
НЛ\ЛТЛ\ТЕ

С/ш т/ $е Ја гес "ршас" оспасаса о\окт која ст/ оЈрШапја. ЈсиоР кој/та $е опо ко 
пар/ки к!атра / и у/Ји кпрда ргоЈаје. Ја Ш оп са 1о, пагаспо. кШ р1асеш.

Ј/дтгш $ат Ја ја шаат ршас. РШтеп уа[јЈаЈс\ат. итет Ја сИат / Ја р/кет. ЈоЈе т/ 
ропекаЈ Ја пар/кет пек!о. ра пар/кет ргоРо га \уоји Јики. аН 1о јок пе спас/ Ја $ат ршас. Сак 
/ каЈ гаке1еШт пек1о. пека тео/а зеСапја Ш гагт^ккјапја. ис/шт 1о ра $е роСе рПат гак1о 1о 
гаШт? 2ак1о диШт сгете / Шокпи ИагПји? 1рак. каЈт/ ЈоЈе, ја пар/кет. ра к1а киЈе...

Рсо. Је\Јо $е 1о / хаЈа. РгШеЈо $ат $е пекЈ1 тојШ гоЈака, пјШо^Ш \иЈкша / \се т/ $е 
ст/ Ја Ш пеко. пек'1 ртас. о 1оте / готап тодао Ја пар/ке. Ја 1о пе итет. Рге .шеда. пе итет 
Ја /ст/к/јат. Опо к1о р/кет аато ш гаке1егепа шсшца / 1о. с/ш т/ $е. шсети пе Штс 1рак. 
гаке1еШСи. МогЈа Се 1о пекода / саштаЈ.

бесат зе НапаТапТе* *1, тоје ђађа-1е1ке Напе, која је гоЛепа и Хетипи, а до1ооо сео /Шо1 
ргохгуек и ВиШтрезћ. Мајка те је ^оШПа код пје и огете када зат Шо 8а8\'1т таН, Ш1о је 1о 
Шаопо, јо§ рге Огидод 8ое18код га1а. ОоШо 8е зесат опе ргеПгаТпе Ре&е 8а 1ер^т зеТаНбТет рогеП 
Випаоа, 8етаНога кор 8и јоз 1аШа, 1934. Ш 1935. доШпе, па ре&ап^Ит иНсата НШ, 
робкбНсагшсе 2егко која I Папа8 ро81ор, Наптод 81апа па ргуот 8рга1и АпПгам и1. Нгој 38, 
/апт Рап\ке гокпе киСе, која 8е па1а/Па 1аспо ргекори1а пјепод 81апа, а ратпт I пеке ПодаПаје 
о кој^та 8аПа патегаоат Па р^§ет. \еке ројеПто^Н 8ат 8ахпао т р^8ата Ш кахгеапја гоПНте 
која је хгее1а и МаПагакој.

* Иетаскј: 1е1ка Напа
*2 Ро јеугејзкот окјсаји. и рогоШЈса 8и да, ите81о Јо/еГ. /сак Јо81ка, ра си да 1 ја, и оујт /аке1е§ката. 1ако /уа11.

АН, Па пе дпјаопп, росеси т росе1ка:
Кгајет Шеое1пае81од оека рга\'П1 коп1гасерср8кП1 8гсс181аоа јоб пце ГШо. Лпе81е11с1 I 

апННШНШ јо§ Ш8и НШ ргопаПеш, ра 8и аког1и81 НШ ^еота Но1ш I пасш. I оаксапа јоз пгје Ш1о ра 
8и тпода Песа и ртт доШпата /Шо1а итИа1а. ХНод 1ода 8и хепе гаНа1е тподо Песе, а тподо 
Песе је I итша1о - ра 81а О81апе, О81апе, Вод је 1ако Н1ео. I тоја ргађака Раш Ро1ак, је гоШ1а 
тподо Песе: Ш1о Ш је Пе8е1, а ргехШе1о је 8ато 8е81ого: Напа (гоПепа 1875. доШпе), ВШа (гоПеп 
ттеШи 1876. I 1880.), Рег1а (гоПепа ШтеПи 1876. I 1880.), тоја Нака КохаНја (гоПепа 1894.), 
А1аПаг (гоПеп 1890.) I ЈохеГ ха кода пе хпат п каПа је гоПеп пШ каПа је итго. 2ШеН 8и и 
Хетипи, па РШахи, и Папабпјој иНс Јакооа Кикигтаса Нгој 13, и киса која I Папа8 ро81ојг

№је пп рохпа1о каПа I како 8е Напа, јо§ рге ргуод боеикод га1а, па§1а и Веси. N хпат 
ш како је 8ге1а ЈохеГа Оојса, 8оод НиПисед тиха. 81и§ао 8ат рпсе о 1оте Па је Шо 8Иота§ап I 
Па да је опа, ха огете пједооП! 81иШја, 1/Шгхауа1а 8уИајис1 к1аои’ ро каГапата. Ргета јеПпој 
Го1одгаГј т 1П1 огетепа, Напа је 1Ша паосПа т1аШа Шата, и8ка 81гика Шођго и1едпи1од ког8е1от, 
га8ко§пе Н^81е I 1ерод Нса. и опо огете 8та1гапа је 1ероНсот. ШеН 8и 8е оегооаШо јо§ ха огете 
пркооод когаока и Веси.

Ро§1о је Ш1р1отИао теШШти, Јо^^ка* 2 је, као а8^81еп1 пекод 1аШа сиуепод ргоГе^ога 
81ота1о1ода, Ј/оегепо огете гаШШ и Веси. РпсаШ 8е Ша је ргоГе8ог ргопа§ао 1ек рготу рШгеје. 
РШгеја је опа Но1е81 каШа 8е Ше8ш оШШи I когеп хиђа рота1ја 8ое ^^§е. ХиШ ростји Ша 8е к1а1е 1, 
па кгаји, ^8раШаји. Сијет Ша 8аШа 1и Но1е81 /оои рагаШеп1оха. РгоГе8ог је 1ај 1ек 8ат ргаоко прт



је 1есш 1јиде, гесер! је кпо од ШидШ, а ђоски 8а 1екот дгхао хаНјисапи и казп Кад је оеС Шо 
па итоги, око пједо^е ро81е1је 8и 8е окирШ а8^81епН то1Ш да На 1т кахе Гогти1и, 8а81ао 1од 
1ека, да ћ да ош рга^Ш копбНН. Оп је једпот од пј1ћ дао к1јис од ка8е хаТгаћо да ти 
допе^е опи дођго сиоаии Посаси. б^ако од ртиТшћ је осекћао да Се ирга^о пјети даћ 
сис1о1оогт 1ек аћ је ргоГе^ог, па гахосагепје 8^Ш, Посаси га/ђШ ђасћм је па род. Јо8^ка 8е 
пајђгхе 8пазао, оТгсао и 8и8едпи рго81опји ихео рагсе ^а1е којот је рокирШ рго8и1и Теспоб!. 
Вгхо је 1о одпео па апаНхи, аћ Теспобп пгје ћћо Но^о1јпо На ћ 8е ћоћШ 8^^ роШеђт росћса о 
пјепот 8а81аои. 1рак 8а 1ако пероТришт е1етеппта, 1ек кој^ је оп ро гехићапта апаНхе рга^Ш, 
НеШ^ао је Нођго. Црт је тахао Не8ш расцепаТа ^, ако ђо1е8! пгје зићбе рооНтак1а, 8ргеса^ао је 
пјеп Нај га/оој, а и уешш 81исаје^а, и^ре^ао је На Ш1ес1 расцепТа. Опо 8Ш је па^оНпо ргоГе^ог 
тодао, На ^гап ^8раћ хиђ па 8^оје те81о ра На оп 1и ропо^о ига81е, пгје ти ро1ахНо ха гикот. 
ио81а1от, та1о је оегооаШо На је ргоГе^ог 1о /а^81а тодао. РИапје је На Н је се1а рпса ^81тИа, 
то/На је 8^е 1о ћћа, ха опо ^гете, 8ато Нођго тстЏепа гек1ата. ВИо како ћћо, Јо8^ка је и 
1есепји рШгеје ро81ћао Ноћге гехи11а1е, ћШ је Ноћаг хићш 1екаг, ипао је рипе гике ро81а Ноћге 
рпћоНе. ^еС је и Веси 81екао 1/ое81ап 1те1ак ра је, педНе 1ато, и сеп1ги дгаНа, кирШ јеНпи 1ери 
киСи. Модао је о81аН и Веси 1ато па81ао111 ип1оег/11е18ки капјеш, аћ 8е ^рак оШисШ На 8е 8а 
Напот огаП и Ре81и дНе је и8кого ро81ао рохпа1 хићш 1екаг. \а81апШ 8и 8е и оеПкот 81апи и 
АпШа88у и1. дНе је ћћа пједооа огШпасца. Напа1ап1е, је као 8иргида ид1еНпод Нок1ога Јг. 
ЈохеГа ^ојса, ро81а1а пај1тиСшј1 с1ап рогоШсе, 1та11 8и, као 81о је 1о пјПсооот Нги81оепот гапди 
рпраНаШ, ро81иди, а Јо8^ка је и8кого па§ао Ноћги а8^81еп1ктји, 1ери СтШки о којој Си ка^шје јо§ 
пе81о геСг

№је Напа1ап1е ћћа јеШпо Не1е Раш Ро1ак које је хтеШ и Ре§11. I пјепа 8е81га Рег1а1ап1е
која 8е оеС ргоПс доШпа XX оека иНа1а ха Најппћ ђасца* 3, 
са^оотсага јиоеПга, 81апооа1а је, ^81та тподо 8кготтје, и 
перо^геНпој ћћгпт јеНпод оН то81ооа кој^ оос!е ргеко Оипаоа. 
Ро81о 8е га/ое1а оС тод СеСе ОаокСа, тоја ћака КохаНја 8е иСа1а ха 
ГпШШа КопгаСа 8а кој^т је 1акоИе /1ое1а и Ре811. 8ооје сШе Сегке ћ 
ргоод ћгака о81аоПа је коС гоћће1ја и Хетипи, а пј1ћ скоје 8и 1та11 
оеШк, 1еро игеИеп, 81ап пеСа1еко оС Напе ргооосПП тподо огетепа 
ри1ијиС1 ро Глторг КоС Напа1ап1е је се81о ПогаоПа МадСа, 
Јо/еПооа Сегка, рпшхпа с1еоојка које је, о81ао81 ћех оћа гоћће1ја, 
као пај^Иотабтје се1јаНе и рогоШШ хће1а коН ргаћаке Гаш и 
Хетипи аћ је се81о Но1ахИа ргооосШа ро \Н8е те^еси и Ре§11.

*3 МаДагбкг стка Најпћ

КаНа је, 1914. доШпе ШћШ Рго1 8ое18к1 га1 Аи81пјапћ 8и 8а 
Вехатј^ке ко8е 1ороо1та 1икћ ВеодгаН, а 8гМ 8и ђгапеш 8е, 
1оро\'ппа даИаН Вехатј^ки ко8и топИоге кој^ 8и, рШоеСа 
□ипаоот, рисаН па ћгапШсе ВеодгаНа. Ро1ако\а 8и 8е па8ћ ШтеИи 
с!ое оа1ге, дгапа1е 8и ^т 1е1е1е ШпаН д1аоа, ра 8е тој ргаНеНа оШисШ
с!а ргаћаки Гат, ћаки 1<о/а1јји, 1е1ки Егпи 1 тоји тајки еоаки18е и !>||ка 1. напа 1)ојс
Ре81и коН пај81апје Сегке. I/ Хетипа 8и Но Ра/оое ^8ћ харгехшт 
коНта а хаНт хе1ехшсот. Напа1ап1е Ш је 8гНаспо рптИа. 81ап је ћШ уеНк1, те81а је ћћо 
Но^о1јпо, хћеН 8и ^еота 1еро јег 8е и ВиШтре8Н га1 пгје тподо о8еСао. и Хетипи је о81ао 
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ргадеда ВШр Ро1ак кој1, као дођаг ћдооас, пгје зедео бкгзТешћ гики. икаха1а ти 8е доћга ргШка 
оп је, од једпод Је^гејта, кирго киси и ^ићго^аској ћгој 6. Та киса дапаз розТојћ

Јоз^ка је тогао и гаћ Као хићш 1екаг ппао је оПсШк ст, а па ГгопТ пгје тогао, ра 1ај га! 
Шје ШохШео опако како 8и да ШоауеК ош кој^ 8и ђШ 1ато дде 8е риса1о. №зи ћај га! охћћјпо 
бћуаТШ ш о81аћ и ЛпШгам ић ћгој 36. ЛајоЛе Ш је рододћа 1гад1спа 8тг1 А1аПага Ро1ака, 
Нашпод т1аНед ћгаТа. Оп је, каПа је Аи81гоидаг8ка, 1915. доШпе, ођја^Па га! 8гђц1, Поћго рохШ 
Па 8е ја^^ и 8^оји јеШ1шси. ^а^рћап и Пићи дгаНапзке ро81изпо8ћ оп ћај рохШ пгје тодао Па 
Шђедпе, а пе8по8па ти је ђПа рот^8ао Па се тогаћ Па риса па пекода, Па риса па 1јиШе 8ато 
хћод 1ода §1о /Ше па Пгидој оћаћ пеке геке. Хћод 1ода 8е, ите81о Па иНе и ^ох кој1 се да оШ^е8ћ 
па ћгоШ, ћасго роП Тосак 1од ^81од ^оха. ЈеПап ^ојШк да је, и ро81еПпјет ТгепШки, 8ра8ао 
1хуикау81 да 8а ргиде. 1рак, тдиђго је 81ора1о јеПпе поде. ОШ^ехП 8и да и ^ојпи ћо1шси и 
8хо1поки. АтриТасци је ргехШео а11 8е гахћоко оП 1ићегко1охе која да је, опако ^81ађ1јепод, 
ћгхо 8а^1аШа1а 1916. доШпе.

и ВиШтрезћ је ро81а1о Тезко 1ек ро ха^гзеЉи га1а каПа је таЛа 1919, и МаНагзкој 
ха^1аШао котишзћсИ Тегог Ве1е Кипа. I 1ато, као ро пекот рга^Пи, ге^о1исца пгје Попе1а ш§1а 
Поћго: ите^То паргеТка 8осца1пе рга^Ше - /1осте, ћехит1је ћеПи. ^оНа 1е ге^о1исце, Ве1а Кип, 
8те8ћо 8е и пај1ер& ћо!е1 и сепћи дгаПа 1и, 8а ћгаћјот, огдцао. Рпса1о 8е, рогеП о81а1од, Па 8и

8Нка 2. 8тт1јепо 1926. досНпе и БтНтрехћ па рећезеШдоШзпјки 
ћгака Гат ГЖра Ро1ака.

8(ојв, 81е^а Љ$по: Напа Оојс, Најппћ ^ајпђегдег, пједоуа хепа Рег1а 
^ајпђегдег, Рпћгић Копгаћ, пједоуа хепа Кохаћја 1 Мак81 ^апјђегдег 

8еЉ, 81е^а па Љ^по: ^г. Јохеђ Оојс, Рат Ро1ак, Оге!а ба8оп пјепа 8е8ћа 
Егпа ба^оп, РШр Ро1ак 1 Јохеђ Ро1ак

и ћо!е1 Шо^оШШ д1итгое, 8ћа^1јаН 
Ш и каПе рипе затрапјса, ра 
опПа пјШоНт НреПсата 
хаћуа1а11 1о р^се парцаП 8е. 
Тако је, хатП1јаП 8и, гаШ1а 
ђигхоа/јја - ра тоди опг СезТо 
8и и 1от ћо!е1и иђцаћ... \а81а11 
8и сћкисПса Тегог. Бо патшШса 
је ђПо Тезко Посп Росе1а је 
ШНасца. НапаТаШе Јо8^ка 8и 
бћуаТШ Па ро81иди тогаји 
о1ри8ћћ јег ђ 8ата стјешса Па 
је ^таји тод1а Па т 81ооп 
^еПке перпћке.
Јоз сиоат јеПап б!ар око^ап 
доохс1ет. РпраПао је 
„ГпШШћасци“, ђађтот Шидот 
тихи кој^ да је око^ао Шхао и 

ргеШођЏи Па 8е ђгаШ, коћко 
тохе, ако ро пједа ПоНи Па да 
иђци, ^оШе Ш 8ато 1ики. Ргуод 
таја је, рпса1а т^ је тајка, ђПа 
рагаПа. Мој^ 8и 1о д1еПаН 8а 
ргохога: ро81е пекоћко 8аћ, па 

кгаји рагаПе, па81ира11 8и 1иПасг ОШе^еШ као кга1је^^ ХарсШопп по^Ш 8и роШјит па коте је 
ђго кге^е!, а и кге^еШ је ђго раг кој^ 8е „1иса“... 1Шео1озка рогика Ш 1иШПо? бтеза 1ода 8^дигпо, 
8теза сезТа и котиптти. I т^ 8то, ро Шо1а8ки котиШ^Та, 1та11 ^Пе^аТпе ргуотај^ке рагаШе - 
аН, бгесот, ђех „1исапја“. I ШгидШ д1иро8ћ је ђПо. 1Оеси 8и, па 8^ој паст, таћгећгаП. Моја 1е1ка 
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1 тајка 8и, 8а 8ко1от, тога1е да Ши па гадпе аксце (како 8и 1о 1ада /уаН, пе /пат).Тато 8и Ш 
рптога^аН На сираји корпое доНт гиката. Киктасе, као ћиг/оа8ке, Ш8и ћПе сЈо/соЏепе 
(хашт1ј1уо је На 8е 1о, 1947. Ш 1948. па Хооот Веодгади, Не8а^а1о 1 пеИт тојип 
Ншдапсата). Моји тајки 8и, /ћод 8оеда 1ода, пекако ргећасШ и Вес (дНе 8и Напа 1 Јо8^ка 1та11 
киСи) I опа је 1ато /Ше1а 8ое с!ок и МасСаткој тје О8ро81ае1јепо погта1по 81апје.

бгеСот, котипШат је и МасСаткој 1гајао 8ато перипШ ре1 те^есп а хаНт 8и и 
МасСатки По8Н Китиш, 81апје 8е пекако рптШИо аН је МасСатка 1ек 1921. доШпе о81ођоНепа. 
N се1о таНагаке ^1аНе Но8ао је гедеп1 М^к1о8 НоШ. ВНо је ргуШ Напа 1 8игооШ ро81ирака аН је 
типо 81апје ћг/о па81ирНо, а рпса о котишхти је геНШхто ћг/о Шћп^апа Ш пјШоуШ /Шо1а. 
Моја тајка 8е \та1Па и ВиШтре81и 1 пеко огете је /Ше1а коН Напе, а о81аН с1апоо1 рогоШсе 
Ро1ак 8и 8е оеС гатје ^гаНН и Хетип (кор је 1аНа оеС рпраНао по^оо^по^апој ЈидсШаоШ).

Јо81ка је, као 1/и/е1ап /сШт 1екаг, /а кга1ко огете ро81ао ро/па1 1 1/оап дгатса 
МаНаг^ке. беСат 8е рпса о кгишзашт д1аоата које 8и Но1а/Не и ВиШтре81и На тг оп 1ес /иће. 
То ти је, пагаопо, отодиСНо На ро81апе ро/па1 ко1ексшпаг 8киросепод рогсе1апа, 8Нка 1 
81апп8кШ 8а1ооа. КјШоу 81ап је Шо 1еро п /а опа огетепа, га8ко8по игеНеп. 8а 8иргидот Напот 
оШа/Ш је гес!о\то па оНтог и КагНћаН, МаппејћаН 1 Аћасј (ОраНји). Оћоје 8и ^о1еН идоНап 
/1\'о1 1 и/таП и Ноћгој Игап!. Напа1ап1е 8е и теПиогетепи рготепПа. НоШпе 8и исШИе 8ооје, 
јако 8е идојНа, а Нсе јој је ћПо ро8и1о уе11к1т ћгаНа^Шата. Јо8^ка је, 1о 8ат тподо доШпа 
ка8Тје 8а/пао, 81ирш и пе/пи ое/и 8а (п/Шот. Напа1ап1е је /а 1о /па1а аН 8е пце 1ји1Па. Цједо^е 
пе/по8ћ јој, оегооаИго, ^^8е Ш8и ћПе ро1гећпе, опа је Јо^Ши ^о1е1а па 8оој паст, ^о1е1а је 1 
идоНап /шо1 кор јој је оп рги/ао, а рге 8оеда, сШјешси На је опа 8аНа Љок1ог Ро/с ЈогеЈпе* *4... 
ЦјШ скоје 8и кос! јаопод ће1е/шка пасШШ Покитеп1, пеки \Т81и /ајеПтскод 1е81атеп1а ро 
коте, ако јеНпо оН пјШ скоје итге, па81еНије да опај Ши§ј.

*4 ОоОог Оојс Јоге/пе (таСагекк зиргида ЈокГога Јо/еГа Бојса). Ро 1аЈа8пјет (уегоуа1по аи81гоидаг8кот) ођјсајп. каЈа 8и р18апе 
аЈгеае, па коеегЈта тје р18а1о: догрос1а Напа !)ојс, педо .сиргида /г. Јоге/а Бојса.
*5 ВЈЛкП: (Ггапс. псИси1е: 8те8ап, ђе8т181еп) и опо угете, иоГЈсајеп па/1У /а та1е /еп8ке 1огђ1се, 1а8пе. ИјПтоее 8и ђИе сгпе, 
1акоуапе 1, како 8е теш стПо, одготпе.

^есе Ш8и 1та11, ра 8и тоји тајки 1 1е1ки Егпи гаНо Пг/аН и 8оојој киСН
и Ре81и те је тајка ^оШ1а ^^8е ри1а. 1ако је 1о ћПо рге ^^8е оН 8еНатНе8е1 доШпа, Ноћго 

8е 8еСат и1а/а и киСи и којој 8и Напа1ап1е 1 Јо8^ка ^РтооаП, па81ојтко\'е 8оШсе и рп/ет1ји, 
/аНт 81ереш81а /а81шепод сгсеппп 1ерШот које је ^оШ1о Ш рп/ет1ја Но ргоод 8рга1а дНе је Шо 
пјШоо 81ап, ратНт ргеШоћЏе Ш кода 8е тод1о и 8а1оп Ш Шгек1по и 1гре/апји. 8а1оп је Шо 
оргет1јеп ћеНт пате81ајет и 81Пи 1.иј XVI (тор 8и 1аНа до^огШ На је '4/ ^гетепа"), и/ /Шо^е 
8и ћПе оПппе 8а 8киросешт рогсе1апот 1 Јо^^кШот ко1ексцот Н/ерпШ 8а1ооа, а па Шуашш 8и 
^^8На Нуа ^еНка кп81а1па 1и81ега и које је оеС ћПо идгаНепо е1ек1пспо 8^е11о. РатНт 1 осШки 
1гре/апји и гепе8ап8пот 81Пи. ВНа је 1и 1 /птка ћа81а 8а пеШт ед/оНсшт га^Нпјет, опа је 
81и/Па 1 као ротоСш и1а/ /а ро81иди јег је рогеН ^е/е 8а 81ереш81ет 1 1гре/апјот, ћПа 8ројепа 8а 
ошт кп1от 81апа и коте је /Ше1а 1 гаШ1а ро81ида. Опеопа 8оћа је 1та1а пате81ај и 81Пи 
\аро1еоп III, и пјој је, пагаопо, Шо 1 1аНа оћаое/ап к1а\т\ 8ое је, ро тот 8еСапји ћПо ито1апо и 
1е8ке 1атпосгуепе 1кашпе, а 1еоо 1 Не8по оН 8оГе, па 1ер^т ро81атепНта, ћПа 8и Напа1апНпа 1 
Јо^^кШа тегтегпа рорг8ја. 1/теНи 8а1опа (кор је 81и/Ш 1 као секаошса /а ид1еНпе расцеп1е) 1 
Ппеопе 8оће па1а/На 8е Јо^^кШа огШпасца. СПао 81ап те роШеСа па еп1епјег Ш Н1та Рат / 
А1ек$апЉаг. /к1о\'1 1гре/апје, 8а1опа 1 Ппеопе 8оће 8и ПШ ргерит 81Ша сиоепЈк тај81ога теСи 
кој^та 8е, рпсаН 8и пт па1а/Иа 1 јеНпа који је ^еда па^Нкао.

и 1акоот атћ1јеп1и, оНе^епе и сгпе ћа1јШе 8а пШкШта* 5 и кп1и, 8еНе1е 8и, тоје Неће1е 
ћаћа1е1ке. СооогПе 8и петаскЏ коп81еС1 рсШ 1/га/е које Ш8ат иоек га/итеоао, с'11а1е /т11а:1 
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е1е1* 6. одооагат 8ооје тоШ^81ктје, хаШе 8е па ро81иди, па ^§1ја8 кгојатсе га/т^§1ја1е и који т 
топШеп8ки ђапји ^а1ја1о опск Р11е 8и сај, 81и§а1е титки 8а дгатоГопа, опод 81апп8код па 
па^јјапје (8а 1гиђот), а ропекаШ т 1т тоја ђака Ко/аНја, рга1е& 8ати 8еђе па Иаоти, /аре^а1а 
пеки орег8ки апји Ш, Нтт д1а8от, ре8ти Тигпа је пеЈе1ја, 1аШа /ађгапјепи и ре§1ап8Нт 
каГапата јег је Т1о ^^§е 81исаје^а Ша 8и 1јиШ1, га81ихеш пјоте, ^/^г§Ш 8атоиШ81уо. Јо8^ка т, 8 
^гетепа па ^гете, ттеПи Ш^а расцеп1а, Шо1а/т теНи пј1ћ аћ је, тт1о т^ 8е, 81ођоШпо ^гете 
гаШпје ргоооско и огШтатј1 8а (Нткот.

*6 РгеуоШ па/1уа 8а таЛагзкод је „8уе! кокора“.

Ратпт Ша те је јеШпот ро^ео и ро8е1и јеШпој дгоНт, аш т^ 8е Ша 8е рге/та1а Кегепј^ Ш 
Регепј^, ћПа је пједо^а расцеп1ктја. бесат 8е Ша је ћПа т1аШа 1ера, а §оуопН 8и Ша је 
оћга/о^апа Ша 8е §ко1о^а1а педШе и то81гап81уи, ат т^ 8е и Ггапси^кој. 1§П 8то Нјакегот и 
ВиШ^т, Шо пјепод Ш^огса кој^ 8е па1аао та1о роШа1је оШ ^ипа^а. РгеШ и1а/от и пјепо ^тапје 
81аја1а 8и Ш^а 1акеја и 81апп8Нт ишГогтата 8а ђеНт репката, отопН 8и пат карци ра 8то 8е 
Шо^е/Н ргеШ 8ат и1а/ и Ш^огас. I 1и 8и па8 1акеј^ 8а репката НосекаН, а и Ш^огси т је ћПо, ат 
т^ 8е, ргеШ 8^атт ^гаНта. 8е1а11 8то оШ јеШпе Ш^огапе Шо Шгиде, Јо8^ка је раПјгсо га/д1еШао 
рогсе1ап ите1шске ргеШте1е кој^ 8и, и ^Иппата па 81о1о^^та, ћШ 1/1охеш. РогеШ 8^акод 
ргеШте1а 81аја1а је сеШи1ја уеКсте П/И-каЛе. N1 ^Ш1јШој 81гаш 11ћ сеШи1ја пгје ш§1а р^8а1о. 
Јо8^ка 1ћ је ропекаШ иатао /ад1еШао ћгоје^е кој^ 8и 8е па ро1еЉт па1а/Ш, а ропекаШ т оаско 
8^оје пако-рего /ар^8а^§^ па опој с181ој 81гаш 8^оје ^те, ^гасао т па 8^оје те81о. Ро81е 8то, 
8есат 8е, оћ§П и јеШпи ^еНки 1гре/апји, /а 81о1от је 8еШе1о тподо 8^е1а, ћПо је 1о као пеН јже 
о'с1оск 1еа, а ро§1о ја Ш8ат /пао тасСаткп Ш8ат /пао о сети 8и доуогПг ВПо т^ је Шо8аШпо 
јеШ^а 8ат секао Ша 8е ^гаНто кисг Хекокко Шапа ка^шје Јо8^т 8и ШопеН раке1 8а јеШшт 
8киросешт 8а1от јо§ пеНт 81оапта.

Мподо доШта ка^тје 8ат 8а/пао Ша је 1о ћПа пека ^Г81а га8ргоШаје: т1аШа дгоНса је 
о8гсота§Па па 1ај паст је ргоШа^а1а 8^оји ^то^ти. Хагаопо, ро^еНот о 1оте Т8и га/до^агаН. 
Рпса1о 8е о ро/оп§пој 8е/от, о пеШа^по ШШа1ој кпј^Ш рое/је а1еп1а1и па кга1ја А1ек8апШга. А 
от 8а репката - 1о 8и ћШ, /а 1и рпНки ипајт1јет, 81иШепН оШе^ет и оПеси т ро/оп§пе 
дагШегоће. МаСаг8ко р1ет8то је ГтапбЦбН ргораШа1о а11, како 8е 1аШа до^огПо, оПнепо је 
ргораЈа1о.

СоШте ттеПи Ш^а га1а идоШпо 8и рго1а/Пе. и 
кит је иоек ћПо до^Нји, а о тодиспо^Н Ша 
ро81е опод 81га§под Ргуод 8^е18код, ропо^о 
ПоПе Шо пекак^од га1а, тко пгје га/т^§1јао. 
ЕНпа, Хетаека је Ш^гбПа апк1и$ Аи81пје, а11 8е 
^его^ат Ша се па 1оте о81а1г ио81а1от НП1ег 
је то Аи81пјапас, а Хетаска Аи81пја 8раШаји 
и ^81о до^огпо ротисје ра је 1о тпод^та 
тд1еШа1о рпгоШпо. ^его^ат 8е Ша Шо рга^од 
га1а пе тохе Пот јег т 1о ћПа ка1а81гоГа...

А Шо га1а је ^рак Шо§1о. Хетаска је 
окирта1а Сећо81о^аски Ро1ј8ки 8а 
Епд1е8кот је 81ирПа и га1. МаСаг8ка је рп81а1а 
и/ Хетаскп. МеСи Је^геј^та је па81а1а пека 
^Г81а /атти1о8Н јег 8е /па1о Ша НП1ег тгт 
Је^геје Ша 8и, и Хетаској, Је^геј^ ^ес ћШ 

8Пка 3. 8тт1јепо и пекој ћапј1 кгајет {пПевеНћ 
досПпа (1еуе(паех(од ^ека.

81оје, 8 1еуа па Ше8по: Бг. Јо/еГ Појс, Напа Бојс 1 Шуе 
перо/па1е о8оће.
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1х1охет ргодопи. 1рак, шко пје тегооао Ша 1ај ргодоп тохе Ша ргега81е и пе§1о доге оШ 
котткасјје иитчпет /ађгапе ђакШјепја пекпп ргоГекјјата '111 рго1ег1оапја т /ет1је.

Кгајет таГа 1941. доШте Јидсктоџа је га8кти1а рак! 8а Хетаскот, пекоНко Шапа 
ка^шје је ВеодгаШ ђотђагШо^ап 1 /а пеШе1ји Шапа Јидо81а^1ја је каркиНга1а. и параШи па 
Јидо81а^1ји, /ајеШпо 8а петаскот оој^кот исетот-аП 8и ИаНјат, Видап 1 МаНап. 8оака оШ 
ст/аоа која је и 1от га1и исетотта па петаској 81гаш ШођНа је јеШап Шео јидо81о^еп8ке 
1еп1опје. МаНагакој је рпрао Шођаг Шео ^ој^оШте, ођ1а8ћ која је пекаШа, рге I 8ое18код га1а, 
рпраШа1а МаНагакој. Си1о 8е и ВиШтре8Н Ша 8е и Хооош 8аШи Ше^Но пе&о 81га§по, Ша је иђцепо 
тподо 1јиШЦ јеШап таНагзИ ро81ашк је /ђод 1ода сак иугао 8атоиШ8Гуо, а ђПо је 1 д1а8та Ша 8и 
Је\теј1 оТуоШет и пеке копсетгатопе 1одоге. \'а1јс!а се т 1ато сЈг/ат Шо /а\т8е1ка га1а, пе тоди 
1ћ 8\е роитјат

Напа1ап!е је ро пекоте и8ре1а Ша 8оој1т ро§а1је пе&о пооаса и окиртапи бгђци. 
тагаопо, Шо^о1јпо ргеШо81гохпа, пце 81а1а Шшек1по тој^та, о кој^та ш§1а 1 пце /па1а, педо па 
аШге8и Мтај1а, пе^епсапод тиха тоје 1е1ке Егпе. ОШ пједа је ШођНа 1 јеШпо р^8то р^8апо гикот 
тоје ђаке КохаНје. Хооас 1 пеке 8ттсе ро81а1а је МШај1и јо§ јеШпот Ш ста ри1а, аН остотога 
^Пе пце ђНо. ВНа је и осткој ђп/г Си1а је Ша 8и и Нгуа18кој 1 8гђј 8\а Је\теј1 о1егаш и 
копсепиасаопе 1одоге, а до^огНо 8е Ша т и 8гђј ^Пе пета. Вппи1а је /а 8ооји 8е81ги КохаНји, 
/а тоји тајки, /а Егпи, тод оса 1 тепе. О81аН Роткта 8и и огете Ј/теШи ста га1а оес ротгН. 
Ба, ђппи1а је 1 /а МадШи, сегки пјепод рокојпод ђга1а ЈохеГа. МадШа 8е ргеШ 8ат га1 иШа1а 1 
хНе1а је и тооот 8аШи. I оШ пје се811 пце ииат Шре1а је Ша 8ра8е 8\е зтап т ђаИтод 81апа. 
ЈеШап Шео је ргепе1а и 8оој 81ап и Лпстам и1. стид1 коШ Рег1е, а ропе§1о је 8к1опНа коШ пеИћ 
рпја1е1ја и које је ииат рооегепја.

НогН Јеогеје пце скгао 1ако је НИ1ег Т8^81тао Ша ти т 8\е ст/аое које 8и 8а прт ђПе и 
^аоетттти, 1/гисе. Мје т М'111ет ШоИо т оШ Мттттјете ПаНје, а 8ооје Јеогеје ти Т8и ШаШ т 
Видагп кој| 8и, '1811па, /ПоотаП Јеогеје рокта1апе па 1ет1отј1 пекаШакпје Јидо81аојје. и 8гтј1 I и 
пе/ао18пој 1)т/а\т Нгуа18кој ош 8и т1етшаш 1 о пјтооој 8иШШш 8е та1о /па1о 1 ^Пе падаШа1о. А 
1а падаШапја 8и, ропекаШ, ђПа 81га§па. 1рак, паШе је јо§ ђНо.

Ро81а1о је 1е8ко ргеШ кгај га1а каШа је тетаска и га1и 8а 8оује18Тт 8аое/от, 1ато па 
181оспот Ггоп1и, росе1а Ша 1гр! рога/е. Кедеп1 Ног11 је па кгаји оШи81ао оШ 8агаШпје 8а паТ8тта а 
паТ8т 8и /а1о, таг1а 1944, окиртаН МаШагзки. 2а Јеогеје 8и па81аН Пи/е1по 1езИ Шапг Росе1о је 
1ако 81о 8и 8\а ткПтретаткЈ Је\теј1 '18е1јет 1/ 8\ојт киса 1 8те81еш и де1о 1/ кода Ш8и 8теН 
|/1а/111. I Напа1ап1е је 8а Јо81кот тога1а и де1о. 81ап 8и ргери81т јеШпој Шођгој рпја1е1јт^ која 
се да ситак Шок 8е ош пе \та1е. Сн/Шка је тес пе81о гатје оП§1а а 1 ро81ида т је пари81На. \е81о 
ка8Тје, Јеттеје 8и т де1а росеН ост'ос1т пекиШа па гаШ. Бо 8тгН ^8сгр1јијис гаШ. А тподе 8и 
оШтоШт Ша 8е оте ткаШа пе \та1е\ тооогШо 8е Ша 8и оШоеШеп1 и пеке копсетгатопе 1одоге. 
Роттјат 8и Аитас, Маи1ћаи/еп 1 јо8 пека те81а сиШтћ ^тепа. текоПко доШта ка8Тје 8а/па1о 
8е Ша је ротјепо око 500.000 таШагект Јеттеја.

ттугетепо је јеШап је иписап сооек, Ка1Г татпђетд, Гипктопег и 8теШ8кој аттштп 
росео 8а киртапот киса ро ВисПтрет. Те кисе је ргод1а8аоао ек81еп1опја1пот /опот 
8ту1јајит па пјШ тестки /а8туи 1 и пјШ је и8е1ја^ао Је^геје. Ратткооао је ргори8Тсе које 8и 
ии Шори81а1е Ша таШи т де1а 1 сшеШјаоао т и кисе /азНсепе тесткот /а81аоот. /аргаоо, пце т 
стеШјатао, оп је и 1е кисе Шо81оопо 1грао Јеогеје, 1грао је 1 тте педо 81о 8е то/е /ат^81т, 8\а 
ћоШтт 1 8\е ротоспе рго81опје 8и Т1е /акгсепе. Опе 8и 8та1гапе тесткот 1ет11опјот 1 Тетс1 
и пјт Ш8И 1та11 рп81ира, а Јеогеј1 8и 1и 1ђт ђе/ђеШт. татпђстд је 181оогетепо Ј/гасПо остки 
коНсти тесткт ра8о§а које 8и 81апап Пћ киса ШођгјаП, а сттатат 8е 1 Ша ираШа и ко1опи Јеттеја 
које тттса тес остоШе и 1одог, Ша ии ШеП Шокитеп1е, ротгШе Ша 8и 8оеШ8к1 ст/а\Јјат 1 остоск т 
и ттестке кисе" па тетко /аргеразсепје тетаса. Ргес 8ат кгај петаске окиратје МаШаг8ке, 
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каШа 8и 8е оес ооШПе иНспе ћогће /а ВиШ^тре§1и, Хетсо 8и, 8а 8\'ојип ко1аћогасшш8ћта 
оШ^оШШ Јеогеје т де1а па оћа1и Випаоа, 1ато 1т 8кШаН одеси, 81ге1јаН т 1 ћасаН и геки. 
^атпћегд је 1 1ато 8ћ/ао 1 и^ре^ао, Ше1епјет пекШ ро1\тШа, Ша 8ра8е пекоНко Ше^еНта 
пе8ге1шка. Касипа 8е Ша је 8ра8ао НтеСи 30.000 1 100.000 ћиШтре§1ап8кт Јеогеја.

2аћуа1јијис1 \'а1епћегди Напа1ап1е I Јо81ка 8и 8е, ро81е кгасед ћогаока и де1и, пекако 
ШокораН јеШпе оШ оШ "§^еШ8Тћ киса" 1 1ако 8и ргехкеН* 7 га1. I Рег1а1ап1е је 8а тихет 1 8тот 
Мак81јет 1акоСе рго^е1а опе пај1ехе Шапе и јеШпој оШ §^еШ8Тћ киса. и 8оој 81ап 8и 8е ^гаНН 
оШтаћ ро§1о 8и Ки81 о1егаН Хетсе т ВиШ^тре§1е. ВиШппре§1а је ћНа га/ги§епа оШ Шо8кога§пјШ 
ћогШ, аН 8и 8гесот прћо\а 81апоо1 о81аН пео§1есеш. !ако је ргот Шапа о81ођоСепја ћНо 1е§ко 
Шоси Шо патшшса, и киса је, тадоШагеса стјетт Ша /а /ићпод 1екага иоек ^та ро81а, 1ај ргоћ1ет 
Шо 8оеШеп па пајтапји тодиси теги. ВппиН 8и §1а је 8а ГатШјот и Јидо81а^цг \а 8ое пасте 
8и роки§аоа11 Ша 8а/паји §1а је 8а тојот ћакот, 1е1кот, §1а је 8а тпот 1 тој^т гоШке1ј1та, а §1а 
8а МадШот. Ро§1а јо§ тје гаШПа, 1е1еГоп8ке 1'трје 1акоСе, а пек1ћ ро/патка кор ћ1 ри1ооаћ /а 
бгтји Ш8и 1та11.

7 УаЈепћегда 8и боујећ, с1т 8и и§ћ и ВиШтре§1и, ићар8111, оШуећ и Ки81ји 1 ић1ћ.

Ргуо 8е коШ пјШ роја^На МадШа. ВНа је иха^по тг§а^а, 8а8^^т кга1ко о§^§апа, оШеоепа и 
ргида81о 1одога§ко оШе1о, па подата је ипа1а Шгуепе 1одога§ке к1отре, а око ога1а је ипа1а Шое 
8гећгпе Кмсе. Ка1 је рго^е1а и пекот копсеп1гастпот 1одоги, гаШНа је, д1аШо^а1а, аН је ипа1а 
8геси Ша је Ш8и, као оесапи тдопшса, ићШ. КаШ 8и 8е 8оује18ке 1гире 8а8^^т рптак1е 1одоги, 
петасШ уојтт 8и роћедН. ХајеШпо 8а пјипа, р1а§ет 8е оШта/Ше ха1осешса, роћед1е 8и и ратт 1 
опе даШиге сиуагке које 8и, оШеоепе и петаске ишГогте, ^^§е ктјНе тдоптсе оШ ^ојтка. 
МадШа је и§1а и прћоои ћагаки, па§1а је 1ато опе Шое Ште 1 окасНа Ш о \та1, а па§1а је 1 пе§1о 
ћгапе који је оШтаћ роје1а. и ргида81от оШе1и, 8а 1ако о \та1 оће§ешт Кзката, ркоуа1а је 
пекоНко пеШе1ја 8ое Шок тје 8Нд1а и ВиШ^тре§1и. Напа ји је 1еро рптНа 1 МадШа је о81а1а коШ 
пје. Мје ш ипа1а киШ.

Хекако и 1о огепе Напа је и8ре1а Ша и8ро81а^^ ое/и 8а МШај1оп 1 8а/па1а је Ша 8по поја 
ћака Ко/аНја, 1е1ка, пајка 1 ја ргеауеК. и8ре1а је Ша ја^^ Ша пеко оШ па8 ШоСе Шо таСаг8ке 
дгашсе јег се опа ро81аН МадШи 8а по^сеп 1 ^ћуаппа /а па8. МадШа је, 1ако пе 8а8\тп 
орогао^јепа, пога1а роса па 1ај, 1аШа јо§ ргШспо копрНко^ап ри1. Ргиде 8и ћНе роги§епе, 
8аоћгасај јо§ тје геШоопо Гипкстш^ао ра је ргаоо сиШо Ша 8е па§1а 8а појоп пајкоп 1 Ша је 
и8ре1а Ша 8е \таћ и Ре§1и. Мподо доШта ка^тје гек1а пп је Ша Наш јако /апега §1о је ро81а1а па, 
/а опо \те'1пеп ^еопа пасап ри1. Опа 8е оШ 1одога јо§ пце 8а8\тп орога^На, ри1 је то парогап, 
Ш8Т уојтт ћШ 8к1от р1јасМ, а гаШо 1 се81о 8и зПоуаН и8ап1јепе хепе...

/то1 и ро81ега1пој, оре1 котиш^ћској МаШаткој, п1је то т 1ак т јеШпо81аоап. ВПо је 
пподо ћар§епја 1 Нк^Шасца ^тистћ 1јисћ ргод1а§етћ к1а8Тп пер^^ја1е1ј^та, хајеШтскШ 
81апооа, рг\'о1пај8кП1 рагаШа, 1о§ед 8паћШеоапја пат^^п^сата, оШесот, ођисот 1 одге^оп. I/ 
МаШатке 8е и 1по81гап81оо пце под1о ри1ооаћ. N1 т 1по81гап81оа 8е и МаШатки пце под1о 1ако 
Шоск 1рак, Напа је ћппта о 8оојипа и Јидстатјр 1 па1а/На паста Ша т, ропекаШ ропе§1о 
ро§а1је. и киеа је ћНо Шо81а 8киросетћ 8тап, ћНо је 1 пакИа, Јо8^ка је огесто роргао1јао /иће, ра 
тд1еШа Ша о/ћНјтћ па^ег^ја^п^ћ ргоћ1епа Т8и таН. 1рак, погаН 8и хтеН пеирогеШто 8кгопп1је 
педо рге га1а. Ро81иди ^^§е Т8и таН, аН т је МадШа и киеа пподо ропада1а.

^гепепоп 8и ро§1ап8ке ^е/е оћпо^1јепе ра 8и 8е Напа 1 поја ћака геШоопо Шор^8Та1е, 
пагаопо па петаскот јетки хастјетт рсћ§ ^/га/^па. ^ор^8Та1а 8е 1 8а 8оојип ћга1оп Нтот 
кор је јо§ 1905. оН§ао и Апепки 1 1апо, и ^о8 АпСе1о8и, ипао ри1тски адептји. ВиШиса 8аШа и 
ро^оЏтјеп та1епјатот ротхаји оШ Напе, оп је ргеи/ео па 8еће ћпди о ^тојппа и МаСаг8кој 1 
Јидо81а^цг 81ао пап је раке1е 8а оШесот 1 ћгапоп, а 81ао је 1 по^ас. Ропадао је 1 Најппћ Натја 
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8а Рег1от 1 Мак81јет. /аттјијит пјети, пн и Веодгади Ш8то о^киНе^ат \18то 1аспо /паН 
како ош и Ре8п /гуе јег Напа1ап1е, и 8оој1т рј^тппа, пце р^8а1а о опоте 81а 8е, и 1о огете, и 
МаСаг8кој Не8а^а1о. Опда 8то 8ато 81и1Ш, а 8ада /пато На је /то1 и 8осгјаН8Пској МаСаг8кој 
тподо 1е/ педо коН па8. КаНпје 8и ћПе ро1ирга/пе, сепе ^^8оке, 81апоо1 ћ1аНш, 8\тс1а 8е од1еНа1а 
ћеНа 1 ткак^е регарек1Не /а ћо1јПак пце ћПо.

Ро81е кгаСе ћо1е8П, Напа1ап1е је итг1а. Т1а1а је око 8еНатНе8е1 доШпа, то/На 1 пе81о 
^^8е. Моја ћака Ко/аНја је 1е8ко роНпе1а пјепи 8тг1, а оегијечп 1 Јо8^ка. Рокикаоајит На да те8^ 
ћака је Јо8^т р^8а1а ор8ита р^8та дооогет о пеитИпо^Н опод 81о 8е НодоННо, опод 81о 8ое па8, 
рге Ш ка8Тје сека 1 о 1оте како је 1рак Ноћго 81о је Напа итг1а и 8пи, 1еро, ће/ отћ ратр које, 
ргеН 8тг1, тподе 8па1а/е. ио81а1от, 1е8Ш 8и да 1 тидН тро8туНо 8е На да је пагосНо 1е8Па 
Ветка, стасктеР дотпа т1аСа ро/патса 8а кој^та 8и 8е, јо8 рге га1а, оп 1 Напа Пги/Ш. Ке/и11а1 
1од 1е8епја ћПа је Јо^^кта /ептћа 8а Веткот. 1ако и /а^81а рооНтакНт дотпата отист 8е па 
1ај ћгак, паргаош је 1е81атеп1 корт да опа, и 81исаји пједоое 8тгН, па81еСије 1 јеНтт ^еота 
оћтгтт р^8тот, оћа^е^Но је тоји ћаки о 1оте.

Вака је ћПа одогсепа. ^та1а је ог1о готапНспе ргес181аое о 8оот /е1и 1 ткако пце тод1а 
На 8е ротт 8а стјетсот На је пека тида о8оћа, пејеогејка и/ 1о, и пједооот 8гси /аи/е1а 
Натпо те81о. РогеН 1ода, Но81а 8тап т пјепод 81апа, ра 1 пакИа, о81а1о је и Апстш и1. ра је /а1о 
Ветт пар^8а1а јеНпо ^еота ШтјШо р^8то. Р^8а1а је како је 1и/па 1 пеи1е8па, како 81а1по т^8Н па 
Напи, Вод пека јој 1ато роНап тИ, како пергектпо р1асе 1 како т ^о1е1а На Поћгје пеке оН 
81оап које 8и рпраНа1е пјепој, Вод На јој 8е 8тИије, пајта/ој 8е81п. 1)а ^та пеки и8ротепи па 
пји...

ОНдо^ог и оти јеНпод раке1а ићг/о је 8Ндао. и пјети 8и ћПа Нуа 81ага Нгуепа ка1ира /а 
тре1е, пекоНко росератћ котћте/опа 1 8ра^атса, пекоНко ^е8аНса /а оНеСи 1 јеНап раг 
тпо8етћ тре1а. и 1от раке1и је ћПо 1 јеНпо р^8то и коте, и/ пекоНко истот Нга/а, Ветка 
оттетаоа На је 1о 8ое 81о је оН рокојтсе, Вод пека јој роНап гај8ко па8е1је, о81а1о.

К1ете које 8ат оН ћаке 1од Напа сио, пе тоди ропо^т.
Вака је, опако 8гт1а, ро81а1а Ветт р^8то сца пп 8аттпа пце ро/па1а, а ро81е 1ода, 

пагаопо, с!а1ја коге^ропНептја ттеСи пјШ туеји пце ћПа тодиСа.
ОН Мак81ја, РегНпод 8Та, 8то ро^гетепо ПоћгјаН р^8та. ОН пједа 8то 8то 8а/паН На је 

Јо8^ка итго, пекоНко те^ет ро81е оепсапја 8а Веткот. 8оа ипоота рпра1а је Ветт, 
иНјисијит 1 опе ћакте 8тап које 8и и Аптга81 и1. о81а1е.

Угепепоп 8и 8е 81оап тепја1е. \"Н 8то оеС тодН 1таН ра8о8е 1 ртоуаН оап /ет1је јег 8е 
8отјаН/ат и .1идо81а\ар ро81ерепо ргетагао и пе81о тапје перпјато 81апје, а МаНапта је, и 1о 
огете, тодиСпо81 ртооапја па /араН јо8 ћПа рпНспо о1е/апа.

Мак81 пат је ро81е р^8ао 81а 8е 8а ВетНт Не8а^а1о. Ветка је, ићг/о ро81е Јо^^кте 8тгН, 
81ирИа и пе/пи ое/и 8а јеНтт ^еота 8агтаттт со^екот. Вт је тподо т1ат оН пје. 2то1 и 
котит^Нској МаСаг8кој ти је то петт/1јт 1 та81ао је На, 8а Веткот, /ароспе поо1 /то1 
педНе па /араНи. 8 оћ/Иот На је и Веси ро81оја1а 1 опа киСа (који је Јо8^ка 1е81атеп1от о8тут 
Ветт) ге8епје је ћПо На 8е пјШ туоје пекако ргећасе ргеко дгатсе, а каН 8Ндпи и Вес, 
та1епја1тћ ргоћ1ета пеСе ппат /а росе1ак Се пп 1 кШја оН опе киСе ћШ 8а8^^т Ноћаг Ј/оог 
рпћоНа.

^одо^опН 8и 8е На оп кгепе рШ. Ветка Се ргоНаН 8ои ^то^ти, оп Се пат патпа На 
Иедато ргеСе дгатси, а опа Се, као 81апја о8оћа, 1ак8е ПоћШ ра8о8 1 рот /а пј^т. Спп оп 8Ндпе, 
р-тте јој ра пека опа кгепе. 1)а јој па дгатт, ргткот ргед1еНа, пе т па8Н пооас 1 тадосепо^Н, 
оп Се 8ое 1о ропеН јег да рпНкот Иедатод рге1а8ка тко пеСе рге1ге8ат

Веткт тгад'1 је оН8ао 1 пце 8е ја^1јао. Ветка је ттта НојеС 8е На да Т8и, ргткот 
рге1а8ка дгатсе, ићуаНН. Р^8а1а је петт ро/паттта и Вес, аН т от о пјети Т8и т81а /паН ра 
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8е опа пај/ас оЛисПа са кгепе па ри1. и Веси 8е /аргера81Па: 8а/па1а је са је оп и Веси I са је, 
коп81ес1 пеко о\'1а81епје које ти је /а 8оак1 81исај с!а1а, опи пјепи киси ргос1ао. Ос1 кирса је 
8а/па1а а^ге8и, па§1а 8оод сгадод п као 81о 8е тод1о осекНап, ите81о са јој рас!пе и /адг1јај, оп 
је гекао са је пе ро/паје.

и ВисктреОи 8е ога1Па о8тота§епа 1 пектето ојаШепа. Моја ђака је Пкооа1а 1 дооогПа 
пе81о па рсП^и роттјис1 пјепо ^те. М1ак81 пат о пјој оте пце /пао ш§1а геси

Рге пекоНко до^та 8ат 8а/пао са и пекот ос ђиШ^тре§1ап8к^ћ ти/еја ро81ор /ђшка 
ите1шск1ћ 8Нка 1/ ко1ексце Бг. Јо/еГа ^ојса. Кас1а 1 како 8и 1е 8Нке 1ато со8ре1е, пе /пат.

КагтШјат о о$оћата о кој/та $ат, и огот 1ек$1и, р^$ао. Крк сте пета. КагтШјат о 
прНопт $иЈктата / $уе т/ $е сип Ја 1п о 1оте, пеко ко је рпас, сПас готап тодао Ја пар/кс. 
Ја р1$ас ш$ат, пе итет ш рпсе Ја р/кет, а катоИ готапе. /код седа $ат $сс охо саНе1епо, 
пе спат.

Мподо доЈши ка$тје, 1999. доЈше, оЈтак ро рге$1апки КАТО коткагЈогапја, кпо $ат 
пек/т ро$1от и ВиЈпирекП. РоЈ$1акпи1 $есапрша оикао $ат и АпЈгак/ и1. Киси $а кгојет 36 
ргерогпао $ат 1сЈа1ека. Окао $ат, аН роПта тје \Ш кИо. Ка те$Ш дЈе је оИспо рогИг $еЈео, 
$1аја1е $и ргерипјепе кап1е са $теСе. N сггепод /ерЈш па $/ерешкШ \Ш п/је кОо, а пеко је 
$ктио / гесши те$тдатк ЈОаса /ерЈш. КекаЈ 1ера и1агпа сга!а $1апа па ргсот $ргаШ кИа $и 
гакТјисапа, ак пе па иокИајеп пасш педо гегот $а сеНкпи какшсет. Кпп парик1о $1ак1о 
$рогеЈпод и1ага пЈео $ат пекаЈа$пји стШи кшПи: кЈа је ргеРрапа паиЈиспиа / којекакпт 
о1рас1та, кш је 1и / јеЈап гаггађеп $1еЈпјак / пе$1о Јгха 1$есешН га 1огепје. 11а $и снИа кЈа 
сакакшсепа. Роки$ао $ат Ја ссошт, и патеп Ја гатокт $аЈа$пје $1апаге Ја те ри$1е Ја 
ргоЈет кгог ргоПогре га које те уегији пека $еСапја к Јекпј$Оа. /сопо тје гаЈИо. МогЈа је 
Шка1о Ја сакисат, ак $ат оЈ 1ода оЈи$1ао.

АНуаИо $ат Ја је ко1је Ја $уоја $еСапја $асисат перготепјепа.

ВеодгаЈ, 2012.

А1ек$апЈаг Аршкепд

* * *
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