
                         СУЖИВОТ СА ДРУГИМ И ДРУГАЧИЈИМ 

 

„Била је већ поноћ. Десно се видело цело село, дуга улица протезала се у даљину, у 

недоглед. Све је било утонуло у дубок сан; ни покрета, ни звука, тешко је чак поверовати 

да у природи може да буде тако тихо. Кад у ноћи обасјаној месечином видиш широку сеоску 

улицу са њеним дрвеним кућама, стоговима, уснулим врбама, душа се смирује; у том свом 

спокојству, заклоњена ноћним сенама од мука, брига и јада, она је кротка, тужна, дивна, па 

се чини да је звезде посматрају нежно и гануто, и да нема више зла на свету и да је све 

срећно. Лево од ивице села почињало је поље. Оно се видело далеко, све до хоризонта, и на 

читавом том пољу такође - ни покрета, ни звука. Одједном, путем, који је био све само не 

пут, а за мештане је представљао много више од пута, почеле су да јуре кочије и пролазе 

људи. Запутили су се према граници. Урлик коња и звук кочија нарушиле су тај спокој. 

Чини се да се од тад, па до сада тај мир није вратио. А нису се вратили ни људи. Тада је све 

почело… 

Ноћ је наговестила дан. Следећег дана, још од раног јутра, цело небо прекрили су 

кишни облаци; било је опет тихо, осећала се спарина, као за време суморних облачних дана, 

када се изнад поља, знатно раније него обично, наднесу облаци и човек чека кишу, а ње 

нема. Спарно јунско јутро. Од врелог ваздуха, лишће је клонуло, а земља пуцала. Све је 

вапило за олујом. У свему се осећала жеља да природа започне и кишом растера сву своју 

новонасталу тугу. Олује је и било… 

Ивицом поља се прикрадао повијен сељак, омаленог раста, у огромним сивосмеђим 

чизмама и плавим панталонама с белим пругама. Претерано изношене панталоне, 

искрпљене на коленима, висиле су као вреће и мотале се око ногу. Умашћени појас од 

канапа, с времена на време, клизио му је с трбуха на бокове, а кошуља му се затезала навише 

према лопатицама. 

У рукама сељака била је пушка. Дугачка зарђала цев са нишаном који подсећа на 

обућарски ексер, била је углављена у бели кундак домаће израде, вешто издељан, са 

урезаним пругама и цветовима. Да није тог кундака, ова пушка не би личила на пушку, а и 

овако је више подсећала на нешто средњовековно, него данашње…. Ороз, тамносмеђ од 

рђе, сав омотан жицом. 



Сељак је био блед. Његове упаљене очи немирно су се окретале навише и у страну. 

Ретка, јарећа брадица, подрхтавала је као крпица, заједно са уснама. Он корача трупа 

повијеног унапред, очигледно негде жури. За њим сам ишао и ја!  

Није ми потребно да сувише мислим и напрежем се да бих се до најситнијих детаља 

сетио овог дана, када сам са дедом стајао насред села и осећао како ме полако и постепено 

обузима чудна болест. Нисам имао никаквих болова, али су ми ноге клецале, и то мало речи 

које сам знао, застајале су у грлу, а глава се нагињала на страну. Имао сам утисак да ћу 

пасти и изгубити свест.     

Како је само дивна и нежна била слика људског рода за време Васкрса. Смех, жагор, 

поигравање… Сви су се радовали, ликовали, честитали једни другима. Кроз ваздух су 

одјекивале најискреније и најсрдачније жеље нас католика и браће православаца. Сви су 

били срећни и задовољни. На срећу или несрећу у животу нема ничег што се пре или касније 

не заврши. Све то би замењено, селидбом и затварањем. А ми смо имали само три циља: да 

издржимо, издржимо и издржимо!“ Овим речима, поче своје присећање на дане прогона и 

бежања, чика Ханс, препричавајући то младежи која се око њега беше окупила.  

Чика Ханс је висок, у раменима развијен и кршан дедица, од око шездесетак година. Његова 

телесна грађа слободно се може назвати атлетском. Изванредно је снажан за своје године. 

Храбар је и смео. Није виђено да се он било кад и било чега бојао. Напротив, њега се боје и 

бледе пред њим. Мушкарци и жене циче кад им он стегне руку: боли их. Његов дивни 

баритон било је немогуће не слушати. Силан човек. Не знам другог човека сличног њему. 

Али тај мудри Ханс, ипак је имао једну слабост. Био је слаб на љубав. Сведочио ју је јавно 

и беспоговорно, истицао да је она најважнија и најпотребнија, заговарао међу свима. 

- Кренули су да нас одводе. Нова власт сматрала нас је за вишак. Знате, децо, оно када се 

надате да нека од невоља неће задесити баш вас. Оно када у школи молите Бога да вас 

професор не прозове на одговарање. Исту такву наду имали су мештани овог села пре 50 

година.  Ту наду имали су сви они који су остали. Одводећи нас, иако преплашени, певали 

смо. Певајући смо одлазили… Каткад, они који нису хтели да оду били су убијани. Сећам 

се, ономад, иако нерадо, једне такве ситуације. Једном пред стрељање, војник који би за то 

задужен, замоли све за опроштај и измоливши „Оче наш“ изврши поверен му задатак. 

 - Чика Ханс, а зашто баш Оче наш? - упита један младић.  



- Зато што је хтео опроштај. Војник је знао шта чини, покајао се због тога. Не из куртоазије. 

Знао је да онај коме то чини, никако није заслужио оно што му се чини. Тај јадан војник 

постао је најстрашнији судија на олтару своје савести… Али није све тако црно било -  рече 

Ханс и настави: 

- Такође, сећам се једном, побегосмо ми из логора. Нису ти логори били добро осигурани. 

А ми сви, колико нас је било, били смо толико гладни… Трчећи по блатњавом тлу, дођосмо 

до неког салаша. Испрва нико није смогао снаге да уђе. Али, нађе се неки крупан и 

поприлично висок мушкарац који одлучи да уђе. А ми ко пси када чекају да их газда 

нахрани. Молимо се Богу да се човек врати жив. Кад оно, сви остадосмо укопани у месту. 

Пред нас је ишао, исти онај мушкарац, али сада са корпом пуном пецива и колача у руци. 

Настаде опште весеље. Три дана после тога нисмо ништа јели. После рата преселио сам се 

у Немачку, али морам признати, никад нисам окусио такве колаче као онда у 

заробљеништву. Зато сам се и вратио овамо, јер је ово моја држава.  

- Али, тешка су то времена била. Возови са људима брзо су одлазили. Његове светиљке 

нестајале су и зачас буке више није било, као да се све намерно заверило да прекине што 

пре то безумље и врати се у слатки заборав. Многе суморне мисли, људима су сметале да 

буду нормални, и стално их терајући на размишљање о томе како ово уопште није живот, 

него комадићи, одломци живота, како је све ово случајно, без икаквог смисла. До јуче су 

сви они били у топлој соби, мекој постељи, покривени ћебетом испод којег се налазио чист 

чаршав. Све то у трену замењено је радом, возом и мучењем. Многима се чинило, још само 

мало, па ће се наћи решење, а онда ће почети нов, диван живот; али убрзо им је бивало јасно 

да је крај још увек далеко и да оно најтеже и најмучније тек долази. 

- А зашто нисте отишли, кад сте знали да вас овде не желе, кад сте знали да нема среће у 

таквој држави? - упита неко из гомиле.  

 Хансу не беше свеједно због овог питања и потруди се да одговори искрено.  

- Та ствар је врло проста. Ми смо ову државу доживели као своју. Ово је простор у коме 

живимо, и позвани смо да ову земљу и ову државу, волимо као своју, поштујући све оне 

који овде обитавају. И река ми се допада, и шума, и поља. Могао бих овде да проведем цео 

свој живот. Једноставно, сваком човеку је потребан човек. Трпељивост је предуслов за 

суживот са другачијим. Самосвест, свест о томе ко сте, чување и неговање свог духовног 

идентитета, неопходан је предуслов унутрашњег мира и пуноће живота. Али самосвест је и 



предуслов препознавања непоновљиве вредности сваког другог и другачијег као пријатеља. 

Пре свега морамо волети себе, и то љубављу која није себична, а таква љубав рађа другу 

љубав која представља пуно поштовање према суседу. Таква љубав према своме и туђем 

јесте темељ за суживот. Друге могућности нема. Морамо прихватити једни друге онаквим 

какви јесмо. Морамо зидати мостове међу људима, иако ће бити многих који ће те мостове 

рушити. Све то чинећи путем љубави и мира. Националност је датост, коју морамо 

преобразити како би све остале народе света доживљавали као браћу и како бисмо избацили 

из свог живота МРЖЊУ. 

Завршивши, отишао је кући. 

 

 

 

Јован Перић, 17 година 

III разред  

Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор    

број телефона: 0648026532 

мејл: jovanperictorres@gmail.com 

 

  

               


