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Шефка, љубав и злочин 
(Одломак из књиге) 

Да ли је ово сага о жени која је дигла руку на бремениту ривалку, из ње 
извадила дете и присвојила, чиме је извршена најневероватнија отмица на 
свету? 

“Кад стигнеш до сржи зла, нећеш ништа наћи. Питање је, не вреди ли то и 
за љубав”. (Тома Аквински) 

Шездесет девете, у октобру, шести дан је био понедељак. По предању 
понедељак је добар дан за сваки почетак. За срећна места и добре људе. Да 

ли и због тога што је ближе небу, окачено на планинским висовима и збијено на врлетима 
изнад вароши Зворника, село Јусићи те вечери није ни осетило како се црвена кришка месца 
одломила и сручила на њега.... Нико то није осетио ни видео, осим месног хоџе. Он је добро 
знао да то може да донесе голему тугу или несерећу, свеједно. Али, ћутао је. Бојао се да 
разастре старе и већ похабане књиге да растумачи случај. Надао се, у себи се дубоко надао и 
молио да се свевишњи смилује, да својим наумом заобиђе сељане, и онако уморне од 
напорних јесењих радова на испошћеним њивама. 

Мрак се већ био ухватио. Сељани су спраћали стоку у стаје. Завршивши напорне послове, 
повлачили су се у куће. За рана су одлазили на починак. После целодневних радова, то је 
ваљда било и праведно. Петролејске лампе очајнички су се бориле против мрака у трошним 
сеоским кућама. Село је лагано обавијао смирај. Само је у кући заносне сеоске лепотице, 
Шефке Хоџић, владала необична живост. Чинило јој се да је читаво село на једној, она на 
другој страни. Сви су одлазили на починак, а она се припремала за један сасвим нови 
почетак. После девет брачних година чекања, држала је бебу у наручју. Пре свега на дар, 
мужу Неџибу. 

Због њене лепоте и заносног држања, које је знала да покаже, у селу је била познатија као 
Ханумка. Њене покрете мушкарци су кришом испраћали, са чуђењем и завишћу. Као 
случајно, хватајући њихове, Ханумка би их пресецала својим оштрим погледом. У тим 
тренуцима, док би хитро заокретала главу према њима, њене препуне дојке би, претећи, 
просто полетале за њеним погледом. Након таквог обрецања, враћала би се свом заносном 
ходу. У летњим и јесењим данима, као случајно често је ишла без димија. А боса. Тада би до 
изражаја долазио, њен стас, првенствено извајани листови ногу, који су будили мушки занос. 
Ханумка је то знала да покаже. И хтела. Тачно је знала колико притајених мушких уздаха 
привлачи сваким својим покретом. Вешто је вртела памет мушкарцима, изокола и 
тајанствено, али и смерно, да селом не може да пукне ниједна ружна реч. На својствен начин 
сматрала се краљицом села. Могла је то себи да дозволи и због тога што је била изван 
мужевљевог погледа И контроле. Муж Неџиб био је теренски радник. Исправила је и једину 
ману коју је носила – коначно је добила дете. То је био одговор свима који су због тога, и ко 
зна из којих све разлога, упирали прстом у њу. 

За сиромашан и тежак живот са којим се борила као да није хајала. 
У Јусићима је било још кршних девојака и жена, али ниједна није била као Ханумка. По 
лепоти јој се приближавала једино њена другарица и рођака, прелепа Алија. Али, Алија је 
својом женском лепотом изазивала дивљење само женског света. Приче сеоских жена о 
лепоти Алијиној код Ханумке су, само ту и тамо, изазивале завист. Не превелику, али 



довољну да у њој побуди сумњу у супериорност коју је, свакако, желела да задржи. Ханумка 
је знала и ту да сведе рачуницу. Јесте, прелепа Алија је рођена у Јусићима, али је удата у 
суседном селу, у Анђелићима. У Јусићима је остала само прича о њеној лепоти. Премда је 
прелепа Алија живела један сасвим други, крајње повучен породични живот. Спајало их је то 
што је Алијина сестра удата за Шефкиног брата. Сада се Ханумка изједначила са њом и по 
томе што је добила дете. Сматрала је да је тиме селу зачепила уста. 
Опијена коначном победом, Шефка се усудила да наруши тишину сеоске ноћи. Изашла је 
испред куће и колико је глас носио дозивала комшиницу Муниру. Чим јој је распознала сенку 
на пенџеру, довикнула јој је: – Одмах дођи, ја сам се обебила. 

– Е, нека, хвала Алаху. Ето ме одма’. 
Шефка је последњих дана имала стомак до зуба и Мунира је похитала што је брже могла да 
јој се нађе при руци. Радовала се што је и њу, једину нероткињу и најлепшу жену у селу, 
Шефку, судбина коначно удостојила дететом. 

Мунира је затекла дете увијено у плаве димије. Девојчицу. Као искусна родиља, опрала је 
дете и видела да је пупак уредно одсечен и завезан. Повила је у вунени завој, а затим јој 
обукла белу кошуљицу и црвени прслучић. Истицала се ко снег бела крагница кошуљице на 
детињим грудима. Договориле су се да се одмах ујутро, рано, пошаље телеграм радости мужу 
Неџибу. Те вечери девојчица је добила и име – Фатима. Очекивало се да ће се читаво село већ 
сутрадан да весели. Њој, коју су чекали пуних девет година. 

Изненада, те ноћи село се ускомешало и са друге стране. Емин Ибрахимовић је панично по 
комишилуку тражио батеријску лампу. Брзо се селом пронела вест да се није кући, у 
Анђелиће, вратила његова сестра, наочита Алија Хасановић. Враћала се од мајке, из Јусића, 
са светковине, “пилава”. Била је у другом стању. Пред порођај. Плашио се да су је успут 
савладали порођајни болови и да је негде пала. 

Глас Еминове мајке болно је одјекивао селом. Вапила је: 
– Нема моје Алије! Цело село дигло се на ноге. Са фењерима и батеријским лампама 
отпочела је претрага терена на потезу сеоског пута од Јусића према Анђелићима. Ноћ је 
притискала, а људи, сељаци у никад чуднијој потрази. Дозивали су. Шпартали њивама. 
Претраживали. Завиривали у сваки грм, испод сваког шумског дрвета пажљиво су се 
увлачили. Све до пред зору. Тада су приметили како се низ брзи планински поток спира крв. 
Траг је одвео у нешто забаченији део потока, где је прекривена сламом непомична лежала 
Алија. Тело је било расечено по стомаку. Из ње је извађено и однето дете. Готово у исто 
време, у цик зоре, у кући Шефке Хоџић завладао је тајац и туга – умрла је тек рођена 
девојчица Фатима. Тако су, стицајем околности, две сеоске лепотице, Шефка и Алија, две 
другарице од детињства, рођаке и две ривалке истовремено, те ноћи на потпуно различите 
начине дигле своје мало планинско и сиромашно село Јусиће на ноге. 

*** 

Други живот, сасвим другачији, ОНА је започела на периферији варошице. Под другим 
именом, живи у браку. Вредна је, сасвим вредна. Свако јутро гледа излазак сунца. Диви се 
животу. Када је, у првом животу, у судском процесу, јавни тужилац, тражећи за ЊУ смртну 
казну, навео да је непоправљива, у извесном смислу можда је био у праву. ОНА се није 
поправила. ОНА се потпуно променила. ОНА живи свој други живот. Свој други живот живи 
повучено. Једним делом само онако и онолико каквим јој се показивао док је била у затвору. 
За разлику од првог живота, који, ношен бурама, не може да стане ни у једну књигу, други 
живот ОНА живи уобичајено и сигурно, па може стати у само неколико редова. 
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