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Ку ћа Крсма но ви ћа

Пред зала зак сун ца, у субо ту, 9  новем бра 1918, 
врхов ни коман дант срп ске вој ске и врши лац кра
љев ске вла сти, регент Алек сан дар кара ђор ђе вић, 
сти гао је у осло бо ђе ни бео град  Тре ба ло је да у пре
сто ни цу дође два дана рани је, али је замо љен да 
саче ка док се не раш чи сте барем цен трал не улице 
пору ше ног и спа ље ног гра да, док се не попра ве 
поки да не теле фон ске лини је и док се, што није било 
нева жно, не про на ђе и опре ми нека при стој на кућа 
за пре сто ло на след ни ка, јер су оба кра љев ска дво ра, 
и Стари и нови, била тешко оште ће на 

у бео град је уја хао на коњу, у већ избле де лој 
масли на стој уни фор ми пеша диј ског пуков ни ка, у 
којој је, као мла дић од два де сет и чети ри годи не, 
1912  повео трупе на Ото ман ску импе ри ју, годи ну 
дана касни је пора зио и бугар ску вој ску, а наред ног 
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лета, кад је његов отац, краљ Петар, због боле сти и 
ста ро сти, на сина пре сто ло на след ни ка пре нео кра
љев ска овла шће ња, постао и врхов ни коман дант 
арми је мале кра ље ви не Срби је  Под запо вед ни
штвом мла дог кра ље ви ћа, пеша диј ског пуков ни ка, 
њего ва вој ска је зачу ди ла и зади ви ла и саве зни ке 
и непри ја те ље, када је, два пута, до ногу поту кла 
и пони зи ла више стру ко број ни је инва зи о не трупе 
моћ не Аустро у гар ске царе ви не  ни када су на Срби
ју уда ри ле и елит не пру ске диви зи је, а бугар ска вој
ска са исто ка, пеша диј ски пуков ник Алек сан дар 
кара ђор ђе вић није при знао пораз ни при хва тио 
тра же ну пре да ју  Са сво јом вој ском, мини стри ма, 
посла ни ци ма, са држав ном бла гај ном, са ђаци ма, 
сту ден ти ма, са наро дом који је за то прег ну ће имао 
сна ге, запу тио се у избе гли штво  Остат ке своје кра
ље ви не водио је кроз врлет ну и мра зом око ва ну 
Алба ни ју, оста вља ју ћи десе ти не хиља да мртвих у 
сме то ви ма, журе ћи ка мору и Фран цу зи ма, сво јим 
рат ним саве зни ци ма, који беху једи ни спас  на грч
ком остр ву крфу опо ра вио је арми ју и пре ба цио је 
на Солун ски фронт  у про бој тог фрон та, у вихор ни 
повра так у отаџ би ну, кре нуо је 15  сеп тем бра, у зору  
„Хи тај те, само хитај те, не смете заста ти ни трена и 
пру жи ти при ли ку непри ја те љу да се осве сти и при
бе ре!“, наре дио је сво јим коман дан ти ма  „мно го је 
ово ризич но“, рекао му је коман дант саве знич ких 
сна га, фран цу ски гене рал Фран ше д’епе ре 
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И, ево, само четр де се так дана од Алек сан дро ве 
наред бе о „ви хор ном поврат ку у отаџ би ну“, њего ва 
вој ска осло бо ди ла је сву Срби ју  нем це, Аустри јан
це и мађа ре сада срп ске трупе гоне кроз Пано ни ју, 
пре шле су и преко Дри не, про ди ру у босну, журе ка 
Загре бу и Сло ве ни ји, а јадран ски бата љо ни ка Црној 
Гори, Дубров ни ку и Спли ту  „мо лим вас, висо чан
ство, наре ди те да наша вој ска заста не, да се не уда
ља ва од Срби је, идемо у непо зна то“, тра жио је вој
во да Живо јин мишић  „Иде мо у наше“, одго во рио 
му је врхов ни коман дант, сат пре него што се, на 
свом коњу, у прат њи само јед ног ађу тан та и дво ји
це вој ни ка, поја вио на тргу испред хоте ла Сла ви је 

И да је хтео, јашу ћи, да про ду жи ка цен тру пре
сто ни це, он то није могао  Сја хао је, а оку пље ни свет, 
углав ном стар ци, жене и деца, гур ка ли су једни дру
ге, да му се при бли же и да га виде  ника квих покли
ча, нити песа ма, нити гала ме није било  Пара ли са ни 
од радо сти и зачу ђе ни брзи ном којом је сти гла сло
бо да, у тиши ни, као да су на сахра ни, доче ка ли су 
Алек сан дра  једна девој чи ца пода ри ла му је букет 
хри зан те ма, зау сти ла да нешто каже, загрц ну ла се и 
запла ка ла  ни он није ништа рекао  Пољу био је то 
дете у чело, па у косу, из пуков нич ког шиње ла изву
као мара ми цу и при нео је очима девој чи це  Пеши
це је, упа дљи во издво јен испред наро да, ишао ка 
Тера зи ја ма и кра љев ском дво ру, па про ду жио кнез 
миха и ло вом ули цом према Сабор ној цркви  Сунце 
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је већ било зашло, новем бар ски мрак спу штао се на 
бео град  Шапка на Алек сан дро вој глави ста ра је и на 
неко ли ко места искр за на, шињел изгу жван, чизме 
изно ше не и пра шња ве, лице му стег ну то и потам
не ло  „Де те наше напа ће но“, про ша пу та ла је једна 
ста ри ца, а у тој олов ној тиши ни и шапат је одзва њао 

Слу жба бла го да ре ња богу за срп ску побе ду у 
том стра шном рату пре је личи ла на неки мистич
ни обред  водо ви за елек трич но осве тље ње још су 
били поки да ни, па су већ густи мрак, и у цркви и 
у пор ти, пре пу ној наро да, рас те ри ва ле хиља де све
ћа, жмир ка ла су упа ље на кан ди ла и одзва ња ло хор
ско пева ње Слава тебе, Госпо ди! Изне на да, у цркву 
је уле тео један гавран, грак ћу ћи узле тао до купо ле, 
ода тле се, нагло при ви ја ју ћи крила уз тело, стр мо гла
во спу штао скоро до глава зачу ђе ног и запла ше ног 
све та  многи зага ла ми ше и, машу ћи рука ма, кре ну
ше да ту пти цу, гла сни ка несре ће, исте ра ју из цркве  
Гавран изле те напо ље, у помр чи ну, а регент Алек
сан дар рече: „мој гавран, прати ме од почет ка рата “

у бли зи ни цркве, док је слу жба тра ја ла, један 
фран цу ски офи цир викао је у теле фон ску слу ша
ли цу, повре ме но и псу ју ћи, јер се, на момен те, веза 
пре ки да ла 

– Дик ти рам из бео гра да    ало, ало, дик ти рам 
пола ко и гла сно, запи суј те сваку реч    опро сти те 
што псу јем    чим се поме рим не чујем вас    сада 
вас опет чујем    Текст је за наслов ну стра ну    ало, 
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ало, да ли ме добро чује те? Ако веза пук не, зваћу 
поно во  Иде мо, журим, пиши те    Алек сан дар од 
Срби је  ко је он? Хани бал или Алек сан дар вели ки? 
Или је он и срп ски бизмарк и Гари бал ди, који хоће 
да ује ди ни југо сло ве не и ство ри држа ву југо сла
ви ју? Пре две годи не био је Хани бал, када је преко 
албан ских пла ни на пре вео своју глад ну, боле сну и 
полу мр тву вој ску  нама, Фран цу зи ма, који смо те 
муче ни ке доче ка ли у лука ма јужног јадра на, под нео 
је спар тан ски рапорт: Срби ја је пала, али није пала 
њена вој ска, ста вља мо се под фран цу ску коман ду, 
да са Фран цу зи ма идемо у смрт или сла ву! Пишем 
ово у бео гра ду, деве ти је новем бар, Алек сан дар је у 
цркви, богу се захва љу је на свр шет ку рата и саве
знич кој побе ди  За ту побе ду он је нај за слу жни ји  
нарав но, наш фронт према нем ци ма био је цен
трал ни, нај ве ћи и нај кр ва ви ји  Али и тај фронт је 
про би јен 15  сеп тем бра, кад је Алек сан дар кре нуо 
у про бој фрон та код Солу на  Од оне давне бит ке, 
кад је Алек сан дар маке дон ски раз био десет пута 
број ни ју и моћ ни ју силу пер сиј ског цара Дари ја, 
ништа слич но није се поно ви ло у свет ској исто ри ји 
рато ва ња    Ало, ало    чули сте, да ли је потреб но да 
поно вим? у реду, наста вљам    Под виг грч ког Алек
сан дра поно вио је и, чак, над ви сио Алек сан дар од 
Срби је и југо сла ви је, коју ства ра  Одмор на, у бун
ке ре уко па на и нај бо ље нао ру жа на, бугар ска арми ја 
од три ста хиља да вој ни ка раз би је на је за три дана  
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многи од тих вој ни ка су веро ва ли да су скоро сви 
Срби помр ли још у гуду ра ма Алба ни је  „бе жи мо, 
иду мртва ци“, гово ри ли су, напу шта ли шан че ве и 
баца ли оруж је  немци и Аустри јан ци нису успе ва ли 
ни да се утвр де на новим поло жа ји ма  наша коњи ца 
једва је сусти за ла срп ску пеша ди ју  Пред том вој
ском били су само бог и рас па ме ће на непри ја тељ ска 
сила у панич ном бежа њу    Пар дон, шта каже те? у 
реду, пона вљам послед ње две речи: панич ном бежа
њу    могу ли да наста вим? вој нич ка гени јал ност    
изба ци те то    вој нич ко визи о нар ство и неу стра ши
вост, која је често фана тич на и вен ча на са смр ћу, 
у крви су Алек сан дро ве поро ди це  родо на чел ник 
дина сти је кара ђор ђе вић је кара ђор ђе, Црни Ђор ђе, 
сељак из срца Срби је, који је дигао уста нак про тив 
Тур ске царе ви не и рат нич ком гени јал но шћу зади
вио и нашег бона пар ту  Отац Алек сан дров, краљ 
Петар, који је стар и тешко боле стан, још је у Грч кој, 
на лече њу  ми, Фран цу зи, пам ти мо га као нашег 
поруч ни ка, поруч ни ка кару, како смо га зва ли, у 
рату про тив Пру ске    Ало, ало, нешто сте пита ли? 
у рату про тив Пру са, про тив нема ца, а не руса    у 
реду, сре ди те то, наста вљам    Алек сан дро ви коман
дан ти су офи ци ри обра зо ва ни на нашим, немач ким, 
аустриј ским и руским вој ним ака де ми ја ма  нема у 
евро пи данас ни мар ша ла ни фелд мар ша ла изнад 
њих  А скоро сви Алек сан дро ви вој ни ци су сеља ци, 
многи и непи сме ни  Они нису бра ни ли само своју 
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држа ву и свог кра ља, иако им је бор бе ни поклич 
За краља и отаџ би ну  бра ни ли су своје њиве, свој 
хлеб и муку, своје поро ди це, гро бља, цркве    лете
ћи, буквал но лете ћи од Солу на ка Срби ји, ка сво јим 
кућа ма, они су жури ли да виде ко је од њихо вих 
пре жи вео, јесу ли им њиве и воћ ња ци под коро вом, 
да казне туђин ске убице и пљач ка ше, да обна вља ју 
живот, свад бе и песме у сво јим сели ма  у овоме рату 
није било зло чи на рав них зло чи ни ма по Срби ји ни 
вој ни ка заве то ва них побе ди или смрти као што су 
вој ни ци реген та Алек сан дра    Део тек ста који сле ди, 
да се штам па масним сло ви ма    да, масним сло ви
ма    Пира ми ду Цен трал них сила мини ра ли су Срби 
и Фран цу зи, а Срби првен стве но, про бо јем Солун
ског фрон та, и сва пира ми да се сру ши ла  При знај мо 
то без сује те и покло ни мо се срп ским јуна ци ма!

Алек сан дар је напу штао цркву, а фран цу ски офи
цир, који је неко ме дик ти рао свој чла нак за нови не, 
иско ра чио је пред њега и салу ти рао:

– ваше висо чан ство, поруч ник Жискар Соло вје, 
уред ник листа Жур нал 

– Драго ми је, госпо ди не поруч ни че  веома сам 
захва лан вашим нови на ма на свему што пишу о 
нама – осмех ну се Алек сан дар и пружи руку мла
дом поруч ни ку 

– ваше трупе про ди ру дале ко и на север и на 
запад  Докле ћете ићи?
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– Докле мора мо  До наше север не, запад не и јужне 
гра ни це на јадра ну 

– многи вас опту жу ју да ства ра те вели ку Срби ју?
– не вели ку Срби ју, него вели ку југо сла ви ју, 

госпо ди не поруч ни че 
– Имате ли снаге за оства ре ње тог циља? ваши 

ратни саве зни ци, Ита ли ја ни, прете ратом про тив 
вас  Сло ве ни ја и дал ма тин ска обала јадра на при
па да ју њима  Тврде да им је то дато 1915, у лон до ну 

– нисмо ни у лон до ну ни у 1915  годи ни  рат је 
завр шен, а ратни циљ Срби је био је ства ра ње југо
сла ви је  ује ди ње ње три листа наше народ не дете ли
не – Срба, Хрва та и Сло ве на ца 

– ваши ратни саве зни ци, енгле зи, спо ми њу и 
могућ ност ства ра ња демо крат ске и репу бли кан
ске уније изме ђу Аустри је, босне и Хер це го ви не, 
и Хрват ске одмак ну те од јадран ског мора  Има ли 
Срби ја снаге и за, могу ћи, сукоб са сво јим рат ним 
саве зни ци ма?

– наша снага ника да није била у сили, него 
у прав ди, у вољи одбра не онога што је наше  ми 
пошту је мо све ратне саве зни ке Срби је и неиз мер но 
смо им захвал ни  уве рен сам да је исти однос саве
зни ка према Срби ји 

– Хвала вам, ваше висо чан ство  ваш фран цу ски је 
сја јан  Живе ла Срби ја! – салу ти ра поруч ник, накло
ни се и уђе међу народ око пре сто ло на след ни ка 
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Пу ков ник јеврем Дамја но вић, ађу тант врхов ног 
коман дан та, при ме ти нагли грч на лицу Алек сан
дро вом  Исто га трена регент заву че леву руку испод 
шиње ла  Његов верни пра ти лац је наслу тио шта се 
деси ло 

– је ли то оно, ваше висо чан ство? – упита ша
па том 

– Оно, јевре ме – одго во ри му 

•

И даље у тиши ни, повор ка бео гра ђа на допра ти ла је 
Алек сан дра до куће крсма но ви ћа  Тако су сви звали 
господ ску кућу, тај двор наспрам кра љев ских дво
ро ва  Она је из рата и оку па ци је срп ске пре сто ни це 
иза шла нео ште ће на  Гра дио је, за вла да ви не дина
сти је Обре но ви ћа, неки трго вац мар ко вић, а од 
њега је купио Алек са крсма но вић, тако ђе трго вац, 
који се обо га тио изво зом шљи ва  кућу је догра дио и 
пре у ре дио по угле ду на куће беч ких гро фо ва  умро 
је, без поро да, уочи рата, а кућу заве штао „свом ота
ча ству“  Тра ди ци ја је била у кра ље ви ни Срби ји да 
нај бо га ти ји људи, за живо та, име так дару ју држа
ви и осни ва ју заду жби не које ће чува ти успо ме ну на 
њих  Алек са крсма но вић ни наслу ти ти није могао да 
ће бес кућ ник који ће се, 9  новем бра 1918, усе ли ти 
у њего ву кућу, бити нико други до врхов ни коман
дант срп ске вој ске, млади кра ље вић Алек сан дар 
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кара ђор ђе вић  у неви ђе ној жур би, кућа крсма но
ви ћа пре у ре ђе на је у кра љев ски двор  Три дана и три 
ноћи у кући је врве ло од архи те ка та, моле ра, пар ке та
ра, кера ми ча ра, теса ра, сто ла ра, мај сто ра за инста ла
ци је, теле фон ске, теле граф ске и елек трич не лини је  
наме штај, ску по це не тепи хе, умет нич ке сли ке, жар
ди ње ре са цве ћем, покла ња ле су нај бо га ти је поро ди
це  ништа од тога није се могло наћи у пред рат ним 
про дај ним сало ни ма  Све је било опљач ка но  беже
ћи из бео гра да, оку па то ри су одне ли све са собом и 
из оба гра на та ма изра ња ва на кра љев ска дво ра 

у ставу мир но, четво ри ца гар ди ста доче ка ше свог 
врхов ног коман дан та испред куће крсма но ви ћа  Он 
се окре ну и махну наро ду који га је допра тио  

– лаку вам ноћ, и хвала на свему – рече  
– лака ноћ и теби, госпо да ру – пови ка, сна жно, 

неки сељак у шума диј ском оде лу  био је то једи ни 
поклич који се чуо тог попо дне ва и вече ри 

– је ли минуо бол? – упита га ађу тант док су ишли 
ка трпе за ри ји 

– Добро је – одго во ри  
– Да зов нем док то ра које на?
– ја сам себи док тор, јевре ме  у Пари зу су ми 

рекли да ћу, док живим, трпе ти после ди це тифу са 
и Алба ни је    кад ме жигне у желу цу, заву чем руку 
испод уни фор ме, при ти снем дла ном то место, загре
јем га и бол попу сти или про ђе    не бри ни, седи да 
руча мо 
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Ађу тант зна да није језич ка ома шка у пита њу  
Алек сан дар једе само два пута днев но  Доруч ку је, 
обич но, после под не, а руча уве че  уста је пре шест 
сати изју тра  И одмах пали цига ре ту, фран цу ски 
голо аз са нај же шћим дува ном  Дро ги ра се и тру
је  При па љу је цига ре ту тек допу ше ном цига ре том  
Зачу до, не кашље од толи ког отро ва  лека ри, и срп
ски и фран цу ски, уза луд га саве ту ју и упо зо ра ва ју 

на сто лу, за којим касно увече руча ју, има вруће 
мла де јаг ње ти не и пра се ти не, срп ских и фран цу
ских сире ва, гове ђе пршу те, свеже уло вље них риба у 
Сави и Дуна ву, разних сала та, чак и кави ја ра  Алек
сан дар узима само тањир пиле ће супе, две кри шке 
пре пе че ног пше нич ног хле ба, млади сир и неко ли ко 
језгри ора ха  Појео је то брзо, као да испу ња ва неку 
непри јат ну оба ве зу и жури да, што пре, догра би 
цига ре ту  Ађу тант је дома ћи ци кухи ње, која дежу ра 
у ћошку трпе за ри је, већ пре нео наред бу да реген та 
не сме нут ка ти било чиме нити пока зи ва ти своје 
чуђе ње и жалост што он тако мало и пре бр зо једе 

– Где ми је радна соба? – упита ађу тан та Дам ја
но ви ћа 

– Иза оних вра та    и спа ва ћа соба је тамо  Дозво
ли те да вам пока жем 

– није потреб но  Идем да погле дам при спе лу 
пошту  брзо ћу се вра ти ти, па да про ше та мо 

– касно је, умор ни сте  А и мрак је, многе ули це 
нису осве тље не 
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Алек сан дар је читао повер љи ве депе ше из Жене
ве, Пари за, лон до на, из Загре ба, из Спли та, из рима, 
из Под го ри це, из вашинг то на, мрштио се, про жди
рао дуван ски дим, уста јао иза стола и полу гла сно 
псо вао  За то време ордо нанс његов, пуков ник јеврем 
Дамја но вић, изда вао је наред бе обез бе ђе њу  мора
ју, дис крет но, пра ти ти Њего во висо чан ство и бити 
при прав ни на све  мрак је, а непри ја тељ је, могу ће, 
у граду оста вио и атен та то ре 

•

– Идемо – рече Алек сан дар и, ужур ба но, крену ка 
изла зу 

Ишли су кроз парк, испред кра љев ских дво ро ва, 
па скре ну ли десно, нео све тље ним буле ва ром који је 
водио ка Зве зда ри  нико га, скоро нико га, нису сре
та ли  Из неке кафа ни це чула се музи ка  Алек сан дар 
је, и у шет њи, пушио 

– Зашто сте тако сну жде ни, ваше висо чан ство? 
– упита пуков ник Дамја но вић  – Зашто се не раду
је те побе ди?

– каквој побе ди, јевре ме? – заста де он  – ми 
смо био ло шки оса ка ће ни  више од мили он мртвих, 
изгу би ли смо гото во поло ви ну пушци дора слих 
мушких гла ва, можда и целу тре ћи ну наро да – уздах
ну и убрза корак  – Земља нам разо ре на, опљач ка на 
и опу сто ше на  Од Ско пља до бео гра да, куда сам 
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про шао, само јад, смрт и глад  ко ће да оре, да сеје, 
да жање? Оста ло нам село и без сто ке, нема више 
ни коњâ – опет заста де  – Знаш ли, јевре ме, да сам 
замо лио Фран цу зе    стра шно, тешко ми је да то и 
теби кажем  Хиља де наших инва ли да из њихо вих 
бол ни ца уско ро ће кре ну ти у Срби ју  молио сам 
Фран цу зе да пусте само оне који имају ноге, јер коњâ 
за инва ли де без ногу ми нема мо    коју то побе ду да 
сла вим? како да се раду јем када ми се пла че!

– немој те тако, ваше кра љев ско висо чан ство  Из 
јед ног зрна пше ни це никне сто ти ну зрна  умно жи
ће мо се ми и осна жи ти врло брзо  узле те ће мо на 
кри ли ма и снази наше нове и вели ке држа ве 

– Да, да    лице ме ри и пре ва ран ти   
– не раз у мем нај бо ље 
– Изги ну смо за југо сла ви ју, а они    шпе ку лан ти 

и без ду шни тргов ци, мој јевре ме    јавља ми очај ни 
Пашић из Жене ве да су нам при пре ми ли улти ма тум  
јесу за југо сла ви ју, али само као дуал ну кон фе де
ра ци ју две држа ве, Срби је и Црне Горе, са јед не, и 
њихо ве фан том ске репу бли ке Сло ве на ца, Хрва та и 
Срба, која би се про сти ра ла од Алпа до Дри не, са 
друге стра не    Та југо сла ви ја би имала две пре сто
ни це, бео град и Загреб, и две вла де  једна би пола
га ла закле тву мени, а друга нека квом народ ном 
вије ћу у Загре бу 

– коц ка ју се, а ника кве карте нема ју у рука ма 
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– узда ју се у Ита ли ју, енгле ску и аме рич ког пред
сед ни ка вил со на  Закли њу се у њего ву декла ра ци ју о 
суве ре ном праву малих наро да на само о пре де ље ње 

– Па то исто пра во, ваше висо чан ство, при па да 
и Срби ма у босни, Хер це го ви ни, у Хрват ској, у вој
во ди ни, у Дал ма ци ји 

– како се узме, мој Дамја но ви ћу  Од Дрине до 
Алпа, удру же ни Сло вен ци, Хрва ти и мусли ма ни 
убе дљи ва су већи на  ми смо у мањи ни и раштр
ка ни, раз ба ца ни, а са њима свуда изме ша ни  Осим 
тога, сећаш се, Срби ја је при хва ти ла анек си ју босне 
и Хер це го ви не Аустро у гар ској монар хи ји  До нове 
и дру га чи је одлу ке вели ких сила то нас оба ве зу је 

– наше при хва та ње анек си је босне и Хер це го ви
не било је изну ђе но 

– јесте, изну ђе но је, али то нигде не пише 
– Дође ми да се уби јем! – пови ка пуков ник Дамја

но вић  – Значи да смо уза луд искр ва ви ли и да су 
наше жртве пале за нашу невер ну бра ћу, која нас 
изда ју  Шта ћемо и куд ћемо, ваше висо чан ство? 
– раши ри руке, у помрчи ни, пред врхов ним коман
дан том вој ске коју, широм евро пе и све та, оба си па ју 
похва ла ма и дивље њем 

нео че ки ва но, из кафа ни це, у којој се, и даље, чула 
музи ка, на ту улицу иза ђо ше тро ји ца сре до веч них 
мушка ра ца  Пија ни, зано си ли су се у ходу и, запли
ћу ћи јези ком, пева ли: Бре вој во до, бре Миши ћу, хајд 
у самар, па на Ска дар, кроз Алба ни ју  у трену јед ном 
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обре ше се пред њима дво ји ца мома ка из реген то вог 
неви дљи вог обез бе ђе ња и скре ну ше их у спо ред ну 
ули чи цу  

– Овамо не може те, укла ња мо зао ста ле мине – 
рече један од пра ти ла ца, а пијан ци послу ша ше  

– мами цу им швап ску – рече један од њих  – И 
мами цу и сестри цу – рече дру ги 

Алек сан дар плану на ађу тан та: 
– Ово да ти је и први и послед њи пут да моби ли

шеш икога да ме обез бе ђу је у Срби ји!
Пу ков ник, увре ђе но, одго во ри: 
– То није ни разум но ни исправ но, ваше висо чан

ство  ваша глава је данас оно нај ску пље и нај вред
ни је што има Срби ја 

– моја глава је стал но на пању и чека секи ру  Знам 
ја то, мој јевре ме    Опро сти, пре на глио сам  крв ми 
пла хо ви та, брзо пла нем, а данас морам да побе ђу
јем себе, да ми мач буде разум, а не срце, да будем и 
нагао и тих, и добар и зао, искрен и лукав, пре пре
ден – заста де да при па ли цига ре ту 

– не реко сте шта ћемо и куд ћемо? – загле да му 
се ађу тант у очи 

– може мо ми, коли ко још сутра, стати са нашом 
вој ском на запад не и јужне гра ни це које ода бе ре мо 
и про гла си ти вели ку Срби ју  Пола Сла во ни је, сву 
босну и Хер це го ви ну и пола Дал ма ци је може мо да 
узме мо  Тамо све ври, локал не вла сти траже сје ди ње
ње тог про сто ра са нама  ја то нећу, ја то не желим   
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– Зашто, за име мило сног бога? – први пут му 
ађу тант уско чи у рече ни цу  – Па, све нам је то обе
ћа но, усред рата, лон дон ским уго во ром 

– Зар и ти, пуков ни че Дамја но ви ћу, насе даш 
лажи ма, про па ган ди коју апи сов ци и многи још 
међу Срби ма шире про тив ства ра ња југо сла ви је? 
– изнер ви ран, вади цига ре ту из пакли це, а цига ре
та му гори међу прсти ма  – ништа нама тада, нити 
касни је, није обе ћа но  Да би при ву кли Ита ли ју себи, 
наши ратни саве зни ци, и Фран цу зи и енгле зи и 
руси, дали су јој, лон дон ским уго во ром, пола Дал
ма ци је, боку, пола Сло ве ни је са Љубља ном и глав на 
остр ва у јадра ну  Све су то дали Ита ли ји и ове ри
ли пот пи си ма и печа ти ма, кри ју ћи од Срби је, иза 
леђа Срби је, и ништа нас и не пита ју ћи    као ратни 
побед ник, и то вели ки побед ник, каквим се пред
ста вља, Ита ли ја на миров ну кон фе рен ци ју у Пари зу, 
где ће се одре ђи ва ти нове држав не гра ни це, иде са 
лон дон ским уго во ром у џепу    А ми на ту кон фе
рен ци ју мора мо отићи са ује ди ње ном југо сла ви јом  
мора мо, госпо ди не пуков ни че 

– Ипак ћемо, зна чи, нашом вој ском запо се сти све 
што ће бити та југо сла ви ја?

– нема нам дру гог избо ра  већ смо запо се ли боку, 
изби ли на дал ма тин ско море, за дандва биће мо у 
Спли ту, пот пу ков ник Сте ван Шва бић је са сло ве
нач ким добро вољ ци ма стао на крај њу нашу запад ну 
гра ни цу  ризи ку је мо, нарав но, ору жа не чар ке, чак и 
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већи сукоб са Ита ли ја ни ма, али они ризи ку ју много 
више  Они оти ма ју туђе, а ми бра ни мо сво је  И зна ју, 
добро знају шта је срп ска вој ска – нео че ки ва но се 
осмех ну, али му се, већ сле де ћег тре на, лице затег ну 
у страх или бол  – уби ме Црна Гора! – уздах ну са 
муком коју, све да је и хтео, није могао да сакри је 

– Шта то реко сте? – зачу ди се пуков ник Дам
јано вић 

– Суд би на југо сла ви је одлу чу је се у Црној Гори    
кћер ка мог деде, мог ђеда краља нико ле, а моја 
тетка јеле на, ита ли јан ска је кра љи ца  Зове оца у 
рим  Замо лио сам Фран цу зе да нека ко спре че то 
пре се ље ње мог деде из Фран цу ске у Ита ли ју, јер је 
план да га Ита ли ја ни врате у Црну Гору  И, за сваки 
слу чај, наре дио сам нашој вој сци да спре чи повра
так краља нико ле на Цети ње, ако се доко па рима и 
отуда кре не    јесам ли гре шан, питам се? роди ла ме 
је, као што знаш, Зор ка, кћер ка нико ли на    нисам 
мајку ни запам тио  Поди за ли су ме ђед нико ла и 
бака миле на  Црно го рац сам, јевре ме, коли ко и 
Шума ди нац – глас му је подрх та вао, застао је пред 
кућом крсма но ви ћа 

– Хлад но је, да не сто ји мо на улици – рече његов 
ордо нанс 

– Живот је, мој јевре ме, вели ка замка и заго нет
ка – рече у кући, кад седо ше  – Пам тим добро, имао 
сам шест или седам годи на, седео сам ђеду на кри
лу  наиђе неки кра љев гла вар, а мој ђед му рече: 
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„не ми ран ми овај унук, хоће да ми смак не капу са 
гла ве “ Тај сер дар му одго во ри: „вје ру ти и бога зада
јем, госпо да ру, јед ног дана ће ти је и ски ну ти…“ И 
ски дох му је, јевре ме  морао сам, морам  једна држа
ва, а два кра ља  То не може  мој оста ре ли и добри 
деда нико ла неће да при хва ти ову суро ву исти ну, 
а гово ри да и он, као и ја, хоће југо сла ви ју  Он је, 
каже, за феде рал ну или кон фе де рал ну југо сла ви ју  
није про ти ван ни про јек ту да ту југо сла ви ју творе 
кра ље ви на Срби ја, кра ље ви на Црна Гора, и југо
сло вен ска репу бли ка Хрва та, Сло ве на ца и Срба    
Изма ни пу ли са ли га Ита ли ја ни  Таква југо сла ви ја 
је немо гу ћа  Пону ди ли су му и јадран ско при мор
је до изнад Дубров ни ка    Ста рач ка сује та, шта ли 
је? не знам  југо сла ви ја је идеал којем мора мо да 
жртву је мо и Срби ју и Црну Гору  Ово не раз у ме ју 
ни многи овде ни многи на Цети њу, у мом род ном 
зави ча ју    Поврх све га, јевре ме, неки наши вој ни ци 
и жан дар ми чине стра шне и нео про сти ве гадо сти 
по Црној Гори! – уста де, крену да шета по сало
ну  – Иди у своје ода је – рече ађу тан ту  – мени се 
не спа ва, оста ви ме само га    врати се, да још мало 
пораз го ва ра мо – пре до ми сли се 

– О чему да пораз го ва ра мо? много је касно и 
много сте исцр пље ни, ваше висо чан ство – седе 
ордо нанс наспрам Алек сан дра 

– О тај ном лон дон ском спо ра зу му, о неча сном 
улти ма ту му Фран цу ске, енгле ске и руси је упу ће ном 
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Срби ји    ујео си ме, мало час, за срце, јевре ме  није 
могу ће да не знаш да је улти ма тум наших рат них 
саве зни ка, који нам је испо ру чен у авгу сту пет на е
сте, био десет пута по нас опа сни ји и мизер ни ји од 
аустриј ског улти ма ту ма четр на е сте  И да не знаш 
да ни ја ни Пашић не знамо ни данас шта је све, у 
нај ве ћој тај но сти, одлу че но и пот пи са но у лон до
ну, у апри лу пет на е сте  нешто зна мо, а нешто не 
знамо ни сада 

– како да то ја знам када то, висо чан ство, не знате 
ни ви? Само сам рекао оно што се прича уве ли ко и 
јав но  А прича се, висо чан ство, да су нам саве зни
ци били пону ди ли вели ку Срби ју, и да смо то ми 
одби ли 

– За тајни лон дон ски спо ра зум са Ита ли јом начу
ли смо кра јем апри ла  Одмах сам у Петер бург упу
тио дво ји цу наших ака де ми ка, Алек сан дра бели ћа 
и Љубу Сто ја но ви ћа  у руску пре сто ни цу сти гли 
су два де сет и осмог апри ла, а мини стар спољ них 
посло ва Сазо нов при мио их је тек шестог маја, дрско 
и без вољ но 

– Десет дана су чека ли на при јем  увре дљи во, 
збиља увре дљи во – рече пуков ник јевре мо вић 

– ула зе ћи код њега, про фе сор белић је рекао: 
„ми дошли, а ви то, очи то, нисте желе ли “ То је био 
про фе сор ски и дипло мат ски шамар Сазо но ву    Да 
скра тим  руски мини стар је одбио да каже шта пише 
у тај ном спо ра зу му са Ита ли јом  Само је наго ве стио 
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да ћемо ми, веро ват но, бити огор че ни, али да Срби 
мора ју схва ти ти да су руси ји потреб ни и други рат
ни саве зни ци, много важни ји од Срба  рекао је да 
су Ита ли ја ни тај вели ки саве зник и да Срби не могу 
оче ки ва ти да им руси ја буде раме за пла ка ње 

– То је рекао? – зачу ди се пуков ник Дамја но вић 
– баш тако је рекао и додао да раме за пла ка

ње тра жи мо у Пари зу, јер су Фран цу зи подо зри ви 
према Ита ли ја ни ма, у њима виде своје рива ле    Тек 
у авгу сту сазна ли смо за улти ма тум саве зни ка  у 
пору ци без пот пи са и печа та, Срби ји је, у слу ча ју 
побе де саве зни ка, обе ћа но про ши ре ње у вој во ди ни, 
а могу ће и пола Сла во ни је, цела босна и Хер це го
ви на, као и јужна Дал ма ци ја, коју ћемо дели ти са 
Црном Гором  могу ће, могу ће, тако су пору чи ли  
А могу ће и да ћемо, то што нам је обе ћа но, дели ти 
и са Хрват ском, иако та држа ва није ни посто ја ла 

– Пону ди ли су нам ражањ без зеца – омаче се 
ађу тан ту 

– нису нам пону ди ли ни то  Да бисмо то доби ли, 
мора ли смо    мора ли смо, јевре ме, одмах, у авгу
сту пет на е сте, да сву источ ну маке до ни ју пре да мо 
бугар ској! како си то забо ра вио? Два дана је о том 
ужа сном улти ма ту му, у нишу, рас пра вља ла наша 
скуп шти на  Зах те ва ли су и да се оба ве же мо да ће 
цео банат до Дуна ва, укљу чу ју ћи и Пан че во, после 
побе де саве зни ка при па сти руму ни ји!

– То сам, ето, био забо ра вио 
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– Схва таш ли, јевре ме, коли ко су наши ратни 
саве зни ци били без ду шни и бру тал ни према нама? 
Да би се бугар ска при дру жи ла Антан ти, Срби ја је 
мора ла да пога зи крв своје вој ске про су те у Првом 
бал кан ском рату, кад смо осло бо ди ли маке до ни ју, 
и крв про ли ве ну на бре гал ни ци, у Дру гом бал кан
ском рату, кад нас је бугар ска напа ла и кре ну ла да 
оруж јем узме источ ну маке до ни ју    ето, то је лон
дон ски спо ра зум  После Цера и колу ба ре, где смо 
десе ти не хиља да срп ских глава узи да ли у побе де над 
Аустро у гар ском, тре ба ло је да пот пи ше мо капи ту
ла ци ју пред бугар ском!

– Стра шно и непојм љи во – рече ордо нанс 
– Шта би се деси ло, јевре ме, да сам то при хва тио?
– вој ска би вас зба ци ла, а Апис убио 
– Пусти Аписа и моју гла ву  вој ска би одби ла да 

се бори и Срби ја би била изба че на из рата и оку
пи ра на  Срби ја данас не би била ратни побед ник  
у воду би пао и онај ражањ без зеца, про ши ре ње 
држа ве на запад 

– Апсо лут но би тако било 
– Све ово, јевре ме, знају сви који ме данас, после 

стра шне и вели ке ратне побе де Срби је, про кли њу 
што нисам при хва тио пону ђе ну вели ку Срби ју пет
на е сте, или што вели ку Срби ју нећу ни сада, него 
сам лудак загле дан у југо сла ви ју  Сви они знају и то 
да је та њихо ва вели ка Срби ја немо гу ћа  Ако нема 
југо сла ви је, биће неза ви сне Сло ве ни је, неза ви сне 
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Хрват ске, неза ви сне босне и Хер це го ви не, можда 
и неза ви сне маке до ни је  мали наро ди мора ју, на 
миров ној кон фе рен ци ји у Пари зу, доби ти право на 
своје држа ве, каже аме рич ки пред сед ник вил сон, а 
он ће и ведри ти и обла чи ти у вер са ју 

– много сте се узбу ди ли, ваше висо чан ство  Све 
сте у пра ву  не заме ри те мом незна њу и оној глу па
вој опа сци о лон дон ском уго во ру 

– Иди, јевре ме, наспа вај се  ја идем да нешто 
пишем 


