
12 — Premeštaj

Majka neje ’tela to da uradi, to da ve odma’ bude jasno. Da je ’tela da
me utepa, ne bi’ me udarila s dršku, nego sa motiku, i ne bi sedela uz men’
svu noć poslenak pa da me ljubi i da me ne bude stra’. Desilo se, eto, mlogo
sam vu nasekirao, bandoglav, što nesam ’teo da idem da tražim tatka kad
smo videli da smo se zagubili, i malo je jače zama’nula i desilo se. Ali neje
lepo toj što je posle otišla a men’ me ostavila ovdenak, mlogo sam se plašio
i vuci su se vrteli okolo i jesje da ne mogu da me izedu kad sam već ubiven,
ama mnogo strašno zavijavu, i prosto, mlogo je gadno kad si sam-samcit u
polje. A nesam mogô da se pomerim iz to polje – do jarugu odovud i do šumu
odonud, tol’ko sam samo mogô da se mrdam, a da odem u selo i da pođem
za majku, jok. I posle su dolazili da me traže. To im je majka rekla ’de sam,
ama oni nisu lepo potrefili pa sve stignu do jarugu, a ne preskaču vu, a ja što
sam vikao, nisu razabrali, možda me nisu ni čuli, koj bi ga znao, videli me
nisu sigurno.

Treću noć kad sam sedeo tu, mlogo sam plakao, mlogo, i u neko doba
dođe mi neka baba i kaže mi kako od plakanje vajda nema, nego ja ako ’oću
da se mrdam otud, da se manem od brigu kad će nekoj da me nađe i da me
sa’rani i ’oće li mlogo da plaču majka i tatko i sestra po men’, nego da si gle-
dam da begam otud takoj što ću si zamišljam na kakvo mesto ’oću da živim
od sade, pa će možda nekoj da dođe po men’ i da me odvede na to mesto.
Ama ja jok, sve si mislim za majku i tatka, malo i za sestru, mada mi je ona
mlogo dosađivala s one njojne igre i izmišljotine pa sam vu često udarao kad
majka ne gleda, ali me ona posle tužila pa opet men’ izubivaju, a to što ona
men’ neje dala da učim pa sam zbog nju imao kečeve i što me je smetala kad
igram loptu i što su me terali da vu čuvam po ceo dan, to nikom ništa, ona
je mala, pa vu sve dozvole jer je kmezava. Ali jeste mi malo muka i za nju,
sad bi’ se igrao i s lutke samo da ne sedim ovde sam. Nema šta da se radi,
samo da se šetkaš i gledaš u travu i drveće, nikoj i ne prolazi. Oni što su do-
lazili nema i’ da se vrnu, a onol’ko me vikaše.



Možda su me svi i zaboravili, ama ja si sve mislim za nji’ i nizašta drugo.
Mora da se neko razboleo čim gi nema da dođu po men’. Sve mi se čini, ako
bi me sara’nili, ja bi’ se ondak premestio tamo na groblje, pa bi’ mogô da i’
vidim kad dođu da zapale sveću i da i’ čujem šta pričaju, a oni će sigurno sve
za men’ da pričaju, i kako sam bio mlogo dobar i vredan i kako neje trebalo
da budem ubiven i kako će skoro i oni kod men’ da dođu pa će živimo svi za-
jedno, ama bolje nego pre, i bez sestru, ona je mala mlogo, ona treba još da
ostane tamo.

Našli me! I premestili! I tatko mi došô, i to ne da me obiđe, nego baš da
bude s men’, zanavek. Još i’ nema majka i sestra da dođu da me vide, svrću
samo čiča i strina, al’ ja ću i’ sačekam. Znao sam da će me nađu i da i’ duša
boli što sam bio ubiven. A majka neje ni ’tela, to je tako samo ispalo. Sad
ima i ljudi okolo, sad će mi bidne lakše sve da sačekam. Jedino što opet do-
lazila ona baba da mi kaže da treba da si begam i odovud pa da počnem da
zamišljam nešto, al’ ja sam vu oterao, to nek si zamišljaju oni kojima niki ne
dolazi ni grob da im obiđe, al’ ja imam koj će men’ da dođe i imam koj će s
men’ da sedi dotle i ja sam si došô ’de sam teo da bidnem. I nikoj me i ne
bije, sad tatko i ja samo pričamo svašta, šta je sve radeo kad je on bio mali i
kako se sve igrao, pa se i ja to isto igram i mlogo mi je lepo i nigde nema da
begam, samo kad sam se iz ono polje s jarugu izvukô, fala na dobri ljudi što
me nađoše i sastaviše s tatka.


