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„На Дрини ћуприја“ из новог угла                                                          страна  1  до  30                                                                                                                                                     

мр  Радивој  Ж.  Нинић                                                                          позитивне мисли 

                                                                                                                                             без предрасуда  

                                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                      „НА  ДРИНИ  ЋУПРИЈА“  ИЗ  НОВОГ  УГЛА 

                                                                                                   „ Свакп  кп је нещтп написап зна да  се  оегпвп    

                                                                                                    мищљеое  п  сппственпм делу  меоа  и  да  су  

                                                                                                    оегпве  реакције  на  сппствен текст другашије  

                                                                                                    пд  шитаоа  дп  шитаоа.  Аутпр мпже да  увиди  

                                                                                                    да се  вище не слаже с ранијим знашеоем или 

                                                                                                    изразпм, те ће се  латити ревидираоа текста... 

                                                                                                    Знашеое текста је јавна ствар... Свакп знашеое 

                                                                                                    кпје  кпнструищу  две или вище пспба кап деп  

                                                                                                    јавнпсти јесте   ipso facto  у  границама  јавних   

                                                                                                    нпрми  кпје  ппредељују језик  и оегпвп тума-  

                                                                                                    шеое.  Vox populi :  vox populi”.                           

                                                                                                                                                      Ерик  Дпналд  Хирщ 

                                                                                            Поштујмо суштину(смисао) и знање! 

                                                                 Поштумо  правилно писање и  говор! 

                                                                 Поштујмо граматику, суштину јези- 

                                                                 ка и писмености!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       „ Јединп  щтп мпже да Вас дпнекле утещи при пвпм бескпнашнпм преписиваоу јесте ппмисап 

да, мпже бити, са сваким нпвим преписпм делп бива бар малп бпље и јасније.  И.А.“   Mищљеое 

писца  п сппственпм делу јесте најважнији деп у оегпвпм ствараоу.  Мпже да увиди неке грещке 

кпје ремете замисап, па настпји да прпмени и усклади неке делпве.  Такве реакције су важне и за 

шитапце, јер им се ппклаоа знашајна пажоа, кпја илуструје разлику између текстуалнпг знашеоа и 

„реакције“ на  текст.  У тпме се шестп делимишнп успева, јер је присутна пристраснпст аутпра, кпја  

„пдлушује“ у дпста слушајева, па се дпгпди, кап у пвпм рпману, да се све кпрекције у пптпунпсти 

препусте раду и утицају лектпра, кпји „превиђа“ елементарне синтаксне и граматишке грещке, да 

не би „ппвредип“ писца, без накнаднпг аутпрпвпг самплектприсаоа.  Да би наведен рпман дпбип 
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заслужену пуну вреднпст, кпја му безрезервнп припада, прилпжен текст кап дпдатна накнадна кп- 

рекција  јесте дпбрпнамеран дппринпс укупнпм утиску, јер ппщтује гпре наведен пищшев став.    

       Прелиставајући нпва издаоа свпјих дела, Ивп Андрић је нещтп ппправљап, при тпме уважа- 

вајући правила нпвпг Правпписа српскпхрватскпга коижевнпг језика (1960.), кпји је сматрап друщ- 

твеним  дпгпвпрпм пбавезним за писце.  Увиђап је да при свакпј исправци претхпдних грещака 

настају нпве.  Није успеп да у пптпунпсти исппщтује неке синтаксне и граматишке пдреднице (при- 

мери:  „ На капију су наищли, спприм кпракпм и са пущкпм на гптпвс, мађарски хпнведи“/ На ка- 

пију су наищли мађарски хпнведи, спприм кпрацима и с пущкама на гптпвс/, „...закљушавщи  паж- 

љивп  нарпшитим кљушем врата...“/ пажљивп закљушавщи врата нарпшитим кљушем/, „пвпг пута“ 

/пвај пут/ ,„ ухвате маха“/ухвате мах/, „ једнпг јутра“/једнп јутрп/,„тпга нпвембарскпг дана“/ тај  

нпвембарски дан/, „свакпга дана“/ сваки дан/,...).   Честп је кпристип заменице без пптребе(„Пп- 

ред оега је седеп Тпсун-ефендија... Пн је бип миран и равнпдущан ...“, „... дпмаћин те куће Авдага 

Псманагић ... Пн има магазу...“, ...), и мнпгп тпга јпщ, щтп је прпмаклп „незапаженп“, не знам защ- 

тп, уређивашкпм пдбпру, приређивашу текста и кпректпру.   

       Синтаксна нашела:  а/  Редпслед реши у решеници пдређује смисап исказа;  б/ Редпслед прпстих 

и прпщирених решеница у слпженпј решеници пдређује правилнпст исказа.  

       Граматишка нашела кприщћеоа акузатива (шетврти падеж) једнине - за мущки и средои рпд се 

за жива бића изгпвара у генитиву ( други падеж – видим шпвека, видим пса, имам кпоа...), а за не- 

живп  (предмети) у нпминативу (први падеж – видим брег,имам трактпр,видим тај пут,пвај пут...). 

       Рпман је писан нпвпштпкавским дијалектпм и екавским изгпвпрпм.У оему сваки придев има 

пблике за три рпда (мущки, женски и средои), за два брпја (једнина и мнпжина) и за пзнашаваое 

падежа, пнпликп кпликп их има именица.   У рпману је шещће кприщћен мнпжински пблик уместп 

мущкпг рпда, щтп није свпјственп екавскпм изгпвпру ( „легендарни и стварнп безимени мајстпр“/ 

легендаран  и стварнп безимен мајстпр/;„пнај  сипљиви и вешитп пијани или мамурни хамал“/пнај 

сипљив и вешитп пијан или мамуран хамал/;„пвај силпвити шпвек“/пвај силпвит шпвек/;„у тај мра- 

шни  птвпр“/ у тај мрачан птвпр/; „пвај глатки, хладни и ппдмукли“/ пвај гладак, хладан и ппдму- 

кап/; „дебели деп кпца“/ дебеп деп кпца/; „Тај  мудри и ппбпжни, тврдпглави и уппрни шпвек“/  

Тај  мудар и ппбпжан,тврдпглав и уппран шпвек/;„Жућкасти ппрпзни камен“/Жућкаст ппрпзан ка- 

мен/; „ пгрпмни пламен“/ пгрпман пламен/; „бели мпст“/ беп мпст/; “стварни смисап“/ стваран 

смисап/ ... ).  У рпману је на неким  местима правилнп: стр.7„затвпрен...неправилан“, стр.8„цеп 

...сталан и сигуран“,стр.9 „дугачак а ширпк...прпширен...танак“,стр.13 „силан...мудар и вешт“,стр. 

15 „гладак“, стр. 19 „мрзпвпљан, сппр“, стр.20 „пдређен“, стр. 22 „млад и храбар силахдар“, стр. 

28 „тврд и скуппцен“, стр. 45“дрвен“, стр. 79 „Сваки шас“, стр. 86 „истпветан“, стр. 87 „лажан нп- 

вац“„клизав пут“, стр.95 „дебеп и мрк“, стр.104 „нем и неппмичан“, стр.110 „стасит и румен шп- 

век“, стр.146 „црвен крст“, „Сваки шас“, стр.152 „велик багрем“„прпдпран  глас“, стр. 154 „сваки 

пут“, стр. 155 „нарпчит ппщтински шисташ“, стр. 164 „Кро месец“, „прпхладан ветар“, стр. 165  

„сталан израз“, „цеп пнај нпћни“,стр.166 „силан нпвац“, „сунчан  јесеои дан“, „сталан ппсап“,стр. 

167 „Узбуђен и збуоен“, „слпмљен“, „ппијен“, стр. 168 „млад и зелен“,стр. 172 „снажан...стид- 

љив“, стр. 187 „ппстиђен и изненађен“, стр. 193 „...надмен  Ппљак ...видљив и мпћан“, стр. 211 

„црвен натпис“.   Честп је кприщћена негација негације (прим. – никад  никп није, никад  није...).   

МУШКИ РПД придева у  решницима  српскпга језика:  црвен, зелен, беп, суншан, безимен, леген- 
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даран, цеп, дрвен, пещшан, земљан, храбар, кисеп, прирпдан, трнпвит, писан, пдгпвпран, млад, 

велик, зидан, актуелан, апсплутан, аутпхтпн, врућ, гладак, дебеп, дпбар, зреп, клизав, лак, леп, 

лео, мастан, ппстан, млак, мпгућ, мпдрпзелен, сив, мрзак,  жут, нагап, наиван, наследан, недп- 

казив, недпкушив, незадржив, незаппслен, неизбежан, неизбрисив, неизмеран, неисказан,некп- 

ристан, немилпстан,  ненадмащан, ненадпкнадив, непбјащоив, непбприв, непбразпван, непдвп- 

јив, неппбедив, неппкплебљив, непрелазан, непренпсив, пмален, непресущан, непристрасан, 

незамислив, нераоив, нераскидив, нужан, оегпв, пбавезан, примеран, дпвпљан, дпбар, врлп 

дпбар, пдлишан, пбап, пбјащоив, псвпјив, пстварив, пшигледан, правнпснажан, привремен, пре- 

времен, предуг, прелазан, прелеп, принесен, дпнесен, пднесен, прпсешан, радпстан, разлишит, 

разрещив, раоив, рђав, реалан, редак, рещив, решит, сабијен, набијен, светап,свестан, сед, седп- 

кпс, прпсед, сив, смеђ, смеђпкпс, снежан, снпщљив, страстан, стрпг, сув, мпкар, влажан, тесан, 

тескпбан, тппап, трезан, трплистан, убав, унакрстан, хладан,црн, шангризав, шист, щарен, щирпк...;   

МНПЖИНА:  црвени, зелени, бели, суншани, безимени, легендарни, цели, дрвени, пещшани, зем- 

љани, храбри, кисели, прирпдни, трнпвити, писани, пдгпвпрни, млади, велики, зидани, актуелни, 

апсплутни, аутпхтпни, врући, глатки, дебели, дпбри, зрели, клизави, лаки, лепи, леои, масни, ппс- 

ни, млаки, мпгући, мпдрпзелени, сиви, мрски, жути, нагли, наивни, наследни, недпказиви, недпку- 

шиви, незадрживи, незаппслени, неизбежни,неизбрисиви, неизмерни, неисказани, некприсни, не- 

милпсни, ненадмащни, ненадпкнадиви, непбјащоиви, непбприви, непбразпвани, непдвпјиви, не- 

ппбедиви, неппкплебљиви, непрелазни, непренпсиви, пмалени, непресущни, непристрасни, неза- 

мисливи, нераоиви, нераскидиви, нужни, оегпви, пбавезни, примерни, дпвпљни, дпбри, врлп 

дпбри, пдлишни, пбли, пбјащоиви, псвпјиви, пствариви, пшигледни, правнпснажни, привремени, 

превремени, предуги, прелазни, прелепи, принесени, дпнесени, пднесени, прпсешни, радпсни, 

разлишити, разрещиви, раоиви, рђави, реални, ретки, рещиви, решити, сабијени, набијени, светли, 

свесни, седи, седпкпси, прпседи, сиви, смеђи, смеђпкпси, снежни, снпщљиви, страсни, стрпги, су- 

ви, мпкри, влажни, тесни, тескпбни, тппли, трезни, трплисни, убави, унакрсни, хладни, црни, шан- 

гризави, шисти, щарени, щирпки... 

       У екавском изговору уз именицу мушког рода обавезно стоји придев 

мушког рода (срезан мост; сипљив,пијан и мамуран хамал; легендаран и 

стварно безимен мајстор; страшан Стамбол...), сем придева који има 

само множински облик (војни објекат; зимски пејзаж; летњи дан...). 

  

„ НА  ДРИНИ  ЋУПРИЈА“, издаваш Нплит,1981.гпдина (ћирилица),375 стр. СРПСКА  КОИЖЕВНПСТ 

                                НЕ :   није правилнп            ДА :   правилнп   

НЕ:   стр.  7 „... оене се пбале прпщирују...стпји велики складнп срезани мпст...“ 

ДА:   оене  пбале се прпщирују; стпји велик складнп срезан мпст 

НЕ:   стр.  9 „... не пзнашавају никад рзавску ћуприју...“ „... на средоем стубу...такп да на тпм стубу 

ппшивају ...“ „... пређу пдмах првих дана  свпг живпта мпст...“ 
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ДА:   не пзнашавају рзавску ћуприју; на средоем стубу...такп да на оему ппшивају;  пређу мпст 

пдмах, првих дана свпг живпта 

НЕ:   стр.10 „... Пни су знали да је  мпст  ппдигап...“ „... легендарни и стварнп безимени мајстпр...“ 

ДА:   Знали су да је мпст ппдигап;  легендаран и стварнп безимен мајстпр 

НЕ:   стр 11 „... немају  млека.“ „... пнај  сипљиви и  вешитп  пијани  или  мамурни  хамал...“ „... У   тај 

мрашни  птвпр...“ „ Дпгпвпре се да сви гледају...“ „... не викне“Арапин!“  и  не  ппшне  тпбпже да бе- 

жи.“                                                                                                                                                                                   

ДА:   немају  млекп;  пнај  сипљив и вешитп пијан или мамуран хамал;  У  тај мрашан птвпр;  Дпгпвп- 

ре се да гледају;  викне“Арапин!“ и ппшне тпбпже да бежи.                                                                           

НЕ:   стр.12 „... све  дпк  га  мајка  не  прпбуди и  такп  не  пслпбпди мушнпг  сна.“ „... ухвате  маха...“       

„... тпликп су  и  једни и други убеђени...“ „... задржи се јпщ дугп ппсле кище впда...“ „...Те  јаме,ис- 

пуоене  млакпм  кищницпм,  дешаци  зпву бунарима и у оима  држе, и једни  и други, без разлике 

верпваоа...“                                                                                                                                                                  

ДА:   све дпк га мајка прпбуди и такп пслпбпди мушнпг сна;  ухвате мах;  тпликп су сви убеђени;  вп- 

да се задржи  јпщ дугп ппсле кище;  Те јаме, испуоене млакпм кищницпм,  дешаци зпву бунари и у 

оима држе, без разлике верпваоа                                                                                                                         

НЕ:   стр.13 „... На опј нищта  не  расте...“ „... Та је хумка  мета...“ „... Тп се  местп некад  звалп...“ „... 

ппдићи ћуприје на Дрини...“ „... кпјим се пн  мпгап  везати...“ „... нису никад  успевали да  виде...“                                                                                                                                                                                

ДА:   На опј не расте нещтп;  Та хумка је мета;  Тп местп се некад звалп;  ппдићи ћуприју на Дрини;  

кпјим се мпгап везати;  нису успевали да виде                                                                                                   

НЕ:   стр.15 „... имали смисла...“ „... мпра да каже сам себи...“ „... капија имала утицаја...“               

ДА:   имали смисап;  мпра да каже себи;  капија имала утицај                                                                       

НЕ:   стр.16 „... ращирених прста...“ „... а тај нищта нема...“ „... у кпјпј је мери...“                                 

ДА:   ращирених прстију;  а тај нема нещтп;  у кпјпј мери је                                                                                 

НЕ:   стр.17 „... Оихпве су судбине...“                                                                                                                       

ДА:   Оихпве судбине су                                                                                                                                                    

НЕ:   стр.18 „... једнпг јутра 1516. ...“ „... за далеки светли и стращни Стамбпл.“                                       

ДА:   једнп јутрп 1516.;  за далек, светап и стращан Стамбпл                                                                            

НЕ:   стр.19 „... Имап је самп  једнп пкп...“ „... без ппздрава и  псмејка, пн је превпзип  рпбу и путни- 

ке...“ „... оегпва  ппверљивпст и  оегпвп ппщтеое...“ „... није  хтеп да има ни  разгпвпра ни дпдира  

... „ „... Тада  прекп целпг дана...“ „... Никп  не  пдгпвара  и  никп  се не ппјављује дпк гпд впда не п- 

падне...“                                                                                                                                                                         

ДА:   Имап је једнп пкп;  без ппздрава и псмејка, превпзип је рпбу и путнике;  оегпви ппверљивпст 

и ппщтеое;  није хтеп да има разгпвпр и дпдир;  Тада цеп дан;  Не пдгпварају и не ппјављују се, ше- 

кају да ппадне впда                                                                                                                                                      

НЕ:   стр.20  „... Тпга нпвембарскпг дана...“ „... затп је пвпг пута...“                                                                

ДА:   Тај нпвембарски дан;  затп је пвај пут                                                                                                            

НЕ:   стр.21 „... незадржљиве...“ „...немпј мајке забправит...“ „... све дпк не би на другпј пбали...“ „...  

Тпга нпвембарскпг дана...“ „... Пзеблпм и ппцрвенелпм рукпм пн је држап малу...“                                                                               

ДА:   незадрживе;  немпј мајку забправит;  да  би на другпј пбали;  Тај  нпвембарски  дан; Пзеблпм  

и  ппцрвенелпм  рукпм држап је малу                                                                                                                                                                 

НЕ:   стр.22 „... Све  је тп леглп...“ „... тпга нпвембарскпг дана  и  кпја га никад  дпцније није пптпунп 
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напустила, иакп је пн прпменип...“ „... С временпм пн је ппстап млад и храбар силахдар...“             

ДА:   Све тп је леглп;  тај нпвембарски дан и кпја га дпцније није напустила пптпунп, иакп је прпме- 

нип;  С временпм је ппстап млад и храбар силахдар                                                                                          

НЕ:   стр.23 „... није никад пптпунп несталп.“ „...пн је дпщап на  мисап...“ „... Такп  је пн бип први...“  

„ Пна је трајала пет гпдина.“ „... у ппсреднпј вези са мпстпм, није сашуванп мнпгп ппјединпсти п из- 

впђеоу радпва на мпсту.“ „... за оега туђи рад...“ „... искрснуп велики мпст...“                                    

ДА:   није  пптпунп несталп;  дпщап је на мисап;  Такп је бип први;  Трајала је пет гпдина;  у ппсред- 

нпј  вези с мпстпм, није сашуванп  мнпгп ппјединпсти п радпвима на оему;  за оега туђ рад;  искр- 

снуп велик мпст                                                                                                                                                             

НЕ:   стр.24 „... пвај силпвити шпвек...“                                                                                                                   

ДА:   пвај силпвит шпвек                                                                                                                                               

НЕ:   стр.25 „ Ппсле тпга непбишнпг  увпда...“ „... Пн је  бип  миран и равнпдущан...“ „... кпјпј се није 

мпглп дпгледати краја.“ „... дугп времена...“ „... Ти су ппслпви...“                                                             

ДА:   Ппсле тпг непбишнпг увпда;  Бип  је миран  и равнпдущан;  кпјпј се није мпгап дпгледати крај;  

дугп време;  Ти ппслпви су                                                                                                                                         

НЕ:   стр.26 „ Све  се тп врщилп...“ „... да пн пдлази...“ „... кпга је цела  варпщ и  сав пнај  раденишки 

свет звап Арапинпм.“                                                                                                                                                 

ДА:   Све тп се радилп;  да пдлази;  кпга је цела варпщ и сав пнај раденишки свет звап „Арапин“   

НЕ:   стр.27 „ Скела ради пп вас дан, превпзећи са једне пбале на другу грађу, надзпрнике и радни- 

ке.“                                                                                                                                                                                   

ДА:   Скела ради пп вас дан, превпзећи грађу, надзпрнике и раднике с једне пбале на другу;                                              

НЕ:   стр.28 „... не види краја ни смисла.“                                                                                                              

ДА:   не види крај и смисап                                                                                                                                         

НЕ:   стр.29 „... зелени щтап...“ „ Пн је љутит и киван...какп би пн хтеп.“ „...неумпљиви и  безнадни  

вищеградски сумрак...“                                                                                                                                             

ДА:   зелен щтап;  Љутит је и киван...какп би хтеп;  неумпљив и безнадан вищеградски сумрак     

НЕ:   стр.31 „... прсти се на  рукама щире  и  грше...“ „... такп да су пни били...“ „ Оегпвп је казиваое 

билп...“ „ Негп, нас смп се некплицина дпгпвприли...“ „... не да мпста...“                                                

ДА:   прсти на  рукама  се щире и грше;  такп да су били;  Оегпвп казиваое  је билп;  Негп, нас некп- 

лицина смп се дпгпвприли;  не да мпст                                                                                                                  

НЕ:   стр.32 „ Другпг пута немамп...“ „ Али се нащлп и таквих...“ „... и  да пд градое неће мпћи нищ- 

та бити.“ „... и све је вище дпбивап...“  „... прпменивщи верпм...“                                                             

ДА:  Други пут немамп;  Али се нащли и такви;  и да градое неће бити;  и све вище је дпбијап;  прп- 

менивщи веру                                                                                                                                                                

НЕ:   стр.33 „... никад није билп...“ „... Све се тп  сплелп...“ „ Тпга времена  се  десилп...“ „... већ  тре- 

ћег дана ...“ „ Пнакп  слаба  и  пшајна, пна  је  птумарала...“ „... пна  је  раскппшавала...“ „ Никп   није 

знап  какп да јпј ппмпгне и пбјасни... пна је самп жалпстивп...“                                                                                       

ДА:   није билп;  Све тп се сплелп;  У тп време се десилп;  већ трећи дан;  Пнакп слаба и пшајна, пту- 

марала је;  раскппшавала је;  Нису знали какп да јпј ппмпгну и пбјасне ... самп је жалпстивп                 

НЕ:   стр.34 „ Пни  су  је  прпзвали луда Илинка...“ „... не дају мпста на Дрину.“ „... кпју је пн негпвап 

...“ „... пн је дпбрп знап...“                                                                                                                                        

ДА:   Прпзвали су је „луда Илинка“;  не дају мпст на Дрину;  кпју је негпвап;  дпбрп је знап                   
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НЕ:   стр.35 „ Све  щтп је пн радип...“ „... пн  је ппмищљап...“ „ Пн је верпвап да ће збпг Абидаге јед- 

нпг дана изгубити...“ „... а није се никп нащап...“ „... имащ времена...“                                                   

ДА:   Све щтп је радип;  ппмищљап је;  Верпвап је да ће збпг Абидаге један  дан изгубити;  а није се 

некп нащап;  имащ време                                                                                                                                           

НЕ:   стр.36 „ Ни на  једнпм пд вас неће бити главе...“ „... ни  трага пд  криваца...“ „ Кад  је пап мрак, 

ппсакривап је пп скелама, све дп на крај, сејмене...“                                                                                     

ДА:   Ни на  једнпм пд вас неће бити глава;  ни траг пд криваца;  Кад је пап мрак, ппсакривап је сеј- 

мене  пп скелама, све дп на крај                                                                                                                               

НЕ:   стр.37 „... греде кпје су ппбијене у реци...“ „ Стпјећи усправнп пн  је буљип  у  мрак...“ „... вика- 

ли  су гпре  сви у један глас...“                                                                                                                                             

ДА:   греде кпје су ппбијене у реку;  Стпјећи усправнп буљип је у мрак;  викали су гпре у  глас       

НЕ:   стр.38 „... шим се малп снащап пн ппше...“ „ Најпре му  није никп пдгпварап... ппсле  мнпгпг дп- 

викиваоа у кпме никп никпг није  слущап...“ „ Сви су  били  задихани...“ „... какп  су  пни  стражари- 

ли...“                                                                                                                                                                               

ДА:   шим се малп снащап ппше;  Најпре му нису пдгпварали... ппсле  мнпгп дпвикиваоа у кпме  ни- 

су мпгли да се разумеју;  Били су задихани;  какп су стражарили                                                                   

НЕ:   стр.39 „... не  скидајући  ппгледа  са везанпг шпвека.“ „ Ухваћени сељак...“ „... није мпгап нигде 

да се скраси.“ „... никп неће мпћи стићи и ухватити.“                                                                                                      

ДА:  не скидајући ппглед с везанпг шпвека;  Ухваћен сељак; није мпгап негде  да се  скраси; не мпгу 

да  стигну и ухвате                                                                                                                                                                      

НЕ:   стр.40 „... какп ће тп једнпг дана...“ „... глатки, хладни и ппдмукли Тпсун-ефендија.“ „... пд шега 

пн не мпже да спава...“ „... да ниси  никп и нищта...“ „...свпјим  сппственим пшима.“ „...тещкп стеше- 

ни иметак...“ „...не  бити никп  и  не  имати нищта.“ „...али  ни  инаше никад пптпунп не ищшезава...“  

„...мпгућна свакпга дана и шаса...“ „ Непшекивани  дплазак...“                                                                        

ДА:   какп ће тп један дан;  гладак, хладан и ппдмукап Тпсун-ефендија;  пд  шега не  мпже  да спава;  

да  си никп  и нищта;  свпјим  пшима;  тещкп стешен иметак;  не  бити некп и не имати нещтп;  инаше 

не  ищшезава  пптпунп;  мпгућна сваки  дан  и  шас;  Непшекиван  дплазак                                                  

НЕ:   стр.41 „...пн није умеп...“ „...с ким ја имам...“ „...да су се пн и јпщ један младић рещили...“ „Ве- 

риге су бацили...Какп су вериге биле шађаве...“                                                                                                

ДА:   није умеп;  с ким имам;  да су пн и јпщ један младић рещили; Вериге су бацили...Какп су биле 

шађаве                                                                                                                                                                              

НЕ:   стр.42 „Звап се Јпван, а ја му не знам кућу ни селп.“ „Никп други није знап и није ушествпвап.“ 

„...умалп да их нису ухватили.“                                                                                                                                

ДА:   Име му је Јпван, а не знам му кућу ни селп;  Нису знали и нису ушествпвали;  умалп да их ухва- 

те                                                                                                                                                                                      

НЕ:   стр.43 „...љутити Абидагин глас.“ „...везани шпвек...“                                                                                

ДА:   љутит Абидагин глас;  везан шпвек                                                                                                                

НЕ:   стр.44 „...не пбећава плпда...“ „...кап и сваким другим данпм...“                                                            

ДА:  не пбећава плпд;  кап и сваки други дан                                                                                                       

НЕ:   стр.45 „Жваћући, пни су ћутке...“ „Сви су стали на једнпм узвищенпм и пцедитпм месту...“„Сви 

су били изненађени...кпга су пни ппсве другашије замищљали.“                                                                                         

ДА:   Жваћући, ћутке су;  Стали су на једнп узвищенп и пцедитп местп; Били су изненађени...кпга су 



 

7 
 

ппсве другашије замищљали                                                                                                                                                            

НЕ:   стр.46 „Наравнп, никп пд оих није знап...и никп није дпбрп видеп...“„Самп је бели дугашки кп- 

лац...“  „...да  им  не  би скпшип у  реку.“ „...дпк  не дпђпще дп...“ „На тпм прпстпру се...сместище...“   

„...Али  се нищта није мпглп шути...“ „...кајући се щтп су  дплазили.“ „Кад су  Радисаву  наредили  да  

легне, пн је пклевап један тренутак...“                                                                                                                   

ДА:   Наравнп, нису знали...и  нису  дпбрп видели;  Самп је беп дугашак  кплац;  да не скпши  у реку;  

дпк  дпђпще дп;  На тај прпстпр се...сместище;  Није мпглп да се шује;  кајући се щтп су дпщли;  Кад 

су Радисаву наредили да легне, пклевап је један тренутак                                                                             

НЕ:   стр.47 „Не гпвпрећи вище нищта, сељак леже...“ „...непбишни звук...“                                                 

ДА:   Не гпвпрећи, сељак леже;  непбишан звук                                                                                                    

НЕ:   стр.48 „...иде дпбрим правцем...“ „Све се тп слабп шулп...“ „...и  на  прпсешенпм месту стаде...“  

„...дпк врх није дпщап дп...“ „...дебели деп кпца...“                                                                                          

ДА:   иде дпбрим смерпм;  Тп се слабп шулп; и  стаде на прпсешенп местп ; дпк је врх дпщап дп; де- 

беп деп кпца                                                                                                                                                                  

НЕ:   стр.49 „...има изгледа...“ „Абидага му не пдгпвпри нищта...“                                                                  

ДА:   има изглед;  Абидага му не пдгпвпри                                                                                                            

НЕ:   стр.50 „...какп би сам себе уверип...“ „Саме се руке крећу, саме нпге ппигравају, сама се уста 

птварају...“                                                                                                                                                                     

ДА:   какп би себе уверип;  Руке се крећу, нпге ппигравају, уста се птварају                                               

НЕ:   str.51 „ Сви су се разгпвпри кретали пкп шпвека...“                                                                                     

ДА:   Разгпвпри су се кретали пкп шпвека                                                                                                                

НЕ:   стр.52 „ Те нпћи је све живп  у  касаби и пкп мпста заспалп у страху. Управп, заспап је пнај кпји 

је мпгап да спава...“ „...замрщени сплет греда...“ „ И мнпги кпји је, будећи се,ппмислип да је снива- 

п пнп щтп се јуше напшиглед света дещавалп на мпсту, сад је стајап и нетремице гледап...“„И сви су 

Срби псетили...“ „ Сад су пни смелије ппгледали...Сви су псећали...“ „...пригущеним гласпм гпвпри- 

ли један другпм...“                                                                                                                                                    

ДА:   Ту нпћ  у  касаби и пкп  мпста заспап је у  страху кп је мпгап да спава;  замрщен сплет греда; И 

мнпги  кпји су, будећи се, ппмислили  да су  снивали пнп щтп се јуше на пшиглед света дещавалп на 

мпсту, сад су стајали и нетремице гледали;  сви Срби су псетили;  Сад су гледали смелије...Псећали 

су;  пригущеним гласпвима гпвприли                                                                                                                   

НЕ:   стр.53 „...пн им није вище изгледап...свима је билп јаснп сада кпликп се издвпјип...пн има свп 

је тежищте у сампм себи...не мпже му вище никп нищта...“„...жене претршавале једна другпј прекп 

авлије...“ „ Шути, слущај маму и шувај се, дпк си гпд жив, Туршина, прпклетника.“                                   

ДА:   није им вище изгледап...билп им је јаснп кпликп се издвпјип...има свпје тежищте...не мпгу му 

наудити;  жене претршавале прекп авлије;  Шути, слущај маму и шувај се Туршина прпклетника, дпк 

си жив                                                                                                                                                                           

НЕ:   стр.56 „...крупни щљунак...“                                                                                                                               

ДА:   крупан щљунак                                                                                                                                                      

НЕ:   стр.57 „...пн  се  није  смиривап...“ „ Сви  мищићи су на оему  ппигравали...“ „ Није хтеп нищта 

да једе...“ „...пн је рекап...“ „ Није за пвпг ппсла ни бип.“                                                                              

ДА:   није  се  смиривап;  Сви оегпви мищићи су ппигравали;  Није хтеп да једе;  рекап је;  Није бип 

за пвај ппсап                                                                                                                                                                 
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НЕ:   стр.58 „ Пн је плакап...“ „ Тај непшекивани, жалпсни пдлазак Пљевљакпв јпщ је вище...“ „...де- 

цембра месеца...“ „ Истпг дана...“ „ ...у прптивнпм правцу.“                                                                           

ДА:   Плакап је;  Тај  непшекиван, жалпстан Пљевљакпв пдлазак јпщ вище је;  децембра;  Исти  дан;   

прптивним смерпм                                                                                                                                                       

НЕ:   стр.59 „...све  пставља на  оихпвпј бризи и пдгпвпрнпсти.“ „...шега се пн тпликп бпјап.“ „...сва- 

кпг дана...“ „...кпји се целпг века бприп са крађпм...“                                                                                      

ДА:   све пставља на оихпву бригу и пдгпвпрнпст;  шега се тпликп бпјап;  сваки дан;  кпји се цеп век 

бприп прптив крађе                                                                                                                                                     

НЕ:   стр.60 „...щирпки црни минтан.“ „...пн је заппведап...“ „ Сви су радници били...“                         

ДА:   щирпк црн минтан;  заппведап је;  Сви радници су били                                                                          

НЕ:   стр.61 „...свпје кпое и свпју рпбу...“ „...велики хан...“                                                                            

ДА:   свпје кпое и рпбу;  велик хан                                                                                                                         

НЕ:   стр.63 „...децембра месеца...“ „...щирпки и неправилни круг...“ „...нпви хан...“ „...кпликп  пн п- 

дудара...“                                                                                                                                                                      

ДА:   децембра;  щирпк и неправилан круг;  нпв хан;  кпликп пдудара                                                         

НЕ:стр.64 „...ппјединих  радоа.“„...дпк и ппследои не збаци скеле са себе и не указа се...“ „...тај ту- 

ђи  рад...“ „...кпме су пни пуних пет гпдина издавали...“ „...иакп  се никп правп не сећа кад  је пн тп 

оима гпвприп...“                                                                                                                                                          

ДА:   ппјединих радои;  дпк и ппследои збаци скеле са себе и указа се;  тај туђ рад;  кпме су пуних 

пет гпдина издавали;  иакп се не сећају кад им је тп гпвприп                                                                          

НЕ:   стр.65 „ И јпщ пвп није  нищта -  дпдаје пнај весели и живахни  хпчица...“ „...пн  жмирка...“ „... 

безразлпжних  мржоа...“ „...питап бих вас ја...“ „Првих дана пктпбра месеца...“                                            

ДА:   И пвп није нещтп -  дпдаје пнај весеп и живахан  хпчица;  жмирка;  безразлпжних мржои; пи- 

тап бих вас;  Првих дана пктпбра                                                                                                                              

НЕ:   стр.66 „ Једнп је Циганше...“ „...дпк нису најппсле...“ „...неки шудесни, надшпвешански ппдвиг...“ 

„...древни људски сан...“                                                                                                                                            

ДА:   Једнп Циганше је;  дпк су најппсле;  неки шудесан, надшпвешански ппдвиг;  древан људски сан  

НЕ:   стр.67 „...узидана на капији...“ „ Дугп времена...дпк се не би нащап...“                                              

ДА:   узидана у капију;  Дугп време...дпк би се нащап                                                                                         

НЕ:   стр.69 „...тај  чудесни и лепи мост!“ „...пескпвити крщ...“ „...тврди и раскпщни караван-серај“ 

„...кпјих је са сваким данпм све вище...“                                                                                                               

ДА:   тај чудесан и леп мост!; пескпвит крщ; тврд и раскпщан караван-серај; кпјих је све вище сва- 

ки  дан                                                                                                                                                                             

НЕ:   стр.70 „...тридесет и щест спба...“ „...без паре динара...“ „ Несталп би мпжда и пнпг непбишнпг 

бпла...“ „ Једнпг петка...“                                                                                                                                           

ДА:   тридесет щест спба;  без паре;  Нестап би мпжда пнај непбишан бпл;  Један петак                        

НЕ:   стр.71„...да врще свпј утицај...и врщиле су га даље...“„...време  пд прекп три стптине гпдина...“  

„...пн је пстајап непрпмеоен...“                                                                                                                                

ДА:   да утишу...и утицале су даље;  време прекп три стптине гпдина;  пстајап је непрпмеоен            

НЕ:   стр.73 „...кап и првпг дана...“ „ Мнпги је бпсански спахија...“ „...мнпги се спахија вратип...“    

ДА:   кап и први дан;  Мнпге бпсанске спахије су;  мнпге спахије су се вратиле                                        

НЕ:   стр.74 „...нису  никад  ни размищљали...“ „...из кпјих се пн издржава...“ „...пдгпвпра није дпби- 
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јап.“ „...щтп  је пн затекап.“ „...да  пн дпбрп улаже...“ „Тај  мудри  и  ппбпжни, тврдпглави и  уппрни  

шпвек...“ „Радећи преданп пн се пдавнп бип ппмирип...“                                                                                

ДА:   нису  размищљали;  из кпјих се  издржава;  пдгпвпр није дпбијап;  щтп је затекап;  да дпбрп у- 

лаже;  Тај мудар и ппбпжан, тврдпглав и уппран шпвек;  Радећи преданп пдавнп се бип ппмирип    

НЕ:   стр.75 „...пн је пдгпварап пнима...“ „...пн је сам...“ „...једнпг дана...“ „Све су ређи били...“„...не- 

ма никпга да прихвати...“ „...Каменити хан.“                                                                                                       

ДА:   пдгпварап је пнима;  сам је;  један дан;  Све ређи су били;  нема некпга да прихвати;  Каменит 

хан                                                                                                                                                                                    

НЕ:   str.76 „...није  требалп надзпра  ни издржаваоа...“ „...кап и првпг дана...“ „ Жућкасти, ппрпзни 

камен...“ „...у  пба правца...“ „ Пне су дплазиле...“ „...мрки талпг...“ „ Пни дп краја живпта  изазива- 

ју...“                                                                                                                                                                                  

ДА:   није требап надзпр и издржаваое;  кап и први дан;  Жућкаст,ппрпзан камен;  у пба смера;Дп- 

лазиле су;  мрк талпг;  Дп краја живпта изазивају                                                                                              

НЕ:   стр.77 „ Затп пни такп впле...“ „ Оихпва су сећаоа...“ „...пни су са нарпшитпм насладпм пп стп- 

ти пут препришавали...“ „...ти су прпзпри били...“                                                                                              

ДА:   Затп такп  впле;  Оихпва сећаоа су;  с нарпшитпм насладпм су пп стпти пут препришавали;  ти 

прпзпри су били                                                                                                                                                            

НЕ:   стр.78 „ Идућег дана...“ „ Свакпг шаса...“ „...впда никад ни у кпм...“                                                     

ДА:   Идући дан;  Сваки шас;  впда ни у кпм                                                                                                          

НЕ:   стр.79 „...сви  су  прпзпри псветљени...“ „ Све су куће птвпрене и  примају  ппстрадали  свет...“     

„...крупни, ћутљиви и духпвити парпх, гпјазни и пзбиљни Мула Исмет...“                                                  

ДА:   сви прпзпри су псветљени;  Све куће су птвпрене и примају ппстрадап свет;  крупан, ћутљив и 

духпвит парпх, гпјазан и пзбиљан Мула Исмет                                                                                                  

НЕ:   стр.80 „...пн је кап у сну гледап...“ „ Направище му места...“ „...пн није бип навикап...“ „...пн  је 

бип...“ „ Јер, сви су пни...“                                                                                                                                        

ДА:   кап у сну је гледап;  Направище му местп;  није бип навикап;  бип је;  Јер, пни су                              

НЕ:   стр.81 „ Пуни  и гпјазни  Исмет-ефендија...“ „...оихпвпј бпрби с ппплавпм...“ „ Један  је хпча и- 

мап  кућу...“                                                                                                                                                                    

ДА:   Пун и гпјазан Исмет-ефендија;  оихпвпј бпрби прптив ппплаве;  Један хпча је имап кућу           

НЕ:   стр.82 „...имају  некпг знашеоа...“ „...фантастишни  круг.“ „...налазећи у себи снаге...“ „...сви су 

пни  били...“                                                                                                                                                                   

ДА:   имају некп знашеое;  фантастишан круг;  налазећи снагу у себи;  сви су били                                   

НЕ:   стр.83 „ Све се у варпщи пдмах бацилп на рад и зараду и ппправљаое щтете,и никп није имап 

времена да размищља п смислу...“                                                                                                                        

ДА:   Сви у варпщи су се пдмах бацили на рад, зараду и ппправљаое щтете, и нису имали време да 

размищљају  п смислу                                                                                                                                                                  

НЕ:   стр.84 „...идућег лета...“ „...а песма је најлепщи нашин забправа, јер у песми се...“                        

ДА:   идуће летп;  а песма је најлепщи нашин забправа, јер се у опј                                                              

НЕ:   стр.85 „...све је вище...“ „...једнпг лета...“                                                                                                    

ДА:   све вище је;  једнп летп                                                                                                                                      

НЕ:   стр.86 „...иакп су се и једни и други правили да их не примећују...“ „ Са замрашених прпзпра и- 

ли  из таме густих бащта и једни и други су пратили...“ „...жеље и мплитве  једних  и других кретале 
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су се  пкп тих ватара, самп у ппрешним правцима.“ „...спаспнпсни  пламен...“ „...истпветан  са  пним 

кпји пни пдувек нпсе...“ „...дпбри мир...“                                                                                                             

ДА:   иакп су се правили да их не примећују;  Са замрашених прпзпра или из таме густих бащти пра- 

тили су;  оихпве жеље и мплитве кретале су се пкп тих ватри, самп ппрешним смерпвима; спаспнп- 

сан пламен;  истпветан с пним кпји пдувек нпсе;  дпбар мир                                                                          

НЕ:   стр.87 „ А кад је, некакп ппсле Илиндана, несталп ватара...“ „...ни једна ни друга страна...“ „... 

права псећаоа кпд  једних  и  кпд  других.“ „ Мнпги пд оих је јпщ дугп ппсле у снпвима виђап ...пп 

свима  брдима...или  слущап...“ „...ппсле нестанка ватара...“ „...пни силазе на клизав пут...“             

ДА:   А  кад  су, некакп  ппсле Илиндана,  нестале ватре;  ни  једна страна;  оихпва  права  псећаоа; 

Мнпги пд оих су  јпщ дугп ппсле у снпвима виђали...пп свим брдима...или слущали;  ппсле нестан- 

ка ватри;  силазе на клизав пут                                                                                                                                

НЕ:   стр.88 „...мпгла да врщи тај ппсап...“ „...впјска је стала да ппдиже...“„...али се пдпзгп...мпглп у- 

век  и надзирати свакпга кп прпђе...“ „ А пнпга дана...“                                                                                    

ДА:   мпгла  да  ппслује; впјска је ппшела  да  ппдиже;  али се пдпзгп...мпгап увек надзирати свакп 

кп прпђе;  А пнај дан                                                                                                                                                  

НЕ:   стр.89 „ Пн већ гпдинама пбилази...“ „...да иде где хпће...“ „...тага дана...“„Рекап је да није ни- 

кп  и нищта...“ „...иде пд манастира дп манастира, дпк не пбиђе...“                                                              

ДА:   Већ гпдинама пбилази;  да иде куда хпће;  тај дан;  Рекап је да јесте никп и нищта;  иде пд ма- 

настира дп манастира, да пбиђе                                                                                                                              

НЕ:   стр.90 „...крмељиви и ппдмукли пакпсник...“ „...већ првпг јутра...“                                                      

ДА:   крмељив и ппдмукап пакпсник;  већ првп јутрп                                                                                        

НЕ:   стр.91 „...нема слуха...“ „ Не мислећи нищта...“ „...и мнпги је стих прелазип...“                                 

ДА:   нема слух;  Не мислећи;  и мнпгп стихпва је прелазилп                                                                          

НЕ:   стр.92 „...дпк није насекап...“ „...дпк пн пдлпжи секиру...“                                                                      

ДА:   дпк је насекап;  дпк пдлпжи секиру                                                                                                               

НЕ:   стр.93 „...пн је бип блед...“„...пн није ни знап...“„...уверавап је да није нищта певап и да никад 

није  ударап...“                                                                                                                                                          

ДА:   бип је блед;   није знап;  уверавап је да није певап и  ударап                                                             

НЕ:   стр.94 „ ...брзп је сврщип свпј ппсап...“ „...оихпве две главе...“                                                             

ДА:   брзп је сврщип ппсап;  оихпве главе                                                                                                             

НЕ:   стр.95 „...није гптпвп никад вище...“ „...бели средои стуб...“ „ ...за дугп времена...“                      

ДА:   није вище;  беп средои стуб;  за дугп време                                                                                              

НЕ:   стр.96 „...хватала вище маха.“ „ Ту је једнпг дана...“ „...дебели Анадплац...“                                     

ДА:   хватала вище мах;  Ту је један дан;  дебеп Анадплац                                                                               

НЕ:   стр.97 „...пгрпмни пламен...“ „...бели  мпст...“ „...није  псталп другпг трага...“ „...кпје је пн пдсе- 

цап...“                                                                                                                                                                              

ДА:   пгрпман пламен;  беп мпст;  није пстап други траг;  кпје је пдсецап                                                    

НЕ:   стр.98 „...разумети стварни смисап...“ „...да не знаше нищта дпбрп...“                                                

ДА:   разумети стваран смисап;  да не знаше дпбрп                                                                                            

НЕ:   стр.99 „ Тп су биле пне некплике десетине гпдина...“ „...те  су гпдине изгледале...“ „...све  се тп 

дещавалп...“ „...дпк  их  немила стварнпст не би ппет ппдсетила...“ „ Такп једнпг прплетоег дана...“   

ДА:   Тп је билп пних  некпликп  десетина гпдина;  те гпдине су изгледале;  све тп се дещавалп;  дпк 
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би их немила стварнпст ппет ппдсетила;  Такп један прплетои дан                                                             

НЕ:   стр.100 „...да никпм нема да пплаже рашуна...“ „ И пдбијемп га ми и забправимп на оега.“ „... 

а пн се јави ппет...“ „...бар сад засад...“ „...али ни  пни сами не знају...“                                                     

ДА:   да  не жели некпм да пплаже рашуне;  И пдбијемп га и забправимп на оега;  јави се ппет;  бар 

засад ;  али и пни не знају                                                                                                                                          

НЕ:   стр.101 „ Пни не впле неппвпљне вести...“ „...пни су били срећни...“ „ И  једнпг летоег дана...“ 

ДА:   Не впле неппвпљне вести;  били су срећни;  И један летои дан                                                           

НЕ:   стр.102 „...пни се ппјаве...“„Никад се шудна и изузетна леппта капије не мпже бпље псетити...“ 

„...нежељени син...“ „...није бип нишији...“ „...кпје никп други није хтеп...“ „ Никад  није  имап  свпје 

куће ни ппрпдишнпг имена ни пдређенпг занимаоа.“                                                                                     

ДА:   ппјаве се;  Чудна и изузетна леппта капије не мпже се псетити бпље;  нежељен син;  није бип 

нешији;  кпје некп други није хтеп;  Није имап свпју кућу, ппрпдишнп име и пдређенп занимаое       

НЕ:   стр.104 „...где има изгледа...“ „ Један једини пд тих...“ „...не пдгпварајући нищта...“ „ Пн самп 

птра дуге бркпве...“ „ Целе те вешери...“                                                                                                              

ДА:   где има изгледе;  Један пд тих;  не пдгпварајући;  Самп  птра дуге бркпве;  Целп тп веше             

НЕ:   стр.105 „...пкадиле га на тпм диму...“ „ Свакпг дана...“                                                                               

ДА:   пкадиле га тим димпм;  Сваки дан                                                                                                              

НЕ:   стр.106 „ Мнпги се путник тада зампри...“ „ Акп је ту слушајнп старещина...“ „...пн је слеп и глух 

...“ „...неки пд заптија се ппнуди да ће пн дпставити у касабу, кпме треба, путникпву ппруку.“ „...не 

пстане сам на капији...“ „ Дущевни заптија...“                                                                                                    

ДА:   Мнпги путници се тада зампре;  Акп је ту старещина;  слеп је и глух; неки пд заптија се ппнуди 

да дпстави путникпву ппруку у касабу, кпме треба;  пстане сам на капији;  Дущеван заптија                

НЕ:   стр.107 „ Истрајни путник...“ „... даје му снаге...“                                                                                      

ДА:   Истрајан путник;  даје му снагу                                                                                                                       

НЕ:   стр.108 „ Али никад се није...“ „...месеца августа...“ „ ...тражили сами за себе пбјащоеое...“       

ДА:   Али није се;  августа;  тражили пбјащоеое                                                                                               

НЕ:   стр.109 „ Пн је узбудип и пптресап...“ „...спущтају за ппла сата дп у шарщију...“ „Та се кућа види 

...“                                                                                                                                                                                     

ДА:   Узбудип је и пптресап;  спущтају за ппла сата у шарщију;  Та кућа се види                                         

НЕ:   стр.110 „ Пн има“магазу“...“ „...свакпг дана...“ „...дпк пн сам седи...“  „ И  кад гпд се при гпвпру 

узбуди и ппдигне глас, а тп се кпд  оега  дещава шестп...“ „...пн се пдмах  прибере...“„...пн је ппзнат 

кап...“„ Пн дпста пута једнпм смелпм реши...“„...пн је реткп сам...“ „ А пн је птвпрен и жив...“                                                                                                                                        

ДА:   Има  магазу;  сваки дан;  дпк седи сам;  И кад  гпд се  узбуди и ппдигне глас дпк гпвпри,а тп се  

дещава  шестп;  пдмах се  прибере;  ппзнат је кап;  Честп једнпм смелпм  решју;  реткп је сам;  Птвп- 

рен је и жив                                                                                                                                                                          

НЕ:   стр.111 „...недпстижни узпр...“ „...имали храбрпсти...“ „ А кад су и пни сви редпм били пдбије- 

ни...“ „... кпји је имап и смелпсти да зажели и вещтине и истрајнпсти да ппстигне циљ.“                                      

ДА:   недпстижан узпр;  имали  храбрпст; А кад су  редпм били пдбијени;  кпји је  имап  смелпст да 

зажели, вещтину и истрајнпст да ппстигне циљ                                                                                               

НЕ:   стр.112 „...свега  један једини пут...“ „ Пна није нищта маоа...“                                                           

ДА:   један пут;  Није маоа                                                                                                                                          

НЕ:   стр.113 „...затвпрени и тещкп приступашни предеп...“„ Сви Хамзићи имају...“ „...пн се нагледап 
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...“ „ Кад  је  идућег пута...“ „  пн јпј  је дпбацип...“ „...крпз уски птвпр...“ „...узбуђени младић...“ „...и 

тп  ће шудп једнпг дана бити.“                                                                                                                                

ДА:   затвпрен и тещкп приступашан предеп;  Хамзићи имају;  нагледап се;  Кад  је идући пут;  дпба-

цип  јпј је;  крпз узак птвпр;  узбуђен младић;  и тп шудп ће бити један дан                                               

НЕ:   стр.114 „...није имап вище успеха.“ „ Пн је са Авдагпм  имап пдувек заједнишких  ппслпва.“ „... 

имап  заједнишких  губитака...“„...какп  самп  дпбри шарщијски људи  мпгу  да ппдрже и ппмпгну је- 

дан  другпг...“ „...преки  и  шастпљубиви Авдага...“ „ Тп никад никп неће сазнати.“ „...пнај пркпсни и 

самп опј урпђени ппкрет...“„ Није им билп пптребнп нишије ушещће у тпме, истп кап щтп никад ни- 

су  тражили...“ „...свет је гпвприп...кап щтп свет увек гпвпри.“                                                                                                    

ДА:   није имап вище успех;  С Авдагпм је имап пдувек заједнишке ппслпве;  имап заједнишке губит- 

ке;  какп самп дпбри шарщијски људи мпгу да се ппдрже и ппмпгну;  прек и шастпљубив Авдага;  Тп 

се неће сазнати;  пнај оен пркпсан и урпђен ппкрет;  Није им билп пптребнп нешије ушещће у тпме, 

кап щтп нису  тражили;  свет је гпвприп...кап щтп увек гпвпри                                                                                         

НЕ:   стр.115 „ Налазила  је снаге и за тп.“ „ И слущала је саму себе..“„...(и казивала тп сама себи)...“ 

„...неће  никада  видети...“ „ Нпћу...нпћу се пред опм птварап свет...“ „ И на тпм месту пна псећа...“  

ДА:   Налазила  је снагу и за тп;  И слущала је себе;  (и  казивала тп себи);  неће видети;  Нпћу...пред 

оу  се  птварап свет;  И на тпм месту псећа                                                                                                            

НЕ:   стр.116 „...не  мпже  да  се присети ни  сама себе...“ „ Пнај  раскпщни  дах...“ „ Тп је оен драги, 

мпћни, јединствени бабп, са кпјим...“ „...оегпв тещки и пптресни кащаљ...“                                            

ДА:   не мпже да се присети себе; Пнај раскпщан дах;  Тп је оен драг, мпћан, јединствен бабп,с кп- 

јим;  оегпв тежак и пптресан кащаљ                                                                                                                  

НЕ:   стр.117 „...и  затп пна на опј  не види излаза...“ „...ппет не би пна пдржала свпју реш.“ „...спущ- 

та на уски пут...“ „...неће никад нпгпм ступити.“ „...да нађе излаза, све се шещће...“ „...стане ппнпвп 

на капији.“ „...оене се мисли...“ „...и све се дуже...“                                                                                         

ДА:   и затп на опј  не види  излаз;  ппет не би пдржала реш;  спущта на узак пут;  неће нпгпм ступи- 

ти;  да нађе излаз, све шещће се;  стане ппнпвп на капију;  оене мисли се;  и све дуже се                    

НЕ:   стр.118 „ Ппследоег  шетвртка у  августу месецу (тп је бип тај  суђени  дан)...“ „...у  мислима  за 

прпщлих нпћи...“ „ Јпщ истпг дана...“                                                                                                                    

ДА:   Ппследои шетвртак у августу (тп је бип суђен дан);  у мислима прпщлих нпћи; Јпщ исти дан  

НЕ:   стр.119 „ Јпщ истпг дана...“ „...није нищта гпвприп...“                                                                              

ДА:   Јпщ исти дан;  није гпвприп                                                                                                                              

НЕ:   стр.120 „...не прпгпвпривщи никад ни с ким ниједне реши...“ „ Идућег прплећа...“                                      

ДА:   не прпгпвпривщи реш ни с ким;  Идуће прплеће                                                                                             

НЕ:   стр.121 „ Све се пдређеније и све птвпреније гпвприлп...“ „...ппд српскпм власти...“„ Ппшеткпм 

јула месеца...“ „ Пзбиљни, плави шпвек...“                                                                                                          

ДА:   Све пдређеније и птвпреније се гпвприлп; ппд српскпм  влащћу; Ппшеткпм јула; Пзбиљан пла-  

ви  шпвек                                                                                                                                                                         

НЕ:   стр.122 „...и ппред званишних наредаба...“ „ Муфтија је знап да Вищаграђани нису никад ужи- 

вали...муфтија им припрети...“„ Оегпва је ппрпдица...“„ Нису се никад истицали...“ „...не тражи на- 

рпшитпг издржаваоа и не дпнпси прихпда.“„ А псталп је Мутевелићима оихпвп ппрпдишнп име...“ 

„...кпјим су пни управљали...“                                                                                                                                  

ДА:   и ппред званишних  наредби;  Муфтија је знап да  Вищеграђани  нису  уживали...припрети им;  
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Оегпва ппрпдица је;  Нису се истицали;  не тражи нарпшитп издржаваое и не дпнпси прихпд; А пс- 

талп је Мутевелићима ппрпдишнп име;  кпјим су управљали                                                                          

NE:   str.123 „...пн је редпвнп,у свима стварима...“„...пн се шестп...“„...пн га је птвпренп исппведап..“ 

„ Пн је и пвпга пута...“                                                                                                                                                 

ДА:   редпвнп је, у свим стварима;  шестп се;  птвпренп га је исппведап;  И пвај пут је                              

НЕ:   стр.124 „...стајап румени, пмалени, упшљиви  и  пргави Алихпча...“ „...занесени  и мрки Псман-

ефендија...“ „...пн је брзп губип...“ „...видим ја...“ „ Видим ја...“                                                                   

ДА:   стајап румен, пмален, упшљив и пргав Алихпча; занесен и мрк Псман-ефендија; брзп је губип; 

видим;  Видим                                                                                                                                                              

НЕ:   стр.125 „...и пни сами нису мпрали...“ „...тражили хлеба и впде...“                                                      

ДА:   и нису мпрали;  тражили хлеб и впду                                                                                                          

НЕ:   стр.126 „ Пред оегпвпм беснпм ревнпсти...“ „ Пн је бип...“ „...какп ја видим...“ „...щтп није пп- 

влађивалп  оегпвпј дубпкпј и искренпј страсти...“                                                                                               

ДА:   Пред оегпвпм беснпм ревнпщћу;  Бип је;  какп видим;  щтп није ппвлађивалп оегпву дубпку 

и искрену страст                                                                                                                                                          

НЕ:   стр.127 „ Не налазећи вище нпвих израза, пн је Алихпчу непрестанп називап...“ „ Сви су углед- 

ни  вищеградски Турци били...“„...али сви нису сматрали...“„ Пни су се бпјали...“„...слушајни намер- 

ници, пни кпји су дплазили...“ „...пнпг тренутка...“ „ Пн се пдмах ухватип...“ „...пва је ћуприја...“  

ДА:   Не налазећи вище нпве изразе, Алихпчу је непрестанп називап;  Сви угледни вищеградски Ту- 

рци  су  били;  али нису  сматрали;  Бпјали су се;  намерници, кпји  су дплазили;  пнај тренутак;  Пд- 

мах се ухватип;  пва ћуприја је                                                                                                                              

НЕ:   стр.128 „ Не бранимп је ми сами...“ „ Кад наиђе дущманин,пн ће устати...“ „ Све су тп знали...“ 

„ Знап сам ја...“ „...прикпвати уппрнпг хпчу на капији...“                                                                                

ДА:   Не бранимп је сами;  Кад  наиђе  дущманин, устаће;  Све тп су знали;  Знап  сам;  прикпвати у- 

ппрнпг хпчу на капију                                                                                                                                                 

НЕ:   стр.129„...али  никп је  није схватип такп кап  да  се мпра изврщити бащ пнакп  какп је решена“   

„ Шта се све не гпвпри...“ „...грпмке  пспвке  не шују...“ „ Везују му  руке  на  леђима...“ „ Све је тп...“  

„ Никпга није билп кп би сматрап...“                                                                                                                                                

ДА:   али нису схватили да се мпра изврщити какп је решена;  Шта се све гпвпри;  грпмке пспвке шу- 

ју;  Везују му руке на леђа;  Све тп је;  Није билп некпга кп би сматрап                                                       

НЕ:   стр.130 „ Пкп ппдне пни из једнпг щумарка избацище...“ „ На  капију  су наищли, спприм кпра- 

кпм  и са пущкпм  на гптпвс, мађарски  хпнведи.“ „...пн  стаде да  јеши...“ „ Тп га је спаслп да  хпнве- 

ди  не припуцају.“                                                                                                                                                                

ДА:   Пкп ппдне избацище из једнпг щумарка;  На капију су наищли мађарски хпнведи, спприм кп- 

рацима  и с пущкама на гптпвс;  ппше да јеши;  Тп га је спаслп да хпнведи припуцају                                                           

НЕ:   стр.132 „...не мпгу ту нищта ппмпћи...“                                                                                                        

ДА:   не мпгу ту ппмпћи                                                                                                                                              

НЕ:   стр.133 „...да никад вище неће...“                                                                                                                  

ДА:   да вище неће                                                                                                                                                         

НЕ:   стр.134 „ Никад никп није запамтип такву тищину...“ „ Дућани се нису ни птварали.“„...крај ав- 

густа месеца.“ „...не би тпга дана никп жив ппмплип главе из куће.“ „Али шпвек има и других гпспп- 

дара.“ „...да ће другпг дана...“ „ Седи и резигнирани мулазим...“                                                                 
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ДА:   Није запамћена  таква  тищина;  Дућани нису птварани;  крај августа;  не би тај дан  ппмплили  

главу из куће;  Али шпвек има и друге гпсппдаре;  да ће други дан;  Сед и резигниран  мулазим                                                                                                                                                     

НЕ:   стр.135 „...па  видећи да нигде  белим друмпм низ Пкплищта нема ни трага пд кпманданта...“  

„...незастрти деп...“ „...и ппнуди и пстале...“ „...брижни за себе и сваки  за свпје.“ „ Пн  је прещап...“ 

„...на пвпм целпм мпсту...“ „...пн је и давап ппвпда...“ „ Та су времена...“                                                 

ДА:   па видевщи да на белпм друму низ Пкплищта нема траг кпманданта;  незастрт деп;  и ппнуди 

пстале;  брижни за себе и свпје;  Прещап је;  на целпм мпсту;  давап је ппвпд;  Та времена су          

НЕ:   стр.136„...гпвприп је ппп Никпла у щали).Има већ педесет гпдина какп ппп Никпла управља...“ 

„ Тп је шпвек  виспкпг узраста...“ „...непписиви  и непрпцеоиви псмејак...“ „...живи у миру са самим 

спбпм и са свим пкп себе...“ „...пн прплази крпз шарщију...“                                                                         

ДА:   гпвприп је ппп Никпла у щали). Има већ педесет гпдина какп управља;  Тп је виспк шпвек; неп- 

писив и непрпцеоив псмејак;  живи у миру са спбпм и са свима пкп себе;  прплази крпз шарщију     

НЕ:   стр.137 „...снажни  и  весели глас:...“ „...древни и ппщте признати церемпнијал...“ „ Ту би децу 

хранили...“ „...ппзнат са свпје дпбрпте и дущевнпсти.“ „Пн је привлашип себи...“ „...кпји траже саве- 

та и ппмпћи...“ „ Пн није пдбијап никад никпга...“                                                                                                 

ДА:   снажан и весеп глас;  древан и ппщте признат церемпнијал;  Ту децу би хранили;  ппзнат дпб- 

рптпм и дущевнпщћу;  Привлашип је себи;  кпји траже савет и ппмпћ;  Није пдбијап некпг                

НЕ:   стр.138 „...дубпки чеп...“ „ Оему  нищта није билп ни тещкп ни пдвратнп ни  немпгуће...“ „...у- 

век  имап времена и налазип нпваца...“ „Ни оегпвп муцаое није му сметалп при тпме,јер пн је ща- 

пућући...“ „...не  мислећи  никад на себе...“ „ Пн је имап...“ „...да пн има...“ „...да  пн  пище  хрпнику 

...“ „...да пн тиме има...“ „...пна је испунила...“                                                                                                   

ДА:   дубпк чеп;  Није му билп тещкп, пдвратнп и немпгуће;  увек имап време и налазип нпвац;  Ни 

муцаое му није сметалп при тпме, јер је щапућући;  не  мислећи на себе;  Имап је;  да има;  да  пи- 

ще хрпнику;  да тиме има;  испунила је                                                                                                                

НЕ:   стр.139 „...збпг тпга  је пна  пстала...“ „ Пн  је тек пдскпра рабин...“ „ Пн  је страхпвитп патип...“ 

„ ...и знпјили се сва шетвприца, пбушени у стајаћа пдела...“ „ Није имап снаге...“                                     

ДА:   збпг тпга је пстала;  Тек пдскпра је рабин;  Мнпгп је патип;  и пзнпјили се, пбушени у стајаћа  п- 

дела;  Није имап снагу                                                                                                                                               

NE:   str. 140 „ Пн  ни приближнп није бип свестан...“ „...пни  су  дпбри ппзнаници...“ „...шији  је птац 

бип...“ „...пни су се спријатељили и у щали звали један другпг“кпмщија“...“„...пни су се налазили...“ 

„ И инаше кад гпд би се срели...пни би се ппздравили...“                                                                               

ДА:   Ни приближнп није бип свестан;  дпбри су ппзнаници;  шији птац је бип;  спријатељили су се и 

у щали звали“кпмщија“;  налазили су се;  Кад би се срели...ппздравили би се                                         

НЕ:   str.141 „...нису, прирпднп, никад имали...“ „ Све щтп су пни дпсад...“                                                

ДА:   нису, прирпднп, имали;  Све щтп су дп сада                                                                                               

НЕ:   стр.142 „ Кап да је пн једини...“ „...пн приђе ближе.“ „...да пн и не зна...“                                        

ДА:   Кап да је једини;  приђе ближе;  да не зна                                                                                                  

НЕ:   стр.143 „ Жустри пукпвник...“ „ Никп се није пбазирап...“ „...минуле  нпћи у кпјпј никп  пд  оих 

није  мнпгп спавап, пни су се пп стп пута питали...“                                                                                          

ДА:   Жустар  пукпвник;  Нису се  пбазирали;  минулу  нпћ у кпјпј нису  мнпгп спавали, стп пута су се 

питали;                                                                                                                                                                            

НЕ:   стр.144 „...щарени, дугашки  ћилим...“ „...и  сваки  у  свпм правцу.“ „...кап да се пн стварнп није 
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никад ни бпјап нишега...“ „...све је вище...“                                                                                                           

ДА:   щарен, дугашак  ћилим;  и сваки свпјим смерпм;  кап да се стварнп није бпјап нешег;  све вище 

је                                                                                                                                                                                       

НЕ:   стр.145 „...гпвпрећи тихп, сам себи:...“                                                                                                         

ДА:   гпвпрећи тихп себи                                                                                                                                            

НЕ:   стр.146 „ Шта све није прещлп прекп мпста...“                                                                                           

ДА:   Шта је све прещлп прекп мпста                                                                                                                      

НЕ:   стр.147 „ Пни су узимали станпве...“ „...кап  да наилазе слушајнп, какп кпга ветар нанесе...“ „ А- 

кп  наиђу  на  неразумеваое или на птппр пни пдмах застану...“                                                                  

ДА:   Узимали су станпве;  кап да наилазе какп кпга ветар нанесе;  Пдмах  застану акп наиђу  на  не- 

разумеваое или птппр                                                                                                                                             

НЕ:   стр.148 „...није се нищта меоалп...“                                                                                                              

ДА:   није  се нещтп меоалп                                                                                                                                     

НЕ:   стр.149 „ Такав је шпвек бип...“ „ Пн  је имап щест синпва пд кпјих  су шетвприца била  већ пже- 

оена.“ „...непсппрни, ћутљиви и стрпги старещина...“ „...пн самп петкпм силази...“ „...пн  се не  зау- 

ставља нигде у варпщи...“ „...не сме да уђе ниједан кпмадић нпве нпщое...“ „...са  нпвпм власти...“ 

„...али никп  не сме и не уме ни једнпм реши, ни ппгледпм једним да му се успрптиви.“                      

ДА:   Такав  шпвек  је бип;  Имап је щест синпва  пд кпјих  су  шетвприца  били пжеоени;  непсппран, 

ћутљив и стрпг старещина;  самп петкпм силази; не зауставља се негде у варпщи; не сме да уђе кп-  

мадић  нпве нпщое;  с нпвпм влащћу; не смеју и не умеју ни једнпм решју и ппгледпм да  му  се ус- 

прптиве                                                                                                                                                                           

НЕ:   стр.150 „ Са  каквим  су  све планпвима дпщли...“ „...кпјима  се краја не види.“ „...самп  гледа и 

ппнајвище  ћути.“ „...дпђе  идућег петка...“ „...кпје  прпщлпг петка није билп.“ „...престап да пдлази 

уппщте у шарщију.“                                                                                                                                                     

ДА:   С каквим  планпвима су дпщли;  кпјима се не види крај; самп гледа и ћути;  дпђе идући петак; 

кпје није билп прпщли петак;  престап да пдлази у шарщију                                                                           

НЕ:   стр.151 „...не изгпвпривщи никад пну гпрку...“ „...дпк није успеп...“ „...нпви кпнак...“                  

ДА:   не изгпвпривщи пну гпрку;  дпк је успеп;  нпв кпнак                                                                                

НЕ:   стр.152 „...рабатни  и запущтени караван-серај...“ „...правилни, складни  правпугапник...“ „...и  

никад никп ни у сну није  ппмислип...“ „ Али једнпг дана...“ „ Све дпк прпдпран глас впјнишке трубе 

не би свпјпм жалпснпм мелпдијпм...“                                                                                                                   

ДА:   рабатан и  запущтен караван-серај;  правилан, складан правпугапник;  и нису ппмислили ни у 

сну ;  Али један дан;  Све дпк би прпдпран глас впјнишке трубе свпјпм жалпснпм мелпдијпм              

НЕ:   стр.153 „ Такп је несталп лепе везирпве задужбине...“ „ Мпст је пстап сада пптпунп издвпјен и 

сам“ „...не впдећи рашуна...“ „...виспки Ферхат...“                                                                                              

ДА:   Такп  је нестала лепа  везирпва задужбина;  Мпст је пстап пптпунп издвпјен и сам;  не пазећи; 

виспк Ферхат                                                                                                                                                                 

НЕ:   стр.154 „ Али  време је врщилп свпј утицај...“ „...псећаоима  пущтају  маха...“ „...кутија  пд  впј- 

нишких  кпнзерва...“ „ Пне су  псветљавале...“ „...нису  сада пстајали данима пп каменим  плпшама,  

дпк  их  кища не спере или ветар не пднесе.“ „ Све је тп свакпг јутра...“                                                                                                                                                     

ДА:   Али је време утицалп;  псећаоима пущтају мах;  кутија пд  впјнишких  кпнзерви;  Псветљавале 

су;  сада  су  пстајали данима пп каменим  плпшама,  да их  кища спере или ветар пднесе;  Све тп је 



 

16 
 

свакп  јутрп                                                                                                                                                                           

НЕ:   стр.155 „...да не мпрају пни лишнп да је пдржавају.“ „...да ту над впдпм пппуще у миру и тищи- 

ни свпј шибук...“ „ Ппстпјала је, наравнп,пдувек извесна веза између капије и  женскпг света у каса- 

би, али  самп  утпликп щтп су мущкарци дплазили  да  девпјкама кпје  прелазе мпст дпбаце ппнеку  

ласкаву  реш  или да свпје занпсе, јаде и сппрпве збпг жена изразе, расправе или пдбплују ту на ка- 

пији.  Мнпги је самац  ту преседеп сате...Мнпги  је супарнишки  сукпб међу  младићима ту расправ- 

љен  и изглађен...мнпга страст се рпдила и мнпга угащена. Свега тпга је билп...нису се никад  задр- 

жавале ни седеле на капији...“                                                                                                                                

ДА:   да не мпрају да је пдржавају;  да ту над впдпм пппуще шибук у миру  и тищини;   Ппстпјала је, 

наравнп,пдувек извесна веза између капије и женскпг света у касаби, али самп утпликп щтп су му- 

щкарци ту дплазили да девпјкама кпје прелазе мпст дпбаце ппнеку ласкаву реш или да свпје занп- 

се, јаде и сппрпве збпг жена  изразе, расправе или пдбплују. Мнпги самци су ту  преседели сате... 

Мнпги супарнишки сукпби међу младићима ту су расправљени и изглађени...мнпге  страсти су рп- 

ђене  и  мнпге угащене.  Све тп је билп...нису се задржавале и седеле на капији                                                                

НЕ:   стр.157 „ Такп је сада живпт на капији...Сада  се пп вас дан и јпщ у некп дпба нпћи смеоивап 

на  капији сав тај мнпгпбрпјни и щарени свет...“ „ Сви су пни били забављени сами  спбпм...“ „ Це- 

лп му телп изгледа...“ „...оегпва је судбина...“                                                                                                 

ДА:   Такп је живпт на капији сада...Пп  вас дан и  јпщ у некп дпба нпћи на опј се смеоивап сав тај 

мнпгпбрпјан и щарен свет;  Били су забављени спбпм;  Целп телп му изгледа;  оегпва судбина је  

НЕ:   стр.158 „...да је пн пднекуд ппбегап...“ „  Никп за тп није имап дпказа...“„ Али никп је није ппт- 

пунп пдбијап.“ „ Ппдигап је самп пвпга сина, Милана...“ „...пн се сав предап...“ „...пни саставе  шес- 

тп дан и нпћ...“ „...пставип дпбар деп свпје снаге и свпг иметка.“                                                                

ДА:   да је ппбегап пднекуд;  Нису имали дпказе  за тп;  Али  је нису  пптпунп пдбијали;  Ппдигап је 

самп  сина Милана;  сав се предап;  шестп саставе дан и нпћ;  пставип дпбар деп снаге и иметка      

НЕ:   стр.159 „...има  пд тада пкп шетрнаест гпдина...“ „...кад  је пн ппшеп...“ „...јер никп није вище и- 

мап  гптпвпг нпвца...“ „...али нищта није ппмагалп...“                                                                                      

ДА:   има шетрнаест гпдина пд тада;  кад је ппшеп;  јен нису имали гптпв нпвац;  али није ппмагалп 

НE:   стр.160 „ Четврте или  пете вешери...“ „ Нема вище никпга.  Сви се разищли...“ „...другашије  не- 

гп щтп пн каже...“ „...а стубпви при дну тпну у тами...“                                                                                     

ДА:   Четвртп или петп веше;  Нема  их  вище.  Разищли се;  другашије негп щтп каже;  а стубпви при 

дну  тпну у таму                                                                                                                                                         

НЕ:   стр.162 „...пбишни лик...“ „...кпликп је пн пстап...“ „...на двадесет и седам пн застаде...“                  

ДА:   пбишан лик;  кпликп је пстап;  на двадесет седам застаде                                                                        

НЕ:   стр.163 „...мирни  глас...“ „...пн је пстајап...“ „ Акп изгубищ, ти скаши с капије у Дрину.“               

ДА:   миран глас;  пстајап је;  Акп изгубищ, скаши с капије у Дрину                                                               

НЕ:   стр.164 „...са самим спбпм...“ „...са оим је несталп и карата и нпваца са камене плпше.“            

ДА:   са спбпм;  с оим су нестале и карте и нпвац с камене плпше                                                             

НЕ:   стр.165 „...не  ппзнаје псмејка...“ „...кап да  никад није знап...“ „....пн прплази мимп  капије...“ 

„...пбадва света...“„...да ли цеп пнај нпћни дпживљај на капији није бип самп сан кпји је пн снивап  

ДА:   не ппзнаје псмејак;  кап да није знап;  прплази мимп капије;  пба света;  да ли је цеп пнај нпћ- 

ни дпживљај на капији бип самп сан кпји је снивап                                                                                          

НЕ:   стр.166 „ Али нащи су дпживљаји...“ „...пни  су  стрпгп светкпвали...“ „...впдили  гласне и живе 
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разгпвпре...“ „ Међу првима је тпга јутра...“ „...гледајући да ли га кп не ппсматра...“                             

ДА:   Али нащи дпживљаји су;  стрпгп су светкпвали;  гласнп и  живп  разгпварали;  Међу  првима је 

тп  јутрп;  гледајући да ли га кп ппсматра                                                                                                                  

НЕ:   стр.167 „...време рушку...“ „...пн је нащап...“ „...није ни слущап...“ „...али никад није имап тпли- 

кп  нпвца...“ „...не би се игра мпгла никад ни саставити.)“ „...те вешери...“                                                   

ДА:   време рушка;  нащап је;  није слущап;  али дп сада није имап тплики нпвац;  игра се не би мпг- 

ла  саставити.);  тп веше                                                                                                                                                   

НЕ:   стр.168 „ И никад се вище...није шулп п оему.“                                                                                        

ДА:   И није се вище...шулп п оему                                                                                                                          

НЕ:   стр.169 „...мрски  симбпл...“ „ Јпщ пдмах прве гпдине пкупације, кад су власти ппшеле да врще 

нумерисаое дпмпва и пппис станпвнищтва...“ „ Једнпг мајскпг дана...“                                                      

ДА:   мрзак  симбпл;  Прву гпдину  пкупације, кад су власти ппшеле да нумерищу дпмпве и ппписују 

станпвнищтвп;  Један мајски дан                                                                                                                             

НЕ:   стр.170 „...пни су гптпвп щапатпм гпвприли...“ „ Сви су били незадпвпљни...“ „ Пне су пп свпјпј 

прирпди биле прптивне свима оихпвим схватаоима...“„ Али никп није знап да прптумаши...“„ Има 

тридесетак гпдина, акп нема и вище...“ „...пн куца у пнп звпнце...“ „ Сви су гледали преда се...“       

ДА:   гптпвп щапатпм су гпвприли; Били су незадпвпљни; Пп свпјпј прирпди су биле прптивне свим 

оихпвим  схватаоима;  Нису знали да прптумаше; Има тридесетак гпдина, мпжда и вище; куца у п- 

нп звпнце;  Гледали су преда се                                                                                                                                 

НЕ:   стр.171 „...ја  пвакп  мислим.“  „ Јпщ су  дугп разгпварали...“ „ Табле са кућним  брпјевима при- 

кивали су, ппред свих  упутстава и претоа власти, на невидљивим местима или наппашке.“„...у кпм 

су пвпг пута...“ „ Впђи ппбуоенишкпг нарпда тражили су...“ „...и да нема права да  врщи  регрутаци- 

ју...“ „...није  билп прганизпванпг птппра...“                                                                                                                                             

ДА:   пвакп мислим; Дугп су разгпварали;Табле с кућним брпјевима прикивали су, ппред свих упут- 

става  и претои власти, на невидљива  места  или наппашке;  у кпм су пвај пут;  Впђе ппбуоенишкпг 

нарпда су тражили;  и да нема правп да регрутује;  није бип прганизпван птппр                                           

НЕ:   стр.172 „ Пни су заустављали...“ „ Пни нису саградили...“ „...и пвпга пута...“ „...пставили трага у 

касаби.“                                                                                                                                                                            

ДА:   Заустављали су;  Нису саградили;  и пвај пут;  пставили траг у касаби                                                  

НЕ:   стр.173 „...преживеп и тещких и веселих дана...“ „...кпје  ће им пн ппслати...“„...пптмули хук...“ 

„...кад  је дплазила оегпва реда...“ „ Ппшеткпм марта месеца...“                                                                      

ДА:   преживеп и тещке и веселе дане;  кпје ће им ппслати;  пптмуп хук;  кад је дплазип оегпв ред;  

Ппшеткпм марта                                                                                                                                                             

НЕ:   стр.174 „...пн је прпвпдип...“ „ Оегпва је пажоа била...“ „...није билп ни трага ни  гласа...“ „ Је- 

днпг  дана...“                                                                                                                                                                   

ДА:   прпвпдип је;  Оегпва пажоа је била;  није бип ни траг ни глас;  Један дан                                        

НЕ:   стр.175 „...оен млади и већ снажни лик.“ „ Целпг тпга дана...“                                                             

ДА:   оен млад и већ снажан лик;  Цеп тај дан                                                                                                      

НЕ:   стр.176 „...гледајући правп у пши щтрајфкпру...“ „ Све је пн тп знап...“ „ И трећег дана...“               

ДА:   гледајући щтрајфкпра у  пши;  Све тп је знап;  И  трећи дан                                                                    

НЕ:   стр.177 „ Та се ппасна и неверпватна игра наставила.“ „...кад нема никпг на капији...“„...кад  је 

оегпва  идућа реда...“ „...шије је бпје сутпн ппгасип.“ „ Али пвпг пута нису...“                                            
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ДА:   Та ппасна и неверпватна игра се наставила; кад нема некпг на капији; кад је оегпв идући ред; 

шије бпје је ппгасип сутпн;  Али пвај пут нису                                                                                                       

НЕ:   стр.179 „...пплагати рашуна п свему...“ „ Али у пвпм тренутку пн не мпже да се  сети нишега  са- 

дащоег...“                                                                                                                                                                         

ДА:   пплагати рашуне п свему;  Али у пвпм тренутку не мпже да се сети нещтп садащое                       

НЕ:   стр.180 „...кпји су тпга дана...“ „...пн није дап никпме...“ „...пн и није лишип на шпвека...“              

ДА:   кпји су тај дан;  није  дап некпме;  није лишип на шпвека                                                                         

НЕ:   стр.181 „...пна је изгледала старија...“ „...пн је тражип пд жене...“ „ Звала се Јеленка...“                 

ДА:   изгледала је старија;  тражип је пд жене;  Име јпј је Јеленка                                                                   

НЕ:   стр.182 „...какп се никп пд оих...“ „...пбрели су се пред некпм турскпм кафанпм...“ „...није  ни- 

кад  видеп...“                                                                                                                                                                   

ДА:   какп се некп пд оих;  пбрели су се пред неку турску кафану;  није видеп                                            

НЕ:   стр.183 „...није ималп ни најмаоег утицаја.Пна је п пнпме п шему је хтела гпвприла и сувище...  

„ Евп је сванулп.“ „...пн је Бпсну  мпгап...“ „ И оена се гпроа усна згрши и ппдиже на деснпј страни 

увис...“                                                                                                                                                                                   

ДА:   није  ималп  ни најмаои утицај. П шему је хтела, гпвприла је и сувище;  Евп, сванулп је;  Бпсну 

је  мпгап;  Оена гпроа усна се згрши и ппдиже на десну страну                                                                    

НЕ:   стр.184 „...бити једнпг дана...“ „ Ја мпрам...“ „...нису  мпгле да унесу нишег  нпвпг...“  „ Све је тп 

...“  „...пне су вище биле пптребне...“ „...не би знашили нищта.“                                                                         

ДА:   бити један дан;  Мпрам; нису мпгле да  унесу  нещтп нпвп; Све тп  је; вище су  биле  пптребне;   

не би знашили  нещтп                                                                                                                                                        

NE:   str.185 „ Никад вище пунпг и правпг пбјащоеоа...“ „ Затп није нащап ниједне реши...“ „ Пн нај- 

пре  скиде са клинца...“ „ На црнпј пплеђини таблице младић написа...“                                                      

ДА:   Нема  вище  пунп и  правп пбјащоеое;  Затп није нащап  реш;  Најпре скиде с клинца;   На  цр- 

ну  пплеђину таблице младић написа                                                                                                                 

НЕ:   стр.186 „ Пн је ппследоих месеци  врщип гптпвп све ппслпве...“ „...пн је пдгпвприп...“                 

ДА:   Ппследоих месеци је пбављап гптпвп све ппслпве;  пдгпвприп је                                                        

НЕ:   стр.187 „...пн  нека  дпда...“ „...пн се пкренуп...“ „ Такп је  млади шпвек...“ „ Сахраоен је идућег 

јутра...“ „...кпме  имена никп вище није знап...“                                                                                                  

ДА:   нека дпда;  пкренуп се;  Такп је млад шпвек;  Сахраоен је идуће јутрп;  кпме нису  знали име    

НЕ:   стр.188 „...али пнпг дана...“ „ Све је тп прплазилп...“ „ Пне су слущале...“ „...неппзнати цар...“  

ДА:   али пнај дан;  Све тп је прплазилп;  Слущале су;  неппзнат цар                                                             

НЕ:   стр.190 „...немају  вище јасних и живих усппмена...“                                                                                   

ДА:   немају вище јасне и живе усппмене                                                                                                             

НЕ:   стр.191 „...кад  је мнпги Еврппљанин мислип да има...“                                                                                                                                                                             

ДА:   кад су мнпги Еврппљани мислили да имају                                                                                                   

НЕ:   стр.192 „ Нарпд је налазип  рада, зараде и сигурнпсти...“ „ (Пна  је и сама  била...)  Пна је била 

безлишна...“                                                                                                                                                                         

ДА:   Нарпд је налазип рад, зараду и сигурнпст;  (И сама је била...)  Била је безлишна                             

НЕ:   стр.193 „ Мнпги је пд тих шинпвника...“ „...пн је седеп...“ „...дебели ћилибарски цигарлук...“ „... 

сви  су пни, и муслимани и хрищћани, улазили у оега са  мнпгпврсним...“                                                                              

ДА:   Мнпги пд тих шинпвника су;  седеп је;  дебеп ћилибарски цигарлук;  сви, и муслимани и хрищ- 
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ћани, улазили су у оега  с мнпгпврсним                                                                                                                 

НЕ:   стр.196 „...нпви  хптел...“ „...врлп је брзп...“ „...и тп му је име псталп...“ „...дебели и флегматиш- 

ни  Јеврејин...“ „...али стварни газда...“ „ Кпд Лптике се и пилп и карталп и певалп и игралп и  впди-   

ли пзбиљни разгпвпри и сврщавали ппслпви, и дпбрп јелп и шистп  спавалп.“ „...дпк  не  пппада пд 

пића и сна и не пбневиди пд картаоа.“ „ Никп није знап и никп се није ни питап кад се та жена  пд- 

мара...Јер, пна је била увек ту...“                                                                                                                               

ДА:   нпв  хптел;  врлп  брзп је;  и тп име му је псталп;  дебеп и  флегматишан  Јеврејин;  али стваран 

газда;  Кпд Лптике се пилп, карталп, певалп, игралп, пзбиљнп разгпваралп, сврщавали ппслпви,дп- 

брп јелп и шистп спавалп;  дпк  пппада пд пића и сна  и пбневиди пд картаоа;  Нису знали и питали 

кад  та жена  пдмара...Јер, била је увек ту                                                                                                            

NE:   str.197 „...пна је имала...“ „...пна је разгпварала...“ „...јер никада није наушила...“ „...нису никад 

на свпм месту...“ „...није  никад  сигуран...“ „ Сваки  је пд оих  имап...“ „...пптребни размак...“ „ Пна 

се  играла...“ „ Пна им је нудила...“ „...јер оихпве су жеље...“                                                                          

ДА:   имала је;  разгпварала је;  јер није наушила;  нису на свпм месту;  није сигуран;  Сваки је имап; 

пптребан размак;  Играла се;  Нудила им је;  јер оихпве жеље су                                                                  

НЕ:   стр.198 „ Пна их је све залуђивала...“„...не дајући им нищта и не пдбијајући их никад трајнп...“ 

ДА:   Све их је залуђивала;  не дајући им нещтп и не пдбијајући их трајнп                                                  

НЕ:   стр.199 „ Ту је пна пдбацивала насмејану маску, а оенп лице је ппстајалп тврдп...“ „ Из пве сп- 

бе  је пна  впдила преписку...“                                                                                                                                        

ДА:   Ту је пдбацивала насмејану маску, а лице је ппстајалп тврдп;  Из пве спбе се дпписивала;          

НЕ:   стр.200 „...у тпме налазила и награду за свпј тещки рад и снаге за даље наппре.)“ „ ...мпћни  и 

витки  камени  лук...“ „...присни видик...“ „...тражила  пдмпра и свежине...“ „...нису  никад  трајали 

дугп.“ „...закљушавщи пажљивп нарпшитим кљушем врата...“                                                                         

ДА:   у тпме налазила  награду за свпј тежак рад и снагу  за  даље  наппре.);  мпћан и витак камени 

лук;  присан видик;  тражила пдмпр и свежину;  нису трајали дугп;  пажљивп закљушавщи врата на- 

рпшитим  кљушем                                                                                                                                                            

НЕ:   стр.201 „...и тражи кавге са укућанима...“ „ Са малим прекидима пн већ данима  пије...“ „...не- 

ппзнати јад...“ „...према леппј Јеврејци...“ „...без краја и кпнца...“                                                                 

ДА:   и тражи кавгу с укућанима;  С малим прекидима данима  пије;  неппзнат јад;  према леппј Јев- 

рејки;  без краја                                                                                                                                                             

НЕ:   стр.203 „ Па ипак, пна је стизала да ппсврщава све, не жалећи се никад, не пбјащоавајући ни- 

кпм  нищта, не  гпвпрећи никад...“ „...пн  се  није женип...“ „ Пн се не  ппија...“ „...щтп  је пн рекап.“ 

„ Дпвпљан је сам себи...“ „ Сам  нема пптребу да  буде...“ „...а никп  пд оега не пшекује  и не тражи 

нищта другп.“                                                                                                                                                                 

ДА:   Па ипак, стизала је да ппсврщава све, не жалећи се, не пбјащоавајући и  не гпвпрећи;  није се 

женип;  Не ппија се;  щтп је рекап;  Дпвпљан је себи;  Нема  пптребу да буде;  пд  оега не пшекују и 

не  траже нещтп другп                                                                                                                                                             

НЕ:   стр.204 „...“јер није за хптела“.“ „ Пни впде бригу п тпме...“ „ Пн је увек прпписанп...“ „...мири-

щљаве  ппмаде.“ „ Милан је пнај кпји сваки  скандал  гущи у сампм  заметку.“ „...дпк  му Милан не 

приђе  пдпстраг...“ „...такп  брзп да никп никад  није мпгап да види...“ „ Све се тп...“ „ Никад се Ми- 

лану не деси...“                                                                                                                                                               

ДА:   јер није за  хптел;  Брину п тпме;  Увек  је прпписанп;  мирисне ппмаде;  Сваки скандал гущи у 
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заметку;   дпк му  Милан приђе пдпстраг;  такп брзп да није  мпглп да  се види;  Све тп се;  Милану 

се не деси                                                                                                                                                                       

НЕ:   стр.205 „ Никад Милан  не  унпси...“ „...пн је већ на свпм ппслу...“ „...кпд пбрашуна дневнпг па- 

зара, кпји се врщи каснп у нпћи...                                                                                                                            

ДА:   Не унпси;  већ је на ппслу;  кпд пбрашуна дневнпг пазара, каснп нпћу                                               

НЕ:   стр.206 „...пнај  немирни и  пнакп вещтп избашени гпст...“ „...ту је тещки, ћутљиви Зарије...“ „... 

Пн их умирује...“ „ Пни впле сенку и тищину...“                                                                                                    

ДА:   пнај немиран  и вещтп избашен  гпст;  ту је тежак, ћутљив Зарије;  Умирује их;  Впле сенку и ти- 

щину                                                                                                                                                                                   

НЕ:   стр.207 „...кпји  сви пни  плаћају...“ „све дпк и пни не ппстану мрки...“ „ Пн седи некп време...“ 

„...не ппрушује нищта...“ „...има других и другашијих мисли и намера...“                                                    

ДА:   кпји сви плаћају;  све дпк ппстану мрки;  Седи некп време;  не ппрушује нещтп; има друге мис- 

ли  и намере                                                                                                                                                                    

НЕ:   стр.208 „Пн ппнпснп и стрпљивп шека...“„...нестаје  мушнпг снебиваоа, све се унутращое прп- 

тивнпсти мире и гасе, све се сппљне тещкпће забправљају.“ „...немајући вище пптребе да крије...“ 

ДА:   Ппнпснп и стрпљивп шека;  нестаје мушнп снебиваое, све унутращое прптивнпсти се мире  и 

гасе, све сппљне тещкпће се забправљају;  немајући вище пптребу да крије                                           

НЕ:   стр.209 „...у свету  нигде нема.“ „ Тада имају ппсла...“ „...али се никад не ппија.“ „...не мпже се 

замислити ниједна теревенка.“ „ Пни живе пд свирке...“ „ Оихпв је рад...“ „ Пни су ћутљиви...“ „ П- 

ни  су  вешита...“ „ Пни су нещтп кап...“                                                                                                                    

ДА:   у свету нема;  Тада имају ппсап;  али се не ппија;  не мпже се замислити теревенка;  Живе пд 

свирке;  Оихпв рад је;  Ћутљиви су;  Вешита су;  Нещтп су кап                                                                        

NE:   str.211 „ Ја мислим...“ „...да пн није крив...“ „...завпдник  каквим пни хпће да га прикажу.“ „ П- 

делп је на оему...“ „...јевтини црвени фес...“ „ Пн седа ппред...“                                                                  

ДА:   Мислим;  да није крив;  завпдник каквпг  хпће да прикажу;  Пделп на  оему  је;  јевтин  црвен 

фес;  Седа ппред                                                                                                                                                           

НЕ:   стр.212 „...не би никад знап...“„ И сад пн држи...“„ Шта мислищ ти, бплан...“„...прпщлпг лета..“ 

„ Једнпг петка...“ „ Пн је застап збуоен...“ „ Знащ ли ти, бплан...“                                                                   

ДА:   не  би знап;  И  сад  држи;  Шта  мислищ, бплан;  прпщлп летп;  Један петак;  Застап је збуоен; 

Знащ  ли, бплан                                                                                                                                                              

НЕ:   стр.214 „...али све је тп далекп...“ „...какп се никад није пгрејап...“ „...оенп  је мищљеое...“       

ДА:   али све тп је далекп;  какп се није пгрејап;  оенп мищљеое је;                                                             

НЕ:   стр.215 „...дпк има изгледа на пптпмствп...“ „...пна је рекла...“ „...какп нема никаква изгледа..“ 

„...кпју  му је жену изабрала.“                                                                                                                                   

ДА:   дпк има изглед на пптпмствп;  рекла је;  какп нема некакав изглед;  кпју жену му је изабрала   

НЕ:   стр.216 „...не казујући никпм прави узрпк...“„...кпја га је ствприла пвакп неугледним и сирпма- 

хпм.“ „...за кпликп си ти гпдина млађи...“ „ Шта ја знам.“ „...уверавајући га да пн не самп да је  мла- 

ђи  и лепщи...негп да пн није...ни такав сирпмах...“„...неппзнати турски пфицир,кпга никад није ви- 

деп...“                                                                                                                                                                               

ДА:   не  казујући некпм  прави  узрпк;  кпја га је ствприла пвакп неугледнпг и сирпмащнпг;  кпликп 

гпдина  си млађи;  Шта знам;  уверавајући га да је млађи и лепщи...и да није...такав сирпмах; непп- 

знат  турски пфицир, кпга није видеп;                                                                                                                    
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НЕ:   стр.217 „ Тада би пн мпгап...“ „...дпк је трезан пн не верује нищта...“ „ Истина је да пн већ  ппс- 

ле друге флащице рума псети мирисни ветар...“ „...да је пн преварен...“ „...све га вище муши...“  „... 

пн  тп пбјащоава...“                                                                                                                                                    

ДА:   Тада би мпгап;  дпк је трезан не верује ни у щта;  Истина  је да  већ ппсле друге флащице рума 

псети мирисан ветар;  да је преварен;  све вище га муши;  тп пбјащоава                                                      

НЕ:   стр.218 „ И щтп пн вище  и живље пбјащоава, пви пкп оега све се вище смеју...“ „ Кад ти ниси 

бип кадар...“ „ Мислищ ти да ја нисам...“ „...кад су сви заједнп...“                                                                  

ДА:   И щтп вище и живље пбјащоава, пкп оега се вище смеју; Кад ниси бип кадар; Мислищ да ни- 

сам;  кад су заједнп                                                                                                                                                       

НЕ:   стр.220 „...непбишни пплпжај...“„...све је живље ппскакивап и све се вище лпмип...“„Уместп да 

кпраша, пн је ни сам не зна какп, ппшеп да игра...“ „...не би никад прпнеп.“ „...и сам себи даје...“ „... 

пн није вище пнај...“ „...сваке вешери...“ „...а тамп је негде сунце...“                                                             

ДА:   непбишан пплпжај;  све  живље  је ппскакивап и све  вище се  лпмип;  Не зна какп, ппшеп је да 

игра  уместп да кпраша;  не би прпнеп;  и себи даје;  није вище пнај;  свакп веше;  а тамп негде је су- 

нце                                                                                                                                                                                   

NE:   стр.221 „...истурени деп...“„ Викали су сви у један глас;...“„...и тпга јутра...“„...пни нису  мпгли.“   

ДА:   истурен деп;  Викали су у глас;  и тп јутрп;  нису мпгли                                                                             

НЕ:   стр.222 „ Такп је једнпг летоег дана...“ „...пвпга пута...“                                                                               

ДА:   Такп је један летои дан;  пвај пут                                                                                                                     

НЕ:   стр.223 „...није мпгап никад да савлада...“ „...пн је набип щещир...“ „...стиснуп свпју танку лулу 

...“ „...нема  нишег  заједнишкпг  са  пним...“                                                                                                           

ДА:   није мпгап да савлада;  набип је щещир;  стиснуп танку лулу;  нема  нещтп заједнишкп с пним  

НЕ:   стр.224 „...да  пн пиле у живпту  није  зклап...“ „ А  кп си ти и щта си да се ти стидищ?“ „ Виспкп  

мищљеое кпје је увек имап п сампм себи...“                                                                                                      

ДА:   да  није заклап  пиле у  живпту;  А кп и щта си да се стидищ?;  Виспкп мищљеое кпје је имап п 

себи                                                                                                                                                                                 

НЕ:   стр.225 „ Пн сада гпвпри...“ „...јер га је пн нащап...“ „...бели плакат...“                                                  

ДА:   Сада гпвпри;  јер га је нащап;  беп пакет                                                                                                      

НЕ:   стр.226 „ На капији се вратип стари ред...“„...дпк га најппсле није ветар искидап...“„...никп  ви- 

ще није сппмиоап...“                                                                                                                                                    

ДА:   На капију се вратип стари ред;  дпк га је  најппсле искидап ветар;  нису вище сппмиоали          

НЕ:   стр.227 „Самп, никп није мпгап да се дпсети...“„Тек щтп се прпнеп глас да ће мпст бити пправ- 

љен...а  већ  су пп стубпвима...и на мпсту сампм ппстављене дизалице...“ „ Тпга лета...“                                                                      

ДА:   Самп, нису мпгли да се дпсете; Тек щтп се прпнеп глас да ће мпст бити пправљен...а већ су пп 

стубпвима...и на оега ппстављене дизалице;  Тп летп;                                                                                      

НЕ:   стр.228 „ Сви пни кпји су навикли  да свпје време прпвпде...“ „...пн се три пута женип...“ „...кп- 

је не  леше бплест, али  ппмажу шпвеку  да је снпси...“ „ Пн  је један пд ретких варпщких муслимана 

кпји није  прихватип нищта пд нпвина и прпмена...“ „...пн је гпдинама устајап...“ „...хваталп маха...“                                               

ДА:   Пни кпји су навикли  да  прпвпде време;  три пута се женип;  кпје не леше, али  ппмажу шпвеку 

да  снпси бплест;  Један је пд ретких варпщких муслимана кпји није прихватип нпвине  и  прпмене; 

гпдинама је устајап;  хваталп мах                                                                                                                               

НЕ:   стр.229 „...впдип прегпвпре...“ „...пн притвпри ћепенак...“ „...кпји пн зпве...“ „...крпз танки...“   
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ДА:   прегпварап;  притвпри ћепенак;  кпји зпве;  крпз танак                                                                             

НЕ:   стр.230 „...на кпји пн ппмищља...“ „...дпк је Дрина Дрина и ћуприја би била ћуприја...“ „...да је 

пн  налазип...“ „ А пткуд  ти знащ...“ „ Ти да си писмен...ти би знап...“ „ Ти знащ щта су...“                        

ДА:   на кпји ппмищља;  дпк је Дрина Дрина и ћуприја је ћуприја;  да је налазип;  А  пткуд знащ;  Да 

си писмен...знап би;  Знащ щта су                                                                                                                             

НЕ:   стр.231 „...хиљаду би гпдина трајап...“ „...кпликп је гпд мпгап...“ „...пн ппсла свпје...“„...пни из- 

над тих мјеста ращирище крила и свијет стаде да прелази прекп оихпвих крила.“                                  

ДА:   хиљаду гпдина би трајап;  кпликп гпд је мпгап;  ппсла свпје; изнад  тих  мјеста ращирище кри- 

ла и свијет ппше да прелази прекп оих;                                                                                                                 

НЕ:   стр.232 „...али никп у касаби није делип оегпвп мищљеое  ни имап  разумеваоа...“ „...сви  су 

пдавнп  навикли...“                                                                                                                                                      

ДА:   али у касаби нису делили оегпвп мищљеое и имали разумеваое;  пдавнп су навикли              

НЕ:   стр.234 „ Пна треба да веже...“ „ Пвпга пута...“                                                                                             

ДА:   Треба да веже;  Пвај пут                                                                                                                                

НЕ:   стр.235 „ Све се вище ппказује...“ „...ћудљивпј игри кпјпј никп не зна сва правила и не мпже да 

предвиди исхпд.“ „ Впжоа је тпга дана била бесплатна.“                                                                                                             

ДА:   Све вище се ппказује;  ћудљивпј игри кпјпј не знају сва правила и не мпгу да  предвиде исхпд;   

Тај  дан  је впжоа била бесплатна                                                                                                                             

НЕ:   стр.236 „...кпји су истпг дана птищли...“ „...тп впзаое једнпг дана...“ „...пн би прпдужип...“          

ДА:   кпји су птищли исти дан;  тп впзаое један дан;  прпдужип би                                                                   

НЕ:   стр.237 „ У рану зпру пни се спущтају...“ „ Пни се враћају...“ „...дпк пн пкпм трепне...“                     

ДА:   У рану зпру се спущтају;  Враћају се;  дпк трепне пкпм                                                                               

НЕ:   стр.238 „ Самп, све су тп биле  ситнице...“                                                                                                                        

ДА:   Самп, тп су биле ситнице                                                                                                                                       

НЕ:   стр.239 „...псниване  верске и наципналне странке...“ „ Свпјим примерпм пни су...“                             

ДА:   псниване верске и нарпдне странке;  Свпјим примерпм су                                                                      

НЕ:   стр.240 „...верских  и наципналних...“ „...нису  никад  ппсматрали.“ „...нису  пни ни сада  нишег 

нпвпг имали...“                                                                                                                                                                 

ДА:   верских и нарпдних;  нису ппсматрали;  нису  ни сада имали нещтп нпвп                                         

НЕ:   стр.241 „...да налазе пдјека у касаби.“ „ Све се вище...“ „ Целпкупни живпт...“„...пред ппдне је- 

днпг  пктпбарскпг дана...“                                                                                                                                               

ДА:   да налазе пдјек у касаби;  Све вище се;  Целпкупан живпт;  пред ппдне један пктпбарски дан    

НЕ:   стр.242 „...не дижући ппгледа са земље...“ „ умалп щтп нису изгпвприли.“„ Кад је клаоап ппд- 

не...“ „...спху  препрешип на дућанским вратима...“ „ Пвпга пута...“                                                                 

ДА:   не дижући ппглед са земље;  умалп да изгпвпре;  Кад  је клаоалп  ппдне;  спху препрешип на 

дућанска врата;  Пвај пут                                                                                                                                            

НЕ:   стр.244 „...кпје му саме пп себи нису стране...“ „...неппхпдни услпв...“ „...или не види нищта и- 

ли види нещтп...“ „...и свакп је шудп мпгућнп.“ „...а да нищта ппнапспб не разабире...“                         

ДА:   кпје му нису стране;  неппхпдан услпв;  или не види или види нещтп; и свакп шудп је мпгућнп; 

а да  не разабире нещтп ппнапспб                                                                                                                            

НЕ:   стр.245 „...налази на земљи мира...“ „...кратки  век...“ „ Сви се пстали...“ „...тпга дана кад је ве- 

лики бели пглас...“ „...да су пни тп ушинили...“ „...бели плакат...“ „...стала је да стиже впјска, и тп не 
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самп впзпвима негп и старим, напущтеним путем.“                                                                                                                                             

ДА:   налази мир на земљи;  кратак век;  Сви пстали се;  тај дан кад је велик беп пглас;  да су ушини- 

ли тп;  беп плакат;  ппшела је да стиже впјска впзпвима и  старим напущтеним путем                            

НЕ:   стр.246 „ Све су касарне биле пуне.“ „...зналп да се тп мпст минира...да буде пптребнп разара- 

ое  мпста.“                                                                                                                                                                     

ДА:   Све касарне су биле пуне;  зналп да се мпст минира...да буде пптребнп оегпвп разараое;      

НЕ:   стр.247 „ Сам је претурап ту бригу пп глави.  Није хтеп никпга у шарщији  да пита...“ „ Па, ипак, 

једнпг дана  пружила му се...“                                                                                                                                   

ДА:   Претурап је ту бригу у глави. Није хтеп да пита некпга у шарщији;  Па,ипак,један дан му се пру- 

жила                                                                                                                                                                                 

НЕ:   стр.248 „ Нестаде щирпкпг псмејка...“ „...негп  ти мени кажи  и прптумаши...“ „... сваки  зна  са- 

мп свпј ппсап и нема нищта да брине...“                                                                                                                

ДА:   Нестаде щирпки псмејак;  кажи  и  прптумаши ми;   сваки  зна  свпј ппсап и нема щта да  брине    

НЕ:   стр.249 „...свпј  стални изглед...“ „...али  нищта маое брижан...“ „...пн  је гледап са  ћепенка...“ 

„...стајап вешити и вешитп једнаки мпст...“                                                                                                                  

ДА:   свпј сталан изглед;  али не маое брижан;  гледап је с ћепенка;  стајап вешитп једнак мпст          

НЕ:   стр.250 „...није пвпга пута...“ „ Стални гарнизпн...“ „ На тп вище никп и не мисли...“                        

ДА:   није пвај пут;  Сталан гарнизпн;  На тп вище не мисле                                                                                 

НЕ:   стр.252 „...древни и устаљени живпт...“ „...грампфпн се шује не самп пп  друщтвима и шитапни- 

цама негп и пп најскрпмнијим  кафаницама...“ „...живеп  тпга дана...“                                                            

ДА:   древан и устаљен живпт;  грампфпн се шује пп друщтвима, шитапницама  и најскрпмнијим  ка- 

фаницама;  живеп тај дан                                                                                                                                                

НЕ:   стр.255 „Али пн је стајап јпщ исти пнакав каквпг га је видеп...и каквпг га је пстварип...“„ Треба- 

лп је времена, требалп је наппра...“                                                                                                                         

ДА:   Стајап је пнакав какав  је видеп...и какав је пстварип;  Требалп је време  и наппр;                          

НЕ:   стр.256 „...и лишну судбину свакпг ппјединца.“ „Сви мирнп пуще...“ „...јер пни нпсе...“ „ И сада, 

евп су дпживели  да је...“                                                                                                                                                         

ДА:   и судбину свакпг ппјединца;  Мирнп пуще;  јер нпсе;  И сада су дпживели да је                              

НЕ:   стр.257 „ Пни дплазе...“ „ Пни тада утишу...“ „ Крајем јуна  месеца...“ „...у  првпј  пплпвини  јула 

месеца...“                                                                                                                                                                          

ДА:   Дплазе;  Тада утишу;  Крајем јуна;  у првпј пплпвини јула                                                                           

НЕ:   стр.259 „.Пни са љубппитствпм и симпатијпм гледају...“ „...не ппредећи се никад са оима...“    

ДА:   С љубппитствпм и симпатијпм гледају:  не ппредећи се с оима                                                          

НЕ:   стр.260 „...пни су пдлазили...“ „ У већини пни нису мпгли...“ „...кпји  нису  ппзнавали граница.“ 

„ Сви су путеви...“ „...неће пни никад ни нпгпм ступити...“ „...кап слушајнп наследствп...“                       

ДА:   пдлазили су;  У већини нису мпгли;  кпји нису ппзнавали границе; Сви путеви су; неће ступити 

нпгпм;  кап некп наследствп                                                                                                                                       

НЕ:   стр.261 „...пни су мпгли...“ „...пни су мпгли...“ „...пни су смели...“ „...пне су задпвпљавале...“      

ДА:   мпгли су;  мпгли су;  смели су;  задпвпљавале су                                                                                         

НЕ:   стр.264 „ Тај једнплишни ппсап...“ „...пн псећа кап муку...“ „ Пн шита мнпгп...“„Тај  снажни  мла- 

дић...“                                                                                                                                                                                  

ДА:   Тај једнплишан ппсап;  псећа кап муку;  Мнпгп шита;  Тај  снажан младић                                             
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НЕ:   стр.265 „ Пн је ппремећен...“ „...и никад не успева...“ „ Пн је данас ппсле ппдне...“ „ Пн је уща- 

п...“ „...пни су се грлили...“                                                                                                                                          

ДА:   Ппремећен је;  не успева;  Данас ппсле ппдне је;  Ущап је;  грлили су се                                             

НЕ:   стр.266 „...сппредни улаз.“ „...налазип узрпка незадпвпљству.“ „...кад  се нищта  вище није да- 

лп ...“ „...гпвпрљиви и бпрбени Херак...“                                                                                                                 

ДА:   сппредан улаз;  налазип узрпк незадпвпљству;  кад се није далп;  гпвпрљив и бпрбен Херак       

НЕ:   стр.267 „...реакципнарни менталитет...“ „ Све је тп...“                                                                              

ДА:   реакципнаран менталитет;  Све тп је                                                                                                            

НЕ:   стр.268 „ Знају један другпг...“ „...пни се налазе...“ „...пна се дружила...“ „ Пн се бип ухватип за 

...“                                                                                                                                                                                         

ДА:   Знају се;  налазе се;  дружила се;  Ухватип се за                                                                                           

НЕ:   стр.169 „Пвпг распуста нису се јпщ ниједанпут нащли пвакп насамп.“„...и кпд једнпг и кпд дру- 

гпг...“ „...кпја се сваке вешери искупља...“ „...дпщап је кап шинпвник, пдмах ппсле пкупације, у каса- 

бу.“ „...пн се пженип...“                                                                                                                                                 

ДА:   Пвај распуст се нису нащли пвакп насамп;  кпд пбпјице;  кпја се свакп веше искупља;  дпщап је 

у касабу  кап шинпвник, пдмах ппсле пкупације;  пженип се                                                                               

НЕ:   стр.270 „Пн има две страсти...“„...у сасвим прптивнпм правцу.“„...али затп пни тещкп налазе..“ 

„...пн је пет гпдина ушип француски...“                                                                                                                       

ДА:   Има две страсти;  у сасвим прптивнпм смеру;  али затп тещкп налазе; пет гпдина је ушип фран- 

цуски                                                                                                                                                                                      

НЕ:   стр.271 „...мпгли да уппзнају не самп немашку  коижевнпст негп сва крупнија дела...“ „...и  мп- 

гап  је п оима да впди...бескрајне дискусије...“ „ Пд најранијег детиоства пн прпвпди...“ „ Фини  п- 

вал  лица...“  „ Такви се мущки ликпви  виђају...“ „ И пн је пвпг лета пплпжип...“ „...раније  заппшети 

разгпвпр.“                                                                                                                                                                           

ДА:   мпгли да уппзнају немашку коижевнпст и сва крупнија дела; и мпгап је п оима да...бескрајнп 

дискутује;  Пд најранијег детиоства прпвпди;  Фин  пвал лица; Такви мущки ликпви се виђају; И пн 

је пвп летп пплпжип;  раније заппшет разгпвпр                                                                                                       

НЕ:   стр.272 „...нема пптребе да другпг убеђује.“ „...да ви имате смисла...“ „ Ви уппщте немате  зва- 

оа ни праве склпнпсти за науку.“ „...ја не кажем...“ „...пнима кпји нищта другп немају...“                         

ДА:   нема пптребу да убеђује другпг;  да имате смисап;  Немате  зваое  и  праву склпнпст за науку; 

не  кажем;  пнима кпји немају другп                                                                                                                        

НЕ:   стр.273 „...а  да пна  пстане  иста.“ „...псветљени  прпзпр...“ „...развијап свпје наципналистишке 

ппгледе на прпщлпст и будућнпст нарпда...“ „ Ти имащ правп...“                                                                   

ДА:   а да пстане иста; псветљен прпзпр;развијап свпје пппулистишке ппгледе на прпщлпст и будућ- 

нпст нарпда;  Имащ правп                                                                                                                                         

НЕ:   стр.274 „ Слушајнп или не, тп данас  није  вище питаое; није  важнп  какп су пни настали...“ „ И 

ти мислищ...“ „...све су пве грађевине...“ „...за ппдизаое наципналне културе...“                                            

ДА:   Данас  тп није  вище  питаое;  није важнп какп су настали;  Мислищ;  све пве грађевине су;  за 

ппдизаое нарпдне културе                                                                                                                                         

НЕ:   стр.275 „...кпје се никад не гасе али никада и не стижу...“ „...у оему је билп и свежег даха,дра- 

гпценпг спка...“ „...нпщена нащпм ријеши...“                                                                                                          

ДА:   кпје се не гасе, али и не стижу;  у оему је бип и свеж дах, драгпцен спк;  нпщена нащпм ријеш- 
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ју                                                                                                                                                                                           

НЕ:   стр.276 „...свпј неми, јасни и непрпменљиви смисап:...“ „...да се пни не меоају...“                           

ДА:   свпј нем, јасан и непрпмеоив смисап;  да се не меоају                                                                            

НЕ:   стр.277 „...нпсе свпју филпзпфију у свпјпј крви...“ „...нити  псећају пптребе за  тим...“ „ Пбпјица 

су  пптищтени...У пбпјици једна иста жеља...“ „...кпме су слушајнп и неппажени присуствпвали...“    

ДА:   нпсе свпју филпзпфију у крви;  нити псећају ппребу за тп;  Пбпјица су пптищтени...У оима јед- 

на  жеља;  кпме су присуствпвали неппажени                                                                                                       

НЕ:стр.278 „ Пни гптпвп редпвнп вежбају...“ „ Цела је касаба знала...“ „...без икакве везе не самп са 

дпмаћим нарпдпм и грађанствпм  негп и са...“                                                                                                     

ДА:   Гптпвп редпвнп вежбају;  Цела касаба је знала;  без икакве везе с нарпдпм, грађанствпм и са     

НЕ:   стр.279 „ Оихпве забаве и оихпви плеспви...“ „...у мају месецу...“                                                          

ДА:   Оихпве забаве и плеспви;  у мају                                                                                                                     

НЕ:   стр.280 „...велики  заједнишки  разлпг:...“ „...невидљиви  пар...“ „ Ја пажљивп слущам...“ „...све  

се вище...“ „...писмених  дискусија...“ „...ја  ппсматрам...“ „...да се ја варам...“ „...али  мени се шестп 

намеће мисап...“ „...релативни мир...“                                                                                                                           

ДА:   велик заједнишки разлпг;  невидљив пар;  Пажљивп слущам;  све вище се;  писаних дискусија;  

ппсматрам;  да се варам;  али ми се шестп намеће мисап;  релативан мир                                                  

НЕ:   стр.281 „...кпје им ви ппстављате...“ „...пн ушини један...“ „...има  изгледа...“ „...нигдје  трага...“ 

„...а никад нема...“                                                                                                                                                          

ДА:   кпје им ппстављате;  ушини један;  има изглед;  нигдје траг;  а нема                                                       

НЕ:   стр.282 „...ја се бавим...“ „ Кпга ја завпдим?...“ „...весели и живахни деп..“                                           

ДА:   бавим се;  Кпга завпдим?;  весеп и живахан деп                                                                                         

НЕ:   стр.283 „ Јер ти не мпжещ...“ „ И пнпг тренутка...“ „...кпје ти нећещ...“ „...јер  си  ти и  сам  самп 

рпб свпје сујете.“ „...каквп  си ти шудпвищте...“ „...није  пдгпварап нищта.“ „ У први  мах пн је бип...“ 

„...јетки, једнпмерни гпвпр...“                                                                                                                                     

ДА:   Јер не мпжещ;  И пнај тренутак;  кпје нећещ;  јер си рпб свпје сујете;  каквп си шудпвищте; није 

пдгпвприп;  У први мах је бип;  јетак, једнпмеран гпвпр                                                                                      

НЕ:   стр.284 „...тај неразумљиви турски натпис...“ „...пвај зли друг...“ „ А ти тп не мпжещ...“„Ти нищ- 

та и не желищ...Ти шак ниси...“ „ Тебе не мпже  нищта ганути...Ти се не заустављащ...Ти  не цијенищ 

...тебе мпже да пеше самп...“                                                                                                                                        

ДА:   тај неразумљив турски натпис;  пвај зап друг;  А тп не мпжещ; Не желищ нещтп...Ниси шак;   Не 

мпже те  ганути нещтп...Не заустављащ се...Не цијенищ...мпже да те пеше самп                                        

НЕ:   стр.285 „Ти све пптшиоаващ...али ти си оен...да ћещ ти јпщ мнпгп...“„...нећещ имати нищта да 

јпј пружищ...“ „ Љубпмпрни и несрећни“кубикащ“...“ „...невидљиви друг...“ „...пн није вище налази 

п...“                                                                                                                                                                                     

ДА:   Све пптшиоаващ... али си оен... да ћещ јпщ мнпгп;  нећещ имати нещтп да јпј пружищ;  Љубп- 

мпран  и несрећан“кубикащ“;  невидљив друг;  није вище налазип                                                                       

НЕ:   стр.286 „ Бпг сам зна у кпм би се правцу  свађа  наставила, да се на  мпсту, дплазећи са пијаца, 

не  ппјавище неки пијани људи, са  испрекиданим...“ „...пни расппзнаще...“ „Пн се презивап...а же- 

на му се звала...“ „...за кпју у нарпду није билп имена.“ „ Свакпг петка...“                                                     

ДА:   Бпг зна у кпм смеру би се наставила свађа, кад се на мпсту, дплазећи с пијаце, ппјавище неки 

пијани људи, с испрекиданим;  расппзнаще;  Презивап се...а  женинп  име је билп;  за кпју није би- 
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лп  име у нарпду;  Сваки петак                                                                                                                                   

НЕ:   стр.287 „...наслеђени или стешени нпвац...“ „...ппасни пут...“                                                                 

ДА:   наслеђен или стешен нпвац;  ппасан пут                                                                                                         

НЕ:   стр.288 „...впдип свпје разгпвпре п  музици...“                                                                                              

ДА:   разгпварап п музици                                                                                                                                            

НЕ:   стр.290 „...псветљени прпзпр...“ „...удахне  свежине са впде...“ „...ппшела да прегледа свпје ра- 

шуне, пна се занела, забправила на време и свпју пптребу за снпм...“ „ Лптика је умпрна...псећа сву 

тежину свпјих гпдина и свпга умпра. Лптика је прпнула.“                                                                                  

ДА:   псветљен прпзпр;  удахне свежину с впде;  ппшела је да прегледа рашуне, занела се,забправи- 

ла на време и пптребу за снпм;  Умпрна је...псећа сву тежину гпдина и умпра. Прпнула је                    

НЕ:   стр.291 „ Лптика је умпрна...“ „...тражи пдмпра и предаха...“ „ Не  би мпгла  решима да изрази, 

ни сама себи не мпже дпбрп да пбјасни...“ „,Кад је пна...дпщла...“ „...у истпм правцу...“„...дивни за- 

кпн...“ „ Пнај дрски и бестидни...“ „...нису  никад...“ „ Лптика се дугп бунила...“                                        

ДА:   Умпрна  је;  тражи пдмпр и  предах;   Не  мпже  да  изрази  решима  и  себи  да пбјасни  дпбрп;  

Кад  је...дпщла;  у истпм смеру;  диван закпн;  Пнај дрзак и бестидан;  нису;  Дугп се бунила               

НЕ:   стр.292 „...Лптика је псуђена...“ „ Али пна га ни данас не назива другашије:...“„ Густав, мргпдни 

и  пптуљени  али  вещти и  ппуздани  Густав...и  ппстап пд  сарадника  безпбзирним  кпнкурентпм.“ 

„ Свакпг дана ппсле ппдне...“ „...ћутљиви и ватрени друг Лптикине младпсти. Пн је сад пдмерен...“ 

„...и пдлази свпјпј кући у Црншу.“„...плитки црвени фес...“„ Пн је већ пдавнп успеп...“ „ Оегпв је пп- 

лпжај...“ „...пбухваћенп једнпм реши:...“                                                                                                                  

ДА:   Псуђена је;  И данас га не назива другашије;  Мргпдан и пптуљен, али вещт и ппуздан Густав... 

и пд сарадника ппстап безпбзиран кпнкурент; Сваки дан, ппсле ппдне; ћутљив и ватрен друг Лпти- 

кине  младпсти.  Сад је пдмерен;  и пдлази кући у Црншу;  плитак црвен фес;  Пдавнп је успеп;  Ое- 

гпв пплпжај је;  пбухваћенп једнпм решју                                                                                                               

НЕ:   стр.293 „ Јер, пн не би хтеп...“ „...али истп такп пн не жели...“ „...кпји је целпг свпг века  радип 

...“ „...пни му  пдгпварају...“ „...нищта не пбјащоавају...“ „...пн шестп вади свпју ситну плпвку...“                                

ДА:   Јер, не би хтеп;  и не жели;  кпји је цеп свпј век радип;  пдгпварају му;  не пбјащоавају;  шестп 

вади ситну плпвку                                                                                                                                                           

НЕ:   стр.294 „...шији су ушесници...“ „...стаое се на тржищтима...“ „ Пна је плакала...“ „...пна је прет- 

рпела...“ „...пна је држала...“ „ Али никад није дпбивала.“                                                                                

ДА:   шији ушесници су;  стаое на тржищтима се;  Плакала је;  претрпела је;  држала је;  Али није дп- 

бијала                                                                                                                                                                                 

НЕ:   стр.296 „ И никад није ни легла ни устала...“ „...целпг века бпри.“ „...кпје је пна ппдигла...“ „ И- 

пак, Лптика га је замищљала...“                                                                                                                                 

ДА:   И није легла и устала;  цеп век бпри;  кпје је ппдигла;  Ипак, замищљала га је                                  

НЕ:   стр.297 „...налазила  мира.“ „...налазила  пдгпвпра...“                                                                                 

ДА:   налазила мир;  налазила пдгпвпр                                                                                                                    

НЕ:   стр.298 „ И оена је реш била...“ „ Велики, бпгатп уређени стан...“ „ А свакпг дана...“ „...тпга  да- 

на...“ „...пна се прибере...“ „...пна се брани...“                                                                                                          

ДА:   И оена реш је била;  Велик, бпгатп уређен стан;  А сваки дан;  тај дан;  прибере се;  брани се       

НЕ:   стр.300 „ Пна је дпщла...“ „ Тпга лета 1914. ...“                                                                                             

ДА:   Дпщла је;  Тп летп 1914.                                                                                                                                     
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НЕ:   стр.302 „ И ппрпзни камен...“ „...налази ппвпда...“„ Дућан газда-Павла Ранкпвића пун је пазар- 

ним данпм сељака кпјима треба нпвца.“                                                                                                                

ДА:   И ппрпзан камен;  налази ппвпд;  Дућан газда-Павла Ранкпвића је пазарним данпм  пун сеља- 

ка  кпјима треба нпвац                                                                                                                                                  

НЕ:   стр.304 „...фес вищоеве  бпје...“                                                                                                                      

ДА:   фес вищоине бпје                                                                                                                                                

НЕ:   стр.305 „...дпбип времена...“ „...акп  бпжјег благпслпва нема...“                                                             

ДА:   дпбип време;  акп нема бпжји благпслпв                                                                                                        

НЕ:   стр.307 „...тппли и тещки дах...“ „ Лекар је пдмах вещтп...“ „ Пна је дала...“                                             

ДА:   тппап и тежак дах;  Пдмах је вещтп;  Дала је                                                                                                  

НЕ:   стр.308 „...кап лаоскпг лета...“ „...кап свакпг лета.“                                                                                      

ДА:   кап лаоскп летп;  кап свакп летп                                                                                                                          

НЕ:   стр.309 „...пни су прпгпвприли...“ „ Ти су разгпвпри...“ „ Али пни нису престали...“ „...пни су  се 

измирили...“ „...пна  је ппмислила да се пред  опм заувек птвара недпгледни  рај...“ „ ...щтп је  пна 

сматрала...“                                                                                                                                                                       

ДА:   прпгпвприли су;  Ти  разгпвпри су;  Али  нису престали;  измирили  су  се;  ппмислила  је да  се 

пред оу заувек птвара недпгледан рај;  щтп је сматрала                                                                                    

NE:   стр.310 „ А кад је заврщила у Сарајеву ушитељску щлплу...“ „ Зпрка је убледела и пслабила...“       

ДА:   А кад је заврщила ушитељску щкплу у Сарајеву;  Убледела је и пслабила                                              

НЕ:   стр.311 „ А сама не уме нищта да пбјасни.“ „ Је ли мпгућнп...“ „ Прирпдни заврщетак...“                  

ДА:   А не уме да пбјасни;  Да ли је мпгућнп;  Прирпдан заврщетак                                                                 

НЕ:   стр.312 „...пн је избегавап...“ „...све је тп ушинилп  да се и пвп двпје младих  и завађених људи 

приближилп једнп другпм. Оу је гпнила  на тп оена  пптреба да плакща свпју муку, а  оега оегпва 

љубав...“ „...не мпже да впли никпга...“                                                                                                                     

ДА:   избегавап је;  све тп је ушинилп да се и пвп двпје младих људи приближе. Оу је гпнила пптре- 

ба  да плакща муку, а оега љубав;  не мпже да впли некпга                                                                              

НЕ:   стр.313 „ Пне су је пдвраћале...“ „...свему има лека и ппмпћи.“ „ Пни су је виђали...“ „...пна се 

питала...“ „...пн је држап...“ „ Пн гпвпри жени ппред себе.“                                                                                                               

ДА:   Пдвраћале су је;  свему има лек и ппмпћ;  Виђали су је;  питала се;  држап је; Гпвпри жени пп- 

ред себе                                                                                                                                                                            

НЕ:   стр.314 „ Задугп неће  пвдје бити мира ни реда ни  кприсна рада.“ „ Ја ти  нисам  никад п тпме 

гпвприп...“ „Ти знащ...“ „...ја се са оим  дпписујем.“ „ Пн ме  зпве себи...“ „ Ја сам п свему  размищ- 

љап...“ „...не казује никпм нищта да...“ „ И ја бих нащап рада...“„ Све бих тп ја извеп...“„...месец  да- 

на  времена...“                                                                                                                                                                  

ДА:   Задугп неће бити пвдје мир, ред и кпристан рад;  Нисам ти гпвприп п тпме;  Знащ;  дпписујем 

се с оим;  Зпве ме себи;  Размищљап сам п свему;  не казује некпм да;  Нащап бих рад;  Све тп бих 

извеп;  месец дана                                                                                                                                                        

НЕ:   стр.315 „ Дптле не би пна мпгла дпнети никакву пдлуку.“ „ Пни се дигпще и држећи се за руке 

стадпще стрмим путем пплаганп да се спущтају према мпсту са кпјег је дппирала песма.“                     

ДА.   Дптле не  би мпгла да  дпнесе некакву  пдлуку;  Дигпще се, и држећи се за  руке ппшеще ппла- 

ганп  да се спущтају стрмим путем према мпсту, с кпјег је дппирала песма                                                  

НЕ:   стр.318 „ На капији уместп празнишнпг распплпжеоа и живахнпсти дпкпних људи,мртва тищи- 
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на.“ „ Али никп се пд прплазника не зауставља и не шита, негп сви прплазе...“ „А кад у девет сати у- 

веше  трубаши пп баракама на Бикавцу и у великпј касарни кпд мпста пдсвирају тужну мелпдију ау- 

стријскпг ппвешерја ппусте улице гптпвп пптпунп.“                                                                                             

ДА:   Уместп празнишнпг распплпжеоа и живахнпсти дпкпних људи, ка капији мртва тищина;  Прп- 

лазници се не заустављају, не шитају и прплазе;  А кад трубаши пп баракама на Биксвцу и у великпј 

касарни кпд мпста пдсвирају тужну мелпдију аустријскпг ппвешерја у  девет сати увеше, гптпвп ппт- 

пунп  ппусте улице                                                                                                                                                       

НЕ:   стр.319 „ Ја мпрам са другпвима.“ „...већ идућег трена...“ „...све је вище налазила разлпга...“         

ДА:   Мпрам с другпвима;  већ идући трен;  све вище је налазила разлпге                                                 

НЕ:   стр.320 „ Никад  излаза ни рещеоа, никад неће пна  мпћи...“ „...никад  неће  дпживети...“ „... 

не  мпже да впли никпг...“ „...никад  никп  пд оих  неће успети да се спасе...“ „ Сви пстали Срби са 

ппрпдицама...“ „...једнпг пд ппследоих дана месеца  јула...“ „...и ппстати судбинпм тпликих зема- 

ља...“ „...ппд  услпвпм да се врще у име вищих интереса...“                                                                             

ДА:   Нема излаз и рещеое, неће мпћи;  неће дпживети;  не мпже да впли некпг; неће успети да се 

спасу;  Пстали Срби с ппрпдицама;  један пд ппследоих дана  јула;  и ппстати судбина  тпликих  зе- 

маља;  ппд услпвпм да су у име вищих интереса                                                                                                   

НЕ:   стр.321 „...кпје су пни плишавали...“ „...ви  видите...и  ви знате...“ „...и  нищта нећу да знам.“ „... 

ми смп дпщли...“                                                                                                                                                                 

ДА:   кпје су плишавали;   видите...и знате;  и нећу да знам;  дпщли смп                                                        

НЕ:   стр.322 „ На какве се закпне ви усуђујете ппзвати?“ „...ми смп слпбпдни...“„...јесмп ли ми сигу- 

рни, са ппрпдицама...“ „...карактеристишни израз...“                                                                                           

ДА:   На  какве закпне  се усуђујете ппзвати?;  слпбпдни смп;  да ли смп сигурни, с ппрпдицама;  ка- 

рактеристишан израз                                                                                                                                                        

НЕ:   стр.323 „ Ја жив у те ппслпве нећу. А да имащ памети...“ „...пн дпказује...“„ Пдавнп већ нас ни- 

кп  ни за щтп не пита и ни у щтп не рашуна.“ „...а нас ппет никп нищта не пита...“ „ А ја ти кажем...“   

ДА:   Нећу жив у те ппслпве. А да имащ памет;  дпказује;  Пдавнп нас ни за щтп не питају и ни у щтп 

не рашунају;  а нас ппет не питају;  Кажем ти                                                                                                         

НЕ:   стр.324 „ Ја видим да си ти наумип...“ „...страх те да те не претекну Цигани.“                                        

ДА:   Видим да си наумип;  страхујещ да те претекну Цигани                                                                              

НЕ:   стр.325 „...бије снежнп у свпј бубао.“ „...ратпбпрни кафечија...“ „ Ви не знате с ким имате ппс- 

ла.  Ја сам стекап правп на тп.“ „...да их пн свпјпм рукпм пбеси.“                                                                    

ДА:   бије снажнп у бубао;  ратпбпран кафечија;  Не  знате с  ким имате ппсап. Стекап сам правп на 

тп;  да их рукпм пбеси                                                                                                                                                  

НЕ:   стр.327 „ У касабу су стизале све нпве трупе и за оима муниција, храна и ппрема, и тп не самп 

пругпм, кпја  је била  претрпана, негп и  старим  кплским  путем...“ „...дпк  тамп напред не  пдущи.“  

„ Четвртпг или петпг дана...“ „...ппет једнпг јутра...“                                                                                             

ДА:   У  касабу су стизале нпве  трупе пругпм, кпја је била претрпана, и старим  кплским  путем, и за 

оима  муниција, храна и ппрема;  дпк тамп напред пдущи;  Четврти или пети дан;  ппет једнп јутрп    

НЕ:   стр.328 „Први меци падпще у Дрину...“„ Две хаубице са Гплеща гађале су ппсле тпга једнпвре- 

менп  и  сталнп мпст...“ „...није ни инаше на мпсту настала никаква  већа щтета.“ „...не  пстављајући 

...другпг трага...“                                                                                                                                                           

ДА:   Прве гранате падпще у Дрину;  Ппсле тпга су две хаубице с Гплеща једнпвременп и сталнп га- 
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ђале  мпст;  на мпсту није настала већа щтета;  не пстављајући...други траг                                                 

НЕ:   стр.329 „...са једне и са друге стране мпста.“ „ Самп щтп пвпга пута...“ „...тражећи у  разгпвпру 

ппмпћи и плакщаоа кап некад.“ „...пни живе маое-вище једнакп.“                                                               

ДА:   с пбе стране  мпста;  Самп щтп  пвај пут;  тражећи у  разгпвпру ппмпћ и плакщаое  кап некад; 

живе  маое-вище једнакп                                                                                                                                         

НЕ:   стр.330 „...жељама кпје, наравнп, и једни и други крију.“ „...пнакп свакпг шаса...“ „...иакп  никп 

не зна...“ „...да нигде никп не сме...“„ Мущкарци,кад хпће да пуще,затварају се у загущљиве спбиш- 

ке...и такп пуще.“„Касаба лиши на несрећника кпји пред ударцима пд кпјих не мпже да се пдбрани 

прекрије пши рукама и такп шека.“                                                                                                                            

ДА:   жељама кпје, наравнп, крију;  пнакп сваки шас;  иакп не знају; да не смеју; Мущкарци се затва- 

рају у загущљиве спбишке...и такп пуще; Касаба лиши на несрећника кпји прекрије пши рукама пред 

ударцима пд кпјих не мпже да се пдбрани, и такп шека                                                                                    

НЕ:   стр.331 „...с једне и с друге стране реке.“ „...са једне и са друге стране...“ „ Пн пдгпвара Алихп- 

чи...“ „...са једне или са друге стране.“                                                                                                                         

ДА:   с пбе стране реке;  с пбе стране;  Пдгпвара Алихпчи;  с пбе стране                                                         

NE:   стр.332 „...пн је сматрап...“ „...пн је ппет са целпм ппрпдицпм...“ „ Али никад није мпгап...“          

ДА:   сматрап је;  ппет је с целпм ппрпдицпм;  Али није мпгап                                                                     

НЕ:   стр.333 „...пн  је за пве две  гпдине настпјап...“ „...у кпјпј пн вище  не  мпже и  не  уме нищта...“ 

„...узме  ушещћа...“ „...дпк не ппрасту...“ „...нема трага пд мезара.“                                                               

ДА:   за пве две гпдине је настпјап;  у кпјпј не мпже вище и не уме;  узме ушещће;  дпк  ппрасту;  не- 

ма  траг пд мезара                                                                                                                                                          

НЕ:   стр.334 “...неће имати пута ни излаза...“ „...на кпју пдмах стадпще да пдгпварају тпппви са  Па- 

нпса.“ „...у пба правца...“                                                                                                                                            

ДА:   неће имати пут и излаз;  на кпју пдмах пдгпварају тпппви с Панпса;  у пба смера                            

НЕ:   стр.335 „...пни замукну пдједнпм...“ „...и једна и друга страна гађа...“ „...пни прпгпварају...“ „... 

јер пн инаше  никад не скида свпј црвени фес...“ „...пн му прилази...“ „...пд оега нема гласа.“ „...сад 

се пна склпнила са децпм...“                                                                                                                                         

ДА:   замукну пдједнпм;  пбе стране гађају; прпгпварају; јер инаше не скида црвен фес; прилази му; 

нема глас пд оега;  сад се склпнила с децпм                                                                                                          

НЕ:   стр.336 „...јер пн дпбрп зна...“ „ А ја кп данас памтим:...“ „ И пн приша ту пришу п крщтеоу...“                                              

ДА:   јер дпбрп зна;  Кп данас памтим;  И  приша п крщтеоу                                                                            

НЕ:   стр.337 „...ималп мере.“                                                                                                                                         

ДА:   ималп меру                                                                                                                                                            

НЕ:   стр.338 „...али су га пни дпшекали са тпликп...“ „...пни га цепкају...“                                                        

ДА:   али су га дпшекали с тпликп;  цепкају га                                                                                                            

НЕ:   стр.339 „...немају вище имена ни смисла...“ „ Јпщ првпг дана рата...“ „...да ппгледа је ли све на 

месту...“ „...јпщ првпга дана...“ „...верни  и непрпменљиви Милан...“ „ Пна је пдређивала...“                

ДА:   немају вище име и смисап; Јпщ први дан рата; да ппгледа да ли је све на месту; јпщ први дан; 

веран и непрпмеоив Милан;  Пдређивала је                                                                                                        

НЕ:   стр.341 „ Пнај стари, тещки, дремљиви Цалер...није имап ни свпје впље ни  свпга  мищљеоа... 

кпји управп није никад  ни  бип млад...“ „ Пн је тещип и негпвап...“„ Пн  је нащап  негде и лекара...“ 

„...несрећни дешак...“ „ Пна неће нищта да пкуси и не мпже никпг да види.“                                                 



 

30 
 

ДА:   Пнај стар, тежак, дремљив Цалер...није имап  впљу и  мищљеое...кпји није  бип млад;  Тещип 

је  и  негпвап;  Нащап је  негде  лекара;  несрећан дешак;  Неће да  пкуси нещтп и не  мпже да  види   

некпг                                                                                                                                                                            

НЕ:   стр.343 „...већ другпг дана рата...“ „...све му вище све пвп лиши...“                                                        

ДА:   већ  други дан рата;  све вище му пвп лиши                                                                                                 

НЕ:   стр.344 „...кпји је целпг живпта...“ „...тај тещки живпт...“ „ За тих пет гпдина никад није ни  ват- 

ру налпжип...“                                                                                                                                                                

ДА:   кпји је цеп живпт;  тај тежак живпт;  за тих пет гпдина није налпжип ватру                                          

НЕ:   стр.345 „ Пн га је бранип и такп свакпг дана...“ „...кпје су се са сваким данпм...“ „...да се оегпв 

рашун ппказап неташним а оегпва мера краткпм.“                                                                                              

ДА:   Бранип га је и такп сваки дан;  кпје су се сваки дан;  да се оегпв рашун ппказап неташан а мера 

кратка                                                                                                                                                                                  

НЕ:   стр.346 „...не налазећи пдгпвпра...“ „...да мисли ма щта другп...“ „ Пн га не брище...“ „ Е, ја ни- 

кад нисам видеп...“ „...хватала је све вище маха...“ „...лежап је тпга јутра...“                                                

ДА:   не налазећи пдгпвпр;  да мисли нещтп другп;  Не брище га;  Е, нисам видеп; хватала је све ви- 

ще  мах;  лежап је тп јутрп                                                                                                                                            

НЕ:   стр.347 „ Пни су пре рата били...“ „...пни су дпбили наређеое...“„ Са  свакпм  реши...“ „...пн кап 

буктиоа гпри...“ „...пн се пкрену и јурну...“ „ Пн је управп бип сищап...“                                                        

ДА:   Пре рата су били;  дпбили су наређеое;  Са свакпм решју; гпри кап буктиоа; пкрену се и јурну; 

Управп је бип сищап                                                                                                                                                        

НЕ:   стр.348 „...ппдивљали, усплахирени шпвек...“„...мрки и кпщтуоави Репац...“„...збуоени хпча..“ 

„...какве никад није видеп.“ „ Али пн се вище нишем не шуди...“ „ Дпк није дпщап ред и на оих.“            

ДА:   ппдивљап, усплахирен шпвек;  мрк и кпщтуоав Репац;  збуоен хпча;  какве није видеп;  Вище 

се не шуди;  Дпк је дпщап ред и на оих                                                                                                                   

НЕ:   стр.349 „...све је билп не самп на другпј пбали Дрине негп већ и на виспвима...“ „...да виде да 

се  у оима није задржап кпгпд.“                                                                                                                                 

ДА:   све је билп на другпј пбали Дрине и на виспвима;  да виде да ли се задржап кпгпд у оима          

НЕ:   стр.350 „ Све су оихпве наредбе...“                                                                                                                    

ДА:   Све оихпве наредбе су                                                                                                                                         

НЕ:   стр.351 „...јер пн сам није имап вище ни гласа ни слуха, кап щтп није имап ни места на земљи“  

ДА:   јер  вище није имап глас, слух и местп на земљи                                                                                       

НЕ:   стр.352 „...кпји је пн бип самп прислпнип...“ „...слаби крпв...“                                                                 

ДА:   кпји је самп прислпнип;  слаб крпв                                                                                                                  

НЕ:   стр.353 „ Пн се трже...“                                                                                                                                           

ДА:   Трже се                                                                                                                                                                  

НЕ:   стр.354 „...ппнестане даха...“ „...јер га све вище гущи оегпвп рпђенп срце...“                                       

ДА:   ппнестане дах;  јер га све вище гущи срце                                                                                                      

НЕ:   стр.355 „ (Увек  је пн бип у праву...)“ „ Тпликп гпдина пн гледа...“ „...и пнда су све тп једнпг да- 

на...“ „ П је тп пдувек знап...“ „ Евп је и сама везирпва ћуприја је ппшела да се псипа...“                                                                                                                                   

ДА:   (Увек је бип у праву);  Тпликп гпдина гледа;  и пнда су све тп један дан; Пдувек је знап тп; Евп, 

и везирпва ћуприја је ппшела да се псипа   


