
Војислав Веселиновић 

Дрнџа и Касија 
Кратка прича по избору Моме Димића 

Причу почиње Радовин звани Дрнџа, не са намером да чује шта други мисле, то 
њега не занима, него да изазове полемику, гужву и свађу јер у томе ужива. 
Лично, он, увек је противан свему и свачему. Дрчан и “дрнџав” не може ни са 
ким а често “неће ни како он хоће”. Његова главна, животна покретачка снага је 
инат. За инат другима, целом свету и себи самом... Душа је задовољна само ако 
је – за инат! 

– Е, не јебе држава сељака, два посто – поче Дрнџа, гласно да га сви чују, па направи паузу да 
дохвати жишку са ватре и припали цигару. 

– Јебе, јебе за мало више од два посто – одговори један иза леђа Дрнџиних. 

– Што и да га јебе кад је сељак и онако јебен па рођен. Самог себе је изјебо па му сад крива 
држава – додаје други глас иза Дрнџиних леђа јер овај седи мало попречке према ватри а не 
као сви остали. Он прасе пече са стране, преко леве руке, а леђима окренут осталима који 
пеку и седе право. Да није тако, не би он био Дрнџа... 

Дрнџа се окрену, хитро, као да га нешто убоде. Неко повика: “Пази ражањ, пашће ти свинче у 
ватру!” Он се поврати и гурну ражањ напред. Заглави га сигурно у сове и настави да окреће. 

– Онај који је ово рекао – проговори Дрнџа гласом довољно претећим – мора да је пао од 
некуд са Марса, а изгледа, по гласу бих рекао, да је неки капутлија и да мрзи сељака горе него 
држава. 
– Сељака нико не мрзи горе него он сам, самог себе – опет онај исти глас. Дрнџа ћути, пуши 
и мршти се. Мало потраја тишина, кад ће онај опет: “Ево сад ће, још за неку годину, па 
прослава у Орашцу! Две стотине година од настанка обновљене Српске државе, отете од 
Турака! Где смо били онда, мало смо боље сада. Мало нас је више али зато више и 
сиротиње... Америка је скоро славила двеста година своје државности. Она је за двеста 
година постала највећа светска сила а знате ли зашто?” 

– Зашто? Не знамо. Ајде ти нам кажи кад тако лепо причаш – прогунђа Дрнџа. 

Остали ћуте и смејуље се. Чекају наставак приче и Дрнџино реаговање. 

– Америка никад није имала сељаке. Ни сада нема ни једно село у Америци. У селима су 
живели само Индијанци, као овде код нас... 

Дрнџа прегризе цигару и пљуну у ватру... 

– Када се насељавала, из европских пренасељених градова, људи, свакаквих занимања су 
одлазили у Америку. 

– Све сам го лопов и шљам. Европска багра и башибозуци. Робијаши и сецикесе. – упада 
нервозно Дрнџа. 

– И то је тачно, али то је ипак било градско становништво. Они су одмах правили градове. 
Развијали су занате и трговину. Није им на памет падало да од некуд увозе сељаке па да им 
ови уситне и испарцелишу земљу а после да се свађају и врљикама обрачунавају око 
преораних или померених међа. Пољопривредом су се бавили фармери на огромним 
поседима. Сви су били господа. Нико није носио ни гуњ, ни џоку нити је уситњавао имање и 
ограђивао тарабом и врљикама њивице и вотњачиће... Нико није морао америчкаг 
досељеника да убеђује шта му је боље да ради. Они су сами примењивали све што је било 
најбоље у свету, и то одмах. Гледали су једни од других а стално су одржавали везу са 
културном Европом. 



– И један другог пљачкали – упада Дрнџа. 

– Као да ови овде нису. Карађорђа је ранио кнез Алекса кад је дошао у Ваљево да му краде 
свиње. Станоје Главаш је био хајдук и лопов па је заједно са Лазом Добрићем пљачкао лађе 
по Дунаву и Сави а пола пара давао Аганлији да не шаље потере за њим. Нису они пљачкали 
само Турке него све шта је могло да се опљачка. Сада кад пишу биографију о Станоју 
Главашу највише података налазе у панчевачким и земунским полицијским архивама из тог 
времена. Највише података се налази на потерницама, својевремено расписаним за нашим 
врлим јунацима. 

Дрнџа се поново окрену и стреља очима. Никако да види саговорника. Ћути и гледа кроз дим. 
Очи му сузе а брада дрхти. Неко повика: “Окрећи свинче, прегореће!” 

Он се врати у првобитни положај. Прихвати ражањ и одмахну главом. Наста ћутање... 

Шкрипе ражњеви и пеку се печенице. Чује се само по неки шапат што дозива дечаке да баце 
пепео тамо где се појави пламен. Сви су некако замишљени. У многим главама само једно 
питање; Да ли смо ми луд народ? Своје највеће пропасти славимо а наши највећи јунаци 
лопови... Живели смо пет векова у Турској држави и стално уцењивали и Турке и Аустрију и 
Русе. Кад нам је било добро, нисмо се ни бунили. Кад је огромна турска царевина почела да 
слаби, створили смо нашу државу, која нам никад није ваљала. Стално са неким ратујемо и 
бијемо се, а највише међу собом... Још увек смо подељени на обреновићевце и на 
карађорђевићевце. После су дошле ситније поделе. Тако смо постали комунисти и 
некомунисти, титоисти, љотићевци, недићевци, ранковићевци, ибеовци, дражинци и ко зна 
чији све. То смо све ми. Постојимо и тако подељени. Трајемо још увек и нико не зна ни како 
ни зашто... 
Неко од присутних прекиде тишину. Поџарну онога варошанина да настави причу: “Ајде, 
испричај нам шта је било даље са фармерима у Америци?” 

Неколицина загаламише да се промени тема. Да се не прича о томе. Америка је далеко. Шта 
се то нас овде тиче. Све у доброј намери да онај саговорник не изазове много Дрнџу. Тај што 
говори сигурно не зна какав је Дрнџа, иначе би пазио шта говори. 

– Нико није убеђивао фармере у Америци – поче онај поново – да бацају вештачко ђубриво у 
њиву. То су они схватили сами да је боље, па су увозили чак из Чилеа и из Европе и ђубрили 
своје њиве. Код нас су, после Другог светског рата, комунистички активисти ишли по селима 
и наређивали сељацима да бацају вештачко ђубре. Ови су врдали колико год су могли. Онда 
су својим повереницима по селима дотеривали ђубриво и наређивали да први пођубре своје 
њиве да би остали видели разлику у приносима. Ови су ђубриво обично крили или 
просипали у поток... 

Завлада општи смех и дошаптавање. Многи показују очима на Дрнџу. Неки полугласно 
коментаришу ко је све крио ђубриво. Дрнџа мења боју у зелено смеђу и пали нову цигару. 
Рука му дрхти па је спусти на ражањ а пријатељ до њега, кад то виде, додаде му угарак и он 
запали. 

– Американци су у градове одмах уводили струју а не као сељаци овде. Све до шездесетих 
година многа села у Шумадији нису имала струју. Није да се није могло. И ту је постојао 
сељачки отпор против државе. Кад некоме, деца или унуци уведу струју у кућу он обично 
заплаче и секира се. Свима прича да је пропао и да је сад нико и ништа јер му је “ушла 
држава у кућу”. Дуго времена уопште не пали светло. Седи у свом мраку и пати. Само мисли 
о томе да сад сваки капутлија из вароши, кога држава пошаље, има право да удари ногом у 
његову капију, да уђе у његову авлију и да прочита на оном “ћереслу” колико је држави 
дужан. Кад сазна да је струја опасна и да може од ње и да се погине онда ни унуцима не да да 
пале светло. Не да им ни да приђу прекидачу. Одвраћају децу речима: “Не дирај у струју јебо 
је онај ко је изумео?” 



Американци су одмах изграђивали пруге и путеве. Ми нисмо успели да сачувамо ни оне 
римске што су градили док су били моћна држава. Раскопавали смо и крали камене плоче па 
градили оборе и свињце. Нисмо ни оне турске сачували него смо и из њих вадили камен и 
градили куће и магазе. Пруге, које су нам правили Немци и Аустријанци, упорно смо рушили 
и кварили. Ни сада не ваљају. Једва смо сачекали да се укине ова наша железница овде па смо 
брже-боље покрали и шине и клинове и прагове и сигнале и камен са пропуста и прелаза. 
Паметни народи би тако нешто чували, макар за успомену. Одавде до Младеновца нема куће 
да је у близини пруге а да нема бар неки део од шине, бар неку плочу или клин. Ко зна колико 
је фреза за сечење камена, гатера и бансека направљено од шина овог нашег ћире. То је наш 
однос према држави. Зграби државно. Отми и укради. То није ни крађа ни грех. То је 
државно... 

Много се код нас питао загуљени и примитивни геџа, који увек удара контру и враћа назад. 
Док се он ишколује и схвати да је нешто потребно, савремено и добро, време прође... Кад 
неко покуша да му укаже на грешку коју чини сад, он се, својом сељачком лукавошћу, брани 
и истиче да је сутра нека боља будућност а да данас морамо да се намучимо да бисмо сутра 
живели боље. То боље никада нисмо дочекали... Паметни народи су живели одмах... Никако 
геџа да схвати само једно: ДАНАС ЈЕ НОВИ ДАН, СУТРА ЈЕ “МАЛО СУТРА”. 

За џулова није ни слобода ни демократија. За њега је само “ајдамак”, па по ребрима! То је 
једини укапирао Милош Обреновић, па кад је почео да бије ову стоку сељачку, он је успео да 
створи државу. Он је спроводио шта год је хтео или морао само преко гузице. Двадесет пет 
по туру одмах утера памет у главу. Не би он то да није морао. То би и сад ваљало урадити и 
било би нам боље. Yаба постоји мудра изрека: “Где видиш џоку на трњу, удри. Можда се 
сељак испод ње сакрио.” 
Дрнџа не издржа. Плану. Скочи и окрете се ономе до себе: “Предржи ми овог брава што 
окрећем, да не прегори, молим те. Да овога овамо што лаје, ударим ражњом.” 

Једном руком придржава брава док је другу испружио да дохвати отесани ражањ који је као 
вишак стајао наслоњен на стреху од трема. Овај до њега се заценуо од смеха и неће да му 
прихвати брава. Неки повикаше оном капутлији да бежи. Знају да ће Дрнџа стварно да га 
удари. Наста комешање и једна прилика шмугну за магазу. Наста општа галама. Неки умирују 
побеснелог човека, неки вичу: “Удри капутлију.” Овај до Дрнџе никако да му прихвати ражањ 
са свинчетом него га вуче за гуњ да седне. Он, молећивим гласом наставља: 
– Предржи ми молим те. Не смем да пустим, оће да прегори, јака је ватра. Само да оног 
жутокљунца и капутлију, мајку му цреварошку јебем, научим памети! Не могу да се окренем 
да видим који је, и какав је кад има тако поган језик. 
Општа галама и напад смеха. Остали се договарају очима да Дрнџи нико не придржи брава. 
Један момак измаче онај резервни ражањ и сакри га у коприве. За сваки случај. Онај је 
побегао и сакрио се. То ништа не значи. Удариће Дрнџа неког другог, ако му се нађе на путу. 

Умири се некако ситуација. Мало поћуташе и забавише се око печеница. Дечак, по налогу 
Вукомановом, пронесе флашу са ракијом свуда у круг. 

Сви попише по мало, а Дрнџа одујми са три прста из флаше. Само хукну и помену, као за 
себе, мајку капутлијску, и ову земаљску и ону небеску... 

Настави се разговор о политици. Најмање половина од оних који су окретали ражњеве, зна 
шта би требао да ради председник државе. Сваки појединачно “сигурно зна” шта би он лично 
урадио када би био председник или “нека власт”. Све реформе би биле донете за ноћ. Донети 
би били “праведни” закони којима би сељак био заштићен, као посебан раритет. Земља би 
процветала. Сви су “знали све”, јер је то тако просто. Ко два и два... Само да се сељак пита... 
Општа је констатација да сељак служи држави само да гласа, плаћа порез и ратује. Нико га 
ништа не пита и то је велика штета. На власти су капутлије, цревароши и лопови... 

***



Жене које су до малочас галамиле и препирале се, једна другу убеђивале а поједине се умало 
не посвађаше, све послушаше баба-Касију. Њу нема ко није познавао и поштовао. Била је 
изузетна жена, и како Врбичани цене “жена на својем месту”. Још са шеснаест година, из 
сиротињске али поштене куће, удала се за постаријег момка Радовина, званог Дрнџа. Он је 
догурао скоро до тридесете и никако, због своје наопаке нарави, није могао да се ожени. Било 
му је лакше да се побије са неким него пијаном запевати. Нико није хтео да дâ девојку и 
његове су се наводаџије вазда враћале необављена посла. Нико није хтео с њим и његовима 
да се пријатељи. Касија је побегла за њега насамо. Тек после три године, када је родила и 
друго дете, фамилије су се измириле и почели су једни другима да долазе у кућу. Претходно 
су се, за те три године, побили једно пет-шест пута. Једни другима поразбијали главе и 
носеве, а онда све заборавили и опростили. За те три кризне године Касија је увек била на 
Дрнџиној страни. Макар и против својих... Сматрала је да је сад Дрнџина кућа и њена кућа а 
Дрнџа њен човек и шта год он да уради, па макар било и наопако, она мора да буде на 
његовој страни. Они су се волели на један посебан начин. Никад до сада, а већ су и унуке 
поженили, нису се посвађали. Никада Радовин није своју жену увредио, нити јој ружну реч 
рекао а ни она њему. Са људима се тукао стотинама пута. Ништа му није било лакше него да 
некога “пљасне” по носу или да га “премери” ступцем преко леђа. 

Док су други домаћини своје кућевне свађе са женама често решавали вилама, то Дрнџи није 
падало на па-мет. Није ни помишљао да постоји могућност да удари Касију. Упознао ју је 
добро и одлично разумео њену нарав. Били су врло слични. Он је знао, ако би је ударио из 
било којих разлога, то вече би омркнуо а освануо не би! Касија је без резервно, и увек, била 
на Дрнџиној страни. Чак је и у тучама учествовала. Док је била млађа знала је да удари мучки 
и са леђа онога ко би кренуо на њеног човека. Када се он са неким посвађа никад није стајала 
испред њега него увек мало позади и са стране. Ко је хтео да налети мучки и са леђа, први 
ударац би добијао од Касије, обично у слепоочницу па би се одмах прућио у прашину. 

Касније, када су им деца већ поодрасла, па и унуци кад су стигли, она је ишла с њима на 
вашаре и све своје држала на оку и пазила да им се какво зло не деси. Иако у поодмаклим 
годинама Дрнџа се и даље тукао по вашарима. Једноставно није могао да издржи а да не 
удари “црвендаћа”, како је он звао комунисту, уколико би му овај био на дохват руке. Ако би 
му се овај нашао на путу, и мада нема никаквог разлога за тучу, Дрнџа разлог нађе. Стане 
пред комуњару и пита га: “Је ли ти, шта ћеш тако грдан на вашару? Овде је све леп народ а ти 
га квариш!” 

Већ у следећем тренутку пуца ша-мар тако да се чује с краја на крај вашара. “Црвендаћева” 
фамилија скаче и прелази у напад, Дрнџина у одбрану. 

Сада већ баба, Касија улеће у највећу гужву и диже џеву и галаму. Са главе, увежбаним 
покретом руке скида мараму, сагиње се и ставља у њу камен. Не престаје са кукњавом и 
галамом а строго води рачуна где се ко од њених налази. Чим неко крене да удари Дрнџу или 
некога од синова или унука, баба брзим покретом руке завитла мараму па овога “цокне” у 
потиљак. Нападач се одмах сруши као погођен чекићем. Баба и даље пази где је најжешће и 
интервенише. 

Дешавало се да се заврши туча, некад се и вашар растури због тога а по пет-шест противника 
леже у прашини. Неко окрвављен, неко у несвести па га запајају а нико не зна ни шта би, ни 
ко га удари. Када се ситуација мало примири, Касија неопажено, поред ноге, пусти један крај 
мараме а белутак, велики као две песнице клизне на земљу. Баба повеже мараму па пожури 
да скупи фамилију и натера их да крену кући. Уз пут, па све до куће а и после, воде се неки 
други разговори. И ко би хтео да нешто прокоментарише, зна да ће се баба успротивити и 
запушити му уста одмах. Обично упадајући у реч нападом: “Па шта? Ништа није било и 
тишина!” 

*** 
ВОЈИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ рођен је 25. јула 1950. године у Новом Саду. Гимназију 



завршио у Аранђеловцу; студирао је на Правном факултету у Београду. 
Пише од гимназијских дана. Објавио је роман Данас је нови дан, сутра је мало сутра 
(“Центар за културу”, Аренђеловац, 2005). У припреми има још неколико нових рукописа. 
Запослен је у аранђеловачком музеју “Шумадија”. 
Живи и ради и Аранђеловцу. 


