
Сретен Божић - Кратка прича по избору Моме Димића 

Под шатром 

Сироти Муркул – наш јадни отац – он је динго, има пар начуљених ушију и 
он режи. Има, додуше, оштре зубе које одлично скрива осим једног који 
показује у устима када жели да упозори белце да нема више куд да узмич е. 
Наш газда тврди да би Муркул, зачас, могао да прегризе чак и комад жице: 
“Ухватио је више куршума но што има длака на глави.” Бели човек одржава 
приредбе под отвореним небом и говори да смо ми у сродству са племенским 
псима. “Облик није важан. 

Сви су они из дивљег жбуња.” Почели смо да путујемо много пре него што смо Јапа – моја 
сестра и ја, први пут прошкиљиле нашим псећим очима и угледале челични кавез око нас, и 
стара, масна радна одела на којима нас је мајка дојила док се Муркул, још увек, сећао жбуња. 
Он лежи склуп чан у једном углу кавеза и дрхти; то чини пред сваки наступ јер нико живи не 
зна колико ће још дуго моћи, читаве главе, да одбија пушчана зрна. Подно очевог врата има 
један стари ожиљак. Нежна кожица око њега помодрела је и подрхтава јаче од осталих делова 
његовог тела. 

Јапа му лиже ту стару рану. Наша Нанди, наша мајка, чинила је то увек пре него што би он 
излазио из кавеза да хода испред стрелца. Бели човек се, вероватно, прибојава да Муркул није 
довољно способан за ову представу; он гура руку у кавез и чешка га иза ушију. “Немој да ме 
изневериш – једва сам се опоравио од губитка због оне проклете кучке”. Он криви сироту, 
стару Нанди што је изгубио опкладу са стрелцем; то га је готово уништило. Био је то лош 
дан. Изгубили смо око пола чопора паса. Газда и даље држи руку у кавезу и покушава да 
глади очеву браду. “Овога пута, коцкамо се заједно, упамти – то је договор.” Бели човек 
повлачи руку, затим мрмља гласно себи у браду како ће то бити красан спортски дан и да ће 
сваки човек, са својим псом, похрлити да се клади. Поставили смо шатру иза хиподрома. 
Када смо последњи пут били у овом граду, шоу смо изводили на том истом месту. Овај дан је, 
такође, обећавао и газда нам весело рече да већи број људи долази да оку ша срећу са нама 
него са тркачким Под шатром 33 коњима. Нанди је била та којој је увек све причао јер је 
волела да се наслони на шипке кавеза и, фискајући репом по прашњавом поду кавеза, 
пажљиво слуша шта он има да каже. Сирота стара Нанди веровала је свакој речи коју би тај 
човек изговорио. Недуго после тога, прогледале смо и схватиле да смо ту само нас две, Јапа и 
ја; другу младунчад морали су да избаце из кавеза јер је исти био сувише тесан за девет 
штенади. “Очас ћеш поново бити спремна за терање” имао је обичај газда да теши мајку. 

Она је то примила мирно али, следеће ноћи, када се месец дигао иза жбуња близу наше 
шатре, урликала је и седећ и цвилила читаву ноћ. Док се месец провлачио кроз магличасто 
небо, оно је било мутњикаво, исте боје као што смо ми док смо млади – а она је завијала, у 
таквој ноћи. Наредног јутра одби да једе и данима није узимала храну; а како је дојила 
вунгара, штене, као ни једна друга кучка, није могла дуже то да настави празна стомака. 
“Доводим ти згодног другара из жбуња,’’ рече јој газда. Један пријатељ белог човека намамио 
је Муркула у замку постављену у кавезу и овај је допловио из варана, наше старе земље.” 
“Ни један чопор не треба да буде без вође”, говорио је газда љубазно. Веровао је да с 
Муркулом нимало неће ићи лако, али ће моћи да научи бар како да умакне пу шчаним 
зрнима. “Дајте им времена, стари пси могу да науче нове трикове; ни дингоси се нимало не 
разликују.” Мајка му поверова; протури њушку кроз шипке и поче да лиже белу руку. 
Обећано јој је да ће јој, после њеног следећег терања, бити дозвољено да однегује цео свој 
накот. Штенад нису добра као мета за стрелца; треба им пуно времена да науче како да 
умакну пушчаним зрнима, а и једу превише, али мајка је била главна за вођење посла и бели 



човек је желео да јој угоди. Наш Муркул још увек дрхти; узнемирено зури у људе који 
припремају терен изван кавеза и облизује се. Ископана је велика јама; они ће је, ускоро, 
испунити дрвима и запалити ватру. Газда проверава да ли су дрва сува, сипа мало керозина 
преко њих, а онда пали гомилу. Када пламен утихне а дрво се зажари, преко јаме постављају 
дугачку греду која премошћује блескаву ватру. Муркул ће ускоро морати да хода по њој док је 
на нишану стрелца. Од једног краја греде до другог шетња је веома кратка, али до момента 
када се све завршава, велики број метака, који погоде мету, фијукаће кроз Муркулове длаке. 

Данас ће вероватно бити прилично велика гужва, можда чак и већа него када смо били овде 
последњи пут. Било је то онда, када је Нанди морала да хода по греди. “Не могу да поднесем 
да још једном изгубим”, молећиво ће газда нашем оцу. Бели човек би хтео да га помилује, али 
задржава шаку ван кавеза. Биће да се прибојава оног зуба испод подрхтавајуће Муркулове 
усне. Одмах потом чује се режање и на тренутак појављује се врх његовог језика. Отац не 
испољава бес често, али он овим жели да подсети газду да би, за све њих, било сигурније да 
се чопор ослободи. Газда мумла нешто у смислу обе ћања да ће да нас ослободи када 
представа буде завршена, наравно, ако се све буде одвијало како треба. Зашто смо, уопште, 
морали да се враћамо ов де? Требало је држати се подаље од места које те кошта пола 
чопора. Греда је подигнута на ракљасте стубове, неколико стопа изнад светлуцаве ватре. Када 
Муркул буде ишао по греди, најбољи ловац у граду држаће га на нишану своје цеви. Иза 
белог ловца стајаће гомила људи од којих је сваки уложио новац у опкладу. Ако оца оборе, за 
сваки наплаћен долар мораће газда да врати десет. “Припази на ту твоју криву ногу, немој да 
ме обрукаш.” – рече он Муркулу. На једној од Муркулових ногу има један ожиљак, далеко 
већи од оног на врату; подсећа на огуљену кору дрвета. 

Ту једва да се задржао мрвичак меса, ко жа је осетљива, модра и дрхтури кад год је хладно. За 
свежих ноћи отац често подвуче ту ногу испод мене да је загреје; ујутро онда није тако 
укочена. Вест да ћемо, после приредбе, бити слободни, орасположи Муркула. Он устаде и 
промува се по кавезу. “Настави да грејеш ту јебену ногу – то ће ти помоћи.” За ово не треба 
кривити белог човека јер та рана на очевој нози потиче још отуд из жбуња. Упао је у замку, па 
је зубима покушавао да ослободи прикљештену ногу, када га ловци уловише. Добро је за нас 
што тако учинише, јер сваки чопор треба да има свог сопственог вођу; без њега не бисмо 
могли да гајимо наду да ћемо да се вратитимо у жбуње. Отац престаде да се креће. Требало 
би да покуш ам да му лижем рану на тој јадној нози не би ли је поново загрејао. Гле, ојачао 
је, грива му се костреши, и он поново режи. Изнад ватрене јаме, до које можеш бумерангом 
да добациш камен, налази се човек који нешто барата с пушком. Он носи капу од лисич јег 
репа, навучену напред, и тамне наочаре; ипак заклањањем лица не ћеш преварити старог 
динга. Тај човек пушком је оборио нашу Нанди када смо последњи пут били овде. Иза ловца, 
сјатио се цео град. “Сваки човек са својим псом дошао је овамо”... – газда мора да је 
препознао стрелца јер му глас, наједном, постаје сув ... – “дошао је овамо да би се кладио.” 
Стрелац је донео своју пу шку, можда баш исту ону из које је пуцао и раније. Не постоје 
правила која би га спречила да користи сопствено оружје, мада би газда радије да му позајми 
пушку која је предвиђена за приредбу. 

Наша Нанди, навикнута на газдину пушку, корачала је веома спокојно. Нисте могли 
приметити никада да уздрхти пред наступ. Ретко би јој меци запарали крзно; знала је како да 
се држи чак и пред најбољим стрелцима. “Да, још би она била са нама да није било Јапе” – 
тврди газда. Морам да се усправим на задње ноге да мало лизућем Муркулову браду; он се 
најчешће опусти пошто га нежно погладим по длаци; Нанди га је често тако тетошила; чак је 
и Јапу научила да то ради. Њих две би, истовремено, свака са по једне стране његовог лица, 
лизале очеву браду, и њега би то осна жило да изађе и хода по греди. Газда је веровао да Јапа 
никада неће бити довољно добра, без обзира колико се на ша мајка упињала да је обучи. “То 
штене изгледа помало чудно – надам се да није епилептичарка”, приметио је једном бели 
човек угледавши моју сестру како лежи на поду. Она се брзо опорављала, али када би добила 
напад док је газда у близини, мајка би хитро почела да се ваља преко ње као да се играју. 



Једном бели човек приђе бли же и погледа кроз шипке, али најгори део епилептичног напада 
већ је био прошао, а Нанди брзо покри моју сестру и мене масним радним оделима како би се 
чинило да под њима спавамо. Капак на кавезу се отвори; Муркул лагано излази. Слабашна 
његова нога му поклецује док покушава да крочи на греду; за тренутак се чини као да ће тело 
да му склизне уназад, али он се чврсто, својим предњим канџама, хвата за дрво и усправља уз 
мотку. Тако подигнут изгледа боље; подиже свој чупави реп да одржи равнотежу. Хитро се 
осврће и, за тренутак, као да би ми дао знак репом да нема много да хода. Треба још само, 
крупним кораком, да стигне до краја греде и бићемо слободни – сви ми – газда је то обећао. 
Бели човек је наш газда, мајка нам је тако рекла. 

Међутим, она је сматрала да морамо да се држимо Муркула јер он је једини у стању да нас 
врати у жбуње. Газда нешто мрмља и као да је љут. Не мислим због тога што нам је дао реч 
да ће да нас ослободи, већ из бојазни да Муркул може да падне са греде и тако упропасти 
целу ствар. “Припази ту јебену ћопаву ногу!” Због чега бели човек мора да виче? Муркул је 
ходао испред стрелаца толико пута раније и увек је остајао жив. Можда баш та његова крива 
нога наводи стелца на помисао да може да га обори првим хицем. Испред Муркула има једна 
црвено офарбана црта; чим закорачи преко ње, пуцањава почиње. Када би наша Нанди 
морала да хода испред стрелца, увек би застала код тог црвеног знака и хитро погледала 
пушчану цев. Годинама је учествовала са газдом у оваквим представама и, посматрајућ и 
стрелца, по његовом погледу могла је да процени у ком ће правцу да се помера цев. Увек смо 
то посматрали кроз шипке од кавеза. Јапа то никако није волела; плакала би и често држала 
шапе преко очију док је мајка корачала по греди. Мајка је сматрала да треба да учимо како да 
избегнемо метке, још док смо мали. У кавез би стављали једну дебелу даску, подигнуту 
неколико стопа од земље, и она би шетала по њој као по греди. Док је тако шетала, морали 
смо да кевћемо, као бајаги да пуцамо у њу, а она би притом морала да сагиње главу како је не 
бисмо погодили. И Муркул застаје код црвене црте. Он обично гледа у стрелчеве очи уместо 
у цев и, на основу њих, научио је да процени када ће бели човек да пуца. Међутим, тај човек 
који га држи на нишану, овога пута, носи тамне нао чари и биће тешко одредити када ће 
његов прст да повуче ороз. Метак је испаљен; мора да је пушчано зрно севнуло кроз гриву јер 
комадићи крзна лете по ваздуху изнад трепераве ватре. Губитак мало длака није ништа стра 
шно јер, док стигнемо до варана, поново ће да порасте. Када се будемо нашли у својој земљи, 
отац ће нас водити у дугу шетњу да обележимо наше племенске границе. 

Пре него што кренемо, његова бешика мораће да буде вршке пуна, јер ће тамо бити доста 
дрвећа и крупног камења које треба обележити запишавањем, а потом тражити да нам се 
врати наша племенска земља. Мора да је метак управо промашио Муркула јер он нагло скаче 
уназад. Стрелац поново пуца и врх очевог репа распршује се по ваздуху. Нанди је имала 
обичај да на исти начин скаче уназад; ово разјари стрелца и он, на брзину, пуца поново. Гле, 
Муркул поново ћопа. “Крећи напред, ти троноги мелезу!” – узвикује газда. Отац га посматра 
и показује зубе – не воли да вичу на њега. Није требало, ни на трен, да скреће поглед са 
стрелца.Тада смо сви видели шта се догодило Нанди. Једна од Муркулових задњих ногу 
прави му проблем – с рупице на нози, низ крзно, сливају се капи крви. Тамне наочари 
стрелчеве отежавају оцу да одреди када овај смера да опали. Са овим стрелцем с наочарима 
срео се само још једном, раније; том приликом метак му је прошао испод доње чељусти и 
покидао му кожу. Да отац није искосио главу навише, у задњем моменту, мозак би му био 
разнет у парампарч ад. Преживеће он и са овом раном, само што су му ноге дошле црвене; 
биће потребно извесно време да се залече. Када се будемо вратили у нашу земљу, мораћу да 
му помажем при запишавању дрвећа, односно, у означ авању земље нашег племена. Ку чка 
дингоса моћи ће то да учини јер и ми имамо бешику. Требаће само мало времена па да 
пристигне мој први накот. С Муркулом и са мном на слободи у жбуњу, биће нас ускоро цео 
чопор – цео варан, племе. Газда поново псује: “Ти кривоноги мелезу – крећи напред!” 

Не треба да цвилим нити да дижем џеву. Зашто се бели човек наљутио? И Нанди је, на 
почетку, корачала споро; стрелца би навела да поверује како има довољно времена да пуца, 



али када би прешла, отприлике, пола пута, нагло би ско чила напред попут звезде падалице 
не остављајући нимало времена пушчаном зрну да је достигне. Током своје последње 
представе, када се управо спремала да скочи, Јапа је скикнула пре него што је стиже један од 
њених епилептичних напада. Сирота, стара Нанди, осврнула се на кавез, заборавивш и 
сасвим на стрелца – тако ју је, тај страшни човек иза пушке, погодио. Лош дан за све нас. 
Газда, љут што мора да исплати опкладу, гласно је испаљивао псовке. Оде до кавеза док се 
Јапа још увек опорављала од напада. “Не могу више да поднесем твоје проклете епилептичне 
испаде” – зграби, притом, за врат тог сиротог малог створа и баци у ватру. Отац мора да је 
већ извео свој скок. Тане му погоди реп распршивши унаоколо чуперке крзна, али он је 
безбедно стигао на други крај греде. Газда је требало да буде тамо да га награди комадићем 
бисквита и да га помилује што је успео, али тај човек је загледан негде према светини. 
“Молим те остани и за другу рунду.” Он долази до кавеза и отвара поклопац, а затим подиж е 
мене да покаже да ћу ја бити следећа која ће да хода по греди. “Платић у...” човек није имао 
времена да ка же руљи колику ће суму да плати за сваки уложен долар, у случају да будем 
упуцана, јер Муркул скочи с греде и зарежа, све док му зуби не дочепаше врат белог човека. 
Стрелац опали поново, а онда застаде да напуни пушку. 

Не верујем да је метак погодио оца. Видела сам како одлази ћопајући док није нестао у 
жбуњу. Узрок ћопању морала је бити рана Под шатром 37 коју је задобио раније јер је 
последњи испаљени метак погодио газду уместо њега. Овај подиже руку у ваздух покуш 
авајући да нешто каже руљи, затим је спушта назад притискајући груди да заустави поток 
шикљајуће крви.. Тетура се, а онда пада на кавез, али очи му остају широм отворене. Морам 
да се дочепам жбуња пре но што се руља приближи. Треба да стигнем Муркула. Ићи ћу поред 
њега; уколико се ослони на мене мање ће га болети рањена нога. Не верујем да ће белци 
продужити да нас траже до шипраж ја, не бар извесно време, а дотле ћемо прећи добар део 
пута до нашег племенског жбуња. Ништа више неће моћи да нас задржи. Ипак, застаћемо, ту 
и тамо, на часак, да предахнемо, и то ће бити згодна прилика да лижем очеву рану. 

Превела са енглеског Зорица М. Петровић 

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ 

Сретен Божић (познатији у свету под псеудонимом Б. Вонгар, којим потписује своја 
књижевна дела написана на енглеском језику) рођен је 1952. године у селу Горња 
Трешњевица крај Аранђеловца. Крајем педесетих, две године проводи у Паризу, а 1960. сели 
се у Аустралију где и данас живи. Пи ше поезију, драме, приповетке и романе. Готово сва 
његова дела посве ћена су животу и судбинама аустралијских староседелаца, Абориџина, који 
таворе у непрестаној угрожености и опасностима истребљења. Сретен Божић (Б. Вонгар) је 
врхунски аустралијски писац али и један од најзнач ајнијих писаца српске дијаспоре. Поред 
бројних признања добио је и две наше угледне награде – “Растко Петровић” и “Стојан Стив 
Тешић”, коју му је 2006. године доделило Министарство за дијаспору Србије. Најважнија 
дела су му: Абориџински митови – у коуторству са Аланом Мар шалом (1972); збирке прича: 
Грешници – приче из Вијетнама (1972); Пут у Бралгу (1978); Бабару (1982); Марнгит (1992); 
збирка песама Билма (1984); романи: Пратиоци (1975); Материца (1983), Каран (1985); Габо 
Ђара (1987); Раки (1994), аутобиографијска проза Дингова јазбина (1999); драме: Гулвири и 
Бого (1964); Камен у мом џепу (1975); Село Баланг (1975); велика фотомонографија Част и 
руда (2006). Већина књига Сретена Божића (Б. Вонгара) преведена је на немачки, француски, 
холандски, шпански, руски, јапански и кинески језик. На српски језик преведене су књиге 
Пут у Бралгу и Бабару (Народна књига, 1985), Цвет у пустињи (Просвета, Ниш, 2004), 
Последњи чопор дингоса (Матица исељеника Србије, Београд 2005) и Билма (Центар за 
културу и образовање оп штине Аранђеловац, 2005). Сретен Божић живи и ствара у 
Мелбурну, Аустралија. Тумачења речи аустралијских 


