Иначе, када је у Банату пројектована 
жељезничка пруга, било је планирано да она 
пролази и кроз наша села – Семартон, Дињаш, 
Иванду, али су се наши људи, поготово они 
имућнији противили. Говорили су – шта нам треба 
та челична грдосија, да нам гази стоку и живину и 
прогута толико првокласне ораће земље. Тек 
касније генерације су виделе колико су наши 
стари погрешили и какве су они муке мучили да 
би стигли до града. 

Али вратимо се нашем Танацку, угледном 
семартонском домаћину. На путу за жељез-ничку 
станицу, у самом центру села, имао је ту срећу 
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или несрећу, да сретне чика Тибора Вајса, јединог 
семартонског Јеврејина из богате породице, али 
помало, незграпан, тром и забораван. За идеје 
комунизма био је спреман све да жртвује. Уз то 
увек је био оран за разговор и ћаскање на 
политичке теме. 

Користећи баш ту његову „слабу тачку“ 
Транацко је при самом сусрету у центру села 
„бацио мамац“ и чика Тибор је загризао. Одмах је 
отпочела страсна расправа о свему и свачему. А 
било је и о чему. Тек што се догодила Резолуција 
Информбироа (јуна 1948), а уз то биле су у току 
колективизација пољопривреде, национализација 
основних средстава за производњу, итд., итд. 
Класна борба заоштравала се све више и више па 
су и њене жртве биле све бројније. Тибор је свим 
снагама бранио линију партије, а Танацко је у 
свему виђао ону тамнију страну, празну половину 
чаше. Тако да је расправа бивала све жешћа и 
жешћа, па нису ни приметили да су већ изашли из 
села и стигли до Кесеровог винограда, првог 
значајнијег оријентира на улбечанском путу. 

Танацко, којем је итекако годило да има 
друштво на путу ка станици вешто је изазивао свог 
саговорника, знајући да покрене оне теме које су 
чика Тибору одавно лежале на срцу па је једва 
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чекао да нађе некога да их пре-коментарише и да 
их се тако ослободи. 

Дошли су тако и до Молеровог крста, 
Маринковог бунара и Жмириног винограда а да 
чика Тибор није укапирао да се толико удаљио од 
села. Тек када су стигли до Вањске долине, на 
домаку Улбеча као да се тргао из дубоког сна, 
почео је да виче и негодује. 

—Богаму, ја, Танацко па ти ми ни не кажеш 
да смо стигли до под сам Улбеч. Мораћу да те 
пошаљем у три писма рекомандирана. (То је била 
његова омиљена псовка.) 

Оштроумни Танацко је тако обезбедио себи 
пријатно друштво до скоро саме жељезничке 
станице а наш доброћудни чика-Тибор морао је 
натраг по јарком јулском сунцу без да докрајчи 
расправу и обави посао за који је кренуо у село. 
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ВРУЋ КРЕВЕТ 
 

ад се загледам у прошлост, у године мог 
детињства у родном Семартону, чини ми 

се да су тада људи били много живописнији, 
оригиналнији и упечатљивији него што су то 
данас. Сваки је био главни јунак неког 
занимљивог романа, који је сам живот писао на 
невидљивим страницама времеплова. А такав 
један незнани јунак ненаписане књиге био је и 
наш сусед – Живаћко Раданов, звани Гиба. Тај 
деда-Гиба, јер сам га ја таквог знао, као већ 
човека у годинама, био је познат по много чему. 
Најпре по великој плодности, затим по веселој 
природи и оптимизму, који је повремено 
потврђивао узречицом: „Знаш како, добво је! (није 
никако могао да изговори сугласник „р“), по 
купусу и ногама са шест прстију.“ 

Што се тиче плодности, ту би данас, свакако, 
ушао у Гинисову књигу рекорда. Са својом 
супругом Нером, крупном и коштатом црнком, 
која му је ускочила из Пардања изродио је чак 
девет чељади. Три пута су дошле на свет двојке, а 
једном чак троје здраве и живахне деце и то без 

К 
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лекара и бабице. Кад би га упитали која је тајна 
тог великог учинка он би кроз шалу одговорио:  

—Знаш како, добво је! Ја мислим да је за све 
крив врућ кревет. Увек смо је и моја Нера имали 
врућ кревет, па било да је то лето или зима. 

Кад је реч о купусу он је некако ишао уз ту 
плодност. Раданови су много трошили кисео 
купус и за сваку зиму припремали су три велике 
каце ове благотворне сељачке ране. 

Деда Гиба је говорио: —Знаш како добво је! – 
Од купуса нема боље и здравије ране. Кад друго 
немаш мало проје са купусом увек добро дође. 

Припрема купуса за зимницу био је у 
њиховој кући прави ритуал. Да би што пре 
завршили посао прилазили су им у помоћ и 
најближи суседи. А значајну улогу у том ритуалу 
имала су и деца. Пошто би им добро опрали ноге, 
стављали би их у каце да газе исечени купус како 
би он одмекао и пустио свој благодетни сок, који 
ће се затим претварати у расол. 

И још једна анегдота из ђачких дана учинила 
је да се људи сећају нашег деда-Гибе са осмехом 
на уснама. Наиме кад је био у трећем разреду 
основне школе, код добро-душног али преког и 
строгог учитеља Парводића, мали Живаћко је код 
таблице множења запео на 4x5... па никако да 
разбије лед... четири пута пет... четири пута пет 
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јесууу замуцкивао је и отeзао малиша чекајући да 
му неко из разреда шапне и тако га спасе белаја... 

Да би му помогао учитељ му се обрати:  
—Колико имаш прстију на левој руци? 
—Пет! Одговори као из пушке. —А колико  na 

десној руци? —Исто пет! Дакле пет и пет су??? —
Десет, триумфално рече Живаћко. 

Е сад идемо даље. Колико прстију имаш на 
левој нози? —Шест – одговори весело ђачић. Како 
то шест побуни се учитељ. —Шест, госпон 
учитељу, шест! 

На то се учитељ разбесни узе морсковачу  
ишара му тур понављајући: —Колико имаш 
прстију на левој и десној нози? —По шест! 
Уследио је одговор. —Па, ти ћеш ме отерати у 
лудницу – рече уча и нареди да се сместа изује. 

Кад је овај то и учинио имали су шта и да 
виде. Мали Живаћко имао је на левој и на десној 
нози по шест прстију. 

Учитељ му тада приђе, загрли га и пољуби уз 
дужно извињење, а цео разред поче да тапша и 
узвикује: Живаћко! Живаћко! 

Много касније, неки су тај шести прст на 
ногама деда-Гибе сматрали као предзнак његове 
бујне плодности. Ко зна, можда су и у праву, јер 
природа је непредвидива. 
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ВЕШТИНА КОЗУ МУЗЕ 

 

адио Када Мишкоњ као продавац у месној 
потрошачкој кооперативи као 

квалификовани продавац, јер је још као швигарац 
изучио трговачки занат у Чакову. А родно место 
великог Доситеја било је оновремено један од 
јачих трговачких центара у Банату. 

И чим је постављен одмах му надлежни 
утрпише велики план продаје, који је било тешко 
испунити. А без испуњеног плана ни плата није 
била она обећана. А свима је већ познато да је 
шездесетих година, сада већ прошлог века, наша 
индустрија била слабо развијена па и роба коју је 
та индустрија производила била је ругобна и 
неквалитетна. Требало је да будеш прави мајстор 
да би ту робу и продао. А Када је то био. 

Једном када је добио читав товар труба са 
платном намењеним за креветнину, он је смислио 
занимљив план. Чим је у продавницу крочила 
нека Перса Цоркошова, која је била позната у 
селу као велика халапача и трачарајка и коју су 
сви звали Радио-Милева, он је руком позвао да му 
се приближи, а затим јој је на уво шапнуо: 

Р 
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—Имам нешто јако важно да ти кажем. Али 
бојим се да ћеш ти одмах неком рећи, јер знам да 
не можеш да ћутиш и да носиш у себи неку тајну! 

—А ко ти то рекао, приш’ их из’о са 
блебетушама и трчилажама. Нисам ти ја од оних 
алапача, које само туђу бригу брину и које лају по 
ћошковима о свему и свачему. Кад наумим могу 
да ћутим као гроб... 

—Ех, онда – прекиде Када – могу и да ти 
кажем. Али пази језик за зубе и ником ни реч! 
Јутрос сам добио првокласну робу. Штогођ фино 
и то са различитим дезенима и бојама. Али 
нажалост, не смем да дам више од 5м. Тако су 
одредили они одозгоре да би свака сестра добила 
помало. 

Стрина Перса је, просто, гутала Кадине речи, 
па не дочекавши ни да заврши рече: 

—Кадо, брате, дај твојој сестри Перси бар 
10м јер шта ћу да радим са 5м. Немам ни за 
јастучиће. А буди цигуран да никоме о томе нећу 
рећи. 

—Па кад је тако, знам ја да ценим право 
пријатељство ево, даћу ти 15м али, никоме ни 
речи, јер ћеш ме турити у затвор. Да то није шала 
ево ти црно на бело – натруковали су ми бефел да 
се чврсто држим закона... 
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То рекавши Када јој отфикари 15м, завије јој 
добро у хартију и још једном је замоли да никоме 
не казује или показује робу. 

И тек што је стрина Перса стигла кући и 
заменила неколико речи са својим сусеткама у 
продавницу нагрнуле жене као муве на мед. И све 
су од продавца Каде тражиле да им обреже бар 
10м. 

За тили час трубе се истањиле и при сми-
рају дана тезге продавнице биле су празне.  
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ДОКТОРСКЕ МУДРОЛИЈЕ 

 

постојаној „бризи“ за човека у свестрано 
развијеном социјалисти-чком друштву 

чуло се сваког дана и на сваком кораку. Од тога 
нису били запостављени ни сељаци, којима је 
некако суђено да у сваком друштвеном уређењу 
извуку дебљи крај. 

Тако кад су коператори, што ће рећи 
„колхозници“, у мом родном Семартону са 
успехом и само за десет дана обавили жетву 
одвезли су их камионима у Темишвар. Хтели су 
да их награде позоришном представом. Знате оно: 
преплитање физичког и умног рада и подизање 
културног нивоа радних људи, Уметност из народа 
и за народ, итд., итд. А случај је хтео да у граду на 
Бегеју гостује Народно позориште из Београда. 
Давали су Нушићев „Др“, са Мијом Алексићем у 
главној улози. Било је, дакле, смеја до миле 
воље. А како рече сам Нушић: „— Смејмо се, то је 
једино задовољство! Смејмо се, та и онако је 
мало задовољних! Питате ли: коме? – Па прво 
себи, па онда оном до себе, па ономе више себе, 
ономе што је пред нама и ономе што иде за нама“. 

О 
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После представе и те велике порције 
здравог сељачког смеја почастили су их са 
флашом пива и вратили кући. При повратку моја, 
сад већ покојна, мати Даница упита нашег 
подаљег суседа, неког Драгу Пупу, коме је ово 
био први сусрет са позориштем како је било... 

—Врло одлично! – одговори овај. Тако нешто 
можеш да видиш само једном у животу! 

—Па о чему је било речи? – настојавала је 
моја мати... Шта су то давали?!  

—Па њине докторске мудролије! – закључи 
филозовски он. 
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ДВА КРЕВЕТА НЕДЕЉНО 
 

ио је појутар Спасовдана, сеоске славе у 
мом родном Српском Семартону, па је у 

месној биртији – каламан-дри, како су је 
популарно звали – врило је као у кошници. Стигло 
је из града дугоочекивано пиво, које је у вуненим 
годинама реалног социјализма увек мањкало, а 
када се служило пиво, па било оно и вруће, 
кафана је увек била пуна и препуна. 

Друштво је било весело и са свих страна 
падале су досетке, шале и заједилице, као кокице 
из врелог решета. Шта ћеш, такви смо ми Срби 
Банаћани, инаџије и зафрканти. Није поштеђен 
био ни најстарији међу присутнима, деда-Ранко 
Сувачарев, звани Пулента, који је већ куцао на 
врата деведесетој. А много је тај претурио преко 
главе. Два светска рата, руску револуцију и чак 
тринаест жена. 

—Деда-Ранко – чу се глас једног сеоског 
сплеткаша и зафрканта – чујем да си у свом 
кревету претурио чак тринаест жена, и сада кажу 
да ниси заништа. Сикћеш као гуска кад се наједе 
дудиње и оћеш и да заборавиш шта треба да 
радиш! 

Б 
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На то ће деда-Ранко подругљиво и доста 
оштро: 

—Тане ти госино сас гадовом, с киме си ти 
нашо да се клајкујеш! Хајде да се кладимо, па да 
видимо ко ће зарадити... Иако сам стар, да бих ти 
прадеда могао бити, и сад сам  још у стању да 
имам два кревета недељно. А нама маторима 
доста је и два кревета недељно. Дај ми само твоју 
Сосу па да видимо! 
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БОЖЕ СИДО, ОТКУД ТИ?! 

 

ека баба-Сида Путннкова из Српског 
Семартона, иначе дивна супруга, мајка и 

бака, али која је имала једну своју специфнчку 
особеност да се и најмање занимљивим стварима 
пуно диви и чуди. Пође једном у Темишвар у 
куповину. А случај је хтео да баш тих дана буде 
дата на употребу модерна продавница, нека врста 
садашњих супермаркета, чији су зидови били 
обложени са свих страна огромним огледалима. 

Када је уморна и узбуђена старица банула у 
продавницу виде себе у огледалу и то у 
природној величини па запањено повика: 

—Боже Сидо, откуд ти ту?! 
 

 

 

Н 
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ЖИВКО ПРОТИВКО 

 

ада је реч о прдачинама или шпиц-намету 
како то пулгери кажу, код нас у Српском 

Семартону било је свакојаких домаћих и дивљих 
животиња а понајвише перади. Тако смо имали 
Цветка Петлића, Саву Кокошку, Раду Патка, Живу 
Швраку, Мату Пауна, Лазу Врапца, Милана Ћурка, 
Стевана Чворка, и не на крају Живу Гуска. О њему 
ће баш  и бити речи у нашој наредној причи. Био 
је то угледан просветни радник, вредан домаћин, 
добар друг али некако стално накострешн и увек 
против. Све би учинио само да бuде по његовом и 
никакви аргументи не би могли да му промену 
мишљење. Румуни имају лепу изреку: ГИЦА 
КОНТРА, што ће рећи Живко Противко! 

Ако би ти рекао – да, он би одмах доскочио 
са – НЕ! 

—Да! – НЕ! 
—Да! – Не! 
—НЕ! – Да! 
У свим могућим приликама окупљања 

сељана, на свадбама, поселима или народним 
весељима, свуда где би се повео разговор о овом 

К 
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или оном. Он је био ту да да свој увек опречни 
суд и да побије донешени став. 

Једном мој рођени брат Ђока, који је и сам 
био професор матерњег језика и директор школе 
у Српском Семартону, дакле прет-постављени 
главног јунака ове приче реши да провери 
гласине које су кружиле међу семартонским 
интелектуалцима. И не само међу њима. Лепа 
прилика за то била је заједничко гледање и то са 
ђацима месне школе, једног совјетског филма у 
сеоском дому културе. Био је то филм, тада у 
уобичајеном тренду о Русима и Немцима. 
Совјетски партизани, у једном шумовитом и тешко 
приступачном подручју стално су нападали 
немачку команду и изазивали бес фирероваца, а 
затим би се повлачили у шуму и нестајали, као да 
су у земљу пропадали, иако су им до зуба 
наоружани немачки војници били за петама.  

При једној таквој сцени мој брат се обрати 
учитељу Живи: 

—Море, брат Живо, ови гадови има да 
похватају сироте партизане! 

—Кога, ове, никад ни до века! – одсечно је 
одговорио раздражени уча. 

Филм је текао даље. Овога пута ређале су се 
сцене триумфа партизанских јединица, па се 
након само пет минута мој брат поново огласи:  
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—Хеј, брат Живо, добро си ти каз'о! Нема те 
силе која би могла да заузда надахнуте и иклене 
партизане. 

—Ко то каже?! – поново ће свезнајући учитељ. 
Има да падну к`о „шнекла“! 

Мој брат се насмеши и помисли у себи: 
Можда буде кад ти тако кажеш. 
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ТРУЛЕ ПИТЕ 
 

ада је моја синовица Александра-Сања, 
сада учитељица и професорка 
психологије и педагогије, била клинка 

од четир-пет година показивала је велику моћ 
расуђивања и логичког мишљења. Зачудили 
бисмо се, када је тако спонтано давала свој суд о 
свему што је окруживало. Била је права мала 
мудрица, стармала како се за такву децу говорило 
у време ненадмашног познавалаца дечије душе – 
песника Ј.Ј.Змаја. 

Баш зато смо је често изазивали разним 
питањима како бисмо је заинтригирали и навели 
да говори. Тако, једном, док смо у комшилуку 
седели на клупи испод гранатог ораха и ћаскали 
о свему и свачему покрај нас је прошла једна 
трудница са добро заокругљеним стомаком. 
Вероватно је била у поодмаклом периоду 
трудноће. 

Сањица је пажљиво отпратила погледом и 
радосно нам се обратила: 

—Гле тета-Сеја сакрила лубеницу испод 
сукње! 

Сви смо прснули у смех а моја мати и њена 
мајка Даница, да бисмо наставили у истом тону 
стаде је запиткивати: 

К 
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—Паметно мајкино, кажи нам, ко је супруг 
мајсторице Смиље, која те толико воли и игра се 
са тобом?! 

—Како ко?! – па мајстор Иван! —одго-ворила 
је као из пушке. 

—А ко је супруг твоје маме? 
—Супруг моје маме је мој тата! 
—А мој? —наставила је мајка Даница. 
—Твој супруг је деде-Рада . 
—А ко је супруга твог чика-Драге? 
—Чика–Драга нема жену! 
—Па откуда ти знаш да нема супругу?! 
—Знам, јер он спава сам у кревету! 
Добра логика зар не?! 
Другом једном приликом када се вратила из 

комшилука, још са врата затражила је од мајке 
гибанице. 

Мајка Даница је пољуби, стави је пуну тацну 
на сто и весело је запита – А зар ти у комшилуку 
нису дали?! 

—Хтели су да ми даду – рекла је али су им 
иструле! 

—Па како то иструле?! Ко је видео труле 
колаче! 

—Јесте мајко. Ја сам лепо чула кад је 
мајстор-Иван рекао Смиљи: Дај ми те труле пите! 
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БЛАГДАЊСКО ПОПОДНЕ У  

КАЛАМАНДРИ 
 

лагдањско летњe поподне. У 
семартонској каламандри, што ће рећи 

сеоској биртији, ври као у кошници. После 
толико времена стигло је и дуго очекивано пиво 
па су сви навалили да утоле жеђ. За време златне 
Чаушескове епохе пиво је било сматрано 
луксузни артикал, поготово на сеоском подручју. 
Зато је и било тако вољено. 

Они што су поранили и већ доста тога 
ставили „поткапу“ већ су отпочели спрдњу и 
зезанцију сходно оној – „Сваки Србин чезне да 
некога зезне!“ Као да су се такмичили у 
духовитости и шеретлуку. 

Прво су узели на нишан Тетку Божију. То је у 
ствари био надимак за распикућу и пијандуру – 
Косту Пужу. Кажу му како је алкохол утук за 
здравље. А он им одговара – црко – осто. Шта да 
радим кад без тога не могу. Тако сам се родио и 
тако ћу и умрети. 

У том се на вратима указа горостасни 
Живојин Бели, па су се зафрканти одмах окренули 
њему. 

Б 



 

 92 

—Ето, видим и Бели пије – рече неко из 
веселог друштва – али богме он пије са мером! 

То је уствари била иронија, јер је Бели увек 
тражио до бирташа да му наспе једну малу. А та 
мала мерила је ни више ни мање него два и по 
деци. Кад би свалио две три „мале“ брзо би у 
тишини и миру одлазио кући. 

Једном за Спасовдан наручио је једну велику 
па је затим премлатио пола туцета гостију. 

Највеселије је било у друштву највећег 
семартонског комичара Каде Мишковића. После 
две флаше пива потпуно му се одрешио језик па 
је ређао шаљиве догодавштине, као да их је вадио 
из рукава. Причао је својим обожаваоцима како је 
рођеној матери – тетка Кеки једном приликом дао 
да огледа морка уместо морке. А она, стара, поче 
безазлено гунђати: 

Ова је приш је изо, тако стиснута те неће 
пронети до Богојављења. 

Сви прснуше у смех а Када се загледао у 
високу стаситу и грудату Влајну, обучена у 
румунској народној ношњи, која је за шанком 
наручивала пиће за друштво са којим је дошла. 
Наше жене нису улазиле у каламандру, па су зато 
очи свих мушкараца биле упрте у лепу Румунку. 
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—Шта кажете за ту вилу Равијојлу?! – обрати 
се Када једној групици већ накинђурених 
пивопија. 

—Ту треба прво с будаком по глави – да би 
могао са њом да изађеш на крај – процвркута Лаки 
Пера. Не слагајући се са њим чика-Васа Купац 
добаци хвалисаво: – Кад би је ја спустио моју 
двоцевку, памтила би ме целог живота, па ваљда 
и на оном свету. 

—Не ради ти ни кубура-једноцевка а камоли 
двоцевка – дочекало га је друштво и сви се 
грмогласно насмејаше. 

Живо и бучно билоје и у куглани где се 
друштво куглало, кладило и сецовало. Шнура или 
улог је понекад достизала знатне суме па је 
интересовање било велико. 

А млади интелектуалци играли су претежно 
билијар и то на карамболе или кеглице. Све у 
свему свуда је владала нека празнична, опуштена 
и весела атмосфера. Али дошао је фајерунт, који 
се ето протегао до данашњих дана и који се 
наставља у недоглед. Нема више каламандре, 
нема више тих веселих и раздраганих људи, који 
су нам живот чинили бољим и сношљивијим. 
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ТУРИСТА ИЗ РУМУНИЈЕ 
 

и дан данас не могу да се опасуљим 
зашто су комунисти водили тако 

накарадну кадровску политику. Као да су се 
држали принципа – што горе-тим боље! А то им је 
дошло главе. 

У свим руководећим и мање више кључним 
местима стављали су неспособне, примитивне 
људе, који нису били школовани па тако нису ни 
имали моћ расуђивања. Један гори од другога. 
Можда је то било и зато што ни они са врха 
пирамиде нису били ништа бољи. 

Деж. Први секретар Р. К. П. на власти био је 
жељезничар и имао је исто толико разреда као и 
румунска жељезница, а Чаушеску, 
неквалификовани обућар и његова супруга Елена, 
која је била други човек у држави, имали су 
заједно осам разреда основне школе. Тон за такву 
накарадну кадровску политику давали су, дакле, 
они одозго и то се строго поштовало на свим 
нивоима. 

Тако на пример у мом родном Семартону, 
када је након рата, у оној све-општој атмосфери 
оптимизма и вере у срећнију будућност, основна 

Н 
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партијска организација за секретара је изабрала 
промоћуреног, образованог и начитаног инте-
лектуалца. Али, одозго, из рајонског комитета 
стигао је „приказ“ да овај не одговара и да за ту 
дужност треба да буде изабран човек из редова 
радничке класе. Пролетаријат и радничка класа – 
стајало је у писму – су најоданији партији и 
ствари социјализма. Интелектуалци, па и сељаци 
су колебљиви и могу лако да скрену са правог 
пута, и да пређу на страну народног непријатеља. 

То је веома забринуло наше новопечене 
партијце и они су данима лупали главу како да 
пронађу човека радничког порекла кад у 
Семартону није било радничке класе. На крају се 
досетише и изабраше мајстор-Саву, сеоског 
клонфера. Он је био поштен и угледан домаћин и 
нити је био интелектуалац, нити чист паорин. 
Таман капа за Јову – помислише. 

На проверавању у обласном комитету – кажу 
да је мало запео, али све се на крају добро 
завршило. На питање који су то највећи учитељи 
радног народа читавог света одговорио је:  

—Знам да их има шест... и почео је да их 
набраја служећи се прстима: Карл, Маркс, 
Фридрих, Енгелс, Лењин и Стаљин... 
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Но све се то некако изгладило и наш 
мајстор-Сава је водио месну партијску 
организацију до своје дубоке старости. 

Други пут на некој конференцији о потреби 
дизања животног стандарда радних људи, у 
препуној Сали дома културе секретар Сава је у 
свом говору рекао и ово: —Другови и другарице 
треба да тако радимо и да се боримо да стигнемо 
да живимо као у Америци!?... затим се тргао и 
брзо исправио – Пардон, рекао је – као у 
Совјетском Савезу. 

У безброј његових гафова убраја се и овај. У 
Сали дома културе текао је генерални скуп 
партијске организације. И пред сам крај на 
вратима сале појавили се омладинци – утечисти 
са својим секретаром Цветком Пејановим-Лајом. 
А мајстор-Сава му се обрати са наглашеним 
прекором у гласу:  

—Шта си ти Лајо, дошао са својом бандом да 
протераш нашу банду?! 

Срећа што активисти, који су присус-твовали 
скупу нису знали српски. 

Када је једном ишао на студијском путовању 
у Совјетском Савезу својима је у Семартону 
послао разгледницу следеће садржине: 

—Овде је све много веће него код нас. 
Држава је већа, градови су већи па и точкови на 
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локомотиви су два пута већи него наши. Што се 
тиче ране и ту су најјачи на свету. Причају, а ја их 
нисам видео, да су кромпири као дулеци, а 
краставци као наше јургит-лудаје... ољуштиш 
један кромпир и биће довољан за целу породицу. 
Исечеш један краставац и имаћеш салате и за 
комшилук... 

На крају разгледнице стајао је потпис:  
Сава Рајин, туриста из Румуније. 
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СЛАВСКО ЧАШЋЕЊЕ 

 

екада је – пре Другог светског рата, увек 
за Спасовдан, када је сеоска храмовна 

слава, долазио у Семартон да весели друштво, 
цигански тамбурашки оркестар из Кече. Они су 
тада, били на гласу широм Баната. Свирала су да 
су се жице кидале и срце заиграло у грудима. 
Водио их је неки Бата-Риле, за кога су говорили 
да је свирку учио код чувеног Мимике из Мoлa. 

Пре подне ишли су од куће до куће, где су 
веселили мештане и њихове госте за парче меса, 
понеки колач, чашу вина или неку цркавицу, како 
је ко и могао да им пружи, а после подне – знало 
се – у бирт код Цоркоша. 

А те године код Цоркоша било је као никада 
до тад – света и народа. Гости стигли са свих 
страна бистри се политика, пије, пева, србује. Сви 
су весели и раздрагани. Испред кафане окрећу се 
чак два рингишпила а лецедери разапели 
двадесетак шатора. Унутра у авлији за великим 
гостињским столом испод столетне крушке 
одабрано друштво. Представници месних 
спортско-културних друштава „Јединство“ и 

Н 
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„Обилић“, напредна семартонска младеж. Међу 
њима – Стева Мишковић Мишкоњ, Ђока Драгачки 
Труцул, Душко Грубачки Купац, Жива Мишковић 
Бабадуна, Светозар Путник, Драга Грубачки Јорга, 
Бане Мијатов-Трта и Тибор Вајс Чивутин. Он је 
био најбогатији од свих иако га је био глас 
великог шкртице и шпароње. Сви су под гасом и 
распевани. Наручују јагњеће и јареће печење, 
хладно пиво, нуде циганима, наздрављају и часте 
их. А они као у трансу ударају по жицама, трешти 
цела кафана и читав сокак. Грми од свирке и 
песама, као да ће ускоро крај света. 

Око слављеника и тамбураша окупила се 
дечурлија и швигарци и сви уживају у свирци и 
весељу. 

Чак се и чика-Тибор, који који није био вичан 
оваквим излазима наједном одкравио и 
раскокодакао. Из часа у час почео је да наручује 
своју омиљену песму „Сви дилбери“ и кити 
примаша, Бата-Рилета, који му је врхом примице 
додиривао уво, стотинарком. Тако у трансу није ни 
приметио да му се друштванце, по договору и 
унапред смишљеном сценарију, испарило и да се 
једног момента нашао сам за столом, окружен 
тамбурашима и празним тањирима и чашама. 

А требало је да намиру бирташа и цигане. 
Када се опасуљио, пошто су тамбураши наједном 
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престали са свирком, сам је пребледео и почео да 
замуцкује: —О Бога му ја, то баш није лепо са 
њихове стране. Најели се и напили као надничари 
а сада да им Тибор плаћа. 

Но, када је тако разочаран и усплахиран 
почео да се пипа по џеповима и да вапи за помоћ 
усхићена братија се вратила, несрећном Тибору је 
лакнуло и весеље је настављено са још и већим 
жаром и заносом. 
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РИНГИШПИЛ 
 

ио је леп летњи дан. Природа као да се 
смешила и радовала од свег срца из 
неких необјашњивих разлога. Можда је 

знала да је у суседном селу Слава и да сам ја, 
заједно са оцем, матером и старијим братом, први 
пут у животу гост код својих рођака. 

Али тај први дан мог гостовања полако је 
али сигурно умирао, па је и весели жагор сеоске 
слава био све питомији и тиши. Уморни и 
презасићени гости и њихови још уморнији 
домаћини као да су очекивали вече – да мало 
предахну, да се одморе па да се сутрадан поново 
лате песме и весеља, јер у селу моје тетке 
Десанке слава је увек трајала два па чак и три 
дана. 

Само су лецедери, ситни трговци и алвари 
упорно нудили и хвалили своју робу – којекакве 
слаткише, шећерлеме, медена срца са 
огледалцем, шарене балоне и свираљке. Огромни 
точак рингишпила, такође, као некакав дивовски 
сат равномерно се окретао уз веселе ритмове 
циркуске музике и разјарену цику оних који су се 
њиме возили. 

Б 



 

 102 

—Где ће нам бити дете?! – Усплахирано и са 
чуђењем питала је мати оца и гостопримиве 
домаћине. 

—Као да је у земљу ушао, брашно му његово, 
прихватио је забринути отац. 

Време је било да се иде кући а мене никако 
нису могли да нађу. Запиткивали су све ближе и 
даље рођаке, познате и непознате, тражили ме у 
колу међу играчима, крај лецедерских шатора, у 
црквеној порти, али мене ни од корова. 

И када им је брига већ засенчила уморна и 
ознојена лица расплет је дошао као 
добронамерни гром из ведра неба. Мој старији 
брат који је искористио гужву да се још једном 
провоза на рингишпил нехотице је погледао 
поврх огромне чигре рингишпила. Кад тамо имао 
је шта да види. Са још неколико дечака, упрегнут 
у кожњи хам ја сам окретао велики хоризонтални 
точак о којем су висили гипсани коњи и кочије на 
којима су се возали раздрагани дечаци и 
девојчице. 

Пошто сам већ давно био потрошио, ионако 
оскудни џепарац, притекао сам, као и бројни 
други дечаци, овој погодби са власником 
рингишпила: да пет пута возимо друге, како би 
шести пут и сами стекли право на бесплатну 
вожњу. 

То је била моја прва поштене и трудна 
зарада, које ћу се читавог живота сећати. 
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СЛУШКИЊА КОД ЈЕДНЕ ГОСПОЂЕ 

 

тефа Радин звани Стевица био је кувар 
по занимању. А шта би друго кад је још 

као дечак највише волео друштво девојчица а 
касније и жена. Кад год би неку домаћицу срео 
увек би је запиткивао о женским пословима – како 
кува пасуљ на ребарца, како меси питу, колико 
квасца ставља у лебац, како тегли обге за чесницу 
и томе слично. 

Са женама је волео да седи и на поседак, да 
се дружи са њима и да их опонаша у свему. Чак и 
његов разговор био је некако женски а када је 
псовао најчешће је псовао са приш те изо! Гром 
пукао у тебе! Воде те однеле! 

Ја сам га упознао када је био шеф мензе у 
Пољопривредној задрузи у Дињашу. Лепо нас је 
угостио када смо једном приликом, као уредници 
Емисије на српском језику Радио-Темишвара, 
снимили репортажу о тамошњим људима. Били 
смо изненађени када се сам понудио да нам нешто 
отпева. Изашли смо у сусрет његовој жељи и са 
чуђењем констатовали да су обе песме које нам је 
отпевао уствари женске песме. Били су то они 
познати хитови наше Наде Дабић 

Ш 
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„Ја малена – сукњица шарена, 
Свака шара по два момка вара“  
и 
„Мене нана рани јабукама,  
Најлепша сам међу девојкама!“ 
Снимци су успели, па смо пустили одломке 

у поменутој репортажи коју смо емитовали у 
недељној емисији за село. 

Сутрадан изненађење. Стевица нам је у знак 
захвалности послао две тепсије гибаница са 
лудајом. Још су биле вруће кад нам је задружни 
возач донео у редакцију. 

Кроз годину дана срео сам нашег Стевицу у 
центар Темишвара. Био је лепо обучен, испеглан 
и дотеран. Запитао сам га – откуд он ту и шта 
ради? 

—Радим као слушкиња код једне госпође! 
Иначе цело село жали за њим јер Стевица је 

био главни кувар на свадбама и даћама, бринуо је 
тешко болесне и изнемогле, припремао покојнике 
за сахрану, уређивао гробља, кречао и моловао 
станове и куће и то за симболичну надокнаду. 

Као да је имао сто руку и душу пуну 
милосрђа. 

Пре неки дан срео сам га на зеленој пијаци. 
Иде тамо у нади да ће срести неког свог 
Дињашанина и стати с њиме на разговор. Ипак он 
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је у души остао сељак и сељаци воле да чују о 
свом селу и о својим сељанима. 

—Знате шта ми је највише жао, г-дине 
Мирјанићу?! – обратио ми се изненада. 

—Не знам Стевице, ти ћеш ми казати. 
—Највише жалим што нисам одржао један 

солистички концерт у Сали „Олимпија“ са 
репертоаром Наде Дабић. Био би то мој највећи 
успех у животу. 

Чувши све то, најпре сам се најежио а затим 
сам се пренуо и одговорио му: 

—Да, да, био би то свакако, твој највећи 
успех. Штета што га ниси остварио. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 106 

 
АКО НЕШТО ЈОШ ТРЕБА  

ТИ ЋЕШ ДОДАТИ 
 

ије ђаво тако црн, као што се говори! Ни 
реални социјализам, коју је наша 
генерација доживела и преживела, није 

био баш тако лош, као што данас тврде неки 
новокомповани капиталисти, који су се преко 
ноћи обогатили, чисто пљачком и преваром.  У 
неким сегментима живота било је и светлијих 
тачака. Ту свакако мислимо на наставу свих 
ступњева. Тек што се била увела десето-разредна 
обавезна настава а приступ вишим студијама био 
је једнак за све па и за сеоску младеж. 

Чак шта више онима са мање разреда било је 
омогућено да накнадно полажу испите, како би тај 
недостатак у својој биографији некако попунили. 
Партијско и државно руководство желело је да 
има само школоване људе. У том смислу, 
седамдесетих година, сада већ прошлог века, дат 
је и председнички УКАЗ – Ко нема седам разреда 
треба да их некако надокнади! Можда је то било и 
зато што су прва два човека у земљи имали 
заједно шест разреда основне школе, два пута 
више него румунска железница. 

Један од сеоских центара где су одржавани 
ти тзв. накнадни поправни испити био је у Општој 
школи са српским наставним језком у Српском 

Н 
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Семартону. За време испита један од испитаника, 
иначе наша позната естрадна звезда, обрати се 
професору матерњег језика. 

—Молим друже директоре, како пишемо реч 
слон великим или малим словом?!  

Професор се насмејао и одговорио да се 
имена животиња обично пишу малим почетним 
словом а да се великим почетним словима 
обележавају властита имена. 

Други један од кандидата, иначе, познати 
семартонски берберин Јова Јаношев-Коркођала је 
искористио свој писмени рад, који је закључио 
речима: 

—„Брат Ђоко, Ја морам да идем да бријам. 
Сутра је празник па ме чекају куншефтли. Ако 
нешто још треба ти ћеш додати“. 

Занимљиво је било и на испиту из исто-рије. 
На питање професора како су се обла-чили стари 
Дачани један од испитаника је одговорио као из 
рукава: – Ко данашњи Чебзани и Ђулвежани, тј. 
житељи двају румунских села недалеко од 
Семартона. Логично размишљање, зар не?! 

На крају, уз постојани притисак посебног 
изасланика Жупанијског школског инспек-тората, 
сви кандидати су добили прелазне оцене. А овај 
је могао да извести надлежне о новим успесима 
наше социјалистичке наставе. 
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ПРВА ЗАРАДА 

 

 мом детињству, на дан Светог Василија – 
Мали Божић или Нову Годину, био је 

обичај да се меси обредни колач звани 
„Василица“. Био је то уствари колач сличан 
гибаницама са орасима и медом или увијен у 
облику пужа. Моја бака с материне стране – 
Јелена била је прави мајстор за ову посластицу, а 
уз то помно је поштовала обреде и обичаје везане 
за њу. Пошто је била умесила и испекла известан 
број василица окадила би их тамњаном а затим 
смо их ми деца разносили суседима за спокој 
душе умрлих. А они би узвратили истом мером. 

Те године мени су поверовали овај веома 
важан и одговоран задатак а било ми је само пет 
година. Случај је хтео да прву пошиљку однесем 
чика Миди Жупунском, сеоском ковачу и 
шаљивџији. Он је почео још од самог јутра да 
слави Ново Лето па је био необично весео и 
духовит. Срдачно ми је захвалио и као награду 
дао две банке од по 10 леја. А за те паре могао 
сам да од деда-Ђуре алвара купим много, много 
слаткиша. Уз то позвао ме да му се приближим и 
на уво шапнуо веома озбиљно и уверљиво. 

У 
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—Драги мој, донеси ти деда Миди и све 
остале василице а ја ћу те добро наградити. 
Остале комшије – баба Лепосава, деда Лаза-
Врабац, Ћушакови и Котарини су велике шкртице 
и неће ти уделити ни леја. 

Затим ми је пружио руку у знак пријатељства 
и договора а у горњи џеп јакне стрпао ми је нову 
новцату стотинарку. 

Узбуђен и срећан што сам за тако кратко 
време зарадио толики новац, појурио сам са 
празном тацном за остале василице како би што 
пре обавио посао. 

Стављајући ми у тацну другу василицу баба-
Јелена ме је пољубила и рекла: – Ову ћеш, пиле 
моје да однесеш код баба Лепосаве и деда Душе, 
јер нам је снаја Лела већ донела њихову 
посланицу. 

—Добро, добро промрмљао сам кроз зубе и 
нестао у магловито јутро у правцу деда-Мидине 
ковачнице. 

Тако сам урадио још четири пута и 
задовољно одахнуо јер сам сматрао да сам 
успешно обавио посао. 

Брука је пукла тек око поднева када је тај 
исти мајстор-Мида срео баба Лепосаву Бабајкину 
и друге комшинице и подругљиво их упитао: – Је 
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ли што је Јелена срдита на Вас и цео комшилук 
те вам није послала василице? 

—А што ти се тиче хуљо матора?! – одвали 
најеђена баба Лепосава. Можда су јој загореле 
или ти је све теби наменула јер си најлепши, 
најпаметнији и најпоштенији. 

—Да знаш да си у праву одговорио је он и 
лепо им је све испричао а његова мајсторица 
Леверина, донела је и поделила њима намењене 
василице а које сам ја тако бе-стидно продао... 

Када је све то потанко сазнала баба-Јелена 
се извинула комшијама и срдито дошла кући са 
намером да ме примерно казни. Узела је прут који 
је стајао заденут за икону и замахнула је да ме 
удари али у тај час није више могла да се уздржи 
већ је прснула у здрав и бучан смех . 
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СВАДБА ЗАЧЕТА НА ГРОБЉУ 
 

во проповеданије, колико год да је 
бизарно, и на први дослух невероватно, 

утолико је стварно и истинито. А чуо сам га из 
уста главног јунака приче – гимназијског 
професора фискултуре и спорта. И он је у неку 
руку настран и чудан дебељко, веселе природе, 
који зна да се нашали и на собствени рачун. Иначе, 
то је прича његове женидбе или боље рећи како 
је дошло до тога да најзад стане на луди камен. 

Причао ми је да је његова баба-Сојка, с 
очеве стране, често ишла на сеоско гробље да 
обиђе свог покојника, животног сапутника 
Микајла. Тада би му крај каменог крста отворила 
душу и најадала се о свему и свачему што би јој 
се међувремено збило и десило. 

А приликом сваког нарицања и запевања 
никада није заборавила да спомене и њега, 
њиховог унука, који је носио дедово име и кога су 
од миља звали БАТИЦА. 

—Микајло, паћениче мој, што си нас тако 
рано напустио, нарицала би, а ако би видела 
некога у близини, наставила би још снажнијим 
гласом: 

О 
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—Ди си да видиш сада нашег Батицу, нашег 
јунака и лепотана?! Факултет завршио, 
професорску службу добио, а стан и авто смо му 
ми купили. Још само да нађе себи пара, па где ће 
му бити крај?! 

У исто време четири-пет гробова даље нека 
друга бакица разређеним и пискавим гласом 
обраћала се свом несрећном покојнику: 

—Обраде, мој, како ти није преблаги Господ 
подарио само још две-три године живота да 
видиш нашу Ружицу, Нашег анђела милог и 
драгог. Завршила је музичку академију и постала 
оперска глумица. Још само кад би нашла себи 
пара, момче једно лепо и поштено, где би јој био 
крај?! 

Тај чудни дијалог настављен је и оне друге 
недеље, па и треће и четврте, можда и пете... 

А када су једног дана уцвељене старице 
изређале све оно што им је стајало на срцу, 
истовремено су кренуле кући са жарком жељом да 
се сустигну и сретну на самом излазу из гробља, 
где је у хладу жалосне врбе стајала удобна клупа. 

Па кад се тако и збило лепо су се испричале, 
спријатељиле и пуно распити-вале, једна о 
Батици, а друга о Ружици и свему што је било 
везано за њих. 



 

 113 

Тај њихов сусрет „очи у очи“ десио се на 
појутар Велике Госпојине а већ за светог 
Арханђела заказана је богата и раскошна свадба. 

И једној и другој Бакици, као одличним 
праводаџијама, уручени су вредни поклони, а 
срећни брак зачет на гробљу траје и дан данас, 
тиме што је крунисан са троје лепе и здраве деце. 

Тако је још једном доказано да ништа у овом 
свету није тако чудно као љубав и чове-чија 
судбина. 
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ГОРКЕ КРУШКЕ 
 

аш први комшије преко градина био је 
чика-Пера Цоркош. Држао је бирт, уз 

њега велику куглану и салу за игранке. А лети 
читава активност одвијала се у дворишту које је 
наткрилила огромна столетна крушка. Иначе и 
чика-Пера личио је на ту крушку. Имао је сто 
педесет кила и тешко се кретао. Био је 
добродушан и веселе природе, иако се причало да 
је једном шопио неког Петра Циганина, који је 
након те шаке стигао у лудницу. 

Али предмет наше приче сасвим је друге 
природе. Наиме, те године чика Перина крушка 
осула се као небо звездама, жуто-црвеним сочним 
плодовима. Леп изглед и пријатан мирис мамили 
су нашу дечију пажњу па зато ја и мој буразер 
Брата прикрали смо се кроз градину обраслу 
високим кукурузом и попели се у њен сам врх. 
Тихо и пажљиво пунили смо недра најкрупнијим 
и најлепшим плодовима. 

Наједном шкрипну куњска врата и на њима се 
указа крупна поспана прилика нашег комшије. А 
да белај буде још и већи у рукама је држао стару и 

Н 
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помало исхабану двоцевку, јер заборавих да вам 
кажем да је чика-Цоркош био страстан ловац, 
један од најбољих у читавом крају. 

Нама застаде дах те смо се још више 
приљубили грању и нестали у честару доброћудне 
воћке. Тако смо провели читав један сат – 
непомични и застрашени, све док је чика-Цоркош 
хладнокрвно и на танане чистио и гланцао своју 
кубуру, коју је наследио од свог прадеде, за кога 
се причало да је хајдуковао по облишњим 
шумама. 

Најнелагодније нам је било када је на један 
мах подигао цев право према нама. Помислили 
смо да ће окинути обарач и да ћемо ко гњиле 
крушке пасти на траву испод крошње.али на нашу 
велику срећу преварили смо се. Он је подигао цев 
према сунцу проверавајући да ли је добро 
очистио од дима и чађи после последњег лова. 

Затим је устао, узео кошар сплетен од 
врбиног прућа и почео је да купи крушке које су 
попадале, које због благог поветарца, које због 
нашег комешања у честару њеног грања. И иако 
ниједном није погледао горе у крошњу одакле су 
падале крушке нама се чинило да је време стало у 
месту и да све то траје сатима, можда и читаву 
вечност. 
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Но сунце је засијало и у нашој улици. 
Наједном он се повукао у кућу и ми стрмоглавце 
сиђосмо са крушке и зачас нађосмо се на улицу. 
Трчали смо дуго, дуго док се нисмо нашли на 
излазу, у јама где смо се често купали. Ту смо 
намеравали да у миру поједемо плен – пуна недра 
зрелих и сочних крушака. 

Али када загризесмо те исте сочне и мирисне 
плодове са чуђенјем приметисмо да су оне горке 
и одвратне. 
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КЛЕПЕТУША 
 

ије истина да су Банаћани, што ће рећи 
Лале и Сосе мекушци, претерано 
трпљиви и стрпљиви и  тешки на језику. 

И те како знају да плану и да севну као муња 
поготово када то није потребно. Овај исечак из 
живота наших сељана можда најбоље сведочи о 
томе. 

Поречкали су се једног дана наши блиски 
суседи – Мица Омерова и Милан Кртоњ. А 
годинама су радили у истој екипи месне задруге. 
Чак шта више ишли су један код другог на мобе, 
поседак, свињске даће  а понекад и на крсне 
славе. Другим речима свакога дана делили су 
добро и зло и живели као браћа. Међутим, не лези 
враже, црв мржње и раздора ушао је у њихове 
напаћене главе. Свађа је отпочела као од шале 
када су окопавали сунцокрет и приликом једног 
предаха стали на бразди испод столетног храста 
да се из чобање напију хладне воде и одморе. 

Милан, који није имао длаке на језику, а у 
жељи да се пошто пото нашали упитао је из чиста 
мира своју комшиницу: 

—Мицике, можда ниси знала да је мој 
покојни деда имао кобилу коју су звали Мица?!  

На то стрина-Мица, као да ју је зоља ујела за 
језик, одмах одвратила: 

Н 
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—А да ли ти знаш да ја имам у кочини 
нераста којег зовемо Милан а надимак му је 
Кртоњ?! 

И тако реч по реч, жаока за жаоком, свађа се 
распламсавала као ватра кад наиђе на суву и 
растресену сламу. 

Он ју је частио са кобилом у коју је ушла 
хука и тражи ајгира, а она њега са нерастом што 
по туђим кочинама скаче на крмаче. Свађа је 
трајала читаву недељу дана а затим је завладао 
мир и неизвесност као у предизборној ћутњи. 

За то време газда Милан је у врх свог 
разгранатог ораха наерио стару клепетушу са 
којом је његов отац терао чворке из винограда. 
Канап који је био повезан за клепетушу ишао је 
све до Миланове собе. А када би овај видео да 
стрина Мица излази из своје авлије да би ишла за 
воде, у дућан да купи шта јој треба или код 
комшија на диван, Милан би почео да клепета 
тако да се крештави звук клапетуше чуо у целој 
околини. 

На почетку људи нису знали о чему се ради 
али убрзо су дознали и када су чули клепетање 
говорили су: – Ено, наша Мица, кукавна иде за 
воде, у дућан или у поседак код комшија. 

То је тако потрајало скоро пола године док 
није сазрео Кртоњов виноград, када су се завађене 
стране помириле а клепетуша добила своју стару 
намену. 
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МИ ЊИХ ЛЕПИМ – ОНИ НАС ПРЕКИМ 

 

а нас србе кажу да смо исувише добри и 
да се та доброта, често, граничи са 

наивношћу да не кажемо простоћом. Ето, узмимо 
на пример бившу Југославију. Једино Срби, који 
су је и створили доживљавали су је онако како то 
и доличи, као прави родољуби. Можда и зато што 
су за стварање те заједничке државе јужних 
Словена Срби платили највишу цену – животом 
својих најбољих синова и кћери. 

Чак и ми Срби у расејању били смо срцем и 
душом уз ту Југославију и сматрали је својом 
матичном земљом. Радовали смо се и веселили 
када се она радовала а жалили и тужили када је и 
њој било најтеже. И при томе никада нисмо 
правили разлику између Београда и Загреба, 
Скопља и Љубљане, Новог-Сада и Сарајева, 
Подгорице и Приштине. 

Поготову када је био у питању спорт 
изгарали смо навијајући за своје Југовиће. А 
имали смо и зашто. Нигде југословенски 
спортисти нису имали тако ватрене и здушне 
навијаче као међу нама Србима у Румунији. Сећам 
се када сам као клинац пратио наступ Плавих са 

З 
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совјетском Зборнојом у полу-финалу 
Олимпијских игара у Тампереу (Финска) 1952. 
Године. Био је то, након оне злогласне 
Резолуције Информбироа, истински рат двеју 
идеологија, рат истине и лажи. У тим тешким 
данима белог терора када си и само за једну 
погрешно изговорену реч могао да робујеш 
годинама и када су и зидови имали уши, моји су 
се сељани пред иконама молили и клечећи 
преклињали Свевишњег да помогне Плавима како 
би дошли до победе. А када је Бог услишио 
њихову молитву и окренуо се лицем према њима 
чак су и бабе знале наизуст ту чувену 
репрезентацију у чијем су саставу били: Беара, 
Станковић, Црнковић, Чајковски, Хорват, Бошков, 
Зебец, Вукас, Бобек, Митић и Рајков. А тај 
патриотски дух одржан је све до насилног распада 
Југославије иако је било и немилих догађаја као 
што је овај који ћу вам испричати и који 
представља врхунац примитивног, животињског 
нагона и цинизма. 

Наиме касних осамдесетих година (мислим 
да је било 1989) наши познати естрадни уметници 
Лаза Поморишац и Лаза Кнежевић, чије је срце 
кипело од љубави према Југославији, при 
повратку са турнеје из Француске са једним 
реномираним румунским ансамблом, успели су да 
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некако „истриблују“ вође пута како би се вратили 
кроз своју омиљену матичну земљу и дивили се 
њеним лепотама. Кренули су од живописне и као 
млада девојка углађене Словеније и стигли до 
Јадранске магистрале. Хтели су по сваку цену да 
посете Сплит и разгледају чувени новоизграђени 
стадион на Пољуду, где су непосредно пре тога 
одржане Медитеранске игре. 

Када су стигли пред импозантни спортски 
објекат били су очарани његовим изгледом и 
величином. Пошто је био обичан радни дан 
стадион је био празан. Покушали су на једна врата 
и на њихову срећу била су отворена. Ушли су у 
једну просторију, па у другу тра-жећи некога који 
би им послужио као водич. И наједном, на њихову 
радост, наишли су на једну просторију где је била 
велика група људи. Играли су билијар, ћаскали на 
разне теме, испијали чаше и громогласно се 
смејали... 

Пришли су им полакпо са пуно наде и 
поверења а Лаза Поморишац, који је био некако 
веселији и жељан разговора обрати им се са 
извесном дозом поноса и учтивости. 

—Извините молим Вас, ми смо Срби из 
Румуније и хтели бисмо да видимо Ваш пре-лепи 
стадион. Знате, ја сам још као дечак, навијао за 
„Хајдук“... 
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Разуларена група аморфних типова остала је 
на све то потпуно равнодушна и наставила да се 
церека и надмеће у билијару. 

Лаза је још једном поновио своје две 
простопроширене реченице, извежбане још у 
колима, само овога пута нешто гласније. А када 
се то догодило и трећи пут један из те 
накострешене групе, обријане главе и са 
минђушом у десно уво, окрене се према њима и са 
упитном гримасом на лицу упита. 

—Кај сте рекли, дечки, ко сте Ви? 
—Ми смо Срби из Румуније и хтели бисмо да 

разгледамо Ваш прелепи стадион... 
—Срби из Румуније – зарежи ћелавко – марш у 

три пизде материне док те нисам одаламио овим 
таком, смеће циганско... и појурише к њима који 
са таком и куглама, који са пивском боцом у 
рукама. 

Двојица Лазе се окренуше и зачас се нађоше 
на улицу, улетише у своја кола и изгубише се у 
мравњак најближег булевара. Никада у животу – 
кажу – нису били тако зате-чени, зачуђени и тужни. 

То је за њих било нешто непојмљиво, нешто 
што здрав разум не може да прихвати и разуме. 
Што ће рећи – ми њих лепим, они нас преким! 
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ПУКИ БУФА 
 

а време комунистичке диктатуре, а 
поготову после оне злогласне Резолуције 

Информбироа владао је бели терор и посебна 
пажња била је посвећена личним документима 

З 
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грађана. Штавише у граничном појасу према 
Југославији ниси могао да идеш ни да береш 
кукуруз на сопственој њиви без личне карте и 
посебне пропуснице. Зато се овим документима 
поклањала посебна пажња. Тако се једнога дана 
уочи Поклада у мом родном Семартону огласио 
добошар Панта Ротар са следећим огласом: „Даје 
се на знање.“ 

Сутра у толико и толико сати, сви житељи 
села који су иоспунили 14 година, старо и младо, 
мушко и женско, да обавезно дођу у општину како 
би се сликовали ради измене личних карата. Ко не 
дође биће оштро штрофован. 

Сутрадан тако и буде. У варошкој кући, како 
су стари називали општину, врило је као у 
кошници. Сви су хтели да што пре заврше овај 
важан посао. Сликар којег је послала рејонска 
команда милиције радио је скоро читав дан да би 
све Семартонце усликао. Али богме, лепо је и 
зарадио. 

Кроз недељу дана када су фотографије биле 
готове сликар је дошао и у највећој општинској 
просторији изручио на сто скоро пола џака 
фотографија. Рекао је да свако из-бира своје јер 
он ионако не познаје мештане. 

И за час, када се прочуло селом, у општини 
се створила неописава гужва. Међу првима који су 
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дошли за своје слике био је и сеоски шаљивчина 
Када Мишковић. Па када је већ био на вратима 
обрати му се – на његову несрећу – општински 
послужитељ, плајаш деда Жива, звани Кјабур, 
који је био слабог вида и носио троструке 
наочаре. 

—Кадо, сине, буди тако добар па нађи и моју 
слику, видиш да сам нисам у стању. Бићу ти 
захвалан. 

А Када ни пет, ни шест већ му утрпи слику 
сеоског циганина Буфе, који је био сав крастав, 
крмељив и брадат – као живо стра-шило. 

Деда Жива узе фотографију, погледа је 
пажљиво и зачуђено одвали: 

—Бем, му оца сас гадовом. Какав је то 
сликар?! Начинио ме – пуки Буфа! 
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ТА СТРАНА ДО КОМШИЈЕ 
 

руга једна баба-Сида, исто из Семартона, 
овога пута баба-Сида Кртоњова, отишла 

лекару у суседно швапско село Ујвар. Тамо је 
живео и радио у целој околини веома познати и 
цењени лекар др Шиц. Он је био ненадмашни 
дијагиостичар а уз то је оперисао, вадио зубе, 
намештао угануте ноге и руке и шта све није 
радио. Иако је био Немац по народности добро је 
говорио српски, румунски, мађарски па чак и 
цигански. 

Када је баба-Сида пришла да је прегледа 
доктор упита: 

—Но, баба, шта те боли, молићу лепо?! 
А баба-Сида, узбуђена и затечена питањем 

одвали као из рукава: 
—Та страна до Јуриша! – мислећи, сва-како, 

на свог суседа испреткуће Ису Јуришића. 
Сирома др Шиц, као да је и то требао да зна 

ко су баба-Сидине комшије и како се она 
поставља према њима... 

 

Д 
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УКУСНА ВЕЧЕРА 

 
Неки чика-Павле Бундевин из Велике 

Чанади, кога су сви звали Паја Гуштер, био је 
стасит и јак, као од брега одваљен. А уз то био је 
добричина од човека, добар и мек као банатски 
лебац. Никада тај није ни мрава пред собом 
згазио. Али волео је добар зало-гај. И могао је 
и те како да зине на масно, како кажу наши 
Банаћани. Поготову кад би нешто ставио поткапу, 
другим речима попио мало више.  

Једне зиме, тамо уочи Богојављења, његов 
најбољи пајташ Љуба Шијачки, са којим је био у 
катане, славио је рођендан, па су те вечери 
банчили до саме зоре. Играли су филка и 
„љуштили" домаћу дудару, ша-лили се и 
натпевавали уз пратњу месног хармоникаша. А 
како се каже: Дудара по глави удара!  

Како се пред зору враћао кући из стомака 
натопљеним алкохолом као да су зијале 
незајезиве вишеглаве аждаје. Једва је чекао да 
се дочепа кастроле са сељачком чорбом на 
сушена ребарца коју му је пређашњег јутра 
обећала супруга Азиљка. Али пре тога тре-бало 
је да реши један шкакљиви проблем. Како да се 
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увуче у кућу а да га жена и укућани не примете 
и замере што је толико закаснио?! Бојао се 
коментара у стилу: „Оматорили па полудели. 
Седе до нека доба, као да су швигарци!" Зато је 
решио да не пали светло већ да се по месечини 
на врхо-вима прстију довуче до кујне и докопа 
вечере. 

Речено-учињено. Зграбио је шерпењу са 
омиљеном чорбом, отфикарио повећу будаш-ку 
хлеба и почео да срче и гута као да је из 
тамнице утекао. За тили час набокао се као 
надничар, попио криглу хладне воде и сруши се 
на канабу као покошен. 

Сутрадан, када су укућани већ поуста-јали а 
супруга Азиљка хтела да пристави ручак са 
чуђењем је приметила да јој је нестала 
опирача. Чорба на димљена ребарца остала је у 
рерни нетакнута али опираче ни од корова. 

Тек тада се досетила да је њен Јадни Паја 
претходне Јечери, гладан као кер, грешком, у 
сласти појео опирачу, која је зила потопљена у 
шерпи у којој је текла телеће шницле. 

А када се и њен мамурни Паја пробудио из 
дубоког и неугодног сна дочекала га је ка-
нонадом тешких речи и укора. 
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—Виле те газиле сас маторим пијан-дуром. 
Ем си ударен сас опирачом, ем си је сада и 
појео. Да Бог да да ти на нос изашла! 
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БЕЛЕШКЕ О ПИСЦУ 

 
Рођен је 1940. у Српском Семартону, месту рођења 

Круне Паункић, матере великог Доситеја Обрадовића. 
Дипломирао је на Филолошком факултету 

букурешког Универзитета (српски језик и југословенска 
књижевност). 

У периоду између 1963. и 1967. године ради као 
професор руског језика и књижевности у арадској 
гимназији „Мојсе Никоара“. 

Године 1972. завршава постдипломске студије за 
новинарство на Академији политичко-друштвених наука 
у Букурешту. 

Од 1967. до 1985. ради као уредник Емисије на 
српском језику Радио-Темишвара, а од 1985. до 2001. био 
је уредник недељника „Наша реч“ у Темишвару. 

Објавио је следеће књиге: 
– Устрептале риме, песме; заједно са братом 

Ђоком Мирјанићем (Издавачко предузеће за 
књижевност, Буку-решт 1964) 

– Шпалир мојих снова, песме; заједно са братом  
Ђоком Мирјанићем (Издавачко  предузеће за 
књижевност, Букурешт 1969) 

– Песме   из  ђачке  торбе,   песме   за  децу; заједно 
са братом Ђоком Мирјанићем (Критерион, Букурешт 
1971) 

– Лирски тренуци, песме (Критерион, Букурешт 
1973) 

– Одјеци равнице,  песме (Критерион, Букурешт 
1979) 
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– Мала књига разбибрига, песме за децу 
(Критерион, Букурешт 1983) 

– Сунце у капи росе, песме на румунском језику 
(превео аутор у сарадњи са Валеријом Друмешом, Факла, 
Темишвар 1988) 

–  Њива љубави, песме (Критерион, Букурешт 1988) 
– Распевано детињство, песме за децу (Критерион, 

Букурешт 1990) 
– Повратак кући, песме (Савез Срба у Румунији, 

Темишвар 2000) 
– Песма љубави (превод са румунског збирке 

стихова „Cânt de iubire“ Елене Љиљане Попеску, (Савез 
Срба у Румунији, Темишвар 2001) 

– Срцокази, песме (Библиотека Српске књижевне 
награде – Ведес, Београд, 2001) 

– Пупољци најпепшег цвећа, песме за децу (Матица 
исељеника Србије, Београд, 2005) 

– Звездани руј равнице, песме (Савез Срба у 
Румунији, Темишвар, 2006) 

– Корени и звезде, поесме (Савез Срба у Румунији, 
Темишвар, 2010) 

– Приредио заједно са Стеваном Бугарским књигу 
Ђоке Мирјанића „Време без избора” (Савез Срба у 
Румунији, Темишвар 2002) и зборник „Српска књижевна 
награда”; награђена дела од 1997. до 2001. године 
(Београд, 2002). 

Заступљен је у бројним зборницима и антологијама 
у Румунији и Србији. Преводи и превођен је на румунски 
језик и језике мањина. 

Члан је Савеза писаца Румуније (Темишварска 
филијала) и Удружења књижевника Србије. 
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Укључен је у Српско-енглески биографски 
лексикон „Срби у свету - ко је ко 1996-1999“/ аутор: 
Милена Милановић; Београд/Лос Анђелес 1999) и у 
Лексикон темишварских писаца и лингвиста (на 
румунском језику), Лексикон поратних Срба поклоника 
писане речи (аутор Живко Милин) и Речник банатских 
писаца (на румунском језику). 

Од књижевних награда и признања издвајамо: 
Награду Савеза писаца Румуније – 1991; Светосавску 
повељу Савеза Срба у Румунији (1996); Награду за 
књижевност за децу Удружења књижевника 7 у 
Франкфуру на Мајни – 1999. године; Српску књижевну 
награду у Темишвару – Видовдан 1999. године и Награду 
темиш-варске филијале Савеза писаца Румуније за 2000. 
годину. 

 

26. април 2011,  

Темишвар 
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