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Ко искре но и стра сно љу би
Исти ну, Сло бо ду и Отаџ би ну,

сло бо дан је и не у стра шив као
бог, а пре зрен и гла дан као пас.

П. Ко чић

Чи ста, сви је тла суд ни ца. По зи до ви ма ви-
се сли ке ве ли ких лич но сти. На де сној стра ни 
од вра та, крај про зо ра, сто, на ли је вој та ко ђе 
сто. На сто ло ви ма про то ко ли и не ка кве де бе-
ле књи жу ри не.

ДА ВИД (Ма лен, ни зак, сув као гра на, ла-
ган као пер це. Ли је ва му је но га ма ло кра ћа од 
де сне, те се ге га кад иде. Очи му се сви је тле 
и пре ли је ва ју као у мач ке из мра ка. Сав си јед, 
пре ко пе де сет го ди на. Ми је ња глас. Уми је за-
пла ка ти као ма ло ди је те, за ла ја ти као па шче, 
а за ку ку ри је ка ти као пи је тао. Че сто пу та 
уда ри згод но ру ка ма о бе дре као пи је тао кри-
ли ма и за ку ку ри је че те пре ва ри пи је тло ве, 
па се при је вре ме на рас ку ку ри је чу по се лу. 
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За то га ру же по мла ђе же не. Пре тва ра се и да 
је сти дљив. Не вје руј те му. Ула зе ћи у суд ни-
цу, кр сти се и др жи ја зав ца све за на у вре ћи. 
У ја зав ца ви ри са мо њу шка из вре ће): До бар 
дан, гла ва ти го спо ди ни!

СУ ДАЦ (На де сној стра ни крај про зо ра, 
за гњу рио гла ву у књи гу, па не што мр мља.)

ПИ САР ЧИЋ (На ли је вој стра ни, по гнуо 
се по сто лу, па бр зо и оштро пи ше.)

ДА ВИД: До бар дан, гла ва ти, цар ски го-
спо ди ни! ... Е, че кај, блен та ви Да ви де! Што си 
по ср љо ко пра се у су рут ку? Зар не ви диш да 
го спо ди ни има ју по сла? Осло ни се на зид, па 
ма ло при че кај. (Ја зав цу) А ти, ло по ве је дан, 
до шо си ђе тре ба! Исти на бог, во ђе не ма ку ру за, 
али има не што дру го, ја зо. Има па ли гра па, 
ду пли, ка ба сти па ли гра па, ја зо! Јад на ли ти и 
пре жа ло сна мај ка тво ја! Зар из је сти чи та ву 
њи ву ку ку ру за, па не за сла ди ти с па ли гра пом, 
е то би би ло бо гу пла ка ти!

СУ ДАЦ: Ко је то?!

ДА ВИД: До бар дан, гла ва ти и ве ле вла жни 
цар ски го спо ди ни! Слу га сам пре по кор на! ... 
Ама, ка ква је ово ку ћа ђе се ни бог не при ма?

СУ ДАЦ: Шу ти, мар во јед на!

ДА ВИД: „Шу ти, мар во јед на!” То је ла ко 
ре ћи. Ето и ја ве лим. Ама, то ни је у нај ма-
њу ру ку у ре ду да ре че је дан, ре ће мо каз’ти, 
цар ски слу жбе ник.
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СУ ДАЦ: Ти ћеш ме не зар учи ти?

ДА ВИД: Не до бог! То не би мо го ни у сну 
са ња ти. Здра во сва но, го спо ди не?

СУ ДАЦ: Ти да се са мном ру ку јеш и здра-
виш?!

ДА ВИД: Здра во смо, ва ла бо гу! Ка ко си 
ти, ка ко је го спо ја? Је л она здра во?

СУ ДАЦ: Да те би не фа ли што? Је си ли ти 
пот пу но здрав?

ДА ВИД: И ми смо, ва ла бо гу, сви здра во 
и мир но, а те би ва ла ко ји се ти рас пи ту јеш за 
ме, и за ме и за мо ју ва ми ли ју. (Окре ће се Пи-
сар чи ћу) Је си ли ти здра во сва но, ди је те?

СУ ДАЦ: Ама, шта је те би, бу да ло? Оклен 
си? Ка ко се зо веш?

ДА ВИД: Ја се зо вем, слав ни су де, Да вид 
Штр бац, се ло Ме ли на, ко тар Ба ња Лу ка, окру жље 
Ба ња Лу ка, а зе мља, ми слим гла ва ти го спо ди не, 
да ће би ти Бо сна. Кућ на ми је лу ме ра 17. Та ко 
ме слав ни суд пи ше и та ко ми по зов ке ша ље.

СУ ДАЦ: До бро, до бро, Да ви де. Ви дим да 
знаш ред. А шта ти је то у тој... Но, ка ко се то зо ве?

ДА ВИД: Вре ћа! Вре ћа се ово зо ве, а ово у 
вре ћи, ово се ја за вац зо ве.

СУ ДАЦ: Ја за вац! Шта ћеш с ја зав цем ов дје?

ДА ВИД: Ту жим га слав ном су ду јер ми је 
изио чи та ву њи ву ку ру за. Ту жим га и ту жи ћу 
га што се да ље и те же мо ре!
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СУ ДАЦ: О-хо, љу ди, љу ди! Што још чо вјек 
не ће до жи вје ти у овој бу да ла стој Бо сни! Ја зав-
ца ту жи ти! Е, ово је пра ва бу да ла, бу да ла над 
бу да ла ма. Ама, от куд ти је до шло у гла ву да 
ја зав ца ту жиш?

ДА ВИД: От куд ми је, ве лиш, до шло у гла-
ву да ја зав ца ту жим? Ни је ни от куд, већ знам 
да на шњи ред и за кон. Зар ти, бо лан, ми слиш, 
да ја не знам да овај ваш цар има за сва што 
за кон? Зна то Да вид, зна. Не мој ми сли ти да не 
зна! У сва што се он по ма ло раз би ра и уви јек 
зна шта је по за ко ну, а шта јо пе ни је.

СУ ДАЦ: До бро је то и ли је по све, Да ви де, 
али ја зав ца ту жи ти! То... то...

ДА ВИД: Ти ми слиш, гла ва ти го спо ди не, ђе 
сам ја ро ђен за тур ског су да да не знам да на-
шњег ре да. Знам ја да на шњи ред, знам. Исти на 
 бог, мло го сам се и про му чио док сам то све у 
гла ви уре дио и, ре ће мо каз’ти, сре дио... Шјед-
не мо ва ко, ја и она мо ја ба бе ти на, уве че крај 
ог њи шта, па поч не мо, што но ви ве ли те, шту-
ди је ра ти: ово је, же но, по за ко ну, ово јо пе ни је; 
ово би мо гло би ти по ’вом па ли гра пу, ово јо пе 
не би. И та ко до не ко до ба но ћи шту ди је ра мо.

СУ ДАЦ: Баш та ко шту ди је ра те?

ДА ВИД: Да, ду го и мно го шту ди је ра мо.

СУ ДАЦ: Па зна ли ти ба ба што?

ДА ВИД: Мо ја је, ве ле вла жни го спо ди не, 
па се бо јим да ћеш по ми сли ти да је ва лим, 
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а не ва лим је већ ти по прав ди ка жем: да се 
по чем тур ски зе ман по вра ти, она би мо гла са 
сво јом па ме ти на сред Ба ње Лу ке ка ди ја би ти. 
Ја ве лим: ка ди ја. Ка кав ка ди ја! На мо ју ду шу, 
да зна са мо још пи са ти, мо гла би ти мир не 
ду ше ре ћи: „Уста ни са те цар ске сто ли це, да ја 
на ро ду прав ду ди је лим!” Та ко је то па мет на 
и учев на же на!

СУ ДАЦ: Баш та ко учев на?

ДА ВИД: О, не пи тај, го спо ди не, то је чу-
до јед но! Да ти се ко јом сре ћом, ју трос би ло 
оклен при кра сти, па да чу јеш ње зи не па ме ти 
и на у ке: „Ти идеш”, ве ли, „Да ви де?” „Па ви диш, 
же но, да сам по шо.” „Ка ко ти идеш су ду?” „Па 
идем ко оста ли сви јет, на дви је но ге.” „До бро, 
ка же, ама је си ли ти сре дио у гла ви ка ко ћеш 
тог јол па за ту жи ти?” „Је сам. Ту жи ћу га што се 
да ље и те же мо ре.” „У ко ји ми слиш суд?” „Па 
ја млим, же но, у окру жни, јер је ште та ве ли-
ка.” „Ето, бог те не убио!” ври сну она ко да је 
не што ује де за ср це. „Уви јек се ва лиш: ја ово, 
ја оно; па ме тан сам, уче ван сам, знам за кон! 
Јад на ти тво ја на у ка и зна ње!” „Че кај, же но, 
на у чи ме, слу ша ћу те. У ко ји ти ми слиш суд 
да би тре ба ло ићи?” „Нај при је ај де до ље у ’нај 
наш ма ли, се љач ки суд, бу да ло јед на бу да ла-
ста! Ка ко би тра жио су да пре ко су да? Знаш ли 
ти, бо лан, да би се за мје рио цар ској го спо ди? 
Нај при је, ве лим ти, ај де у наш ма ли, се љач ки 
суд, па ако га туј не осу де, он да, истом он да, 
ај де на окру гли суд. Ако и туј ни шта не бу де, 
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од ма се вра ти, па ће мо ви ди ти шта ће мо ра-
ди ти. Ви дим ја”, ве ли, „да ће то до ћи и до са мог 
ца ра.” „Ама, же но, оклен ти то ли ка па мет, крст 
ти твој љу бим?!”, чу дим се ја, гла ва ти го спо ди не. 
„Па ка ко ћеш ода ти чест цар ској го спо ди?”, пи та 
ме и ис пи ту је ко поп на ис по ви је ди. „Па ка за ћу: 
’По мо зи бог, цар ски су ци на Ба њој Лу ци!’” „Ето, 
ето, ето! О, јад на ти сам ја и че мер на с то бом! 
О, јад на сам ти ја и че мер на с то бом по сто пу-
та!”, ста де ври шта ти ко би је сна и чу па ти ко се. 
„Слу шај, бог те убио, ка ко ћеш ода ти цар ској 
го спо ди чест. Кад уђеш у наш ма ли, се љач ки 
суд, вик ни: ’До бар дан, гла ва ти го спо ди ни!’ А кад 
уђеш у ве ли ки, окру гли суд, ду бо ко се по кло ни...” 
„Ни је сам ја, же но, мла да, па да се по кла њам. 
Шта је те би? Да ти не ћеш пре ће ра ти с том тво-
јом на у ком!”, ве лим јој ја. „Шу ти, сун це те не бе-
ско спр жи ло, кад ни шта не знаш! Слу шај: кад 
уђеш у окру гли суд, ду бо ко се по кло ни и од ма, 
с вра та, на ко из ду бљи не под вик ни: ’До бар дан 
ве ле вла жни го спо ди ни!’ А не би”, ве ли, „зго рег 
би ло кад би у ма лом су ду и јед но и дру го ре ко: 
’До бар дан, гла ва ти и ве ле вла жни го спо ди ни!’, и 
до до: ’Слу га сам пре по кор на!’ Та ки је да нас ред, 
и та ко се цар ским слу жбе ни ци ма ода је чест.” 
„Ама, же но, оклен ти то ли ка па мет и на у ка, 
по сто ве ти тво је љу бим!”, за па њио се ја од чу да.

СУ ДАЦ: Бо га ми, Да ви де, баш ти је учев на 
же на. А гдје на у чи она то ли ку на у ку?

ДА ВИД: Ђа во би је знао, гла ва ти го спо-
ди не! Дру жи се мло го с кне же вом же ном, и 



САДРЖАЈ

ЈАЗАВАЦ ПРЕД СУДОМ ...................................... 5

ОДАБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ ................................ 45

Кроз мећаву ................................................. 47

Јаблан .............................................................. 65

Гроб Слатке душе ..................................... 71

Мрачајски прото ....................................... 81

Просјаци ......................................................... 93

Зулум Симеуна Ђака ............................... 99

Истинити зулум Симеуна Ђака ....... 109

Мејдан Симеуна Ђака ......................... 119

Јелике и оморике ................................... 137

Кроз маглу ................................................. 139

Кроз свјетлост .......................................... 149

У магли ....................................................... 157

Пјесма младости ..................................... 161

Јајце ............................................................... 165

Тежак ............................................................. 169

Молитва ....................................................... 173

Жалобитна пјесма ................................... 175

Кмети ............................................................. 179 

Слободи ........................................................ 181





Библиотека Класици за децу и младе

Петар Кочић
ЈАЗАВАЦ ПРЕД СУДОМ  

И ОДАБРАНЕ ПРИПОВЕТКЕ

Издавач:
Pi-press, Пирот

За издавача: 
Драгана Пејић-Ранђеловић

Уредник:
Соња Жикић

Лектура и коректура:
Јована Митић 

Дизајн корица
Владимир Манчић

Техничка припрема:
Соња Жикић 

Штампа:
Pi-press, Пирот

Тираж: 1000

ISBN 978-86-6023-460-7



CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд 
 
821.163.41-22 
821.163.41-32 
 
КОЧИЋ, Петар, 1877-1916 

Јазавац пред судом и одабране приповетке
/ Петар Кочић. - Пирот : Pi-press, 2021 (Пирот :
Pi-press). - 182 стр. ; 21 cm. - (Едиција Класици
за децу и младе) 
 
Тираж 1.000. 
 
ISBN 978-86-6023-460-7 
 
COBISS.SR-ID 44761865














