
Народни обичаји Подунавских Шваба и  

развој добросуседских односа  

Обећана земља, плодније територије и трачак наде за боље сутра привукли су 

пажњу мноштва занатлија и сељака јужнонемачких земаља и усмерили их да путем 

Дунава искушају срећу. На слабим, једноставним лађама пуштали су се моћном реком 

и пристизали на обале ослобођене\5|урског становништва, мислећи да ће њихове 

породице коначно пронаћи свој мир и ту остати заувек.  

У соби мог деде постоји пожутели лист са давно искрзаним ивицама, сачуван од 

туђих погледа на дну старе шкриње, као највеће благо које је за живота стекао- 

пријатељство. У његово време, људи су претежно живели на салашима, удаљени 

једни од других и по пар километара, бавећи се тешким паорским пословима од 

свитања до сумрака. Сваки укућан је имао своје дужности, па су се тако и деца учила 

раду. Деда, као најмлађе дете, био је задужен за чување свиња и прасића на ободу 

салаша. Суседни салаш је поседовала породица досељеника из неког града за који 

деда, у тим годинама, никад није чуо. Чуо је да старији говоре о њима, називајући их 

„Швабе", али он није схватао по чему су ти људи могли бити толико другачији од 

њих. 

Знао је само да ту, иза последњег пања који ограничава њихове оранице, живи 

дечак кога виђа сваког понедељка, како на пијаци са оцем продаје лицидерска срца. 

Иако су били газдачка кућа, старији му  нису удовољавали, као што он нама сада то 

ради, него се увек гледало да се што мање троши. Увек нам је причао како су му се 

зенице шириле, а ноздрве жељно удисале сваку ђаконију коју су ти, за њега страни 

људи, продавали, а старији би га само одвлачили даље, док и плави дечак и чаробни 

штанд не измакну из видокруга. 

Обављајући своје свакодневне дужности и пазећи на прасиће жељне јурцања, 

одлучио је да удовољи себи и привири преко плота у то непознато имање. Пред 

очима му се приказала симпатична кућа, помало уморна од времена, али и даље 

уредна, са сјајем на сваком прозору и углачаним подовима полуотворених дугих 

ходника. На другом крају дворишта угледао је шупу необичног облика из које је 

допирао познат, пријатан мирис слаткиша. Оџак те шупе је непрестано испуштао 

ерупције дима, а услед врућине колачарске пећи прозори су били широм отворени.  

Омамљен тим миомирисима, не размишљајући, прескочио је плот и препустио се 

дивним нотама које су га привлачиле све ближе и ближе шупи. Закорачивши на ту 

сасвим нову територију, лице му се озарило од призора које је затекао. Читава брда 

шећера, брашна и боја за колаче нестајала су под рукама вредног занатлије, а из тих 

рушевина рађало се оно што му је сваког понедељка остајало на души - лицидерска 

срца. Удисао је и очима јео те уникатне посластице, док је стајао непомичан пред 

свом том чаролијом, не примећујући брзину којом је његов језик прелазио преко 

сувих, жељних усана, нити дза пара очију које су га са чуђењем посматрале.  



 

„Могли су да ме истерају напоље са пуним правом. Ко зна колико дуго сам само 

стајао тамо, као укопан, као омађијан тим вештим рукама и спретним прстима. 

Зарадио бих бар пола сата клечања на кукурузима, а сигурно и добро извлачење 

ушију. Кад сам коначно успео да се решим укочености и промумлам по коју реч, до 

мозга ми је допрла чињеница да не бих уопште смео бити ту, у туђој авлији, камоли 

у туђем вајату. Спустио сам главу чекајући вику и чвогер, а добио сам само искрене 

осмехе тих широкогрудих људи, који ми, ни тада нити икада, нису замерили моје 

несташлуке." 

И када је једно ново пролеће са собом донело немире, тугу и ратове, деда и 

плакокоси дечак, свим унуцима познат као Ханс, нису се дали раздвојити. Остали су 

им говорили како морају бити један другом непријатељ, душманин, а они су се 

волели нопут браће. Нису дали да их раздвоји воља неких моћника са врха, остали 

су доследни један другом. Али точку времена још нико није умакао. Иза Ханса је 

остало само парче хартије са последњим поздравом, ушушкано на дну шкриње, нада 

за поновним виђењем и пуна шака успомена.  

Може ли се заборавити дом у ком си рођен ти, твој отац и који је твој деда подигао 

из темеља? Може ли рат у срцу угасити жар пријатељства? Деда и сада чека Хансов 

повратак или бар писмо, а време ће показати своје, јер ипак нада последња умире.  
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