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Занимљиви и узбудљиви доживљаји не чекају само Стрмногорце, већ и 
пролазнике, а ако баш која њихова згода својим исходом више подсећа на 
незгоду – за то нисмо ми криви. Овде ће се наћи и једна таква прича, јер весело 
почиње, на стрмногорском тлу, на оних пет стотина метара јабланичке џаде што 
отпадају на Стрмну Гору, и ако се иста прича мање весело завршава даље 
узводно, у другом, можда и десетом селу. 

Била је света недеља и ближило се подне када је попадија Богосава на узвишици 
изнад тек крштеног Чукиновца препознала у облачку прашине и покупила са вруће џаде 
пропалог студента Н, незгодног момка којег ми нећемо звати ни пропалим ни студентом, већ 
само Ђаком Н, како га помињу сви, од Вујноваче до Ваљева. Попадија широким седалом мрдну 
мало удесно те се Ђак Н са својим огуљеним кофером припе у чезе. Све довде кофер је Ђаку 
приљежно истезао руке и одваљивао рамена јер поред празнине и много прљавог рубља садржао 
је две дебеле филозофске књиге, једнако тешке и за читање и за ношење. Ђак Н. је у Београду 
студирао филозофију, чисту, како су и он сам и рођаци му и поштоваоци волели да се изразе. 
Овај кржљавко и шачица јада био је неугодан колико и неугледан, прави крпељ у људском 
обличју, и као такав умео је у животу да се зарије тачно где треба и да ствара свраб баш тамо где 
човек не може да се почеше. Већ је стигао и да одробија – не зна се да ли због чисте филозофије 
или због неке нечисте работе, али није престајао да зијани, што ћемо схватити ако знамо да се 
овакво понашње заснивало на одређеном филозофском учењу. Ваљда је исту ту памет продавао 
и сељацима и сваком саговорнику, па је и по њој био ако не цењен, а оно сигурно чувен. 

Попадија мисли да зна, а у ствари не зна кога је примила у своје чезе и каквог је антихриста 
пристала да повезе. Како је сео поред ње, побојали смо се, ако ништа друго да ће се чезе 
искренути и изручити их у прашњаво жбуње поред пута, толико су се већ искосиле под 
неравномерним оптерећењем. Од самог почетка они путују овако искошено, он више на њој него 
поред ње (набацило га, тако да сам и не мора да се натура), и од самог почетка Ђак не ћути, већ 
помно излаже и тумачи своју науку. Би поменута и, после одговарајућег доказивања, и од 
Богосаве прихваћена истина да се у исту воду не може двапут стати. У присуству жене слуге 
божјег као само од себе поставило се чувено питање колико анђела може да стане на врх игле. 
Падају имена и школе, филозофска учења и правци, а негде иза Јовање Ђак први пут помиње 
своје велике узоре међу филозофима и одмах бива јасно да од њих и не жели даље, да ће их на 
остатку пута пратити само та двојица или тројица недостижних и непревазиђених. Ђак их 
пореди и одмерава једног о другог. Чини то ширећи руке – ширећи, у ствари, само леву руку, 
одмичући је још више улево, јер је десну одавно раширио, чим се попео у чезе, положио је на 
наслон иза Богосавиних леђа, а после, када су се занели филозофским питањима и заборавили 
се, кад су пали у жар филозофске распре, пригрлио њоме попадију. Када је вратио и леву руку, 
били су већ толико одмакли да је мирне душе могао да је Богосави положи на груди. Откопчавао 
јој је дугмић по дуг-мић. док сасвим није раскопчао попадију. Његова ситна шака што је, црна и 
скврчена, деловала као да је требало да постане канџа, па се у последњем тренутку 
предомислила, међу њеним бујним грудима правила је чуда, раздрљила је стаменој и постојаној 
Богосави не само недра, већ и душу. Тако Богосава не види више прашњава кукурузишта, 
сунцокрете што јој преко плотова клањају, куће не види и кућишта, као што не види ни људе које 



сусреће или поред којих пролази ни изразе на њиховим лицима када угледају ову покретну 
изложбу скаредности на њеном путу ка планини. Крсте се људи и остају без речи, само као 
нечујно мрмољење омиче им се пита-ње Шта би Богосави?, а Ђака готово и да не примећују, 
толико је до сада већ утонуо у попадијину меку слабину. Али је Богосава забацила главу да јој 
поглед јутрос путује само небом, види једино облаке, плаветнило и врхове топола замочене у 
њега, и све што види, дакле отегнута трака неба, безоблични облаци, суварци топола, као и оно 
што нејасно види, што само зна или слути да постоји, почиње, у светлости оног што јој Ђак пева 
на уво, да се заокругљује, да испуњава један круг светлији од света, и она постепено поима 
смисао свега, виши смисао... Није мала ствар када жена крене у недељу ујутро у чаршију, тек 
шетње ради, да убије време, док прођу сваконедељна молепствија, док се свет не разиђе од 
цркве, а врати се из вароши са погледом на свет, обогаћена и, с обзиром на улогу неугледног 
човечуљка што се зарио у њен бок, у једном посебном, лепом смислу бременита. И таман 
Богосава хтеде да повуче поглед из небеса, да га спусти на Ђака, да њега са своје стране 
оберучке загрли, пољуби га у умно чело или у теме и узвикне: Јој, јој, егзистенцијалисто мој, кад 
се прекиде трака неба, растури се и раскаиша колут осмишљеног света, јата облака у бришућем 
лету прхнуше изнад њега, испретураше се и пободоше врховима у земљу тополе, а на главу њену 
и филозофову, пошто и једна и друга глава задобише по један туп, веома туп ударац, насади се 
по бреме сламе, брлог неки, па им се онда Земља, сама Земљина кугла, прикраде страга и 
грушну их свом силином у леђа, и то својим најтврђим делом, грбавим путем што скреће у 
црквену порту, а који су вековима табали и набијали верници... Шта се догодило? Догодило се да 
су у јеку филозофске распре, када је све било и видљиво и опипљиво, нарочито Ђаку што је 
сваку своју мисао рукама најречитије изводио до краја, стигли до цркве и да је кобила, добро 
знајући пут, сама са џаде скренула у стрму порту. Поп је после богослужења управо био 
закључао црквене двери и кључ заденуо за појас, окренуо се – и имао је шта да види. Прво је 
поверовао да не види добро, да га је после сумрака у цркви заслепило светло дана, па је застао и 
протрљао очи, а када му се поново указала иста незгодна слика како сатана у његовим чезама 
растура попадију, замрачио му се тренутачно и вид и ум и он даље није знао шта чини. А чинио 
је следеће: пресрео је на стрмини више капије кобилу, зауставио је и испрегао, а онда још и 
попридигао рудице тако да су се чезе преврнуле уназад, а оба путника главама и леђима бубнула 
о тврду земљу. Сада превртљиво возило стоји насађено насред дворишта и својим рудама 
нишани у небо као превелика двоцевка. Попадија још лежи опружена полеђушке попут големе 
корњаче изврнуте на оклоп која сама не може да се окрене и врати на ноге, стење и опире се 
петама и врхом темена о тло да би од њега одвојила убијена и огуљена леђа. 

Ђак Н. се после пада сковитлао, скарликнуо као пребијено керче и одваљао се за плот где је 
главом доспео у боцу и коприву. Тако су били бубнули о ледину да су се од потреса, као од 
земљотреса, осуле жуте бундеве наслагане негде у врху дворишта и сада се котрљају низ порту, 
у корову за плотом налазе Ђака и накнадно му умекшавају леђа. Да овако на себи не осећа 
њихово дејство, поверовао би да се то низ двориште не разлећу бундеве, већ да су свецима на 
слици изнад црквених врата попадали ореоли. 

Поп још стоји насред порте, повише насађених чеза, истањио се и постао сенка, строга црна 
линија која се усправља од земље до неба. Можда још није свестан свога дела и његових 
последица. Јер, Ђак ће се брзо извући из коприва, још пре но што га сасвим заспу бундеве, 
подвиће реписоне стране плота узети опет пут под ноге да би се поново зарио у прву мекоту на 
коју наиђе. Богосава ће се опоравити од потреса и излечити рањава леђа. А он? Шта му је 
требало да јутрос овако гадно посрне пред храмом божјим и можда већ на прагу раја. Јер за 
месташце у рају био је Бога већ умолио и ко зна хоће ли после овога опет моћи да га 
умилостиви. Не стиче се сваки дан царство небеско.
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