
Семе суживота и љубави на ровитом тлу рата 

„Захвалан сам што сам упознао људе ове срећне земље. Никадa на земљи нисам 
видео такву лепоту у човеку. Ведрина трепери у очима ових људи, а разумна лица 
им одишу спокојним сазнањем. Jа сам од првог погледа њихових лица разумео 
све! То је била пороком неоскрнављена земља, на којој су живели исправни људи. 
Видео сам их, упознао и уверио се, волео сам их и касније патио са њима. Одувек 
ме је чудило како ти људи, погођени проблемима и који уз то немају немачке 
науке, могу имати толико знања. Али, њихова знања хране се другачијим 
хтењима, јер њихове тежње нису земаљске. Они нису тежили познању живота, јер 
им је живот био комплетан...“ 

Ти знаш да ја никад нисам умео писати... Зато претходне речи и нису моје, већ су 
речи једног простодушног лагерлојтера, који ми је помогао да на папир ставим 
„своје“ мисли о панонском човеку. Додуше, можда је лагерлојтер погрешио. Јер, 
све се те мисли сада руше и разносе у прах и пепео. Зар се држава гради тако што 
се сунце заклања димом експлозија, градови и села губе у пламену, а људи 
затварају? Може ли човек без човека?... А сад доста. Време је за арбајт. Молим те, 
поздрави их све и реци им да се никад не мењају! Воли те твој Матијас. 

Мутно небо наднело се над земљом, и неправедно заклања њиву спутавајући је и 
ограничавајући јој моћ. Читава земља се скупила у невелик, влажан круг, 
очекујући да се сивкаста магла што пре разиђе. Па ипак, земљин је круг постајао 
све мањи и мањи. Поче и киша. Са реке је шибао влажан ветар. Кућице панонског 
села назирале су се у даљини, иако цело село беше невидљиво у магли. Читава 
уличица састојала се од два суморна и прљава реда старих, збијених и отужних 
кућа на којима су били обриси некадашње лепоте. Кућице у селу су одиста, али 
давно, још у епохи царева, биле подизане са планом да једном образују улицу у 
којој ће бити разноликих људи. 

Сасвим ненадано, онако како је и смрт неочекивана, уличицом, кроз кишу, 
пројурише кочије, чији зраци фењера топло помиловаше мокра прозорска окна 
старе куће и два женска ока која беху на њему. Сетни шум кишних капи и јесење 
зоре који би прекинут звуком коња, поново се чуо. Те модроцрне очи припадале 
су Стани, виткој жени, бледог лица упалих образа. У очима – грозничави сјај! 
Очима устремљеним ка даљинама, жена је кроз прозор посматрала њиву. Хладно 
је на земљи, па је и у том погледу било нечег хладног и неповерљивог.  

Скоро je пет сати по поноћи. Киша је лила све упорније, а земља постајала још 
мања. Изашавши из кућице, под мокрим шуштањем кише, као по речном дну, 
путем је ишла Стана. Капут јој се, сав мокар од кише, смакао с рамена и вукао по 
блату. Под капутом се назирало мршаво, али ипак складно тело. Стопалом лепог 
облика, Стана се кретала у правцу сеоског гробља. На, ионако „мрачној“, капији 
гробља, било је у том тренутку врло тамно. Наишавши, нови облак је прогутао 
светлост ране зоре, и провалио се управо на Стану која је прилазила гробу – 
удари пљусак! Стана је била већ далеко од земљаног пута, на њиви украшеној 
трулим крстовима и мокрим плочама, на њиви у којој су се епитафи разливали и 



пунили простор свечаном ћутњом. Села је на трулу клупу и запалила свећу, 
полако прелазећи у сопствени сан. Са детињом радозналошћу погледала је у гроб, 
у који су биле чврсто утиснуте речи: „Овде почива Матијас Гал“. Ничег више... 
Сусрет ово двоје био је сусрет без других сведока, сем Бога, који је једини могао 
видети и осетити каквим је дубоким и силним очајањем било испуњено слабачко и 
већ потрошено срце ове жене. О каквој се патњи ради, о томе је ретко ко знао.  

Сав тај Матијасов живот, о којем сам чуо од других, представићу укратко: Матијас 
је био Немац, један од многих који су своје животе, у току рата, морали сами да 
очувају. Био је то лепушкаст и нежан младић, срца које је топло куцало за свако 
биће, и душе која је искрено љубила све добре људе. Пре рата заљубио се у 
Стану, ћерку српског сељака, којој је на растанку, улазивши у ајзлибан смрти, 
пољубио руку, обећавши јој да ће је, када се врати, узети за жену. И читава 
Станина срећа огледала се у том једном пољупцу у руку. Нажалост, за све то 
време, многе су куће y трен ока ишчезле, а Матијас се није враћао. Села и градови 
претварани су у пустош, рушевине и гробља, Матијаса нигде... Живот је завршио у 
логору.  

Сва ова истина сада је у Станиној глави полако излазила на чистину. Међутим ово 
је био само делић, а истина не трпи поделе. Целу истину знала је једино Стана. Па 
и то, да ли је икад неко сазнао или бар наслутио о каквој муци се ради? У тај мах, 
Стана је стегнула срце онако како га стеже измучен човек, и тешећи саму себе, 
прошаптала:   

- Док је он овде – још је све добро.   

Стискала га је чврсто, као какав сувоњав сунђер жедан љубави. Станином срцу 
недостајала је само једна кап која би га освежила. Њено је срце било ризница, 
која је, превише се истрошивши, постала ништа друго до обична хладна 
просторија, која није имала више шта да чува у својој унутрашњости, сем болних 
сећања.   

- Сећам се, ништа нисам заборавила, али ми је тешко. Много ми је тешко – кратко 
је прозујала Стана. Тада је из капута извадила некакаву цедуљицу, налик на 
писмо. Тог момента јој љубав, та искрена захвалност према другоме, обли срце. 
Изнова и изнова је у себи читала одавно познате редове. Племенито осећање 
протресе је читавим телом и она заплаче... 

Киша је непрестано падала, али пламен свеће коју је држала у руци још увек се 
није гасио... Толико тога је још имала за рећи. За који трен, Стана је ућутала. 
Чинило се да је Стана волела да говори ћутећи, јер је једино то и умела, и готово 
да је само такав говор разумела. Када је ћутала, она је највише и најбоље 
говорила о себи и проживелим трагедијама. Можда су трагедије нестале, али 
патње су вечите. 

Сиво небо изгледало је строго, не обећавајући сунце. Ваздух је хладан и влажан, 
али Стана још увек седи, посматрајући, по ободима Матијасове хумке, зарасло 
шибље отужних грана. Све око ње превучено је хладним слојем влаге. Но, ако 



земаљско јединство ово двоје заљубљених није прекинула смрт, неће ни хладан 
поветарац. Иако је била сасвим мирна и трезвена, у очима јој поново засија онај 
грозничав сјај. Нешто јој није било јасно. Само једну ствар Стана није разумела, а 
то је: зашто човек сам себе спутава у својим жељама? Хоће преобраћење у 
бесконачно и жели да самог себе пронађе, а истовремено себе кочи, не схватајући 
да се истина душе налази у другима. Истина која се нађе у другима једина је 
вредна уживања, јер остварује бесмртност. А патње и такве сурове бесмислице 
рата ће се дешавати и однети још више, све док људи не схвате колико лепих 
плодова живота, неискрена љубав и међусобно неповерење униште. Плод таквог 
односа је смрт! 

О како је проклет овај свет у коме је немогућно не волети, а људи се 
волети не умеју! – викнула је гласом пуним неукротивог, зверског бола. 
Последњи крик разлио се гробљем. Под обневиделим небом, опет је све замрло. 
Киша је престала падати, туга је уминула и сасвим нестала. Недоумица више није 
било. 

А свећа? Свећа се заувек угасила... 
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