
Миленка Цица Чоловић 

Кад траве говоре 

“Прич’о ми је ово неки Милован Јаворац из Стрмца, па ако је он мени лаг’о, 
и ја вама полагујем.” Овако је говорио мој дјед, а и мој отац, од кога сам ово 
чула. – У село Стрмац, које се налази лијево од Јаворја, па према Рудом, а те 
крајеве је држао Шваба, крајем про шлог вијека, неђе око Тројичиндана 
бануше пред моју кућу испред вечери двојица незнанаца. 

По ’аљинама се види да су велика господа, па се чуду зачудих откуд они пред 
мојом кућом, па још у ово доба. Помислих, Боже, да ми каке сијери нису на 

очима, те ми се ово причиња. Стадох их трљати не би ли боље провидио. Ама, богоми јесу, 
наки су туђи људи, не море бити друк чије. Виђу их јопет, па трљ’о или не трљ’о ја ове моје 
ћорке. Јес’ сумрак, али велим ја себи досад ме никад нису превариле. А и на ушима нигда 
нисам био тврд, па добро чух кад онај један по нашки назва Бога, а онај други само климну 
главом. “Бог ви помого незнани људи. А откуд так’е, господине официре, добрина нанесе 
пред ову моју сељач ку кућу.” 

Таман што то изустих, док ће ти онај што по нашки збораше рећи: “Ми смо, старино, 
швапски војни доктори, па нас је пут нанио да у твоме дому, ако можемо, заноћимо.” Није 
баш чисто прич’о, али се све могло добро разумити. Е види, види, велим ја њима, како да не 
бисте могли зано ћити. Ова је кућа вазда била при руци путнику намјернику. Само ми некако 
не иде у главу, ђе ћу ја, господине, докторе намјестити. Господа у ове крајеве нигда није 
избијала. Ласно би ја да сам игда стимав’о господу, и да ми је жена коћимало знатнија и 
умјетнија. Господа је, мислим ја у себи, за знавеније и чувеније куће но што је моја. Виде и 
они снебивам се ја, али не би куд камо, него их понудих да сједну на наке кладе што пред 
кућом бијаху. Како се мрак примиц’о, моја се чељад почеше искупљати. 

Долазили су из чобанства или с как’а другог посла. Видећи незнане људе, па још и велику 
господу, ко испод стида прилазе и Бога називају. Онда велим оној мојој женетини и шћерима 
да за вида у соби за њих конак намјесте, а ми ћемо у кући око огњишта законачити. Још наре 
дих да им как’у виђелицу при руци туре. Нек људи, кад их нужда нагна, виде изићи. Знам ја 
добро како се тешко снаћи у тмуши, кад се у незнаној кући заноћи. Ја сам ти тако код кума 
Спаса главом у врата заждио. Скочи ми на челу чворуга к’о кумпјерић. Морала ми је кума 
Јефимија црни лук и мокре слане облоге на убој привијати. Кад чуше шта ја чељади 
наређујем, јопет ће онај што по нашки збори ре ћи: “Ми ћемо крај огњишта починути, а ви 
спавајте ђе сте вазда спавали”. Е не зв’о се ја Милованом више, ако ће тако бити. Јес’ да сам 
сељак чо’ек, али знам ја како намјерника, па још господина ваља стимати. У овој се кући 
вазда по реду и закону владало 

. Зато ћете ви у собу, а моја чељад ко у амбар, ко у зградицу, ко крај огњишта. Кад ја изамљех 
што сам засуо, јопет ће онај мени рећи, да они ’оће конак крај огњишта јер им, рече, треба 
ватра. Чуј, ватра у сред љета, зачудих се ја, али кад тако ’оћете, тако ће и бити. Не море вазда 
ни моја бити потљена. А волио би’, милог ми Бога, да вас ђе је боље намјестим. Још се више 
зачудих кад онај рече да им треба велики бакрач с водом, капак и једна кофа. Заповиједих 
чељади да то тако припреме, беш како господини ’оће. Топло вече, а мјесечина к’о дан. Како 
ноћ више осваја, звијезде се све више роје. Милина божија напољу си ђети. Старији син 
постави синију. Онда донесе ракију. Жена уз огњиште каву приставила, па док вода не 
проври, ве черу поставља. Смела се, ваздашња сметеница, а како и не би. Никад так’у 
господу није стимавала. Тресни се, шта си се у’ватила, донеси оно шта је Бог дао те се у кући 
затрефило, привикнух ја. 



Уто и кава би готова, па ја заучиних да је вакат да мало презалогајимо. Заложише они помало 
кајмака и млијека, ама кад је рећи не једоше ни шта. Море бити господа мало ради па мало и 
једе, помислих, а сељачки рад ’оће пун трбух. Снага и живот на уста улазе. Без снаге ти 
живота сељаку нема, Господа најбоље своју мјеру зна. Пред вама је, па Бог ви, а душа ви. За 
вољу, никога ја силити нећу, велим им. Устајући иза синије онај упита, је ли конак готов и 
јесу ли нађени они суди што је тражио. “Све је готово”, рече мој син Милан. “Простро сам 
сламу, па по њој покровац. Принио сам јастук и поњаве, бакрач с водом, капак и кофу.” Дивне 
ли ноћи, мој Бого. Радо би лег’о на траву, турио руке под главу и ужив’о у небо гледајући. 
Звијезде трепере, а цврчци цврче. Устадох, ваља ми господу до конака спровести. Реко ше ми 
те бакрач на вериге наставих и огњиште подложих. У буџаку бијаше још сламе, те је 
порастањих, легох и преко себе пребацих поњавчину. Нека ме с њима, нек се при руци 
незнанцима нађем, мислим ја али не изговарам. Онда онај што ништа по нашки не збораше 
извади из торбака повелику лимену кутију. Наком ракљом извади из ње змију, жива је видим 
извија се, и спушти је у бакрач с водом. Извади још једну, богме би’ се заклео друк чије 
ишарану, па и њу у бакрач тури. 

Поклопи бакрач оним тешким капком, па повр’ њега навали камен од оке. Онда се спушти на 
сламу, ђе онај други већ бијаше лег’о, и покрише се поњавама. Види јада, ђе ми опоганише 
суде, мислим у себи. Зачудо ми шта ово раде, па одлучих да не заспим да виђу шта ће даље 
бити. Устајали су по некол’ко пута и таркали ватру. Како се вода загријавала, стаде писка 
змија. Што је ватра била жешћа и вода врућа, и њина је писка била јача. У неки вакат писке 
нестаде. Бели оне змије поцркаше. Они престадош е таркати ватру. Учини ми се да брзо 
заспаше. На овој здравини се слатко спава. Сан ме сколио, мили Бого, али надобан сам да се 
шњим изборим, да ви ђу шта ће с оним змијама и водом учињети. Кад се на огњишту ватра 
сасвим затулила и неки вакат прошо, те се и она вода поо’ладила, устаде онај један. 

Скиде камен, бели га је турио да од врућине змије не искоче, подиже капак, кофом за’вати 
мало оне воде и пину. Врати се на сламу, пробуди оног другог, те и он исто учини. Вирим 
испод поњаве, чекам да заспе, па ћу мислим се и ја то исто учињети, па ако се они отрују нек 
то и мене снађе. Кад чух да обојица захрчаше, устанем, полако се привучем бакрачу, за’ватим 
кофом мало оне воде, те и ја пинем. Нешта мало гркне, али се може попити. Полако се до 
буџака вратим и на сламу спуштим. Еј..., боже велики, молим се у себи, само да ме сан не 
обори да виђу шта ће даље чињети. Прошло је може бити један сат, кад ће ти онај један 
устати па јопет оне воде пинути. Кад се на сламу врати, дрмну онога другог, те и он устаде и 
исто учини. Чекам ја чекам, па кад захрчаше обојица, полако се извучем испод поњаве, а све 
стрепим да ме не опазе, те и ја по други пут оне воде пинем. Легнем, па мислим, премишљам, 
’оћу ли се са сном изборити и шта ли ће још до зоре бити. Кроз баџу вири окрајак неба, а с 
њега трепери једна звијезда. Ја избе чио у ону звијезду, па јој се молим да ми и она помогне 
да сну одолим. Прошло је тако око два сата, кад они господини јопет устадоше и исто 
учињеше. Пошто су заспали, исто учињех и ја, па изиђох пред кућу, мало подаље. Да 
простите мишљах мало спорај себе. Про’одам мало иза куће да се боље расаним, не би ли ми 
и то припомогло, да до зоре не заспим. Кад сам досад видио шта чине, морам издрж ати до 
краја, вељу себи. Учини ми се да ми се стужује, бели зар од оне змијске воде. Побојах се да 
ћу је избљувати, па се напрегох да дишем и на нос и на уста, док се то стиша. Вратим се 
полако на сламу, покријем се, па слушам како она два господина слатко спавају. Шта ли ће 
ово бити, мислим ја. Утом први пијевци запјеваше. Онај господин доктор, што бијаше ближе 
вратима, устаде, примаче себи виђелицу, припали на њој фитиљ и на кућни праг је спушти. 
Он изиђе и подаље се од куће одмаче. Види се да чо’ек зна реда. Кад се врати, пробуди оног 
другог, па док је он изиш’о напоље, онај први стаде будити мене. 

Учинио се ја ко да баш спавам, па се једва разбудих. Рече ми да устанем и да их водим по 
ливадама куда свакак’ог цвијећа и трава има. Скочих ја одма, умих се, па поспем њима да се 
умију. Купе они своје ствари, спремају се. Умало не заборавиш е ону кутију од тенеће, што су 
у њој змије донијели. Ја се томе разумих, те се онај један поврати и узе је. Натоварише 



торбаке на рамена и кренусмо. Ја се поштапљем на тојагу, бојим се да ћу ’нако сан посрнути 
на какав шумер, те без очију остати. Кренусмо од куће горњим путељком, који кроз шуму 
вијуга и води до великих ливада. Кад и у шуми све почело да се буди. Цвркућу ’тице, не 
можеш да разазнаш колко се различитих пјесама чује. На једном трулом деблу, које додуш е 
још стоји усправно, кљује детлић. Није се фино разданило, још се ноћ и дан мијешају, па се 
не може ви ђети. Само се по звуку зна да је детлић на пос’о поранио. С високе јеле запјева 
славуј. Одозго са вр’ шуме закука кукавица, Познајем ја како која ’тица пјева. Слушам их 
сваки дан отк’о сам се родио. Пољска шева је на извору пила воду. Поплаши се од нас и у 
гору одлеће. Они господини приђоше извору. Умивају руке и лице. ’Оће бели да се добро 
расане. Помислих, мо жда тако треба, па се и ја трипут запљуснух. У праскозорје прегазисмо 
поток и стигосмо у велике ливаде. Ведро је небо, ниђе облачка ни за морем нема. Велика роса 
бијаше па ми се кроз пријесне опанке уквасише ноге. Господини су имали поуздану обућу 
која не пропушта воду. Кроз так’е кондуре не море проквасити. Што је трава и цвијећ а на 
свијету, то је у великим ливадама, мислим ја. Мора да су и они доктори за то чули, па су зато 
’вамо до шли. Чим се расвану стадоше шуморити и траве и цвијеће. 

Те милине, мој Бого! Сунце иза брда извирило, из шуме сложиле ’тице, а са ливада траве. 
Узмирисало цвијеће, а поток жубором мами. Понесоше ме преумилни звуци, па не знам јесам 
ли на небу или на земљи. И досад сам за росе у велике ливаде иш’о, али да траве зборе досад 
чујо нисам. Чујем ја све то, бели од оне змијске воде, али не разабирам ништа. Чуду се чудим, 
али не смијем ништа да питам. Само се крстим и у себи шап ћем, фала ти милостиви Боже, 
што мени ноћас на помоћи би, да у рајске милине стигнем. Виде они да сам чудом занесен, па 
ми онај што по нашки збори рече, да травке казују како се која зове и од које слабости лијечи. 
Они извадише дивит и тефтере, па све записују. Писали су тако писали, све док је било росе. 
Чим роса спаде, све се ути ша. Траве престадоше да говоре. Само се жубор потока чуо и пој 
’тица. Сунце већ изнад брда одскочило. Ни дашка вјетра да пирне. Доктори склопише 
тефтере, и заповиједиш е да их на главни друм изведем. Добро ми платише и конак и поодњу. 
А што ми суде опоганисте, шта ћемо за то, не отрпљех но им рекох. “Ево”, пружи ми жуту 
пару, онај што по нашки збори, “па купи нове”, и потапш а ме по рамену. Оба се засмијаш е, 
зар ђе им наплатих суде. Насмијах се и ја. 

Мила ми она жута парица к’о цио свијет. Љуцки ми зафалише. Оне њине бијеле, госпо’ске 
руке и ова моја црна, тежачка, испуцала, стиско ше се. Побојах се да их не изгребем. Кожа им 
фина и танка ко палећа артија. А моја ко ’растова кора. Би ме стид од њих, а и зачудих се како 
се са мном руковаше. Они се окренуше и одоше тамо оклен су дошли. 

Ја стао па гледам ону пару на свом длану. Ко да из ње сунце сија. Што ли ми и оне друге ’ваке 
не дадоше, но ’артијене, велим себи. Суде ми калаисаше гурбети који први кроз село 
наљегоше, те не набављах нове. Ону парицу и сад почесто изнесем на сунце па је преврћем с 
једне и с друге стране. Гледам је и загледам. Нема шта, из ње ’иљаду сунца грије. Оно је 
штета уарчити. Јес’ богоми! МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ Сијер – опсена, варка Стимати – 
чашћавати Коћимало – макар колико Синаја – округла ниска трпеза, софра Бели – ваљда 
Надобан – спреман Тенећа – плех Гурбети – Цигани чергари 
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