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Ја питам себе, док се душа буди,  

да л’ доживех све то, ил’  читах из књига 
           Пролеће 1919. Рат тек што је минуо. Свуда у ваздуху се осећају његове последице. Мојој драгој 

Србији ће требати доста времена да се у потпуности опорави. Успеће, јака је то земља. Уз нашег чика 

Перу и регента Александра, поново ће стати на своје ноге и бити онаква каква је некад била. Поносита, 

плодна, испуњена добрим и племенитим људима. Надам се да ће се ускоро све средити и да ће све бити 

као да рата никада није ни било. 

          После пет, за мене врло дугих и тешких година, враћам се својој земљи, свом народу, својој 

породици, својој Азањи. Док идем прашњавим путем, успомене као да пролазе поред мене. Сећам се 

свог одрастања, школовања, младости... Идем кући, а не знам шта да очекујем. Да ли ћу поново видети 

своју родну кућу или је све сравњено са земљом? Да ли ме породица чека или су сви већ одавно мртви? 

Улазим у добро познати сокак. Што сам ближи кући, то ми срце све јаче и јаче лупа. Присећам се како 

сам у лето 1914. истим овим путем отишао у рат, спреман да дам живот за краља и отаџбину. Вест о 

сарајевском атентату и објави рата затекла ме је као већ ожењеног човека. Жена Милена, мајка 

Анђелија, синови Милутин и Михајло, треће дете на путу. Сви они су обећали да ће чекати да се вратим.           

          Стижем до капије. Све је остало баш онако како сам оставио. Улазим. Поред бунара видим дете 

како се игра. Када ме је видело, уплашило се и отишло да позове мајку. Тада се на вратима појавила 

Милена. Од радости што ме види живог, само је вриснула и скочила ми у загрљај. Пошто су чули да се 

напољу нешто дешава, Милутин и Михајло су изашли напоље. Када су ме угледали, и они су ми се 

бацили у загрљај. Оно дете је стајало са стране и збуњено посматрало шта се догађа. Тада му је Милена 

рекла: „Милане, дођи! Ово је твој отац!“ Он је стидљиво пришао и погледао ме је, па ме онда и он 

загрлио. Сада смо били срећна породица. Улазим у кућу. Колико ми је само недостајала! Ту нисам 

видео своју мајку. Милена ми рече да је умрла од туге за мном. 

          Убрзо је пала ноћ. После толико година могао сам да спавам у својој кући, али нисам могао да 

заспим. Иако ми је срце било пуно зато што сам поново са својом породицом, нешто ми није дало мира. 

Размишљао сам о рату. У мисли ми је долазило све оно што сам проживео. Био сам распоређен у 

Дунавску дивизију. Септмбра 1914. битка на Мачковом камену. Крваве борбе... На врху планине 

Јагодња тридесет мојих Азањаца је заувек оставило своје кости. Ја сам био рањен у ногу. Пребачен сам 

у Ваљевску болницу где сам се успешно опоравио и вратио се у борбу. После Колубарске битке нисмо 

ни слутили шта нам се спрема. У зиму 1914/15. непријатељ је ударио са свих страна. Како краљ и влада 

нису хтели да потпишу капитулацију, једина могућност нам је била повлачење на југ, преко Црне Горе и 

Албаније. То повлачење је било дуго и тешко, преко неприступачних предела, преко планина. Носили 

смо и рањенике, изгубили много људи. Неки нису могли да издрже зиму, глад, жеђ... У фебруару 1916. 

коначно угледасмо обале Јадранског мора. Савезнички бродови су нас пребацили на острво Крф, 

„острво спаса“. Тамо смо оболели од пегавог тифуса и тада ми се чинило да ћу, као и многи моји 

саборци, завршити на Виду, „острву смрти“ или у „плавој гробници“. На срећу, некако сам успео да се 

опоравим. На Кефу сам упознао српску Јованку Орлеанку – Милунку Савић и књижевнике Милутина 

Бојића и Владислава Петковића Диса. Велико пријатељство сам изградио са Дисом. Једном сам пошао 

са њим у Француску. При повратку наш брод је торпедован... Ја сам преживео... Често сам гледао 

бродове који су носили гомиле лешева војника и спуштали их у модре дубине Јонског мора. Одлазим на 

Солунски фронт и борим се раме уз раме са Милунком Савић. После пробоја, враћам се у Србију и 

радим као помоћник Петра Бојовића.  

          А онда, ево ме ту где јесам – у мојој Азањи, окружен породицом коју волим и која мене воли и од 

више никада не желим да се одвојим. Желим да гледам своју децу како расту, да их васпитавам да буду 

добри и поштени људи, храбри и одважни. Сада ми је само то важно. Сада имам најодговорнији задатак 

– да их изведем на прави пут. 

          И овај рат се завршио, хвала Богу, нашом победом. У дубини своје намучене и храбре душе се 

надам да ратова више никада неће бити. Ако их, којим случајем, буде било, верујем да ће Србија и у 

њима победити и да ће се све завршити добро по мој народ. Рат је сада иза нас. Сад молим драгог Бога 

да моја деца живе у миру и да не преживе све ово што сам ја проживео. Све ово ми изгледа нестварно, 
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као да је преживео неко други, а не ја, као да сам све то прочитао у некој старој књизи пожутелих 

страница...  

Александра Вулићевић (осми разред) 

 

Ја питам себе док се душа буди, 

Дa л’  доживех све то, ил’  читах из књига 
 

          Туга, бол и патња... Све ово су осећали ратних тих тешких година Првог светског рата. Крв и зној 

храбрих ратника натопише ову нашу плодну земљу, за коју су дали животе да би заштитили нас, будући 

понос земље Србије. Све што је остало иза њих остаће вечита слика мале замље која је са малим бројем 

ратника, муниције и оружја, али са огромном вољом и вером која их је бодрила све четири ратне године, 

победила великог, надмоћног непријатеља. Успели су да се ослободе враних гаврана који су летели око 

њих, пратили Србију кроз славну историју и истргли се из њихових канџи. На томе смо им бескрајно 

захвални. 

          „...Дочеках и ову тмурну, хладну, децембарску ноћ. Сам сам, окружује ме необична тишина. 

Нисам навикао на њу, плаши ме. Обично чујем пуцњеве, јауке ратника. Војници који су били са мном 

испод овог дрвета сад су на стражи, њихов је ред. Пијем последњу кап воде, надам се да ћемо је ускоро 

добити поново. Стомак ми је празан, нисмо скоро ништа јели. Почиње да дува ветар, стресам се. 

Покушаћу да заспим, треба ми сна. Војно одело ме неће угрејати, узимам већ поцепан ћилим који сам 

понео из родне куће. Дом... Не желим да мислим о њему, а само ми је он у мислима. Подсећа ме на оно 

што сам некада имао, а ко зна шта се са њим догодило, да ли је преживео зулуме непријатељске војске. 

Како ми недостају гласови моје деце! И сад чујем како ми нежно говоре: „Тата!“ Благо ми се осмехују. 

Помислим да нису живи. Али, не, не смем да мислим тако, ја сам сада овде због њих и њихове 

будућности. Они су моја звезда водиља, она се не сме угасити! Ускоро ће се све ово завршити, поново 

ћу их видезти, загрлити жену, мајку, сестру... верујем у то. Суза је поквасила моје суво и уморно лице. 

          Пред очима ми лебди лик мог брата. Нажалост, он није преживео овај рат, умро је након битке на 

Мачковом камену. Ту смо обоје били рањени, он у раме, а ја у ногу. Пренеше нас у Ваљевску болницу. 

Никада нећу заборавити те слике! Толико тешко рањених јунака, болница је препуна. Доктори трче на 

све стране, просто лете... Спасити толике животе био је тежак задатак. Ту сам се растао са братом, 

одвели су га... И сад чујем његове последње речи: „Немој посустати, завршићеш овај рат и са осмехом 

на лицу вратићеш се дому, не дозволи да остане без домаћина.“ Од тада се више нисмо видели. Сви су 

говорили да он са војском овај пут неће наставити. Ја сам се опоравио, рана је зарасла, али ова рана на 

срцу и даље боли и заувек ћу осећати тај бол, све док будем жив. Дошло је такво време, време пуно бола 

и туге за најмилијима. Знали смо да ћемо све ово доживети још онда кад смо чули да убише Франца 

Фердинанда. Кад се само сетим како је Балкан брујао... Сви су само о томе причали, причали о Гаврилу 

Принципу. Он је за неке био јунак, а опет некима издајица и срамота овог народа. А онда... Онда је 

дошла објава рата, битка и наша величанствена победа на Церу, захваљујући нашем сада већ војводи 

Степи Степановићу. На ред долази и битка на планини Јагодњи, најкрвавија, непоновљива битка и опет 

српка победа! Постали смо,  иако обучени у различите униформе, једно. Били смо као камен 

несаломиви.  

          Моје мисли прекида глас из даљине: „Драгутине, зову нас!“ Да, зову нас, опет, да нас поведу 

даље, у могућу смрт, али ми, војници, више волимо да погинемо на бојишту, него да седимо и боримо се 

са својим мислима. Опет одлазим међу рањенике, завијене у беле завоје, попрскане крвљу, блатњавог и 

мокрог одела, непријатног мириса. Саслушасмо наредбу нашег чика Пере, краља Петра I 

Карађорђевића: „Децо моја! Ви сте се заклели да браните отаџбину и свога краља, али ја вас разрешавам 

заклетве дате мени, јер животи, и ваши и мој, припадају само Србији за коју морамо сада победити или 

умрети! /.../ Сада је дошло време да ми бранимо своју земљу, њиве и огњишта. Међу вама има и оних 

који су посустали и зато сваки онај који не може, нека слободно одложи оружје и нека се врати кући, ја 

му праштам. Остали напред!“ Главни командант је Живојин Мишић, води нас ка Колубари. Можда ће 

то бити још једна велика победа, још се не зна. Рат је тек почео, ко зна шта нас тек очекује? Да ли ћемо 
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се изборити за све оно на чему нам завиде и желе нам то одузети? Корачамо храбро. Још мало, па ћемо 

се опет гледати у очи са непријатељем, окрутним и без милости. Пред нама ће стајати потпуни странци! 

Можда ћемо баш ми затворити њихову животну књигу!? 

          Поред мене стоји дечак, мали, да ли има бар петнаест година! Осећам да се плаши, али се труди да 

то сакрије. Помиловах га по коси. Немам га чиме утешити зато је боље да ћутим. Чујем глас који са 

страхом ишчекујем: „Напред, српски војници!“ 

          А сада, веће поседеле косе, опет седим испод дрвета, али у свом дворишту. Гледам унука како се 

са комшијском децом игра рата, а ове мисли ми навиру... Дечица су весела, смеју се, пуцају... Ех, да је и 

онда, пре тридесетак година била само игра. Запитам се понекад да ли сам ја стварно све то доживео, 

или сам можда само сањао!“ 

          Ова исповест ратника овог страшног рата ме је у срце дирнула. Ми данас нисмо ни свесни како је 

све то заиста изгледало и колика је била њихова жртва. Захваљујући Милутину Бојићу, Владиславу 

Петковићу Дису и многим другим писцима река и даље тече и надајмо се да никада неће стати јер оно 

што нас и даље подсећа на ратне године јесу сећања. Не дајмо да избледе, да нестану јер српски ратници 

заслужују да вечно буду међу нама и у нашим мислима, да се дивимо њиховим делима. Једино тако 

можемо да им се одужимо за све што су за нас учинили, за ово слободно небо које нас обрадује сваког 

јутра.“ 

Андријана Јелић (осми разред) 

 

Ја питам себе док се душа буди, 

да л’ доживех све то, ил’  читах из књига 
 

          Одувек сам волела да читам старе списе. Једном сам, тумарајући по тавану старе куће, наишла на 

једну стару свеску излизаних корица, прекривану прашином. На првој страни писало је: „Важни 

догађаји мог живота, Милентије Милошевић“. Прелиставајући, пажњу ми је привукао један чудан 

наслов – „1914-1918“. 

          Полако, реч по реч, удубих се у причу... „Живели смо мирно и лепо. Прошле су све муке, таман 

смо мислили да дође време мира, кад – опет исто. Освану сасвим овичан дан, мирно и светло јутро. 

Радња за радњом почеле су да се отварају, а народ је био узбуђен због убиства престолонаседника 

Франца Фердинанда и бојао се рата. Таман је било прошло подне кад се чуло да је рат објављен. Сви 

смо били у неверици, за трен се све позатвара и отрчасмо кућама. Чују се звона на цркви, знао сам да је 

мобилизација. Кренух ка цркви, није ми свеједно, али шта ћу. Пристижу људи са свих страна. Вратих се 

кући, гледам своју децу, мали су, још ништа не знају. Ноћас идем, ко зна кад ћу их опет видети. Идемо 

заједно мој брат Михајло и ја. Ноћ чини ми се црња него обично. Негде око поноћи и грмљавина пушака 

и топова пробуди и оне са најтврђим сном. Шта ће сад да буде? 

          Почеше борбе, крви на све стране. Време лети, изгубио сам појам о времену, не знам ни који је 

дан више. Кренули смо на цер, уморни, гладни, болесни. Упркос свему, наша храброст не попушта. 

Победа, протерали смо непријатеља, настаје весеље. Стиже ми вест од куће да ми је мајка умрла. То ме 

погоди ко гром из ведра неба. Шта ли је са осталима, јесу ли живи? На ова питања нисам имао одговора, 

а то ме је изједало. И поред свих победа повлачимо се према југу. Са нама крећу и цивили, жене, деца, 

старци...Вијугави пут водио нас је дуж Ибра, Рашке и даље на Косово, колевку нашег народа. Снег... 

Веје, скупили смо се око ватре. Мало даље од нас седи краљ Петар. Неустрашиви и окрутан, храбри 

војску. Пут нас је водио преко Албаније. Народ је гладан. Ја ћу некако да издржим, али Боже, жао ми је 

ове сироте деце. Прелазили смо по десет километара дневно. Спавао сам ходајући. Чујем, гледам, а у 

ствари спавам. Ни сам не знам колико смо ходали, али коначно стигосмо до мора. Пребачени смо на 

острво Крф. Тек сад осећам велику бол и тугу, умор. Са Крфа смо премештени на острво Видо. Било је 

много болесних, пегави тифус је косио војску. Пошто није било места да се сви сахране, положише моје 

другове у тамне морске дубине. Међу њима био је и мој Михајло. Пустио сам га да оде без мене, сада ће 

га моја мајка дочекати раширених руку. Плакао сам као мало дете.  
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          Напокон, војска је препорођена и спремна да се врат на своје. Дође и тај дан. Крећемо на фронт, 

храброст је још јача. Питам се само да ли ће ме деца препознати, да ли ме се сећају.  

                                                                 Мојој деци ако не преживим.“ 

          Сузе су ми падале једна за другом. Питала сам се колико је храбрости потребно да један човек 

преживи све ово. Кроз ове редове и ја сам преживела један мали део ове голготе. Осетила сам све, сваку 

сузу, тугу, радост. Мало људи би ово разумели јер се и ја запитам да ли се ово све заиста догодило. 

 

Марија Милошевић (осми разред) 


