
Ljudi moga detinjstva 

Волим мирис јесени. Подсећа ме на кућицу у којој сам проводила сваки 

викенд свог детињства. Подсећа ме на кућицу у војвођанском селу у ком мирују, 

поред моје, куће различитих националности и другачијих људи. Подсећа ме на 

село сличности и разлика, на село Богојево. Тамо сам одлазила код баке Душке, 

домаћице и деда Драга, полицајца.   

Сваке године бих средином јесени, на Дан мртвих била код баке и деде у 

Богојеву. Тог дана је бака пекла кестење и правила лењу питу, док ми је деда 

причао ловачке приче код камина. Наша кућа је имала велику трпезарију и гости 

су нам увек били добро дошли. У нашој кући су се састајале различите 

националности, обичаји, људи. Бака ме је већ тако малу научила да се радујем 

сваачијем доласку без обзира на то што су другачији од нас.    

Први би нам долазио Јанчика. Он је био локални брка ромске 

националности, човек који је имао оркестар и најбоље свирао хармонику у селу. 

Увек  је био насмејан, расположен за шалу и спреман за забаву. Од њега сам 

несвесно научила да ће човек много лакше живети, ако буде насмејан. Ја га 

памтим као човека од 60-ак година, увек је био у карираним кошуљама и имао је 

пивски стомачић. Носио је дебео ланчић око врата и дугме на кошуљама му је 

било откопчано да би се видела тетоважа на његовим грудима: Есмералда. То му 

је била жена и љубав његовог живота. Имао је златан зуб, топао поглед и рупице 

на образима.                                 

Био ми је занимљив тај, весели Цига, како је Јанчика волео себе да зове. 

Мада ми никада није било јасно које је он вероисповести. Кад је био свети Никола, 

Јанчика би био главни у нашој Православној цркви и помагао свештенику. Онда 

када би био Дан мртвих, Ђанго је опет био главни и обилазио све католике у селу. 

Наравно, кад би био Ђурђевдан, у његовој кући је било весеље које се чуло чак до 

Сремских Карловаца. Једном приликом га је бака питала је ли он православац или 

католик, на шта се он широко насмејао и рекао ,,Пусти Душка, то су циганска 

посла." Јанчика је много волео да се шали на свој рачун. Кад он уђе, са њим у 

кућу уђе и весеље.                           

Деда и Јанчика су се дубоко здружили кад  му је деда поклонио парче 

земље да сагради имање  након смрти  његове жене  Есмералде, која  је млада 

преминула и хармоникаш је сам одгајио децу. За узврат, Јанчикин оркестар свирао 

је на свим нашим весељима и искрено је поштовао деду,  јер је мој деда успео у 

њему да препозна доброг и поштеног  човека.   

Када испратимо Јанчику, угостили би смо тетка Агицу, бакину најбољу 

другарицу, а помало и моју. Много сам волела ту Немицу са најлепшим браон 

очима на свету и са кратким мини валом. Тетка Агица је била удовица, на жалост 



без деце и сву своју љубав је усмерила на мене. Имала је рођаке у Немачкој који 

су јој слали различиту милошту и она је већину тога доносила мени. Сваки пут кад 

дође код баке на кафу, мени би донела неку фину немачку чоколаду са крупним 

лешницима. Таква код нас још увек не постоји. И тетка Агица мени спрема мираз 

још од кад сам се родила. Сваки пут кад јој стигне неко покућство из Немачке, она 

преко тога залепи папир Јоки за удају и донесе ми да чувам. Од ње сам несвесно 

научила да је најлепши осећај кад неком драгом поклониш нешто. Имам читаву 

кутију Јоки за удају. Тетка Агица ми је до сада поклонила: шерпе, две постељине, 

мушки и женски баде мантил, карафиндл, сет есцајга и тањириће за колаче.  

Обожавала сам кад нам тетка Агица дође у кућу. Уносила је неку посебну 

војвођанску енергију са собом. Волела сам њене приче о томе како су се доселили 

на тло Војводине, њене приче о принцезама и дворицма Баварске и причу о томе 

како су се она и бака упознале. Бака и она су се упознале још 1960. Године, када 

су се бака и деда доселили у Богојево. Бака Душка се у почетку ни са ким није 

дружила, јер је била стидљива и тужна јер јој је недостајала родна јој Босна. 

Једног дана се тетка Агица појавила на вратима са тацном лење пите и њих две су 

се одмах здружиле. Спојио их је немачки рецепт те магичне посластице са 

јабукама. Иако се бака плашила Немаца још због рата, тетка Агицу је првенствено 

гледала као пријатељицу, па тек онда као Немицу. Бака је увек успевала да 

препозна кад је неко био добар човек.       

Није било важно које је годишње доба, ја сам сваки викенд одлазила у 

Богојево. И петком, суботом и недељом се дружила са баком и дедом и њиховим 

суседима. Те сусрете ћу памтити читав живот.       

 

Наша улица је била богата различитим комшијама (и живима, а и мртвима 

јер је у нашој улици било гробље). У кући поред наше је живела Мађарица и 

цвећарка  Илонка. Њу у селу нико није искрено волео, али су се сви правили 

фини. Она је помало била трачара. Све је волела да зна, била је мирођија у свакој 

чорби и све ју је интересовало. Мени је чак и она била  занимљива. Од ње сам 

несвесно научила да је оговарање као руж, налази се на уснама свих жена. Тетка 

Илонка је увек метлом играла по улици. Била је толико вредна да је мела чак и 

пометену улицу. То јој је био изговор да би могла на оку да има све и свакога у 

сваком моменту. Волела је да зна ко је шта купио у продавници, да зна ко је какве 

резанце данас ставио у супу и понајвише, волела је да зна ко се са ким 

,,љубавише." Односно, ко је са ким у шеми. Моја бака је често заобилазила тетка 

Илонку, али ју је понекад звала на кафу у двориште, јер је и моја бака (латентно) 

волела да буде информисана о свему. Тетка Илонка би увек сита оговарала цело 

село. Међитим, трачеви би престајали кад се деда Драго појави. Деда никад није 

волео да се оговара. Њега се Илонка помало плашила јер је неретко био крут 



према њој, али га је исто тако много поштовала. Деда Драго јој је читав живот 

позајмљивао фиксни телефон да се чује са сином на студијама. ,,Да није било 

њега, никад не бих знала да ли је мој  Имбришка гладан", захваљивала би се 

тетка Илонка.          

Даље у улици су живели дивни људи. Катица шнајдерица и њена сингерица 

која се чула и радила до касних ноћних часова. Чика Милан који је суботом 

преподне долазио код деде да играју шах. Трговци Мара и Јова, који су редовно 

имали најбоље поврће и воће на пијаци. Газда Золика, који је имао кафану Бели 

Голуб у центру села и који је потајно био заљубљен у тетка Ђуку (по Илонкиним 

изворима).  Госпођа Ђука која се никад није удавала, облаке је парала својим 

носом и читала јефтине љубавне романе. Сви су они били другачији, а опет су 

били прави комшилук и дивно функционисали заједно.                                  

Сви би се састајали заједно у нашој кући за сваку бакину и дедину 

годишњицу брака. То је био велики догађај у селу и цела улица се радовала том 

дану. Долазио је цео комшилук на челу са Јанчиком. Сви су били радо виђени 

гости. Наравно и ја сам била тамо и годишњицу брака сматрала својим другим 

рођенданом. Били су ми јако занимљиви сусрети тих различитих личности, 

препричавање њихових догодовштина сам слушала и памтим их читав живот. Ти 

различити, а опет слични људи су ме несвесно научили дивним стварима.  

Наша породична љубав према комшијама, људима различите вере и нације 

траје још од 1960. године, када су се бака и деда због дединог посла доселили у 

ово село у срцу Војводине. Бака и деда су прво тату научили да за добро дружење 

није важно којим језиком говориш,  нити у којој се цркви молиш. Тата је, иако је 

Србин, као мали највише волео да игра мађарски фолкор и да скупља салвете са 

другарицом Хајналком и другом Фериком. Тата је као мали највише волео да се 

дружи са чика Марком.                   

Чика Марко је био Београђанин, мађарско-немачког порекла који је због 

љубави према Војводини одлучио да своје пензионерске дане проведе у Богојеву. 

Он је тату научио да пеца.  Када сам ја довољно порасла да упознам чика 

Марка, одушевио ме је. По мени је био ходајућа енциклопедија. Свашта је знао и 

свему ме лепом научио. Од њега сам несвесно научила да је образовање темељ 

сваког успеха.       

Време је текло, ја сам одрастала и мењала се. Сваки пут кад одем у 

Богојево, цео комшилук ми се обрадује као споственом детету. Ја сам још као 

малена девојчица научила да се радујем сваком становнику мог Богојева. 

Елем, почетком ове године је то сеоце задесио велики шок. На Бадњи дан је 

умро старешина тог села, главни полицајац кога су се плашили, кога су волели и 

кога су сви поштовали због његових добрих дела. Умро је мој деда Драго. Након 

60 година живота у Богојеву, након много стечених пријатеља, лепих момената, 



деда је умро задовољан својим животом. Умро је баш онакав каквим га сви памте, 

са великим срцем, зеленим очима, са ракијом у руци и насмејаним погледом. 

Дедина последња жеља је била да се сахрани на католичком гробљу, иако је био 

православац. Он је са тим комшилуком провео 60 година и желео је да остану 

комшије и након судњег дана. Породична гробница се налази поред Агичине, 

Јанчикине, Золикине и Илонкине гробнице. Тако је деда желео и бака је успела ту 

жељу да му испуни. Када је деда умро, сви су му се на сахрани одужили. 

Последњи пут га је испратио Јанчикин оркестар, Илонка му је направила богат 

букет ружа, Агица му сваки дан носи мало лење пите кад је носи и свом мужу. 

Деду је испратило цело село на онај свет, баш као што је деда током живота 

испратио разне људе на прави пут.       

Јако сам волела да идем у Богојево, као што волим да идем и сада. Драго 

ми је што су ме бака и деда научили шта  значи имати комшилук. Ја иако сам 

Српкиња, иако имам крсну славу, знам колико је невжно да ли се ти молиш у 

џамији или славиш Божић 25-ог децембра. Бака и деда су успевали да окупе разне 

људе, да склапају пријатељства. Деда је успео све да нас окупи и на дан његове 

смрти. Иако деде више нема, бака и ја редовно одржавамо односе са комшилуком 

који је другачији од нас. Моја продицца је прави пример добрих комшија и 

суживота са другим и другачијим.       
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