
МИЛЕШИНА  

Исте вечери у поноћ узбуна и спрема за покрет, мислили смо да је Лаза намерно 
направио узбуну због оног јучерашњег испада, али ту се већ створио Бошко и поведе нас до 
корпуса где добисмо следовање и одатле крећемо према Штикову, ту смо се зауставили и 
дознали да су партизани јуче напали четничку посаду на Свилаји док је Цетинска бригада била 

на уранку, те сада због тога напада креће акција на Милешину. Преко Воштаника изашли смо на 
Свилају и заустављамо на Совру Отишћани су држали Ивову-главицу и Велики врх. Јуче је ту 
вођена борба па су партизани побегли у Милешину. Овде смо чекали дуже времена док се курир 
вратио од Цетинске бригаде која се конценрисала на Развали, одатле смо се спустили на западну 
Мирловску страну Свилаје и ту преноћили. Следеће јутро зором рано крећемо. Цетинска бригада 
ишла је левим крилом врхом Свилаје до Великог Бата, а главнина и десно крило у Милешину. 
Свилајнска бригада била је на десном крилу преко усташко-партизанског села Цреваца правац у 

Прибуде. Летећа је била у центру и наш правац је измећу Прибуда и Милешине да их раздвојимо. 
Ишли смо фронтално у распоред све три бригаде, партизани су отворили ватру и бранили се, 
можда су мислили да нам неће дати ни доћи до села јер се спуштамо низ голу планину, где они 
имају отворену мету, па су тукли на нас да нас својом ватром зауставе и одбију назад.  

Ова несретна сиромашна свилајска села у почетку рата појавише се на Свилаји као 
усташе и ту су одмах претили нашем народу, али су још тада били нејаки те нису смели 
прелазити нашу страну планине, а касније када су партизани решили да наставе усташки пocao, 
за цело време рата то је била филијала партизанске команде из Сплита и Сиња. Одатле су 
кретале све њихове казнене експедиције према нашим селима у Цетињској и Свилаској Бригади, 

и ако су та села била у непосредној близини Сиња где је стално било више пукова усташких и 
окупаторске војске који су ова села могли лако чувати и држати под контролом. Напротив усташе 
су ово препустили партизанима да им то буде база за напад на српска села у Врличкој и 
Дрнишкој крајини. Одатле су 20. октобра 1942 године напали ноћу на Отишић да га разоружају. 
Одатле су када су пролетери освојили Врличку крајину и предали је тим "шкољарима" на 
управљање, ту су њихове бригаде крајем 1942. и почетком 1943 годгодине издавале нарећења и 

осуде које Србе у Отишићу треба ликвидирати, а после тога расчистити и са осталим селима око 
Врлике. Убити свакога ко исправи главу да види шта се ради. Одатле су правили насилну 

мобилизацију. Одатле су издавана нарећења коју кућу треба опљачкати и чију треба запалити. 
Одатле су њихове јединице упућиване за напад на Косово где је нарочито страдало село Рићане 
и безброј дргих зла која су тамо скована. Све док није формирана четничка бригада у Врличкој 
крајини, из те Милешине је долазио страх и трепет нашему народу, а када је формирана бригада 
и четници оснажили, партизани су тада са Мелешинске стране стално буљили преко шлема 
Свилаје чекајући да имамо неки покрет из села па да они упадну и опљачкају.  

Одатле је њихова 20. дивизија у бежању из Сплита 1943 године напала на положај 

војводе Ђујића на Свилаји па пошто су протерани у Босну, то је упућен специјални одред 
четника да претресе та села за која се рачунало да су ту партизани оставили материјал и оружје 
изнесена из Сплита. Одатле је долазило све зло које су комунисти припремили, те по оној 
народној пословици: "ко зло чини тај зло и дочека" или оно друго "Тешко земљи куда војска 
пpoђe" па је слично остало и после онога претреса тога специјалног одреда. Уместо да су се 
упаметили па престали са насиљем они су још грђе све то ставили Отишићанима на терет и 
решили да га униште до последњег човека и опљачкају до последњег грла стоке и последњег 

зрна жита, а друго нам нису имали шта однети јер ми фабрику нисмо имали. Па су одатле поново 
упућивали 20. дивизију да праве крволоштва, пљачкају и тероришу у споменутим селима све до 
краја рата. Из Босне нас нису могли лако нападати јер је ту сметала река Цетина зато је све 
ишло из Милесине. Многи наши борци којима су убијени браћа или очеви или којима су куће 
биле запаљене и којима је све опљачкано, ма да ти борци нису имали никакве личне мржње 
према тим несретним сељацима, али комунисти су та села претворили у свој злогласни логор па 
је то било неопходно да се сравни са земљом. Огорчени због убијања, и насиља многи борци су  
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желели да стигну у та села, као да ће тамо стићи оне који су нам зло починили, те тако је наша 

војска јурила без застоја неосврћући се на непријатељску ватру и на силу се сручила у села. 
Партизани су бранили колико су могли, а када су савладани побегли су према Мућу.  

Beћ око десет сати борба је престала, те се још пре подне Летећа повукла на косу изнад 
села Прибуда и ту смо се одмарали на положају, увек спремни да наставимо борбу, док су остале 
две бригаде оперисале свака у своме правцу да изврше свој задатак. После подне партизанима је 

стигло неко појачање, донели су тешке бацаче и тукли из далека те нам нису нанели никакве 
штете, нису смели прићи ближе ваљда су се бојали да им заробимо бацаче, па су пуцали (како 
би се рекло) "из празне" само да покажу народу да су их бранили, али ето нису одбранили. Наши 
су стигли докле су хтели и више нису имали ради чега да се задржавају, завршили су шта им је 
нарећено да партизанским бригадама не оставе крова над главом где се концентришу да нас 
нападају. Пре него је дошла ноћ, а да не бих по мраку газили врлети и крш наши су се полако 
повлачили уз планину тако је Летећа већ у први мрак стигла у село Баљке. Цетинска и Свилајска 
су се такође повукле без губитака, са тим се завршила ова акција.  

Партизани су због Милешине изгаламили велику пропаганду и прогласили четнике 

ратним злочинцима и ту пропаганду су на велико користили свуда по свету. Фамозна Мак Линова 
комисија претресла је ово питање и у Мустер- лагеру 1947. Ово се још увек и данас у 
Југославији ставља на терет Отишићанима како су уништавали по хрватским селима све што им 
је дошло до руке. Дали је то истина навести ће мо само један пример. Пролазили смо ми Врлички 
четници и кроз Хрваце највеће и најбогатије село у Сињској крајини и ту нико није свратио ни 
један кукуруз да убере, не зато што смо били сити већ зато што су Хрваћани били пажљиви 
према нашем народу. Ма да смо пре рата са њима имали горко искуство кроз оне Мачекове 

афере када су нашим људима сметали пролаз у Сињ где је често долазило до испада и туче, али 
у рату за цело време није нам познато да је неко из српских села страдао од Хрваћана па смо то 
истом пажњом враћали. Прото Стојсављевић кроз највећу ратну буру могао је слободно и сам да 
путује кроз Маљково, Потравље и Хрваце, а да му нико не стане на пут. Док то није било 
слободно проћи кроз Маовице до Врлике које нам је пред кућом. Истина рат је учинио своје па и 
ови односи са Сињанима нису остали до краја, када је дошла смена да "хрватског поглавника" 

замени "хрватски маршал". Сињани су као и остали мобилисани у ту војску то јест само су 

"потковицу" замјенили са петокраком и сврстали се међу оних 70 хиљада партизаназа које нам 
рече (наш далматинац господин Јерић из Дубровника) те тако под командом два Вицка? један из 
Сиња а други иа Сплита, стигли су Сињани и на Козјак где су многи загнојили те гудуре испред 
наших положаја, а то ће остати овековечено у оној познатој пјесми која се још увјек пјева.  

                              Једном се живи, једном се љуби, једном се само мре! 
                              Уз прасак бомби и карабина, нигде ти лепше провести ноћ! 
                              На лепи Козјак поћ "Нагари, нагари, нагари по целу ноћ“! и. т.д.  

Ових неколико речи о напред споменутим селима не износимо ни ради извињења ни ради 
кајања већ је потребно да се не заборави, а ово је највише потребно да не забораве Хрвати који 
још увек оштре сабље да наставе тамо где су их четници зауставили, па је потребно да знаду 

дата њихова сабља има две оштрице и једана оштрица увек је окренута према њихову челу и 
када одскочи од тврдог српског врата, удариће по сред чела Хрвата. Стим више што се никад 
неће повратити Хитлер и Мусолини који су их чували и бранили. Тачно је да они увек имају папу 

и Ватикан, они ће их увек помоћи, али те ватиканске дивизије, па ако Хрвати још пођу у покољ, 
можда им неће на време стићи, јер нико није вољан да гине за другога.  

НОЋНИ НАПАДИ И ПРЕПАДИ  

Већ од децембарских борби крајем 1943 године партизани су се могли уверити да се не 
могу са четницима борити фронтално и ако су тада располагали јединицама дивизиских снага, па 
ипак где год смо се сударили они су добили добрих батина, те пошто је сад дошло љето то су они 
опет прибегли ноћним нападима и препадима. У ноћи сачекај, нападни и уби, пљачкај и побегни,  
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баш онако како припада гангстерима и лупежима и њихову вођи (маршалу обијачу брава). Као 

што у сваком житу има кукоља па је скоро из сваког села био понеки партизан са којима су те 
никоговиће на велико користили да издају своја села и да им буду водичи при нападу да им кажу 
место где четнивци држе стражу колико су јаки, како наоружани и све оно што се може добити 

од шпијуна и издајника. Када би добро и вешто припремали план за напад на неко село тада би 
изабрали и припремили неки батаљон или одред (зависи према потреби) и тако предвођени 
шпијунима упадну ноћу у село и направе забуну те докле се четници снађу и концентишу за 
одбрану, то партизани увек понеког убију, опљачкају и побегну! Тако можда недељу дана после 
Милешине сада се не сећам тачно дана и датума, после поноћи око З - 4 сата наређен нам је 
покрет и то врло хитно, чим смо изашли у строј и проверили бројно стање. Бошко нас је повео 
пут корпуса, већ на пола пута срете нас мајор Мијовић који се задржа са Бошком да му објасни 

нарећење и док смо ми убрзано пролазили поред њега, он Ће нам рећи; "Поскочите Бошкови 
скакавци што брже, тамо око Црних - пећи можда ће те срести неку тројку партизана, а можда и 
нећете, ако их они тамо претерају пре вас. "  

Оволико нам бјеше јасно да су напали у позадину Врлике. Свануће нас стиже код 

Карановца, са упућеним извидницама и претходницама пажљиво смо продужили уз Козјак, 
излазимо на Црне - пећи све је било мирно нигде се не види жива душа нити чује пушка. Пред 
нама се види цела Врличка долина, од југа је дувао ветар па је таласао израсло жито по пољима 
које је изгледало као узбуркано море, али борба се нигде не чује. Спуштамо се изнад Цјевљана и 

ту проведосмо извесно време осматрајући, негде испод Уништа чуле су се две бомбе, али због 
ветра дуго се ништа није могло чути. Стижемо код Цјевљанске школе и ту не нађосмо никога од 
војске, али нам сељаци објаснише, синоћ су партизани овде код школе напали на штаб Реље 
Раковића команданта трећег батаљона у Цјевљанима. Овде ћу записати онако како ми је тада 
речено, а они који су ту учествовали и који се још сећају, могу ово допунити или опширније 
описати. Како је већ напред речено, партизани предвођени од мештана водича скројили су план 
да ликвидирају Рељу, који је био познат као неуништив борац у командовању. Па када 

ликвидирају њега тада ће растерати и негов батаљон. Привукли се увече рано пре поноћи када 
се још нико не нада, знајући тачно где им стоји стражар, бацили бомбу на стражара (не сећам се 
дали је погинуо). Четници у школи и око школе примили су борбу онако где се ко нашао и 
партизани нису могли ни корака напред али док су Једни нападали школу, други су пошли у село 

у пљачку Костуровим кућама да напуне "бисаге" тек да нису џабе долазили, али ту код Костура, 
налазили су се делови Шаторске бригаде (незнам које јачине) те их ту Босанци дочекају ватром, 
коју партизани нису ни очекивали у мећувремену и остале Цјевљанске чете које су биле на 

положају прихватају борбу. У почетку је била неизвесност, није се знало колико снаге напада 
нити одакле долазе. Ком. бригаде Јанков у тој неизвесности шаље курира Мијовићу да му 
пошаље Летећу у помоћ, истовремено је послао курира у Отишић Париповићу да му доведе први 
батаљон (сада се не сећам дали је други батаљон долазио). У тој неизвесности чим су четници 
солидарисали одбрану, одмах су прешли у напад и тако Шаторани и Цјевљанци још у току ноћи 
истерају их далеко из села и ако то није било лако истерати, јер они су дошли да се туку и да 
убијају па је ту силу требало силом истерати.  

Та њихова сила овога пута им је помогла, морали су узмицати, а када је стигао први 
батаљон тада су четници преузели општи напад и гонење, партизани су се бранили да би 

извукли своју кожу и главу, те је борба била брза и жива са обе стране и напослетку их терају 
преко Луковаче и Уништа у босанске планине, тако се брзо завршила ова бораба. Код школе смо 

чекали и одмарали, после пар сати наши се враћају од Уништа. Отишћани се похвалише да су и 
ту заробили један митраљез. Тек да нису ишли џабе у борбу под Уништа, четници доведоше два 
заробљена партизана, предадоше их Летећој да их водимо до штаба корпуса. Један је био из 
Коњеврата неки даљни рођак Бошка Асановића па је задржан у Летећој бригади, други је био из 

Хрваца код Сиња (хрват по професији). Пошто ти Хрваћани нису се дотле замеарали Србима то је 
тај пуштен на слободу да иде кући и да каже Сињанима да је био заробљен од четника и да су га 
пустили, он је вероватно отшао у партизане, па ако је стигао опет на Козијак у новембру  
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месецу ту је вероватно загнојио неку купину. Летећа се одатле враћа назад на Косово, а да 
нисмо ни (омрчили пушке) како то наши Црногорци умеју да кажу.  

ЗАРОБЉЕН МИЛУТИН СТОЈСАВЉЕВИЋ  

После тога прошло је нешто око недељу дана негде пред крај маја, опет имамо покрет, 
рано из јутра прешли смо Турић и Киево у Цјевљане и стигли у Врлику, ту сазнадосмо да су 
прошлу ноћ партизани напали на Отишић и ухватили Милутина Стојсављевића попова сина (који 
никад није био под оружјем). На исти начин како су покушали напад на Рељу Рајковића тако су 

сада из Милешина спремали напад на Отишић на штаб првог батаљона. Овде им није било толико 
важно да убију Париповића, колико су желели да ликвидирају проту Стојсављевића. Знали су 
партизани да их немогу наћи у кући на спавању и знали су да ћe бити борбе и окршаја па су 
помоћу водича и шпијуна упутили тајне заседе које су провукли са Свилаје испод Маовица од 
Пертовића или Бошчића кућа кроз неке јаруге у позадину да ту скривени чекају оне које буду 
одступали према Главици и Голо- брду, ове заседе су свакако имале за циљ да ухвате старог 

проту, а проћи тим тереном могли су само са водичима који познају сваки корак тога врлетног 

терена, пошто је и дању тешко приступачан тај пролаз па се нико тамо није надао да би могли 
проћи. Када су упутили тајне заседе тада су у одрећено време ноћу напали са Свилаје у средину 
села. Командант Париповић изненађен и уплашен изненадним нападом налазио се са другом 
четом код Петровића кућа, притиснут ватром одмах изнад главе, док су остале три чете биле 
далеко свака на свом положају, те он помоћу рекета даје знак осталима да се повлаче на 
Главицу ради концентрисања одакле ће да се врате у противнапад, у том метежу он је заборавио 
сељаке којима прети опасност и који морају одступити са њима. Док се батаљон концентрисао на 

Главици, Милутин је од куће кренуо у том правцу и не слутећи да су заседе већ на путу и тако 
упадне у партизанску заседу који га ту заробише и отераше преко Маљкова ка Шегину мосту.  

Четници са Главице и незнајаћи шта се десило са Милутином кренули су у напад и јурили 
кроз село да стигну партизане али они чим су заробили Милутина побегли су не на Свилају већ 
према Маљкову и Сињска села Дабар и Засеок да га муче и . малтретирају. Рано пре сванућа 
четници су ослободили село и тек касније се дознало да је Милутин ухваћен, али већ је све било 
касно да се могло ишта учинити. Хрвати комунисти данима су долазили на смену да искале своје 

зликовачке тортуре на сину проте Стојсављевића. (Нису га убили јер им је требао ради 
пропаганде). Из Врлике Летећа креће за Отишић и стижемо код цркве. Јанков је већ био тамо 

сазвао збор првог батаљона био је врло љут и ставио под критику цео батаљон а нарочито 
команданта Париповића поред осталог Јанков рече, ја не требам команданте који одступају пре 
него прихвате борбу, без обзира када и одакле нападну, борба има да се прими на месту где се 
ко нашао док се омогући народу да се евакуише, а после се борба креће према потреби у ком 
правцу. Он још рече, ви носите оружје да браните, а не да одступате. Сви су Ћутали као 
(покисли) не због критике већ због трагедије попове куће, један му син погинуо а други сада 

заробљен. Кратко време после тога Париповић је смењен то јест прекомандован у Мосећку 
бригаду у Коњеврате. Мијовић је хтео да у Отишић пошаље неког дисциплинованог команданта 
па је на то место одредио жандармеријског подофицира Љубу Ћосића, он је био дисциплинован и 
озбиљан, али он је тамо дошао да командује и нарећује а не да се бори и да гине, док у Отишићу 
у то време није се могао нико задржати осим оних који су ту рођени и који су осуђени да се боре 
на живот и смрт. Ћосић свој штаб није држао код Стојсављевића или Петровића где је био пре 
његова доласка, јер ту је близу Свилаја, зато се сместио код Ратића кућа јер га ту поље дели од 

планине. Ту је морала да се држи стална батаљонска стража а командири су свако јутро морали 
долазити са положаја да рапортирају Ћосићу стање чета, тако командири треће и четврте чете 
"Сељо" и Свето Загорац морали су пешачити пo два сата да би рапортирали редовно или ратно 
стање. Само да није било проклетог рата Љуба би овде створио дисциплиновану јединицу, али 
сталне неприлике то нису дозволиле, јер борбе се настављају.  
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Партизани су брзо сазнали да је смењен стари командант и дошао нови па нису 

дугочекали да нападну, пожурили су пре него би се он снашао. То су били пролећни гладни дани 
када се до хране тешко долазило, партизани су по сињским селима сакупили неке "караване 
коња и људи" и повели са собом када упадну у Отишић истераће четнике бар за једну ноћ а за то 

време они ћe покупити жито све где што нађу и отерати на своју територију. Толико спремни 
партизани крену са неком јаком јединицом из Маљкова у Отишић и распале борбу посред села. 
Далеко растегнуте и угрожене трећа и четврта чета журиле су у састав прве чете око Рнића кућа 
да одатле формирају одбрану. Душан Стојсављевић са другом четом видећи да не нападају са 
Свилаје извео је чету у брдо изнад кућа и чекао у тишини да их удари изненада, командири и 
борци овога пута били су решени чврсто, да се боре и да непријатељ неће ни корака напред. 
Ћосић је са својом пратњом побегао на Главицу према Врлици, али на његову команду више нико 

није чекао. Томић као помоћник команданта и Бранко командир прве чете видевши да их не 
нападају са Свилаје већ само фронтално, наши тада са три чете врше јуриш у ноћи од Росића до 
Деспића кућа, партизани су изнад Томића кућа утврдили јако митраљески фронт у ширини око 1 
км. и одатле шибали испред себе као луди, хтели су да истерају четнике и да пљачкају жито. 
Наши борци познавајући сваку стопу терена па су кроз ноћ дошли толико да су се већ измешали 
са партизанима. 

Кад је већ имао јасну слику где се налази партизансака снага Душан са другом четом 
удари преко поља на јуриш партизанима у бок код Мрзића кућа, те после кратког и врућег 

окршаја наши их натераше на одступање, за кратко време село је било слободно, терали су их 
преко врлетиних дубрава према Маљкову. Партизански караван био је стигао до цркве те умало 
да их наши нису заробили, односно да је Душан знао за њих могао је са својом четом заробити 
јер то су били сељаци коморџије и неби се могли одбранити али он назнајући за њих протрчао је 
са четомпреко поља у правцу борбе и тако караван успе да побегне у Маљково празни као што 
су и дошли. Када се примицала свануће четници су тек тада мислили да потуку нападача који су 
окренули леђа и бежали одступајући да извуку главу. У то доба командант Ћосић налазио се 

усамљен око 10 км. далеко позади борбе, вероватно се уплашио што је сам пa је опалио 2 бомбе, 
да му батаљон дође на зборно место. (две бомбе занчило је узбуна у позадини). Четници су тако 
помислили да је то други напад и позадину преко Маовица па су напустили борбу и трчали као 
избезумљени да се дочепају главице пре него је пут затворен, али већ ту код Јовчића ограда 

сазнали су да нема напада, па су почели да псују и прете команданту што их је саботирао у 
борби. Чувши за ово још издалека Љуба се више није ни смео враћати у батаљон већ је отишао у 
корпус и изјавио Мијовићу како су га оставили сама (ваљда не у борби) са тим је његова мисија 
била завршена. 

БУКОВИЦА КИСТАЊЕ БРИБИР 

Задњи дани маја или почетком јуна (календар је тада слабо радио) опет покрет, али не 

према Врлици већ пре сванућа стигли смо у село Врбник, ту налазимо Промиску бригаду, дели се 
следовање, одатле креће акција у Буковицу и ту добисмо следовање за нашу бригаду, ту су 
стигли неки делови Динарске бригаде. Командант Проминске бригаде Симо Радић је командовао 
овом акцијом, наш командир друге чете Трекавица се разболео, јавио се команданту батаљона и 
одатле се вратио рекавши воднику Његићу да он и ја водимо чету. Одатле крећемо преко 
Приморских села, ово пролеће 1944 године било је бедно и проклето, кише није било за дуго 
времена па је све изгледало суво и жалосно, док још у неким пољима жито се још држало и 

зеленило, дотле у тој Приморској слабој земљи све је изгледало црно и скучено виногради, жито, 
поврће и све остало. Но и ако је киша била заборавила ове крајеве, али када је војска у покрету 
то је старо познато правило да (Св, Илија увек има резерве један облачак да загрми и пљусне 
киша) тако и овога дана пљусну не да натопи земљу већ само да нас покваси да нам је 
неугодније путовати. 
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Прешли смо Рошки - слап и када смо стигли на супротну страну први врх кањона, ту је 

Симона челу колоне срео неке пролазнике који су му рекли да се у Кистањама налази око 60 - 
80партизана (команда места). Одатле он одмах нареди јуриш на Кистање близу нешто мање 
оддесет км. а цео тај простор покривен је неком дивљом драчом кроз коју смо трчали и која је 

немилосрдно цепала оно робетине што смо имали на себи, узело нам је дуго времена док 
смопретрчали тај простор, те ми се чинила чудновата овака врста напада. Бошко нас је учио 
ратне вештине овим редом: кад се привлачиш гледај да изненадиш непријатеља и скривај се да 
одстотине правиш једнога, а када се већ отвори борба, тада ударај брзо и силно да од једнога 
правиш стотину. У овом нападу ишло је обратно тој теорији, те када смо се примицали 
Кистањама, Партизани су још издалека чули наше урликање па су ухватили бусију да бране. Док 
смо трчали преко њива где је кукуруз био још мали, партизани су тукли по нама са црквеног 

звоника, али срећом нико није страдао. Видећи нашу одлучност нису се могли дуго бранити и 
побегоше некуд према северу, у том трчању и борби стрпасмо се у ту малу варошицу, то је први 
пут да ту долазимо па и сада заузет борбом нисам ни запамтио како изгледа. Борба престала 
партизани побегли и све се утишало, сунце већ зашло а варошица на сред голе равнице те нико 
неможе напасти изненада а да се не открије још издалека. Симо наређује и распоређује где ће 
која јединица држати положај. 

Када су Талијани држали ову варош они су свуда около у круг подигли камени зид, 
стражарнице, капије за митраљеска утврђења а то је све вероватно било појачаном бодљикавом 

жицом. Када је пропала Италија партизани су тај зид срушили али су остале велике гомиле 
камења пa је то опет правило заклоне и то су партизани користили када их неко напада даље 
одатле лако бране, те сада и имамо готове заклоне да поседнемо и држимо. Летећа је одређена 
на северо - источну страну, баш тамо куда су партизани побегли, мој вод одређен је на главну 
цесту која долази од Пађена и Радучића, до нас лево Његићев вод, а даље од њега други 
батаљон. Са десне стране наша прва чета а даље од ње према Крки Врбнички батаљон којим је 
тада командовао Перо Пантић. Сви смо имали добар положај да се одатле можемо борити и да 

нам нико неможе прићи. Права згода за одбрану. (За несрећу, бар тако мислим) ту у Кистањама 
имао сам удату сестру од тетке, коју нисам запамтио нити сам је познавао, па сада кащ сам већ 
ту, желео сам да је видим, пошто смо распоредили све људе по заклонима тада упитам једну 
стару жену дали познаје Боју Јовичић, она ми рече: "та друга кућа од ваше страже ту она живи", 

и то ме некако обрадовало што ћу је видети. Рекао сам Његовићу да он пази оба вода а исто сам 
рекао десетарима Граовцу и Ераковићу да пазе и осматрају докле се вратим. 

Самном је пошао рођак Перо звани "лалавац" сестра ме дочека на вратима и одмах ме 
познала и ја њу исто према осталим сестрама, после краћег разговора она ми кроз плач рече, 
видела сам те последњи пут кад си био 2 године и ето сада те видим, али камо среће да се ни 

сада нисмо видели. Питам зашто? Она само рече, они су јаки овде па се бојим да ће те 
настрадати, тјешио сам је да се не плаши јер ако су они јаки и ми смо само још јачи па се не 
треба бојати. У том кратком разговору ту се већ нађе флаша вина и она спреми вечеру за мене и 
рођака. Док још нисмо завршили са вечером стиже нека олуја, грмљавина, јаки ветар, севају 
муње, пуцају громови и пљушти киша, помрачина као у паклу, када сине муња видиш све око 
себе а после се завеже све пред очима, та нагла и кратка киша нагнала је многе да су се са 
положаја повукли иза куће докле прође киша. Стигао је и Његић у кућу и он ми рече да је свака 

десетина оставила стражара а остали се склонили докле киша престане и ту већ у кући има 
десетина наших бораца. Киша већ престаје и оде некуд на другу страну, али је ветар још јако 

дувао. У то време десетар Јово Граовац дотрча на врата и зове Кривошића излази напоље, 
партизани су ушли на наш блок! Питамо га ко ти је на стражи, он ми рече, и прву смену поставио 
сам Обрадовића пошто он за касније није сигуран и када су партизанска колона дошла предњега 
он је зауставио, па када су рекли да су партизани он је побегао, нити је метка опалио нити је дао 

узбуну. Партизани су ишли слободно јер ту је до пре сат времена била њихова команда то ови 
који су однекле долазили нису знали да смо се сменили са њима. Дошли су до стражарског места 
и ту су чекали да их стражари пропусте унутра па пошто су осетили забуну то су чекали пред 
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стражарским заклоном. Граовац уместо да је отворио паљбу на њих, он је дотрчао да ме извести, 

(као да им требамо прегледати легитимације). Без икаква поздрава или растанка са сестром 
искочио сам из куће и почео да пуцам у правцу стражарнице на цести, замном је искочио Стеван 
Трифуновић и он креше из своје пушке у помрчину, одмах питам ко је тамо? Они одговорише, 

овде ударна група седме Личке бригаде. Када они овако рекоше, неколико наших који су били на 
стражи око зида, напуштају места и бјеже позади куће јер међу њима је одстојање мање од десет 
метара, гомила камења и густа помрчина. Потегао сам да бацимо бомбу, али наши су трчали по 
мраку па би можда убио некога нашега, партизани стоје за стражарским зидом а ми на сред 
цесте. Стеван и ја наставили смо пушкарање у помрчину на њих, а они нам одговарају, (другови 
зашто сте се узбудили овде су партизани). Да смо ми били близу да као они прихватио би борбу 
и бомбама их отерао од капије, али они су на капији а ја далеко насред цесте. Друго ми ништа не 

остаје већ да известим Поповића команданта батаљона, да смо изгубили положај. Потрчао сам 
улицом где ми је раније речео да ће бити команда, трчећи упадох у канал до рамена где је била 
разбијена плоча, моја пушка ме тресну по глави и шајкача одлете, прво сам пронашао шајкачу и 
потрчао преко везе Поповића да му објасним ствар.  

Већ са поља се видело светло где је била команда, у средини вароши пространа кућа, 
вероватно нека гостионица или дућан, са улице сам позвао Поповића он је изишао напоље а за 
то време видим унутра Радића са њима разговарају две девојке на столу је вино и вечера. 
Објаснио сам ПоповиЋу нашу ситуацију како и зашто сам ушао у кућу и како је Обрадовић био 

на стражи те се уплашио и побегао а партизани дошли у наше заклоне и тако смо изгубили 
положај. (Тај Обрадовић био је познат као шкарт и као саботер увек неспособан за све) једном 
сам га упитао зашто се прави тако глуп, ан ми је у поверењу рекао да то ради само да би га 
претерали из летеће бригаде као глупа и неспособна. Касније се сам ранио у руку да би постао 
неспособан за борбу. Поповић ми рече, прикупи све људе и заузми други положај негде у 
близини недај да уђу даље у варош али буди опрезан јер ми имамо намеру да идемо у Брибирску 
- главицу тамо су њихови четници а ми незнамо пут па нам траба водич и ако нађемо видича 

кренућемо тамо. За то време неко је Симу известио како неко напољу каже да су напали 
партизани, њему се није ишло од готове вечере те Симо зграби пиштољ са стола и дотрча 
напоље, вичући са највишим тоном свога гласа псујући. Ко је рекао да су напали партизани, 
мајку му саботерску, кажите ми који да га одмах стрељам, он је држао пиштољ на "готовс". 

Стајао сам у помрчини држећи прст на обарачу, али шта ако убијем њега убио сам себе. Поповић 
му затвори пут па каже, чекај Симо неможе то тако треба пре да се провери истина. Сима поче да 
се дере из петних жила и пита ко је тамо! Ветар је већ престао и била је тишина, партизани су 

одавде далеко око пола км али га добро чују, те  неки партизан грлат као и Симо понови да је ту 
ударна група седме Личке бригаде!. Симо тада настави, шта мајку вам партизанску овде су 
четници, ја имам са собом 1,500 бораца и не бојим се никога, затим се окреће четницима 
говорећи: "на положај и држи сваки своје место а ко одступи стрељаћу га". Прикупио сам вод и 
пошао у правцу изгубљеног положаја, нисмо ишли главном улицом јер ако би партизани 
отворили ватру ту би изгинули, зато смо заишли позади кућа са северне стране да од треће чете 

приближимо се положају па ако нађемо неке заклоне да одатле крешемо на партизане који још 
не пуцају на нас јер су и они збуњени. 

Када смо прошли трећу чету Граовац ми рече, немој ићи далеко изгубићема везу са 

остилима. Сима ће побјећи то знаш какав је он и тако се ту зауставимо, партизани се нису више 
чули, можда су се повукли према неком селу. После десет минута неко шапатом преноси (веза 

Саво Цвитковац) затим се чују кораци и баш срљање позади одакле смо ми тек дошли. Граовац 
рече трећа чета одступа, тражимо везу са њима а нико се не јавља, те ми чим смо прикупили вод 
пошли смо за њима, мора се журити јер ако изгубимо везу нико од нас не познаје пут. 
Испадамона раскрсницу у сред вароши у помрчини незнамо којим правцем да кренемо, ако 

погрешимо правац можемо упасти тачно међу партизане, најзад чујемо коњски кас подалеко 
према западу. То је командант Симо Радић на своме ђогату. Трчали смо у том правцу нешто више 
од један км. и ту их сустигосмо, ту се зауставио не да сачека оне који су још остали на положају 
необавештени, већ зато што се примицао Зечеву па се плашио да су ту партизани направили 
заседу да га  
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сачекају и нападну, зато није смео ићи даље путем већ одатле крећемо у лево кроз ону кршевиту 

"драчу" кроз коју смо једва и дању прошли. Док смо још ту стајали тражећи пут, тада четници 
који су још остали у Кистањима на положају траже везу преко пуцања. Док на другој страни 
вароши други им одговарају везу. Неко је упитао Радића дали су још неки наши остали тамо, он 

каже не, то нису наши већ партизани узели нашу везу да нас пронађу и нападну, те он 
забрањује да се даје веза на било коју страну. 

Одатле крећемо кроз трновите ограде према Рошковом - слапу, помрчина као у poгy, 
магла покрила Промину, Динару, Велебит, изгубили смо оријентацију више се незна куда је исток 
или запад. Већ неколико сати ломили смо се преко зидова и трња и напоследку нађосмо се на 
истом месту где смо прошли пре два сата. Поповићу се ово досадило лутајићи без везе па пошто 
је био на челу Летеће он стаде и заустави колону, говорећи шта је ово: Целу ноћ трчимо и 
пешачимо и још смо на истом месту а када сване можемо се наћи међу партизанима, ту он нареди 
да се избројимо по четама да видимо дали су се сви повукли, после неколико минута прва чета 

јавља да недостају 4 борца негде су остали или залутали. У Кистањама још увек четници траже 
везу помоћу пуцања докле су пронашли да је команда побегла јер их командант Симо није 
известио, већ побегао само са онима који су били ближе око њега. 

Поповић нареди летећој на неком голом камењару да у круг направимо заклоне и да ту 
чекамо докле прође помрчина, после пар сати већ смо се мало одморили, чује се неко 
клапарање, наши зауставише, јави се Симо па када је чуо да је ту Летећа он повика из свег 
гласа: Где је Свето Поповић и опсова му мајку издајничку он ме ноћас издаде. Поповић му врло 
хладно рече: Јесили ти луд? Тада Симо спусти глас, расправљајући како и зашто ми не следимо 
за њима када је он командант те колоне. Поповић га пита да ли је његова цела бригада 

одступила: Симо каже ја мислим да су сви ту. Поповић каже мени недостаје 4 борца и морам их 
сачекати. Док су ту расправљали време се мало расчистило сада се већ назиру контуре планина 
и може се путовати те поново кренусмо пут Слапа у зору смо били негде испред Варивода.  

Симо је тада приметио да је његова колона много краћа него што би требала да буде па 
се ту зауставио, у ствари са њима је био само први батаљон његове бригаде, а сви остали 
остављени су без везе у Киштањама, када су пронашли да је командант побјегао кренули су за 

нама те у зору тражили везу помоћу пуцања и добили су одговор везу Буковичкух четника са 
Брибирске главнице, ми смо се налазили у средини па је Симо решио да се и он јави. Одмах за 
тим дуже и краће колоне и групе пристизале су за нама од Кистања, међу њима и двојица из 

Летеће, док су остала двојица стигли после недењу дана. (о томе постоји посебна прича). 
Стигосмо на Брибирску главницу ту су били четници Кистања, Ђеврсака и Скрадина, онако мокри 
и уморни полегали смо поред зидова да се осушимо и загрејемо на јутарњем сунцу и да бар мало 
продремамо јер већ одавно нисмо спавали. 

Брибирска - главница то је ваљда јединствено место у целој Далмацији оно доминира 
целом околином докле око може да  види или докле највећи топ може добацити на главици је 
Српска црква коју су комунисти мештани запалили да је четници не могу користити, али велики 
звоник од камена остао је читав и на њему се високо вијала застава. Пре подне наиђоше 4 

енглеска авиона који су приметили заставу те почеше кружити око цркве изнад села, били смо 
уплашени да ће почети бомбардовати па смо се склонили око зидова, јер у Косову најрађе и 
најчешће митраљирају око цркве Лазарице. Знајући да су ту стално били четници, али овде су 

само кружили и напосетку изгубише се преко Јадрана. Док смо се ми одмарали тада су 
Буковички четници имали покрет некуд преко Ђеврсака, пред вече нам је речено да ће наша 
бригада преноћити у селу Брибиру, пошао сам са Његићем у село да заузмемо 4 куће где ће мо 
сместити чету. Заустављамо се пред високом капијом и слушамо како унутра жене саветују дјецу 

овим речима: Слушајте дјецо, овде су дошли Ђујићеви четници и пазите како се са њима 
разговарате јер они нису као ови наши, несмијете им ништа ружно рећи и немојте им казати да 
су наши људи отишли у партизане већ реците да раде у пољу. Дуго смо се смејали пред капијом 
овој њиховој филозофији, а у то време већ је отпочела борба да грми око Ђеврсака па смо се 
повратили у чету не мислећи више на кућу у селу. Борба у Ђеврскама почела је пар сати пре 
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продужили целу ноћ без прекида. Ђевршћани, Кистањци и Скрадинци утврдили се и борили се 

на истом месту нису хтели да напуштају Ђеврске, знајући да им ми чувамо позадину и да неће 
бити блокирани па им је то давало снагу да одолевају нападима комуниста. Чим је борба 
започела Симо је са Проминском бригадом отишао према Ђеврскама и заузео положај јужно 

негде око Шарића, тамо је упућен и наш Други батаљон, док ми први батаљон добили смо 
положај на некој каменитој коси западно од Ђеврсака изнад пута који долази до Ђеврсака и 
спушта се према Брибирским - мостовима. Ту смо имали добар положај за одбрану па нас ту нико 
није ни нападао и тако проведосмо ноћ чекајући са кундаком уз одбраз и прстом на обарачу. 

Паризани су нападали са јаким снагама 19. дивизије па када су видели да четници неће 
да напусте Ђеврске они тада заобилазе, левим крилом изнад Слапа да нам затворе пут према 
Крки и у том заобилажењу наиђу на Проминску бригаду са којим су целу ноћ у борби на истом 
месту. Симо није затварао уста целу ноћ је галамио и псовао се са комунистима (више галаме је 
направио него најбољи митраљез). У зору четници су видели да партизани заобилазе у дубоку 

позадину па су били присиљени да напусте Ђеврске те од Шарића преко поља под борбом 
повлаче се на Брибирску - главицу, партизанско десно крило у свануће упутило једну колону на 

наш први батаљон док је друга колона заобишла далеко изнад Брибирских - мостина према мору 
да нам одатле затворе пут ка Скрадину. Наш батаљон прошао је целу ноћ без борбе, а у свануће 
пошто се остали четници повукоше, нађосмо се окружени ватром са три стране. Положај је добар 
могли би га дуго бранити, али они који су прошли изнад Мостина били су нам далеко за леђима 

па нисмо смели дуго да губимо време. Прво смо прихватили борбу да их зауставимо и ошинули 
по њима око један сат времена и тада се неприметно појединачно почели извлачити назщд на 
Брибирску - главницу, ово је био један начин да се извучемо из унакрсне ватре без губитка и за 
неки сат били смо концентрисани на Брибирској - главици. Непријатељ се није примицао ближе 
јер је ту немогуће прићи по дану, зато су се они гомилали према западу да нам затворе пролаз ка 
Скрадину. (Блокаду нисмо смели прихватити јер смо били слаби са храном и муницијом). 

Остао нам је само уски простор преко Братишковаца у Скрадинско поље те негде око 
подне кренули смо, сваки батаљон својом колоном у растојању пола км. увек готови за борбу и 
тако стигли у Скрадинско поље да ту утврдимо јаки мостобран где нам Крка чува леђа ту је 

трбало да се одморимо дан или два па да се вратимо и наставимо борбе и да терамо партизане 

из ових места које су заузели. Наши борци били су некако деморалисани, не због борбе већ због 
слабе или никакве команде (говорили су да им више вреде ноге глава и оружје) то нам је 
изгледало да смо дошли тамо не да ми терамо партизане него они нас. Следећег дана док смо 
одмарали, а да неби због неизвесности запали у очајање, тада наше старешине решише да ми 
Летећа спуштамо се у Скрадин код воде. Ту достиже уским морски залив који зауставља реку 
Крку, па смо ту провели неколико сати око воде играјући се као дјеца да заборавимо на невоље 

које нас прате. Народ је био знатижељан па су долазили да нас виде. Ко смо, одакле смо и чији 
смо? То је дало идеју старешинама да при повратку кроз варош прођемо "парадним маршом" у 4 
чете са трубачом који је свирао марш. Народ је то врло лепо примио и поздравио. Ово је 
повољно утицало и на борце па се поново повратио морал и чврстина да буду спремни за борбу. 

Другог дана после подне имамо покрет, крећемо у борбу да терамо партизане и да 
заузмемо Брибир и Брибирску- главицу. Пред Летећом је ишла малобројна Кистањска бригада 
под комадндом Милутина Дабатића. Партизани су нас дочекали испод Брибира са западне стране 
одакле је лакше бранити да зауставе наш прилаз и отворили паклену ватру док смо још били 

далеко око пута који води Скрадин - Мостине - Бенковац, тукли су нас енглеским митраљезима 

што значи да су имали довољно муниције. Ми смо отворили ватру истом мером да би под 
заштитом наше ватре претрчали широки простор међу нама. Стајања није било без обзира 
колико је њихова ватра јака. Ми смо морали користити брзину пре него би они могли 
концентисати одбрану на неком погодном месту да би нас могли задржати и прећи у против 
напад, јер ово су све били мештани партизани Буковчани који су се борили као прави (лудаци 
фанатици). Док смо се пребацивали и трчали напред од зида до зида, преко винограда чије су 
нам жице правиле велику сметњу, међу нама је био један који је ишао одмереним кораком као на 
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егзициру, рафали су шибали као киша а он нити је потрчаљо преко чистине, нити је тражио 

заклон поред зида, то је био стари Милутин Дабетић, изгледао ми је као нeкa гранитна стена, 
кога метак не може убити, то је давало снаге осталим борцима, који као да су се такмичили ко ће 
пре стићи до непријатеља, још би у пролазу он понекога укорио речима: Како то ви млади лако 
се заморите а ја овако стар па идем без замера, у борби се мора издржати. 

(Једном у емиграцији упитао сам чика Мићу за онај случај у борби на Брибиру и он рече, 

нисам ја то радио зато што сам мислио да немогу погинуто, већ нисам волео да трчим јер се брзо 
заморим а још ако тражим заклон, падам и устајем то ме још више замори, па сам изабрао и 
решио да је најбоље ићи одмереним кораком. Овако је он то објаснио, али то није баш само тако, 
за то је требало добро срце, живци и храброст, а он је поседовао све те врлине још као официр 
из Балканског и Првог Светског рата). Наш нападни фронт пред Брибиром био је јак и широк, 
ватра концентрична и неиздржива јер поред напред споменуте две јединице, ту су истовремено 
нападали Проминска бригада и делови Динарске бригаде као и Ђеврсачки и Скрадински четници. 

Све су то били добри и прекаљени борци из многих борби пред којима би 19 дивизија морала 
бјежати на Велебит, али нам је недостајала једна ствар а то је (команда). Ту нисмо имали 

способна официра који би узео сву иницијативу у своје руке и повео акцију одлучним кораком. 
Наша виша команада без обзира дали корпус или дивизија, који су спремали ову акцију на 
Буковицу, мора да је подценили партизанске снаге у Буковици, јер послати Радића да командује 
сa шест различитих јединица на туђем терену то је било право самоубиство, а то су платили 
главом пет бораца Радићеве бригаде. 

По дану у нападу ми смо били јачи од партизана али у ноћи они су познавали свој терен 
пa су нас увек некако изиграли, а томе је највише крива неспособна команда. Тако у том двобоју 

на Брибиру ми смо их избацили из села као и са главице за коју је тешко и замислити освајати по 
дану, али под нашом концентричном навалом морали су побјећи преко Ђеврсака. Кратко време 
после завршене борбе стигла је ноћ па смо се журили да заузмемо и утврдимо положаје за ноћ за 
коју смо већ сигурно знали да ће бити крвава. Радић је са својом бригадом као најјачом 
јединицом заузео најбољи положај Брибирску - главицу око цркве као главни центар наше 
одбране, јужно до Радића на падинама главице у неким баштама и зидовима утврдио се ДабатиЋ 

са Кистањцима а до њих на крајњем десном крилу испод Брибира а према Слапу распоређена је 

Летећа. Лево од Радића вероватно су били Ђевршћани и Скрадинци. Док је на главици положај 
одличан, то је нама доле врло незгодно. Пред нама шумовита ограда и зидови високи до 2 метра, 
позади нас виногради исплетени жицом, тако да ни једног корака чиста терена нисмо имали 
испред себе. Непријетељ је без сметње могао да дође на 20 корака испред нас и без сметње да 
дође за леђа односно у десни бок према Братишковцима, и ту у таквом распореду чекамо. 

Око десет сати увече тешки бацачи почеше бомбардовати Главицу т.ј. Проминску бригаду 
која није имала никаквих заклона од артиљерије. Ватра је била јака имали су З или 4 бацача па 
су гранате падале као да их из вреће истресаш, тукли су и на нас доле, али пошто су партизани 

били близу испоред нас то су њихове гранате падале делеко позади тако да нам нису сметали. 
Мало касније врше концентричне нападе на наше положаје. Са главице наши митраљези шибају 
на њих према истоку, партизански напад као и увек они далеко из позадине отворе вриску и 
галаму помешану митраљезком ватром да би тако привукли нашу пажњу на себе у позадини, док 
се њихови бомбаши привуку да би нас бомбама натерали на одступање. За Летећу ова игра била 
је позната па смо стално опомињали, Осматрај добро! Када су се примакли сасвим близу, 

дочекали смо спремни и распалили по њима и ако смо били на незгодном положају, они су 

изгледа били изненађени толиком ватром и побегли брзо испред нас, али борба је беснила на све 
стране, нарочито Главица која се сијала од гранита и решетали митраљези са обе стране. 
Одједном све заћута, на Главицу више не туку бацачи већ пребацују у село, а митраљези скоро 
заћутали, испред нас се зауставили па смо мислили да су и они на главици одбијени. Мало 
касније чују се звона са цркве. (Свето Поповић виче, звони за пропаст Тита) мислили смо да 
зване четници пошто су одбили напад, али то су звонили партизани као знак да су заузели 
Главицу. Осећа се нека промена, тражимо везу са главицом, али Дебатић који је био међу нама 
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одговара: Држи положај ја сам ти веза! Док и он сам није знао шта се на главици ради, одмах 

иза другога зида. Партизани које смо одбили испред нас прошли су нам у десни бок и скоро за 
леђа и то све мртвим углом да их неможемо тући преко високих зидова, међу нама је простор на 
неким местима не више од двадесет до тридесет метара. Чујемо глас неког партизана који 

понављајући говори (веза пет). Саво Цвитковац водник треће чете одговара му (веза зец), ми 
смо даље преносили везу да се прекине паљба и да се осмотри добро, морали смо чувати сваки 
метак. Артиљерија т.ј. бацачи почеше да туку наш положај, узели су добар правац, али у ноћи 
нису могли видети одстојање, бомбардовали су као луди и све су гранате пребацивале за 50 
метара до сто метара и ништа нам нису сметале, већ само су шенлучили и са тим нас још више 
загрејали за борбу. Пошто су и партизани били сувише близу нас, то су подигли ватру мало даље 
да небитукли и своје. 

Прошло је више од сат времена одкако су звонила звона и ми стално осећамо промену на 
главици јер у почетку митраљези су тукли прама истоку а сада туку прама западу, тражимо везу 

са Проминском бригадом. Дабетић је враћа назад. У једном затишју Поповић је почео гласно 
дозивати: Веза Симо Радић. Од цркве добијамо одговор, овде није Симо Радић већ Симо Дубајић, 

затим они питају ко је тамо? одговор је био овде Летећа, онај одозго одмах повише Дабетића 
рече, мајку вам вашу шта још чекате и поче да се дере: (Веза митраљесци напред ево четника 
још испод нас) почеше да бацају енглеске падобранске ракете које су стајале у ваздуху и 
осветљавале све испод себе да би са тим видели наше кретање. Нас нису много забрињавали 

њихови митраљези са главице јер је то ноћ, већу су нам бригу задавали они позади нас само 30 
метара (који су тражили везу пет)? И ту чекали. Нашли смо се у обрачуну и сада: се морамо 
послужити триком, те са оним веза пет, упадосмо међу партизане који нас чекају, али имајући 
њихове знакове ми смо се правили као да смо и ми партизани и упадали међу њих, неки њихови 
почеше пуцати из машинских пушака, док неко од наших издрао се, не пуцај кад незнаш кога 
бијеш! Тада се измешасмо и одступамо сви заједно преко винограда, Митраљези одозго са 
Главице помоћу ракете пјевали су своју непрекидну пјесму, али то је ноћ где се пуца у вјетар па 
су погодци немогући изузев ако залута. 

Нема веће незгоде него у ноћ одступати кроз винограде где чека жица и коље на сваком 

кораку и увек се главачке пада, пошто смо се измешали то су и партизани без команде дуго 

трчали са нама, неки су можда и знали а неки и нису па када су се уверили они су заостајали у 
шуми и виноградима док смо ми одмицали напред. (Интересантно је овде споменути једну ствар: 
После пада Италије јадан талијан Ђовани (Јовица) дошао добровољно у Летећу бригаду и био 
добар кувар те ове ноћи у Брибиру упао са нама међу партизане, партизан га нешто питао, 
друже, друже, а он од страха удари партизана кундаком и побегне преко винограда а сутрадан 
нам причао како га партизан звао друско, друско). Испред мене је трчао наш трубач Саво Жмико 

од ракета труба му се сијала преко леђа, трчао сам за њим па ако њега случајно ухвате 
партизани прескочио би у други ред да ме не ухвате. Талијан је трчао са нама стално 
понављајући: Веза Саво, веза Глисо! он је запамтио име Саве Цвитковића и Глише Марића. 
После стотину огреботина и толико падова преко жице избијамо код главне цесте Мостина - 
Скрадин, Партизани се извукли и остали у виноградима, а ми продужујемо поред цесте, 
ишчекујући остале тако формирали колону и негде пред зору стижемо у Скрадинско поље, ту је 
стигла већина Летеће, али је још добар део остао који су одступали са Дабетићем према 
Мостинама па тек сутра у неко доба дана стигли код нас у Скрадинско поље. 

Тамо је одступила и Радићева бригада, они су увече издржали највећу ватру бацача на 

отвореном положају без заклона а поред тога партизани су се маскирали са кокардама и изашли 
на главицу, четницима у позадину и тако их натерали на одступање где је проминска оставила 
пет мртвих четника, а међу њима и командир звјериначке чете Душан Плавшић. Он је био рањен 
од партизанске ватре па пошто је Радић са бригадом одступао а Душан није могао, рањен је у 
ногу, није хтео жив у руке непријатеља, већ својом пушком опалио себи под врат и метак изашао 
на врх чела где се видела велика рупа. Јуначки је завршио па смо га братски жалили. После ове 
неуспеле борбе војска је била деморалисана и већ се јавно негодовало према неразумном 
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командовању. Ми Летећа смо ћугали јер смо већ навикли да издржавање свега што је најтеже, 

али у појединим Косовским јединицама настале су неке препирке. Стварно ако ћемо поштено 
рећи ове јединице бориле су се кроз цео рат на туђем терену и бранећи друге дали су највише 
жртава у тим одбранама а највише опет због слабе команде, те уместо да им признају они којима 

су помогли, они напротив оговарају их да нису били добри, овде се може узети она народна 
пословица. (Вичи на онога који највише вуче). Ова незгодна вест стигла је и до Дивизије и други 
дан стигао је капетан Воја Перишић да преузме команду да поврати морал, ред и дисциплину код 
јединица. Када смо стигли на зборно место где је Перишић држао говор, тамо смо нашли 
постројену Радићеву бригаду, а пред стројем он је свезао руке команданту Врбничког батаљона 
Петру Пантићу и још неке командире из Динарске бригаде, док једна колона те бригаде није 
хтела ни доћи на зборно место, него су својевољно кренули преко Скрадинског моста на Лозовац 
и даље према Косову. 

Перишић је својим говором покушао да поврати морал, да ће он предузети команду и да 

ће све бити у реду, после тога дошло је на ред питање муниције и хране које нисмо имали већ 
пар дана и једва смо се држали на ногама од глади. Кад се Перишић уверио у наше тешко стање, 

а он није имао ништа да нас снабде за поновну борбу, он је тада промјенио мишљење. и рекао да 
се враћамо у Косово. Исцрпљени и малаксали по великој врућини превалили смо тај пут од 
Скрадинског поља до Житнића, одатле се спустили низ Мосећ према Дрнишу, изгледали смо 
бедни више нисмо могли држати ред у колони јер они који су више малаксали заостајали су 

далеко позади. Прешли смо тада већ суво корита Чиколе и далеко преко поља заобишли Дрниш 
да нас нико не види како изгледамо, касно у вече стигли смо у Тепљух и преноћили код Јелића. 
Следеће јутро увукли смо се у Косово где смо једва донели живу душу докле смо дошли до 
хране. Ово је била најбедније, најмизернија и најнеуспелија акција у којој сам учествовао у 
целом рату. 

ОПЕТ МИЛЕШИНА 

Када смо се повратили из Буковице већ смо чули вест да је 20. партизанске дивизија из 
Милешине нападала на Свилијску бригаду, опљачкала села Баљке и Мирловиће и направила 
пустош, већ се говорило о поновном нападу на Милешину. Наша команда решила је да сваки 

њихов напад на наша села, вратимо истим нападом на њихова села. На силу се одговара силом, а 
то је једини закон кога комунисти признају. Требало је пар дана да одморимо ноге и да се 

наспавамо и опет је све у реду за покрет и спремни за удар, те једног дана средином јуна 
стижемо у село Баљке, одатле смо изашли на Свилају изнад Мирловића и ту преноћили а у јутро 
крећемо у напад на Милешину. Ова акција ишла је истим распоредом као и она пре месец дана у 
мају. Свилајска бригада на десном крилу преко Цреваца у Прибуде. Летећа у центру између 
Прибуда и Милешине а Цетинска на левом крилу Свилајом па затим у Милешину. Међутим овога 
пута партизани су држали положај на великом Бату (највиши врх Свилаје) са кога доминира 
поглед на Сињску, Мучку, Дрнишку Врличку олштину. 

Трећа чета Отишићког батаљона добила задатак да поседне Бат и осигура позадину на 
Свилаји. Водник те чете Стево КруниЋ ишао је на челу водне колоне са митраљезом, партизани 

су са чекали у заседи и сасекли га митраљеском ватром, остали су прихватили борбу која је била 
жестока и крвава, партизани су имали у рукама високи врх и тврде заклоне одакле су се могли 
бранити и сипати убитачну ватру по четницима, док четници и поред све неволье нису смели 

попустити јер ако би почели одступати ту би сви настрадали, зато је одлука пала да по сваку 
цену освоје Бат и претерају партизане. Непријатељ се бранио и тукао колико су могли, али пред 
чврстом одлуком четника, шкољари су морали да попусте и побегну према Зелову. Заузета око 

ове борбе Цетинска је закаснила да са нама паралелно стигне у Милешину јер их је борба 
одвукла далеко у лево на планину, те ми нисмо са њима могли имати везу, само према пуцању 
оценити где се налазе и куда се крећу. Свилајска и Летећа извршили смо фронтални напад баш 
као и прошлог лута, партизани су отворили ватру и бранили се, позадина и залеђина им је била 
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слободна јер их Хрвати усташе са оне друге стране нису нападали, па су се од наше стране 

бранили свом силом, али су они знали да ми где наум има ту морамо стићи па су морали 
узмицати и одступати докле на последку повукоше се и са тим изгубише положај за одбрану, 
прешли смо преко села где су били само старчад и жене. Борба је престала и више се нема на 

кога пуцати, сунце припекло при оном камену па смо се ми Летећа повратили горе на косу изнад 
села на падине Свилаје а оставили Свилајску да они оперишу својим правцем. Цетинска је тек 
тада стигла у Милешину и тамо је кркљала борба, али кратка и брзо је престала јер су партизани 
одступили некуд у позадину, са тим је наша акција завршена и сада треба постепено да се 
повлачимо на Свилају, већ је прошло подне, наши борци били су без воде па су сами одлазили уз 
планину да би што пре негде дошли до воде. Партизани су знали да ми ту нећемо логоровати и 
да ће мо се повлачити и тада су им стигла појачања преко Мућа, пошто је та сва територија (од 

Сплита и Сиња била у њиховим рукама тада распалише бацачима још из далека, а затим пошто 
су се примакли шибају из митраљеза, ми смо били на брду па нису могли ни близу да нам приђу, 
али наши борци су одмицали уз планину пре него их стигне бацачка ватра. Главнина Свилајске 
бригаде већ се повукла преко Цреваца док једна мања група задржала се у Прубудама те су 
партизани налетели на њих и у том судару је рањен један четник из Кањана, неки из Летеће који 

су заостали са њима, рекоше нам да је рањен брат Илије Вујића кога смо сви познавали већ од 
раније. 

Пао је на чистини измећу два зида где је растојање мање од 100 метара, за северним 

зидом мања група Кањаншана око једна десетина заузели положај и туку на онај супротни зид и 
пробају да би дошли до рањеног Вујића да га носе, за јужним зидом стигли партизани и одатле 
туку, недају ни покушати да неко дође до рањеника и тако у близини ту је настала псовка 
између једних и других. Био је сам на коси око триста метара изнад ове сцене, у почетку ту је 
било још наших који смо одатле тукли на партизане, бранећи нашима одступање, на послетку 
пошто је одступила и команда и главнина то и сви остапи следили су за њима. Самном је остао 
Синиша Ченић, један Букоровић из Бискупије и са Ченићем (Јовица италијан) одатле смо тукли 

сат времена на партизане да би Кањанчани извршили напад да их одбију и изнесу рањеника. 
Свилајци су већ одступили, а ова мала група није имала снаге да их одбије. Видевши да су сви 
остали одступили то партизани почеше заобилазити ову групицу у огради да их заобиђу са 
стране. Кањанчани на последку напуштају рањеног и повлаче се под борбом док још нису 
одсечени од јединице. 

Ми четворица усамњени сада одступамо уз планину, партизани су видели да смо само 
четворица па су нас дуго пратили трчањем и пушчаном ватром уз планину. Сунце припекло, 
планина загушила дах у грлу, зној се цеди и претвара у белу пјену, врућина је суши и остаје 
сама со по нама, жеђ савладала а воде нема, уста се осушила нико није могао да говори, само је 

(Јовица) понекад рекао (Симо ја не може даље) али када се окрене па види да нас партизани 
пpaте тада би наставио трчање. Већ смо одмакли далеко и престали су да нас терају, али што 
даље то горе јер воде нигде нема, а жеђ и врућина скоро ће нас савладати. После дугог трчања 
када смо већ били на последњој ивици снаге, у некој долини далеко пред нама видимо нека 
говеда, то нас је обрадовало јер где има стоке ту мора бити и воде те трчимо тамо у том правцу. 
Две старије жене из Цреваца чувале су говеда, ми нисмо могли ни да говоримо већ смо руком 
показали на уста да требамо воду. Једна се загледала у Ченића па ће рећи, (Ајме мени срићо 

моја, ти си Павлов син). Познавала га из Дрниша тамо је ишла у њихов дућан, потрча стара у 
колибу и донесе пун бакрач кисела (млика) тако га она звала, те ми четворица пописмо оно 

млеко а после још пуну канту воде и тада смо већ заборавили на партизане. У вече смо стигли 
бригаду у Баљкама а сутра се повратили у Косово, тако је завршена та акција. 
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ОТИШИЋ - СВИЛАЈА 

Крајем јуна Летећа има покрет у Врличку - крајину, пред ноћ смо стигли на Јојића 
главницу и ту се сместили, пошто је командант бригаде био неспособан за путовање то је 
највише његову дужност вршио командант првог батаљона. Затражио сам од Поповића да ме 
пусти кући да се пресвучем, он ме пусти уз обећање да сутра до подне будем назад у јединици. 

Одавде до моје куће је око 15 км. то сам прешао највише трчећи и прошло је око сат ноћи када 
сам стигао кући, ту налазим рођака Раду и командира Бранка Јовичића и пола прве чете 
сакупили се да иду на положај. Бранко рече, наш положај је ноћас ту код бунара а ти можеш без 
бриге спавати у кући, нема опасности да ће нас напасти, а ако нешто буде ми ће мо те известити. 
Тако ја легох у кревет а да би била још већа грешка свукао сам се да се боље одморим и ако то 
нисам имао обичај за дуго ратно време да се свучем и спавам, морало се увек бити готов и на 
опрез због изненађења. 

Можда је било око једанаест сати када сам заспао, а у поноћ поче митраљез да лупа по 

крову куће. Скочио сам зграбио пушку и фишеклије те их обесио о врат, око мене нигде никога 

па за моменат и незнам где се налазим. Видим да сам необучен. Почех облачити кошуљу, а 
фишеклије висе око врата пa заглавило и не иде и тако једва некако док се обукох а у то време 
Даринка сестра Ђуре Деспића дотрчала и лупа на врата да ме пробуди, (као да ја нисам осетио 
митраљез као и сви остали у селу). Питам одакле пуцају, она каже од школе, то је већ далеко па 
има времена. Истрчао сам из куће, Митраљез од бунара одговарио им је једним рафалом па је 
заћутао, али друшкани су стално шибали преко поља и сви меци су падали око наших кућа. 
Донели су и бацач и туку у поље испод бунара сипали су велику ватру и ако им још нико не 

одговара, потрчао сам уз окрајке према чети, а у то време црвена ракета сину одмах мало у 
десно од мене. 

После одласка Ћосића, Томић је био командант батаљона пa je он са командирима 
унапред направио план да када нападну по ноћи да се више не одступа већ да им се пролази за 
леђа и бокове и тако их нејлакше растерати. 

Како је Томић недавно био ожењен то је остао код куће са младом па кад је чуо паљбу 
потрчао је у прву чету и одатле дао знак осталим четницима да прихвате борбу, црвена ракета у 
правцу непријатеља. Код бунара чета је стајала поред зида чекајући наређење, партизани су 
непрестано тукли и ако незнају ни где смо, са тим су показали свој прави циљ, заплашити да се 
четници повуку па да они упадну у село и понешто опљачкају или убију и побегну. Томић је 
правилно оценио њихову намеру, те нареди командиру и првој чети да нико не опали метка, већ 

идемо на Свилају за леђа одатле трком крећемо кроз село према Загорчевим кућама да испод 
цркве заобиђемо на Свилају непријатрељу за леђа. У Париповића огради сретосмо трећу чету 
која је пошла у састав прве чете. Томић нареди командиру Сељи да са трећом четом иде на 
Свилају правац Вијенац- Овршина, а одатле кретати према приликама како се буде развијало. 
Партизани запосели положај изнад школе и Стојсављевића кућа и не крећу даље, несмеју у село 
јер незнају где се ми налазимо и својом ватром изазивају где ће мо се ми појавити. Наша прва 
чета је трчала преко поља кроз зрела жита и кукурузе, и ако још нисмо пуцали они нас опазише 

па почеше да псују и прете како ће нас потући, ми смо им одговорили, идите ви у село а ми ће мо 
на Свилају и продужили смо трком да би им стигли за леђа, они одозго отворише ватру што су 
више могли да би нас зауставили да не идемо напред, али то је ноћ, они су високо па је ватра 
пребацивала преко нас.  

Душан са другом четом како се налазио код Стојсановића кућа када су отворили паљбу, 
он је био само сто метара испод њих па је кроз ноћ извукао чету на положај "двлија" и ту чекао 
одакле ћe се друге чете појавити, а одатле је почео да шиба митраљезима да их заустави да не 
уђу у село Стојсављевићи - Петровићи. Кад смо се ми појавили у (Шобатову - долу) са правцем 

на Свилају. Душан врши брзи напад од Петровића кућа и даље Росића путем на Свилају да их 
нападне са северне стране, борба је била кратка и врло брза па је немогуће опистати. 
Непријатељи су видели нашу намеру па је настала трка, бежали су да извуку живу главу пре 
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сване докле их штити помрчина, а ми смо трчали да би стигли на планину пре него побегну. Ту се 

више није имало времена за пуцање, већ се трчало уз кршеве и литице ко ће први стићи на 
планину, то је више изгледало на неку утакмицу него на борбу. Колико је била мрачна ноћ у 
овом кршу изгледало је да би човек могао протрчати поред тенка а да га не види толико заузет 

борбом, али у том трчању неки партизан био ваљда рањен па бацио сандук муниције и резервну 
цев од митраљеза, неко од наших нагази на ту цев и нађе у помрчини. Ово није толико важно 
колико је интересанто да је пронађено у мрклој ноЂи у том тешко прелазном кршу.  

Партизани су имали добре ноге па су пре сванућа побегли преко Голобрда према њиховој 
Милешини. Са Великог - врха неколико њихових митраљеза, тукли су нас и бранили њихову 
одступницу то је положај невероватно јак за одбрану јер доминира далеком околином око себе. 
Наши без застоја крећу да их и одатле терају и то: 2. чета преко Развале на Ивову главицу. 
З.чета са Овршине на Голо - брдо и 1. чета преко Лисине на Голо брдо. Друшкани се нису могли 
дуго задржати јер би били опкољени па су морали побећи празне торбе у њихову базу.  

Изишао сам са првом четом на Свилају до изнад Гајине- долине и када је свануло они су 

продужили пут Великог - Врха а ја се повратио у село и продужио у јединицу на Јојића - 
главицу. Тако сам забележио још једну борбу више у којој нисам морао да учествујем.  

ОСАМ ДАНА БОРБЕ ЗА ЦЕТИНСКУ КРАЈИНУ  

Јулска врућина, сунце припекло, из земље, бије и трепери јара,која као нека измаглица 
сакрива доглед у даљину. Све је ућутало и склонило се у хладовину, само неки скакавци пјевају 

своју сталну и једноставну пјесму: (држи-држи-држи-држи)! Цела Косовска долина била је тиха и 
мирна као неко гробље, само је Косовчица одавала знаке живота, спусштена ниско на дно 
својега корита вукла се полако као нека старица, заобилазећи веће камење, које јој је сметало 
пролазити. Док би понегде весело прескакивала ситно камење и песак са којим се играла као 
нека мала девојчица, одмичући полако тамо доле у загрљај својој посестрими Крки.  

Летећа бригада била је на своме логоровању код Калдрме у Косовској долини. Одједном 

ову заморну тишину проломи оштри глас трубе! Наш трубач свира збор! Онако мрзовољни из 
хладовине скупљамо се на зборно место, на мосту испод кога се вукла Ковчица. Наређење, 

спрема за покрет! Ужурбано се растрчасмо сваки на своју страну, да би за пар минута опет били 
са свом спремом у строју. Командири рапортирају бројно стање, свака чета оставља по једну 
десетину, физички слабијих бораца, који ће држати стражу код штаба корпуса, докле бригада 
буде у покрету. Прегледају се митраљези броји се муниција, поделисмо нешто сиромашне хране 
и све је било готово да се крене.  

Колона крену правац Орлић - Турић испод Козјака преко Киева, тада већ сунце залази и 
ветрић почима да расхлађује. Заустависмо се код неког бунара и на јагму ко ће први да уграби 
чутурицу воде да се мало освежимо. Продужујемо цестом према Врлици. На челу Колоне заори се 
пјесма чилих момака и у многим борбама прекаљених бораца, поносне Летеће Бригаде, која је 

научила да је у сталном покрету и брзим маршевима, које смо једино пјесмом ублаживали. 
Стижемо у Цјевљане ноћ је већ увелико пала, заустављамо се на цести код школе, ту је негде на 
положају Цјевљански батаљон, овде нас је дочекао командант тога батаљона Реља Рајковић са 

својом пратњом. Пјесма се орила све јаче и живље, док су неки почели да се смештају око 
зидова у школској башти, мислећи да ће мо ту преноћити.  

После краћег времена покрет, продужујемо према Врлици, пролазимо испод вароши и 
заустављамо се код Врличке чесме. Распоредисмо стражу и полегасмо по сувој мирисавој ледини. 
Сутра остајемо ту преко целог дана ту у шуми између Врлике и Подосоја у дебелој хладовини 
поред лепе воде, право уживање а нико још незна зашто смо уопште ту дошли. Уосталом то и 

није наша брига. Команда води рачуна о томе? Око четри сата после подне наиђоше два авиона, 
то су били авиони које су Енглези дали партизанима да прате путеве по Далмацији. Ови авиони 
понекад су палили и бомбардовали по селима, једном су на Полачи бомбардовали овце на паши. 
Док су у Кољанима три жене из Маљкова терале на магаради  



брашна из млина, ти авиони успешно су бомбардовали жене и магарад, тако да је сутра (радио 
Лондон) јавио, како су успешно бомбардовали непријатељску колону код реке Цетине.  

Ови авиони сада надпетеше изнад Врлике и бацише две бомбе на Врличку градину, коју 
је држала хрватска војска, усташе бјеже из дима са градине и крију се даље у литице. Издалека 
посматрамо из шуме и слатко се смејемо јер су нам и једни и други једнаки непријатељи. У шуми 
смо остали цео дан скривени и у вече око десет сати полегали да спавамо. У поноћ отвори се 

борба на Дервену у Кољанима 7 до 8 км. далеко испред нас, партизани су преко Цетине засипали 
Дервен бацачким гранатама. Четници са Дервена туку митраљезима и бране прилаз ка Вуковића 
мосту. За Летећу бригаду ово није ништа ново, невероватном брзином били смо у строју са 
утврђеним бројним стањем, чекајући са нестрпљењем покрет. После један сат стигао је курир од 
ком. Цетинске бригаде поручника Јанкова и наша колона крену, али не у оном правцу куда смо 
очекивали у Кољане већ у обратном правцу назад у Цјевљане. Заустављамо се на Јојића - 
главици, у Цјевљанима још мртва тишина. Преко поља у селу Цетини видела се нека ватра и с 
времена на време пуцале су само две пушке.  

Неко рече да је тамо пре сат времена вођена борба и сада се утишала. Овде се 

раздвајамо, наш други батаљон остаје ту да продужи према Коловрату, а први батаљон креће низ 
долину засеока Котлуше и Читлука и излазимо на равницу цестом ка води за Уништа и ту се 
заустављамо.  

Командант батаљона Стево Поповић рече, одве ће мо сачекати зору или док се 
непријатељ негде појави да знамо у ком правцу треба наступати. Знамо да је непријатељ ту 
негде, али још се не појављује. Зора се примицала и ми видимо да на овом месту неваља чекати 
свануће, јер ако би се ту отворила борба, немамо нигде заклона у близини. Решисмо да под 
заштитом мрака претрчимо пар км. чистине на погоднији положај између Киева и Подглаваша где 
има заклона и местимично ситних грмова и да се ту маскирамо докле се непријатељ појави. Они 

нас одатле неће очекивати па ће мо их још више изненадити. Са наше леве стране протеже се 
гола коса Руњовица, добар положај али ту ће стићи наш други батаљон. Трчећи тако према 
северу када смо стигли на сред чистине, тада се у Коловрату преко Руњовице отвори борба, око 
један км. западно од нашег левог крила. То није била обична борба, већ одједном се сручи рекао 

би гомила бомби и митраљеза, то је наш други батаљон срео са партизанима. Трчећи мењамо 
правац у лево према борби, три партизана појавише се преко косе бјеже у нашем правцу, пошто 
од ове стране нису очекивали неки наш напад. Они нису знали да је ту Летећа, па су пошли да 
разбију Цјевљански батаљон да поседну Козјак и пресеку везу од Косова.  

Када их је наш други батаљон изненада срео у Коловрату и натера их назад морали су да 

се повуку на Руњовицу ту би заузели положај и утврдили се, али им се ми нађосмо за леђима. У 
почетку наша прва чета која је била лево трчи да ухвати она три партизана и тек што је 
неколико наших стигли до њих да их разоружају, у том истом моменту цела Руњовица се зацрни 
од руље партизана. Триста, четристо, пет стотина и ко зна колико, ко их може трчећи 
пребројати, још се добро и не види тек што свиће дан. Јуримо једни према другима јер другог 
излаза намамо, заклона немамо зато морамо на јуриш да се пробијамо на брзину кроз њихову 

стрељачку линију да би се спојили са другим батаљоном, који туче партизане сада у леђа те их 
тера преко Руњовице к нама. Тучемо плотунском паљбом једни на друге и приближавамо се, 
једни се већ измешали са њима. Бомбе само грме, нас је било око осамдасет у обе чете, пошто 

смо две десетине оставили у Косову и док су партизани били 5 до 6 пута бројно јачи, ми се 
нашли на голој равници и морамо се пробијати, докле су они још изненађени са наше стране и то 
нам је користило да се пробијемо кроз њихов стрељачки строј. (Уствари то није био стрељачки 
строј већ су бјежали у гомили као овце на паши) јер они су се нашли између нашег другог и 

првог батаљона међу две ватре, ово је била права згода борба на (бајонет), али како је познато 
у нашем герилском ратовању, ниједна страна није била снабдевена тим оружјем, зато смо се 
пробијали бомбама, метцима и кундацима.  

(Баш на овом месту пре годину дана при повратку из Босне нагарили смо једну јединицу 
6. Личке дивизије и јурили их овако преко Киева на Полачу). Пред овако бројном силом и ако 
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били местимично измешани, нисмо могли да их хватамо и заробљавамо већ једино ватром да 

одбијемо њихов налет и да се пробијемо до наших. Они су били толико бројно јачи да су нас 
могли камењем потући без оружја, али нису имали времена јер се нађоше између наше две 
ватре. Други батаљон из Коловрата туче по њима. Они тада брзином мењају правац, не према 

нама већ у десно према Читлуку и даље изнад Вуковића врела, остављајући на левом крилу 
мртве и рањене друшкане. Ми још трчимо да се са северне стране дохватимо Руњовице. У тој 
незгоди Цјевљански батаљон држао је положај на Билића главици, испод које се одиграо овај 
кркљанац, они су митраљезима пратили партизане док су се повлачили преко Руњовице, када су 
партизани одмакли већ је свануло. Цјевљанци видећи нас како трчимо од правца Уништа, 
мислили су да смо ми други партизани који, поново врше напад те наши Цјевљанци распалише 
по нама, сада смо међу две ватре, наши нас туку у чело, неможемо даље да терамо партизане 

који нам тек окрећу леђа. Тражимо везу са њима али ветар је дувао од њих према нама, те у овој 
пуцњави нису могли да разумеју наше знакове, већ и даље решетају митраљезом по нама. На 
врху чуке у заклону три партизана, притиснути ватром са свих страна не могу побјећи. Водник 
прве чете Њеђо Тркуља баца бомбу испред њих и они се предају, на једном нове енглеске 
цокуле. Неђо му наређује да их скине и тура метак у цев у истом тренутку, други батаљон трчећи 

уз брдо сусреће се са нама. Маркић Катић повика и опсова нешто говорећи немој Неђо убићеш 

ми братаl (заробљени партизан био је Маркићев родјени брат). Неђо онако љут опсова мајку 
њему и његову брату.  

Када се састасмо са другим батаљоном, Цiевљанци тада престадоше да нас туку 
партизани побјегоше, борба се мало утиша, наша прва и друга чета се пребројава да видимо 
колико смо бораца изгубили. Друга чета сви на броју, прва чета изгубила два борца, но нико 
није видео да су погинули вероватно су заробљени. Заустављамо се на коси, слутећи да ћe бити 
тежак дан, јер по јутру се дан познаје, гледам где би дошао до воде, видим покрај цесте једну 
усамљену кућу Билића на крају села. Потрчим низ Коловрат са мојим рођаком Пером "лалавац" 
да стигнемо да се напијемо воде пре него бригада настави покрет. Стигавши на двесто метара 

близу куће, одакле трчи једна жена према нама говорећи, не идите овамо, село је пуно 
партизана, неверујем шта она говори, мислећи да она неволи да јој дођемо у кућу и с тим оће да 
нас одврати, јер одкуд ће партизани у селу кад ми водимо борбу испред села и натерали их на 
одступање. Сунце грањива преко Вјештића - горе, наш трубач свира збор на округлој главици 

изнад Котлуше. Латећа бригада са Руњовице трчи на зборно место, али пре него су сви стигли, 
синуше две црвене ракете у правцу села Косора и трубач свира јуруш. Погледам низ Цјевјанско 
поље у правцу Косора кад имам шта видети, партизани као мрави преко Леласове главице 

пунили су цјевљанско- поље где су се развијали у густе стрељачке редове. Већ прве колоне 
стигле су у село редом од Драгића до Костура пуно село и поље. Неколико четничких тројка које 
су се нашле у селу истрчали горе на брег изнад села и туку на партизане који се трпају у село и 
необраћају пажњу на ове тројке, већ оће да се дограбе Козјака.  

Летећој бригади пада команда на јуриш! Громогласмо и бескрајно, ура, ура! Црвене 
ракете показују правац кретања. Трчали смо као љути тигрови изгледали смо као нека сила коју 
нико неможе зауставити, прескачући дрвље и камење, правац Новоселци Јојићи изнад школе 
према Леласовој - главици да оне у пољу ударимо у леђа, нашао сам се на крајњем десном 
крилу, трчим поред цесте у правцу школе. Партизаи у селу чувши ове наше узвике, трку, вриску 

и севање ракета, почеше бјежати из села назад прако поља ка Леласовој главици одакле их 
штити њихова заштитница. Ми смо јурили као бесни, нисмо се више освртали на ватру која је 

почела да шиба са свих страна, пошто смо журили да их претекнемо са леђа, они морају трчати 
према нама преко чиста поља јер другог излаза немају, а ми смо поред камених зидова, 
ситуација је у нашим рукама. Прве стижемо већ код школе, нема се времена пунити пушка, већ 
онако како га стигнеш ударамо целом пушком, срушимо их на земљу и трчимо за другима а ове 

остављамо позадини да их дотуче. Журимо да нам не побегну да их што више помлатимо (овака 
борба не траје дуго а овака прилика деси се једном у целом рату да их убијаш, а они нису у 
стању да се бране). Они су заморени од трчања и страха и не могу да се бране, већ једино 
пробају да побегну. Њихови  
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митраљези из позадине са Леласове главице бране им одступницу и засипају нас као киша, али 

ми смо поред зидова и немогу нас зауставити, још уз то наши митраљези штите нас и засипљу 
Леласову главицу.  

Цјевљански четници са Козкаја туку преко нас, те друшкани засути ватром немогу да нас 
гaђajy и ако смо дошли сасвим близу. Највећа гужва одиграла се око цесте код потока који из 
поља иде испод Леласове главице. Наши пристигли преко Јојића главице а друшкани у 

одступању тек претрчали поље и дошли нам на нишан, то бијаше прави рат, на све стране видиш 
испревртане мртве. Саво Цвитковац само коси па чак нема времена да туче оне који су са 
пушком већ гaђa митраљесце. (Цјевљанци купе оружје да наоружају и последњег човека). 
Терамо их даље уз Леласову главицу, али овде се они ојачаше, имаду тврде заклоне око 
порушеног логора бивше Јадранске дивизије. Одозго са Врличке - градине усташе туку и нас и 
партизане, па нам то одузима равнотежу борбе (незнамо са које стране да се бранимо). Стижемо 
до првих кућа, један партизан притиснут ватром, незнајући шта да ради од страха утрча у једну 

кућу али Саво Цвитковац који га пратио имао је добро око те га пронађе у кући. Овде се 
наставља тешка борба са обе стране. Они сада имају тврде камене заклоне, брисани простор 

међу нама, позади им је сигурна одступница преко Балечког - моста, кога су стално држале 
усташе па су овога пута по договору пустили партизане да прођу четницима за леђа да би нас на 
тај начин разбили.  

Ми стално наваљујамо и полако напредујемо, потискујемо једно за другим њигова 
митраљеска гнезда. Ту нам бијаше рањен један борац из треће чете. Метак ударио у уста избио 
неколико зуба и прошао кроз врат, однеше га брзо у позадину да га преко Козјака однесу у 
Косово у болницу, пре него би нас стегла нека блокада. Полако опрезно напредујемо даље, 

стигли смо изнад средине Косора, партизани се повукли на крај села на главицу изнад 
Арнаутових кућа у тврдим усташким бункерима ту су поставили тешке "бреде" и наш даљи 
прилаз уопште је немогућ, већ морали би заобилазити са друге стране и то уз велику опасност. 
Око десет сати Маркић Катић ми рече да се у Отишићу и Кољанима воде крваве борбе, партизани 
навалили и блокирали оба села, те да има наших много мртвих и рањених и да се још незна дали 
ће успјети да се пробију из ове блокаде. Ма да сам био заузет овом наглом борбом, стално ми је 

била у глави ова неугодна вест. Борба се распламтала у целој Врличкој - крајини. Погледам 

преко Маовица густе колоне надиру са свих страна, преко Буковица ка Врлици, са Биукове 
градине на Врличку - градину.  

Нека војска са Градине бјежи изнад Цјевљана преме Киеву, док опет нека војска између 
Врлике и Цјевљана трчи уз брдо да би заузели Градину. Кркљало је на све стране те се по 
пуцању није могло оценити куда који надиру. Знам да они који бјеже са градине у Киево то су 
усташе. Од Маовица низ Биукову - градину то јуре партизани, али ко је ова трећа војска што из 
поља трчи да заузме Врличку - градину то ми није било јасно. Помоћник команданта Летеће 
бригаде Никић стално виче на нашем положају: "напред, крв им њихову да их терамо преко 

цетине"! Ми смо ово стварно могли учинити да је био само овај фронт, али већ видим партизани 
на хиљаде наваљују са свих страна нама у позадину а изнад Врлике се мењају господари. 
Састајем се с командиром треће чете Илијом Катићем и кажем му ова моја запажања око Врлике. 
Још видимо обојица да се наши у групама повлаче преко Цјевљана на Козјак. Саветујем Катићу 
да наговори Никића који непознаје терен, да одустанемо од даљњег гонења, пошто се наша 
војска повлачи на Козјак, нама прети опасност да за пар минуга можемо бити одсечени овде на 

сред поља, где би прошли исто као и партизани јутрос на овом истом месту, јер би нас натерали 
да одступамо преко чиста поља.  

Док сам још разговарао са Катићем видимо наше како у групама пребацују се Костуровим 

кућама и даље горе на Козјак. Катић се сложи са мојим мишљењем и каже Никићу, ми се морамо 
повући на Козјак у састав осталих јединица, где се повлачи наша војска да би се концетрисали, 
или ћемо овде остати одсечени. На Козјаку ће мо поново концетрисати све снаге и нападати у 
оном правцу куда буде требало. Овде са нама није била цела Летећа бригада већ само они који 
су се нашли на челу фронта, нешто више од једне чете, док остали који су били позади, видели 
су шта се догађа око нас те су се на време хватали Козјака. Никић пристаје на ово што смо му 
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објаснили и он би сада први бјежао на Козјак, али како се отргнути од ових са којима водимо 

борбу. Ако нас они почну гонити преко поља повратиће нам оно јутрошње на истом месту. 
Преносимо везу да се померамо око зидова као да се припремамо за јуриш, докле се спустимо у 
долину потока, а одавде трком што брже до школе, они нису одмах приметили наше намере и 

нису наступали за нама, вероватно су мислили да им опет спремамо неки "мамац". Дотрчасмо до 
школе, њихови митраљези с Градине већ туку око нас, морамо претрчати поље до Костурових 
кућа, трчимо кроз кукурузе који бар донекле скривају отворену мету, те претрчасмо поље без 
губитака. Ми смо били последња група која је морала претрчати поље.  

Ту код школе сустижемо ком. места Николу Берића који је водио неколико десетина 
младих регрута, са којима је вршио обуку при штабу бригаде и они су са нама претрчали поље. 
Излазимо на Козјак и ту са великим изненађењем сретам Први и Други батаљон Цетинске 
бригаде то јест Отишћане и Кољанце (они су били она војска коју сам гледао између Врлике и 
Цјевљана трчали да заузму Врличку градину). Изморени до крајњих граница од силне борбе и 

напорног трчања пробијајући се кроз десетероструко јачег непријатеља и тако изморени стигли 
овде и када су се срели са Летећом бригадом било им је лакше те су стали да се мало одморе па 

да наставе даље. Док смо овде стајали они ми испричаше овако: Ноћас у поноћи партизани су 
напали Дервен (то је оно што сам већ у почетку рекао). Преко Цетине тукли су Дервен бацачима 
да би разбили одбрану другог батаљона, док је једна партизанска бригада Кордунаши, прешла 
ноћу реку испод манастира и кроз ноћ неопажена преко гаја и дубрава привукли се на Дервен и 

напала са леђа други батаљон, изненађени и притиснути између две ватре Кољанци се повлаче 
са Дервена на стражину између Подосоја и Гарјака. У Отишићу је још било мирно, на Свилаји су 
имали посаду од 30 људи. Овој посади још је додат један вод друге чете да пазе, да се неко не 
провуче Свилајом, уколико неби могли зауставити непријатеља, дужност им је била да барем 
направе узбуну па да се склањају, да би батаљон у селу знао куда да креће. Трећа и четврта 
чета су биле далеко истурене у доњем селу према Маљкову и Лактацу. Прва чета била је усред 
села. Командант првог батаљона тада Никола Томић видевши да су партизани отерали Кољанце 

са Дервена, узима прву чету и трчи у Кољане да тера партизане са Дервена. Кроз ноћ су се 
привукли сасвим близу партизана, те на превару добили партизанске знакове и тражили везу као 
да су и они партизани изгубљени у ноћи, тако су дошли неометани на домак бомбе и онда 
распале посред "друшкана" који нису очекивали напад са ове стране. Јуриш бомбама на 

"Кордунаше" после жестоке борбе међу партизанима настаје паника и бјежање како нису 
познавали терен у ноћи су трчали низбрдицом, да би спасили главе бјегајући преко Вуковића 
моста. У том незнању нелете на стрме литице "тадића - греда" и ту су котрљајући се многи 

поломили вратове са "греде" док су живи бјежали низ брдо преко моста, апи у ноћи и страху 
нису сви потрефили преко моста већ су неки залутали кроз село, скивајући се у купине, 
винограде и баште. Отишћани их лове као зечеве, оне које четници нису могли пронаћи, сељаци 
су им показали где су се сакрили.  

Ту су највише страдале партизанке, које су пошле да охрабрују своје другове. (Који убије 
четника тај са њом спава само једну ноћ) али када су другови побегли, партизанке нису могле 
тако брзо трчати и тако Отишћани заробише читави "харем" неке партизанске бригаде. Други 
батаљон се тада враћа на Дервен. Томић се са првом четом у зору враћа на Рнића- косу. Тада 
партизани са Свилаје врше фронтални напад на Отишић дужином од Маовица до Маљкова, 

помоћу ракета у исти мах напали су са свих страна. Отишићки батаљон развучен на више места, 
те је немогуће на једном месту концетрисати одбрану. Као што смо рекли, прва чета, још у 

Кољане, друга чета на Свилаји са посадом, како су их партизани ноћу заобишли са свих страна, 
нису се ни појавили већ неопажени преко шуме прешли на западну страну планине и отишли у 
састав Свилајске бригаде у Кањане.  

Један вод друге чете који су били у селу трче на Главицу код постаје тешких митраљеза и 
одатле отварају ватру на партизане који наваљују од Маовица. Трећа чета која је најдаље била 
истурена у доњем селу према Свилаји били је у најтежем положају, прихватају борбу и под 
тешком ватром повлаче се према првој чети која је удаљена око 5 км. под тешком борбом  
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морали су да се бране и повлаче, док партизани са свих страна упадају у село, те су преко 

горњег села већ хтели да затворе пут трећој чети. У тој борби рањен је борац Петар Вујасин, 
његов брат Бошко и рођак Милан нису га хтели оставити већ су га носили даље борећи са са 
непријатељем и тако буду одсечени и заробљени и стрељани. Томић је на Коси чекао са првом 

четом док стигне трећа и четврта чета те да ту формира одбрану наслоњен левим крилом на 
други батаљон на Дервену а десно крило на Главици митраљеска посада, мислећи да ће тако 
зауставити партизане.  

Пре него што је трећа и четврта стигли до прве, Томић добија везу с Главице да су 
многобројне партизансе колоне са Свилаје прешле преко Маовица на Голо- брдо изнад Подосоја 
и бију у леђа митраљеску посаду, па је посада морала хитно да се повлачи низ брдо у Подосоје 
да неби били блокирани. Велика опасност првом и другом батаљону да за кратко време буду 
потпуно одсечени. Другог излаза није било већ трком што се брже може пробијати се преко поља 
долином Подосоја, праћени кишом митраљеских зрна у леви бок са Голо - брда и Мачкове - 

греде, у том пробоју рањен је један борац из друге чете и успели су да га извуку, један је рањен 
из прве чете кога нису могли изнети те је заробљен и одведен у партизане. Трчећи даље стижу 

испод Врлике и налијећу на жестоку ватру. Партизани из Маовица навалили на Врлику, усташе 
се нису браниле већ побјегли у Киево. У тој борби испод Врлике пада храбри командант другог 
батаљона Јово Војиновић (постоје приче да га је убио партизански симпатизер из Кољана кога је 
Јово мобилисао у четнике и овај га пратио и у борби убио и побегао у партизане). У тој борби 

још погибе четнички првак Душан Кречак док му је млађи син био заробљен и стрељан. Наши су 
тада трчали испод Врлике да би се дохватили Градине да ту заузму положај, али су партизани 
наваљивали одозго са Буикове - градине и наши нису могли дуго остати на Врличкој - градини, 
већ се повлачили уз Козјак.  

Овде су сада срели изненада Летећу бригаду и били су сигурни да можемо пробити се 
кроз било какву блокаду. Изнад нас успрсито се диже брдо Црне пећи. Командант Цетинске 
бригаде поручник Јанков са командантима батаљона из обе бригаде налазио се већ у пола брда 
испод Јовчића колибе, од Јанкова преноси се веза. Пожурите на Црне - пећи! Партизани са 
Кунице трче преко Вујовића косе на Црне - пећи да нам се попну изнад главе и пресеку пут. У 

долини испод нас Никола Берић каже, нема одступања, одве имамо хиљадУ бораца, сви да се 

концетришемо и назад, јуриш на Врлику. Берић наређује своме трубачу да свира збор доле испод 
нас, у исто време трубач Летеће бригаде по наређењу Јанкова горе код Јовичића колибе свира 
јуриш на Црне - пећи. Борци су следили наређена Јанкова и пењали се уз брдо, био сам у 
средини између ове две трубе и пожурих уз брдо сав у пјенама од зноја уз Црне - пећи. Увек сам 
био мишљења да је боље јуришати на непријатељске миртаљезе него ли бјежати пред њима, а 
они ће нам за пар минута стићи за леђа, док су нам други већ изнад главе испред нас.  

Измешани заједно из свих батаљона журили смо на чуку, одозго наши стално вичу, 
пожурите ево их пред нама! Рафал и нас шибају из позадине а други штекћу изнад главе. Незнам 

када су наши први изашли на чуку, али кад сам стигао на сто метара испод гребена прве косе, 
наши повикаше! Ево их наваљују преко брда! Истрчасмо у тврде заклоне, они су већ преднама 
на висини. Са наше странде свуда чујеш, митраљесци напред, пожурите! Муницију овамо! Бомбе, 
бомбе, бацајте бомбе! Удри ево их, држи тамо! ураа, урааа напред! Муницију овамо дајте! Ураа, 
ураа! Чекај Тито ево нас! И бомбе су грмеле, митраљези клокотали а пушке гаргашале. Незнаш 
више са које стране бије. Заузети брзином и жестином борбе нико више и нема времана на смрт 
да мисли. Писак трубе прелама планину али се губи у експлозиву бомби.  

Натерасмо их назад, они се повукоше испред нас на другу косу, која је нешто виша од 
наше. Врх Црних - пећи није само једна чука, већ је то таласасти каменити брег са више увала и 

каменитих коса које се ређају једна иза друге и вежу се преко Вујовића - косе са Куницом. Они 
су опет у тврдом камењару, међу нама је увала преко педесет метара одстојања. Команда пада 
напред пре него што се утврде на оној коси. Ура напрееед! Ура напрееед! Обе стране шибају 
истом жестином. Метци одскачу од литица и праве неку страшну смртоносну пјесму. Трчимо 
преко, увале, пребацује мо се и ако нас шибају као киша, али не погађају јер наши митраљези  
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недају им ока отворити, већ пуцају само да се бране. Стижемо поново испод њихових бункера, 

борац треће чете Летеће бригаде Илија Маринко исправља се да баци бомбу у бункер и 
митраљез га коси. Борба продужује на живот или смрт, напослетку нашем десном крилу пође за 
руком да потисне њихово лево крило те их отерасмо и са ове косе. Они се повукоше на Вујовића 

косу, увек су изнад нас и ту им неможемо ништа (без артиљерије коју немамо) јер ту их брани 
Куница.  

На овом положају остајемо око један сат. Врата према Косову су отворена критична 
опасност је прошла, сада можемо да прелазимо у одбрану јер нам је позадина отворена. После 
један сат Летећа доби наређење да поседне Киевски - бат, највећа доминирајућа кота у нашој 
позадини. Цетинска бригада остаје на Црним - пећима. Крећемо колоном на Киевски - бат који се 
уздиже као неки (римски торањ) изнад наших глава. Сада смо већ ван домашаја непријатељског 
оружја, пењемо се узбрдицом на високи шиљати врх, заморени после три тешка јуриша. До пола 
брда некако сам ишао, од пола брда ноге ми се укочиле, моћ ми је скоро одузета и неможем 

даље, срећа је била да нас нико није терао, иначе неби побегао. Пробам низ брда ноге дрхте, 
пробам уз брдо ноге се укочиле и у прсима ме гуши једва сам дисао. (Никад пре у животу тако 

нешто није ми се десило). После пар сати мучећи се на ногама и рукама извучем се на Бат. Иако 
је јулска врућина, али на бату кога вјетар стално шиба шињел је увек добро дошао. Мислио сам 
кад се мало одморим и расхладим да ће ми се снага поврати. Са Бата посматрамо Врличане како 
непрестано воде борбу на Црним - пећима. Други дан сам дознао да су имали губитке, из првог 

батаљона погинуо је Јован Стојсављевић из другог батаљона погинуо Марко КовачевиЂ, из 
трећег батаљона погинуо Милан Костур. Заноћили смо на Бату чекајући да ће нам из корпуса 
стићи муниција и храна, ноћ је пролазила, али комора не стиже, глад се некако може трпети али 
без воде се неможе и морамо негде да је пронађемо. Неки рекоше да испод Бата у брду изнад 
Турића има нека вода. Старешине се сложиле да се спустимо до воде и да се пре зоре вратимо на 
Бат, пре него би га партизани могли напасти. Скотрљасмо се низ стрмину до воде коју смо пили 
без мјере, зора се примицала и колона крену назад на Бат полазим уз брдо опет ноге неће, када 

сам се напио воде дошло ми да повраћам, неки који су били близу мене преносе везу да неможем 
да идем. Са чела долази глас: Ко неможе да иде оставите га нека умре! Тако колона оде без 
мене, после неколико сати устанем као на дрвеним ногама, уз брдо немогу, решим да идем у 
Штаб бригаде на Калдрму. После дугог тумарања на малаксалим ногама стигнем до Калдрме да 

се јавим "Лази" под тим именам значило би да се јавим команданту бригаде, али како је он био 
на самртничкој, постељи и није могао у ниједној борби учестовати, зато га тим именом неможемо 
ни звати па и ако га је команда ту поставила.  

Мјесто "Лазе" налазим наредника Цвијетића, он ми рече да је штаб корпуса преселио у 
Риђане и ту је "Лазо" са штабом бригаде. Цвјетић ме упути не у штаб, већ код доктора у 

Рамљанску школу, која је тада била наша четничка болница. Цестом уз брдо на Рамљане опет 
немогу да идем и ако нема више од пола км. узбрдице, сваких педесет корака морам да седем и 
одморим. У школи налазим Др. Деже- а који ме пажљиво прегледа и каже да имам (неки катар и 
прехладу стомака). Даје ми неке таблете и каже да би требао три - четри дана остати у кревету, 
али пошто се води борба он ми несмије дати поштеду већ ме шаље команданту бригаде. Др.Деже 
додаде и ово: ("Ја подпуковник напишем поштеду а каплар Ћира поцепа и псује ми мајку"). Не 
знам да ли се ово односило на Лазу или Симу Радића а вероватно на оба. Од доктора одлазим у 

Риђане. Пред Вуковића млиницом у дебелом хладу на пољском кревету лезжао је "Лаза". Идем к 
њему да му се јавим. Кад ме видео још издалека он ме пита јесам ли рањен, кажем му да нисам 

рањен и испричам му све како је било самном. Он каже изгледаш слаб као да си рањен, рекох му 
да ми доктор није смео дати поштеду пошто се сада воде борбе. Лаза са апетитом опсова доктору 
мајку па каже: Штаће ми његова поштеда кад видим и сам да си болестан, показа ми руком једну 
појату и настави, иди у ону сламу и лези, тамо има још два болесна и да се неудаљујете са тога 
места, тако одлазим у сламу на боловање. 

На Козјаку борба грми цео дан, борба жестока наизменично се пуцњава преноси са једног 
краја на други и наставља се до касно у ноћ. Партизани употребљавају све силе да овладају  
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Коэјаком. Четници се недају сломити и ако су непријатељи много јачи и тек кад је пао мрак мало 

се утишало. У поноћ патризани врше напад са својим бомбашима, али према пуцњави види се 
наши им нису дали ни прићи близу и пред зору се борба утиша да би се у свануће наставла и 
водила преко целог дана, у вече као и првог дана било се мало утишало. Око поноћи опет њихов 

напад, они су преко дана оценили како изгледа четнички положај па су ноћу покуша ли да 
заобилазе са стране. После жестоких бомбашких борби, где су бомбе и ракете пламтиле и 
обасјавале Козјак, настало је померање на извесним појединим местим према пуцању се видело 
да су се неке наше јединице повукле на ниже положаје, те се и непријатељ приближио и спустио 
изнад Риђана. Код штаба корпуса све је на ногама, осећам се врло непријатно, тада сам осетио 
да је боље бити са борцима на фронту него са неборцима у позадини, јер ако би се нека 
партизанска јединица кроз помрчину овде провукла у позадину, ту немам с ким да се браним. 

Борба се мало касније умирила пошто су се наши на другим положајима одржали, партизани су 
били преотели чуку Карановац и тако је прошла ноћ, другу нисам хтео чекати на овом месту. 
После доручка јављам се код "Лазе" да сам оздравио, он позва још неке поштедаре, те неке 
упути самном на положај у борбу. 

Командант корпуса мајор Мијовић био је на положају, у некој реткој шуми изнад Рићана, 
сакупио Цетинску бригаду први и четврти батаљон и Летећу Бригаду и држао је збор и говор о 
даљем наставку борбе. Потом издаје заповест: "положаје које смо ноћас изгубили има да их сада 
повратимо!". Кренуо је на челу стрељачке колоне на Карановац одакле су шибали непријатељски 

митраљези. Обе бригаде развиле су стрељачки строј и кренуле напред под непријатељском 
вартом, да терају непријатеља са Карановца. Заправо тада стижем на положај, трчим за њима и 
стигнем јединицу т.ј. стрељачки строј у средини чуке. Наш бацач из Риђана тукао је чуку али 
понеку гранату неби могао добацити те почеше падати међу нас, у непосредној близини код мене 
севну црвена ракет, тек тада спазих Мијовића поред мене, он је овом ракетом дао знак нашем 
нишинџији бацача да не туче по нама, али ми смо овде примили као знак за јуриш! Митраљези су 
шибали око нас. Мијовић је стварно био храбар борац, ишао је напред не осврћући се на 

заклоне. Трчали смо уз брдо које нам је сада стварало полу - мртви угао, све до на педесет 
метара испод њихових бункер. Брза митраљеска паљба са обе стране укрстили ватру око нас. 
Мијовића стиже један курир и задржа га за неко време, у трку заобилазимо правећи круг око 
чуке да би могли успешније јуришати, да протерамо непријатеља.  

Непријатељ видећи нашу намеру, бјежи са Карановца док је још време, али само двесто 
метара на споредну чуку да би нас одатле задржао. Преноси се веза, напред да их терамо са 
друге чуке док се још нису сместили и утврдили, у истом налету продужујемо напред и не 
обзирући се што је око нас Шибало са свих страна Козјака, трчали смо колико је који могао, и са 
неколико ручних бомби отерасмо их и са споредне чуке. Они се повукоше на Кремењачу и на тим 

положајима остали смо до ноћи. Мало касније стиже на Чуку мој командир Трескавица који је био 
у покрету па није ни видео када сам стигао у чету, нити сам му се могао јавиту, он се чуди и пита 
одкуд ја овде пре њега. У шали говорим му, ја сам нападао са друге стране од Штикова, ту смо се 
смејали а после и пјевали.  

На Карановцу су остали Врличани, први батаљон (Отишићани) и четврти батаљон 
(Цетињани). Увече по мраку Летећа креће на Кружну- главицу, распоредисмо се и утврђујемо 
заклоне који су већ доста добри и тврди. Испред нас брисани терен, добар за одбрану. Овде је 
Летећа провела две прошле ноћи, док сам био болестан. Око поноћи почима њихов напад, целом 

дужином фронта којег смо бранили. Почевши са десног крила негде изнад Кањана (Свилајска 

бригада) па фронтално изнад Рађског брда (Проминска бригада). Преко Стринића - градине и 
Грабоваче, преко Карановца и Кужине главице, испод малог Козјака, изнад Орлића и Пакова 
брда па даље преко Крчића и завршна тамо негде изнад Голубића и Пљешевице. Ми смо били у 
средини на Козјаку одакле смо могли у овој ведрој ноћи посматрати цео фронт.  

Грмеле су бомбе штектали митраљези, нервозно чаргале пушке а ракете означавале 
фронталну линију. У овакој борби човек се толико загреје и охрабри да и заборави на опасност, 
на многим местима чула се пјесма, затим се преноси веза осматрај добро. Поред тога чуло се је  
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дозивање и псовка са партизанима у чему предњачио Симо Радић тамо негде на десном крилу. 

Партизани су пробали на све могуће начине, подилазили, заобилазили и слали бомбаше, али 
нигде нису успели да покрену ни једног нашег борца, јер су нашом ватром свуда били одбијени. 
Мијовић је, целу ноћ провео са Летећом, где су курири стално долазили и одлазили. С времена 

на време он би довикнуо "недај тамо јуначе Добрићу"! Лево од нас био је Пешо Добрић са 
Рамљанцима, па би га Мијовић подсетио да је и он ту. Пред зору борба престаје партизани се 
повлаче на своје положаје, али су остали близу испред нас на две косе - чуке које стоје према 
Карановцу, мање од пола км. пред нама, те преко дана они су нас стално држали на нишану, 
тако да је свако кретање било праћено куршумима наравно и ми смо њих шибали цео дан на 
исти начин и тако прође цео дан без покрета, борба се водила на истом месту. У вече исто као и 
прву ноћ сваки на своме месту. Летећа је сваку ноћ држала једну чету у резерви, ако негде 

затреба помоћ да хитно трчи тамо. Ноћас је ред прве чете, очкујемо напад око поноћи, али још 
нема, тек око два сата они нападају, промјенули време, вероватно да би нас нашли успаване те 
нас тако изненадили и протерали.  

Ноћас је њихов напад на Кузину- главицу, осетили су где их највише пече, али ми смо 

били спремни да нас без артилерије одавде нико неможе покренут пошто наша коса - унакрсна 
ватра брисала је сваки педаљ простора. Међу њима се чуло неко стењање рањених, после 
неколико неуспелих покушаја они се повлаче рано пре зоре. Мијовић долази на идеју да их не 
оставимо на оном месту где су били јуче, па да нам цео дан нишане у главу, већ да их терамо 

даље уз Козјак. Он не наређује већ даје Летећој на вољу, ако ми успемо да отерамо партизане с 
косе испред нас, он обећава да ће нас сменити Врличанима, а ми да се вратимо на наш положај 
где ће мо одмарати цео дан. План је направљен овакав, да се изабере само двадесет спремнијих 
и храбријих бораца који се неће уплашити или стварати панику ако западнемо у кризу. Како сам 
пре рекао ноћас је ред на прву чету, они изабраше осамнаест бораца и траже још три из друге 
чете, командир одреди мене и још двојицу. Спемисмо се, ништа не носимо осим оружја и 
муниције и бомби са којима треба да их растерамо. У зору је увек владала тишина, нигде се не 

чује пушка. Извлачимо се полако из наших заклона и губимо се кроз ноћ, наши остају спремни 
да нас помогну ако западнемо у невољу. Ми смо предвиђали да је непријатељ после ноћног 
напада уморан и у зору мало приспавају, пошто не очекују да ће мо их у то доба напасти. Баш се 
догодило много боље него щто смо очекивали. Вукли смо се тихо полако нечујно, очекујући 

сваки секунд да се сусретнемо сa њиховом ватром, ветар је дувао од њих у нашем правцу, те они 
нису могли чути ни најмањи шум нашега покрета поред тога између нас је било неколико ретких 
и ситних грмова, које је ветар љуљао те су у ноћи правили једноставне и сталне покрете као да 

се људи мичу између грмова, то је скривала видике стражарима са њихове стране да нас нису 
могли приметити. Стражу нису имали испред себе већ су стражарили из фронталне линије, али 
као да су сви спавали, нису нас спазили.  

Привукли смо се на тридесет до четрдесет метара испрад њих, ближе несмемо, мало нас 
је па ако нас преброје могу нас кундацима потући. На јуриш! Бацамо бомбе према њиховим 
бункерима и повикасмо; Ураа, јуриш, напред!. Они као избезумљени онако из сна бјегали су низ 
стрму падину у густу грабову и јасенову шуму према Кремењачи, једва да је који успео да опали 
метак на нас, осетио сам само два метка да су просвирали поред мене и ми смо се већ нашли у 
њиховим заклонима. Поред нас у десно преко мале увале протеже се и друга коса паралелно са 

овом а на њој још нема никога. Партизански митраљези тада се пробудише и почеше нас бесно 
засипати са Кремењаче и Челинке, морамо што пре да поседнемо и другу чуку, јер они већ трче 

са својих положаја низ Козјак да је први заузму и тада би нас потисли са овога положаја где би 
се тешко спасили. Засипамо их кишом куршума и трчимо преко увале уз другу косу да се 
докопамо врха. Један митраљез узео ме на нишан и сипа по каменим плочама око мене, само 
стоји вриска зрна када оклизну од камена. Наши из позадине немогу нам помоћи, пошто им прва 

коса затвара видик према напријатељу. Ватра ме савладала и морам да легнем док се пренесе на 
другу страну. Раде Зараћ трчећи поред мене, псује ми све на небу, вичући напред, нема стајања 
докле не заузмемо чуку, (стварно, ако би је они заузели пре нас потућиће нас као мишеве у 
клопки јер  
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смо им нелетели на цев. Онај митраљез ућута ради пунења скачем даље, трчимо и трчимо, ватра 

укрстила око нас. Отишћани са Карановца туку преко нас да би нам помогли и заузесмо положај 
пре него су они стигли.  

Неко од наших баца бомбу као знак успеха нашег напада. Стварамо ватру на партизане 
који су трчали према нама и када ми испадосмо пре њих на чуку они се враћају на Кремењачу. 
Међу нама се орила пјесма, која је пркосила непријатељу. После пола сата долази Отишићки 

батаљон да нас смени, ми се повлачимо у нашу јединицу на одмор целог дана. Овај дан прође у 
борби без нарочитих промјена, борба се водила цео дан сад овде, сад онде, али нарочитих 
покрета није било. Увече као и до сада свака чета на свом положају, спремни чекамо њихов 
напад. Прво је отпочело на Карановцу преноси се на Кузину - главицу а затим лево испод малог 
Козјака изнад Марковца и Орлића. Положај изнад Орлића држао је гардијски батаљон. Ту је био 
и војвода Ђујић, ту знамо да немогу пробити фронт, али изнад Марковца на самом углу изнад 
села, испод малог Козјака спушта се једна шумовита и врлетна драга у којој није било никога 
због непогодног терена.  

Партизани пробају да ту разбију наш четнички фронт. На нашем сектору у десно већ је 

скоро први напад одбијен, али тамо лево грмеле су бомбе и жестока митраљеска и пушчана 
паљба. На том положају био је други батаљон Цетинске бригаде, како је тих дана погинуо 
командант тога батаљона Војиновић и још неколико бораца овог батаљона, због тога је међу 
појединим борцима почело деморалисање и сада притиснути ватром у овом врлетном и незгодном 
кршу, неки су почели попуштати и спремали се да одступе. Вест је брзо стигла до Мијовића, он 
нередјује Летећој да шаље хитно једну чету тамо. Наша друга чета већ је спремна! Крећемо, 
трчећи преносимо везу преко Рамљанаца, (држи положај, Летећа долази у помоћ). Трчим са 

првим водом у том правцу кроз грмовити крш, срећа је била што сам са собом имао Стевана 
Тривуновића из Риђана који је познавао сваку стопу овога крша те их лако и брзо нађосмо. За 
нама трчи Његић са другим водом, преносимо везу; Држи положај Летећа је ту! Кољанце охрабри 
овај наш долазак те се почеше повраћати и пунити скоро напуштене заклоне.  

Дозивајући партизане, приђите мало ближе овде је Летећа!. Разгледамо положај и 
продужујемо на крајње лево крило, лево од нас је дубока драга и шумовите ограде у којима како 

рекох није било неке одбране, а даље лево фронт се наставио изнад Орлића и ту је војвода 
Ђујић са Гардистима. На нашем крајњем левом крилу косе имамо већ добре тврде заклоне, 
главица округла па су и бункери озидани у облику српа, тако да бијемо на три сране или како би 

рекао Бошко Асановић "Правимо ватреног јежа", који боде на све стране. Распоредио сам први 
вод по бункерима и враћам се до Његића да успоставимо везу и упознам терен у мрачној ноћи у 
шуми. За то време партизани су се мало ућутали, осетили су неку промену код нас или се 
припремали за поновни напад. Одједном код њих на малом Козјаку почима вриска, дрека, 
урликање и галама измешана митраљеским рафалима. Нама је ово било прзнато да се њихови 
бомбаши привлаче под заштитом ларме вриске и ватре из позадине, да би се привукли под наше 
заклоне.  

Преносимо везу: (пазите добро бомбаши се привлаче). Неки им чак довикују! Не помаже 

вам тај трик, ми знамо за бомбаше! Трчим у први вод од бункера до бункера да сваком кажем да 
пази на бомбаше и да видим дали је сваки у свом заклону, на крају налазим један истакнути 
бункер празан. Ту сам био поставио једнаг слабића "саботера" неког Обрадовића из Баљака који 

је саботирао и правио се луд само да би га протерали из Летеће бригаде. Овде сада није смео 
побјећи, већ је рескирао и ранија се сам својом пушком у руку и побегао у позадину без да се 
ком јавио. Упадам у његов бункер, бомбаши се привлаче, испред мене је низбрдица за педесет 
метара, покривена густом шумом која је у ноћи пред очима заклањала видике. Жива згода за 

бомбаше, зато су изабрали ово мјесто, али поред згоде била је и једна незгода. Ова низбрдица 
била је покривена гомилама ситног камења, које се котрљало и клизало испод ногу и откривала 
нам њихово привлачење. Чим чујем котрљање камена испред себе, рукнем једну бомбу и крешем 
из пушке кроз оно густо грмље, то су исто радили и сви остали. Друшкани су понављали 
привлачење много пута, све до зоре тада су се морали повући. У свануће ми смо остали без  
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последње бомбе и без иједног метка, у бункерима су остале xpпe празних чаура, али 
непријатељска навала је одбијена, ваљда до идуће ноћи.  

Одлазимо на Кужину главицу на свој положај да би уморни бар мало се одморили под 
притиском сунчане жеге. Покрета у току дана није било и тек у вече оживи наш положај када се 
спремамо за ноћне нападе и борбе. У току ноћи они су нападали, али не тако жестоко као 
претходних ноћи, већ су видели и сами да немогу ништа чинити. Једне ноћи (не знам тачно које 

по реду јер нисам нигде забележио), док се борба водила целом дужином фронта, преноси се 
веза са левог крила. (Никола Берић стигао жив), сви смо се радовали овој вести пошто смо 
мислили да је погинуо те се на положају усред ноћи чула пјесма. Како сам првог дана описао, 
Берић је на Козјаку под Црним - пећима свирао збор да идемо назад на Врлику, али како је сва 
војска трчала на Црне - пећи, Берић је на послетку потрчао за нама и стигавши до пола брда ту 
су га с леђа сустигли непријатељски митраљези. Берић је са собом имао своју Стану и није могао 
тако брзо са њом да истрчи уз брдо а није хтео да је остави, зато је био приморан ватром да 

крене косом у десно избијајући стрмом страном до изнад Киева, тада је већ изгубио везу са 
јединицом и ту је нашао пећину у којој се склонио неколико дана, док је једну ноћ успео да се 
провуче са женом између, два фронта када се водила борба и стигао на нашу страну.  

Последња ноћ месеца јула била је последња и за наш положај на овоме месту. Наша 
дивизија припремала је општу акцију за чишћење партизана првог августа али је држато у 
великој тајности и од нас бораца, да неби некако непријатељ дознао. У јутро првог августа 
наоблачи се и пљусну нешто кише, затим се показа сунце наша комора стиже, донесе храну и 
муницију раније него обично. Тада смо сазнали покрет то јест гонење партизана са Козјака и 
Врлике. Брзо смо били готови и чекамо полазак, непријатељ је пред нама али мало даље него 

првих дана. Ноћас су се повукли на Дебелу - стјену испод Бата и док смо ми спремали се и 
кретали то Кузиној главици, њихови метци долетали су до нас. Још чекамо. Ми ће мо морати да 
заузмемо највеће брдо, зато чекамо да пoђe десно и лево крило да се изравнамо, и да им угрозе 
бокове са стране Козјака па да и ми кренемо у напад на Киевски - бат. Десет сати полазимо 
стрељачким стројем из наших положаја узбрдо према Дебелој - стијени, они нас засипају ватром 
чим смо кренули и ако смо били прилично далеко, али како смо се приближавали ватра је била 

све већа и опаснија. У чети смо имали још два страшљиваца или саботера, један је био из 

Орлића а други из Бискупије, у борбу никако нису хтели, чим би се отворила борба извуку се 
позади и тако се вуку за јединицом. Командант Трескавица наљутио се на њих и мени наређује 
да морам да их терам пред собом, при поласку окренута им је најстрожија опомена да морају 
наступати заједно са осталим борцима, морам да их терам пред собом, издалека метци шибају 
око нас, а они већ почеше да клецају. Митраљез почиње да засипа, а они оба запели па ни 
корака напред. Ћушкам једнога па другога.  

Наш правац и задатак је био попети се на Дебелу стјену и терати патизане који нас са тих 
стена засипају. (Врло тежак и опасан задатак), остали борци пребацују се тукући на  

непријатеља, подилазе да се приближе и докопају мртвог угла. Мучим се са овом двојицом, али 
непомаже ништа, напослетку морамо их натерати кундаком. Један поче да плаче говорећи, ти 
нећеш да ме разумеш, ја немогу ићи где пуца па ме уби овде на месту. Видим да не вреди губити 
времена овде око њих, остављам их и трчим уз брдо према стјенама. Стрељачки строј је 
напредовао под притиском ватре, док су храбрији одмицали напред, слабији су остали позади, но 
у овом случају потребно је било да има неко позади, када се први подвуку под литице они ће из 

позадине да шибају непријатељске бункере. Сада смо већ подишли, немогу нас гађати јер нас 

заклањају високе литице. Наши митраљези заостали на погодним местима и туку њихова 
утврђења тако да нас немогу прецизно гађати. Морамо се пењати уз високе литице и очекујемо 
да ће они почети да бацају бомбе одозго на нас док се будемо пењали.  

Борба је кркљала на све стране, али ми смо видели само литице изнад нас на њима 
партизани које морамо терати. Наш бацач бацио је неколико граната са Кужине - главице горе 
међу њих, да би их разбио и ослабио одбрану, све остало морамо разбијати сами. Штитићемо 
један другога и бацати бомбе докле их кренемо са места а после ћe ићи лакше. Пењемо се  
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полако пажљиво како би могли добацити бомбе до њихових заклона. Њихове бомбе почеше да 

грме око нас, али како су литице високе и дижу се скоро вертикално то су и њихове бомбе 
котрљале се низ литице и падале дубоко испод нас те нам нису још ништа сметале. Наши 
митраљези из позадине крекећу као жабе у бари. Њихове бомбе посташе све ређе пa најзад 

заћуташе. Упоредо са наше леве стране ишла је нека друга јединица која ће их тући у бок докле 
се ми будемо пењали, ми смо били сувише заузети да би могли пратити ову бочну јединицу која 
их је натерала на одступање. Неки наши почеше се испрвљати да баце бомбе. Нема их, побегли, 
викну неко!  

Једна бомба груну са наше стране, гледамо њихове бункере, стварно празни, побегоше уз 
косу иза високих стјена на Бат. Сада нам је лакше кад су кренули са прве линије, трчимо за 
њима уз брдо и тучемо како се који појави пред нама. На левом крилу у истом правцу испада 
други батањон Цетинске бригаде. Кољански, они су били она јединица коју смо у почетку 
покрета видели, пред њима је био бољи терен, и нису имали високе литице као ми па су пошли 

брже да овима изнад нас заиђу за леђа и због тога су партизани морали побећи испред нас. 
Левом страном косе трче Кољанци а са десне Летећа. На челу Летеће нађе се помоћник 

команданта бригаде Милија Никић Неђо Тркуља и Раде Зарач из прве чете, Саво Цвитковац из 
треће и ја из друге чете. Са Бата засипљу нас непријатељски митраљези да нас зауставе докле 
се они извуку на Бат, пошто одатле морају бјежати на Црне - пећи, али како на овом месту све су 
високе литице то су они имали заклона и сувише, па и нас њихови митраљези нису могли 

зауставити. Ми нисмо ни очекивали да ће мо тако брзо и лако заузети Бат, јер ово је највиша и 
нај главнија тачка коју имамо пред нама, када ово освојимо после иде низ брдо па ће бити 
лакше. Друшкани се нешто ускомешали на Бату, изгледа неће нас чекати док се приближимо, 
крећу се између литица једни тамо други онамо. Један залутао кроз камењар и испаде пред нас. 
Неко од наших довикну му (овамо друже овамо) он промјени правац са друге стран литице и 
испаде пред Кољанце.  

Нико Катић звани тишлер, командир чете у другом батаљону, ишао је први и дочека га на 
цев, шчепа га и разоружа, узео му енглеску аутоматску пушку. Никићу бјеше криво што ова 
машинка оде у другу јединицу па стално кори Раду Зарача говорећи (крв ви вашу) "то је била 

његова псовка" ову сам пушку ја требао добити, али ви сте били спори и други нам је однесе из 

руке у том налету кроз брзу паљбу избијамо на врх Бата. Партизани бјеже одмичу на Црне - пећи 
да би се тамо концентрисали док им је време. Одавде сада видимо цео наш фронт како се креће. 
Отишићани врше јуриш на Куницу која је са Батом сачињавала главне препреке и кључне тачке 
целог фронта. Крајње десно крило изашло на Свилају преко Воштаника (Свилајска или 
Проминска бригада). Изнад Штикова један бацач тукао је Куницу, да би омогућио Отишћанима да 
је заузму. Они се журе пењу се пуцају, наваљују од Вујовића - косе већ их шибају са бока и 

заузеше овај шиљати врх, прво груну неколико бомба а затим се заори пјесма. Кључеви борбе 
сада су у нашим рукама. Средином Козјака између Бата и Кунице према Црним - пећима ишли су 
трећи и четврти батаљон Цетинске бригаде те су од Вујовића косе помогли заузети Куницу пошто 
је ту прилаз врло тежак да се заузме по дану.  

Лева страна нашег фронта били су Босанци преко Полаче и Киева до Динаре. Гардински 
батаљон спустио се у Киево преко Сивих - брда. Партизани се утврдили - код цркве (Мијовила) у 
усташким бункерима (тврдим) и бију као луди, морају да бране одступницу својим многобројним 
јединицама које су натеране на повлачење те бјеже на све стране. Тада нам бјеше јасно зашто 

тако лако напустише Бат, пошто им наши преко Киева пролазе за леђа. Погледасмо низ Киево 

(нема цркве Мијовила) пре недељу дана када смо били овде била је читава а сада мјесто цркве 
видела се гомила камења. Ту у самој цркви усташе су били направили своју тврђаву одакле су се 
борили са партизанима и они када су је освојили, партизани ставе експлозив и дигну је у ваздух. 
Експлозива су тада имали у изобиљу пошто су им Енгези истоварали га на Тичево.  

Задржасмо се на Бату ради краћег одмора и да нам пристигне позадина која се некако 
споро вукла. На Бату Ђуро "црлин" шчепа заробљеног партизана и одпјева му овако: Kyћy сте ми 
запалили, пшеницу сте ми појели, сина сте ми од седам година тукли и натерали га боса да преко  
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Козјака бјежи у Косово! Црлин га је саслушао, судио, и пресудио и изврсио пресуду све у једном 
трошку. Партизан је био неки водник "делегат" зато је имао машинску пушку.  

Пре него што је стигла цела јединица на Бат, ми крећемо напред да би бар негде сустигли 
ову "бјежанију" они пуцају са Црних - пећи да нас задржавају докле им главнина одмакне, ми 
трчимо за њима, али ни ту нас нису чекали да приђемо близу, већ би испуцали по неколико 
рафала по нама, па би наставили одступање да их не стигнемо у близину. Нама нису много 

сметали њихови рафали колико нам је сметала наша позадина вукући се сасвим споро, те смо 
одмакли напред од један до два км. Даље несмемо да се истрчавамо јер би нас партизани могли 
преварити, пустити преда се и потући, зато смо се стално обзирали на наше да нам се приближе. 
Дотрчасмо на Црне- пећи, партизани се боре тек толико да нас задрже док одмакну даље, наша 
главнина вуку се тек тада од Бата за нама, одатле гледамо како партизани бјеже низ Козјак у 
Цјевљане. Са Кунице Отишћани надиру преко Зоља изнад Маовица, неможемо више чекати и 
гледати како побјегоше из Козјака пре пeгo што их поново сустигнемо зато решавамо нас 

четворица да трчимо сами за њима. Саво Цвитковац, ја и Бићо Марјановић и још један младић из 
Кољана, трчимо да сустигнемо партизане, а за то време наши ће стићи на Црне пећи и браниће 
нас ако западнемо у кризу или нас однекле нападну други партизани.  

Трчимо низбрдицом где смо пре недељу дана јуришали уз брдо и сада терамо једну мању 
колону (јачине једне мање чете) која са Козјака одступа у Цјевљане како смо их тукли у леђа, 
утерали смо их у једну драгу која се спушта изнад Костурових кућа и тако гоњени на јаругу 
спустише се у село. Код Костурових кућа показа се неки дим. Дали пале куће? Неможемо их сада 
видети пошто су заклоњени под брдом. Трчимо колико нам снага дозвољава да стигнемо што пре 
да не пале више стижемо близу драге којом су партизани побегли. Наша главнина тек сада 

избија на Црне - пећи, и када видеше нас четворицу како трчимо цео км. испред њих, мислили су 
да смо партизани и отворише ватру на нас, ватра са леђа увек је нај тежа још ако те нико не 
брани, напослетку глупост је погинути од наших митраљеза, који ометоше даље трчање и 
приковаше нас за земљу, псујемо им све на камару, али не помаже. Под ватром од наше стране 
пребацисмо се некако у јаругу којом су партизани побјегли. Спустисмо се у село али већ је 
касно, за оних пар минута што нас наши задржаше, партизани запалише Костурово жито 

(снопље) садевено у камаре око гувна и побегоше преко поља према Косорима где имаду за 
собом заклоне и зидове.  

Друга њихова дугачка колона, која је водила борбу код порушене цркве на Киеву и сада 

се повлачи преко Јојића главице и струже брзо изнад Косора према Балећком - мосту. Код 
Костура неке жене кукају (пошто је тих дана погинуо Милан Костур) кога смо напред споменули, 
док неке жене труде се да угасе запаљено снопље, али немогуће сламу угасити на свакој 
сунчаној жеги. Продужујемо без застоја преко њива, излазимо на цесту код школе, непријатељ 
већ далеко одмакао не може пушка добацити а наши још даље позади застали па неможемо 
продужити даље гонење. Онако знојави полако, али без застоја продужујемо цестом у Врлику и 

стижемо тачно у два сата после подне. Дакле за четри сата од Кужина главице до Врлике 
превалити овај пут под борбом на овакој жеги, било је невероватноно брзо и напорно па чак да 
је било и без борбе.  

Врлику налазимо пусту, друшкани побегли а народ се разбежао и посакривао још пре 
недељу дана када су они заузели. Када смо стигли и појавили се, тек тада понеко бојажљиво 

провири кроз прозор. Партизани се повукли на Голо - брдо и ту се утврдили, а исто тако преко 
поља у Кукру. Са Голо- брда туче тешки митраљез у Врлику чим смо се нас четворица појавили, 
али то је сувише далеко за погодак, метци су само шиштали, али нису погађали нити смо томе 
обраћали пажњу. У горњим Маовицама чула се жестока борба, грмело је као пред неку олују. 

Отишћани су наваљивали од Кунице и Зоља преко Маовица, партизани се повлачили и 
концетрисали све своје снаге на Голо - брду за одбрану, докле им се остали повуку у позадину 
преко реке Цетине и у Сињску крајину.  

У Врлици сачекасмо док је стигла цела јединица и одмах продужујемо даље. Летећа продужује на 
Буковицу да напада Голо - брдо а Кољански батаљон скупља се у Врлици да би  
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одатле продужио преко поља за Кукар. Излазимо на Китњачу и Буковицу и ту се сретамо са 

жестоком ватром са Голо - брда. На Буковицу је стигао под борбом и Отишићки батаљон и сада 
удруженим снагама нападамо да би их отерали са овога тешко прилазног положаја, који 
доминира брисаним тереном свуда около себе. Летећа је била на десном крилу до доњих 

Маовица, борба се отвори жестока као ретко када, они се утврдили и имаду добар положај да се 
бране (Ово је најбољи положај за одбрану у целој Врличкој крајини) како му и само име каже 
"Голо - брдо" гола чистина на све стране, они су на висини и виде нас свакога куд се који креће, 
поред тога ово им је последње тачка где се могу задржати и бранити докле се остали повуку 
према Вјештића - гори или у Сињску територију. Тако су се овде концетрисали да се бране, а 
одступати несмију пре ноћи јер би у том случају наопако прошли. Ми опет занесени брзим 
напредовањем од Косова довде, па немамо стрпљења чекати ноћ, нападамо преко чистине, али 

врло тешко и опасно не можемо никако да приђемо близу јер бришу сваки наш покрет. Међу 
нама је у почетку било више од километра брисане чистине без заклона и сваки наш покрет 
засипан је митраљеским рафалима са којима нам недају напред.  

Заобилазимо од доњих Маовица кроз неке ограде да би их ударили у бок, али тада 

упадосмо медју њихове две ватре, јер њихови митраљези од доњих Маовица почеше нас тући 
преко поља тако да не можемо да заобиђемо Голо- брдо, док и онима у Маовицама неможемо 
ништа. Међу нама поље, а њима за леђима Свилаја која им штити леђа. Између ограда угледах 
два партизана терају магаре, помислих сигурно терају муницију, потрчим за њима и пуцам што се 

брже може, метци шибају око њих а магаре успорило па не одмиче они зграбише ствари и 
побјегоше иза зидова. Како сам био далеко истрчао за њима, један митраљез из Маовица узео ме 
на нишан и док сам трчао саспе ми рафал међу ноге, али ме нигде не закачи, одустајем од даљег 
гоњења, магаре остало на месту и пасе траву (њега овај рат уопште не интересује) на њему 
празне вреће и један стари шињел и полу празна кутија митраљеске муниције. (И због тога 
хтедох погинути).  

Ноћ се примиче, борба све жешћа, неко рече да је један борац из четврте чете погинуо и 
да имамо рањених, морамо чекати докле падне мрак и тада ћемо под заштитом мрака да се 
привучемо ближе и онда на јуриш! Док смо ми чекали мрак то су исто чекали и непријатељи па 

да се повуку у ноћ, пошто даље нису могли издржати нашу ватру а повлачити се нису могли пре 

ноћи. Ноћ се полако спушта ми смо на десном крилу према Отишићу и чекамо да лево крило 
прискочи на Голо - брдо и да их тера пошто су заокружени. У томе борба поче да мења 
дотадашњи облик, митраљези престадоше да нас бију још се чује само понека пушка. Наше лево 
крило већ се пење на чуку затим неколико бомби и наши су на врху Голо - брда, друшкани 
побегли низ Подосоје. Уморни и мокри од зноја извлачимо се на Голо - брдо и ту се и скупи 
Летећа бригада. Заузимамо положај у празним заклонима где су још вруће непријатељске празне 

чауре. Отишићки батаљон продужи даље, али незнам где су преноћили и дали су одмах спустили 
се у село. Ту сазнајемо да је погинуо Милан Докић из четврте чете и да је рањен Неђо Тркуља 
водник прве чете. Ово је био 1. август (ноћ уочи Св. Илије) у народу је позната илинданска 
врућина али нисам пре чуо за илински лед. Те ноћи почела је да дува бура са Динаре те ми 
онако знојави и мокри после тешке борбе, дрхтали смо од леда све од поноћи па до сунца. Преко 
ноћи борба се више није чула неколико бомби у Отишићу и то је све. Кад је свануло опет 
тишина, негде око девет сати на Голо - брдо стиже мајор Мијовић и одмах продужујемо напред да 
тражимо партизане ако су се негде задржали.  

Идемо низ Главицу, Мијовић на челу колоне мислио сам да идемо у Отишић, једва сам 

чекао да стигнемо да чујем и видим шта се све догодило и одиграло у селу за ову недељу дана 
непријатељске страховладе. Чуо сам још у Косову, брат ми је рекао да је добио вест да су нам 
олљачкали стоку. Журио сам да чујем да ли је и породица још читава и дали им је још ишта 
остало. Такође смо чули да су отерали стару жену Савицу Рнић и да су је стрељали у Бравчеву 
доцу, то је мајка од два четника Николе и Драгана Рнића, зато је сваки журио да чује дали су 
његови живи. Спуштајући се са Главице чело колоне крену преко Дервена у Кољане, рекох 
командиру да ћу стићи за сат времена докле свратим кући да видим дали су сви живи. Брзо сам  
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претрчао Рнића Косу и спустио се у село, све је изгледало тужно и уплашено, те када су се 

појавили четници, народ још није био сигуран да су комунисти протерани. Отишићки батаљон 
продужио је да чисти терен према Маљкову. Тек што сам стигао кући борба се отвори у 
Кољанима у почетку пуцало је ретко и некако неодређно и на махове, по томе се видело да је 

борба у покрету, почевши од Вуковића моста па уз кланац до Вуковића - главице, убрзо за тим 
отвори се жестока борба, митраљези су сипали великом брзином небројене дуге рафале, 
помешани експлозивом бомби и брзим чагрљањем пушака са обе стране. Трчим од куће у Кољане 
морам стићи за један сат времена а јединица је већ у борби, чим сам одмакао из села борба је 
убрзо престала, наши су заузели партизански одбранбени положај Вуковића - главицу изнад 
манастира Драговића, партизани побегли у правцу Бравчева - дола, борба се више није чула, 
друшкани побегли далеко. На Вуковића главици налазим моју чету ту је цео први батаљон Други 

је продужио са Кољанским батањоном у село Лактац. Питао сам их о борби која се мало пре 
водила.  

Они ми причају овако: Пре Летеће стигао је на Вуковића - мост војвода Ђујић са 
гардинским батаљоном, партизани су држали тврди положај Вуковића - главицу одмах преко 

реке коју је тешко заузети без артиљерије. После добијених вести које су комунисти починили и 
злочине за ових осам дана по Врличкој - крајини, војвода онако љут кренуо је за њима да их, 
стигне, како је јашио коња терао га је право међу партизане, гардисти су трчали са њим, али 
коњ је одмицао, Док су гардисти засипани страшном митраљеском ватром уз кланац преко 

чистина испод Вуковића главице. (То је најјачи положај за одбрану на овом сектору, те су се 
партизани лако бранили из утврђених заклона, тада видевши војводу како јури на коњу према 
њима а његова пратња неможе да га стигне, партизани су решили да га сама пропусте на свој 
положај да би га заробили жива, зато можда нису много пуцали на њега колико на његову 
пратњу, њих су страшно засипали да би их за моменат задржали докле им војвода падне у руке. 
Гардисти су трчали свом силом не осврћући се на непријатељске· митраљезе, али коња нису 
могли стићи. Када је војвода стигао пред партизанске бункере, гардисти су се сетили и из 

позадине убили коња под војводом, како је коњ пао он је уграбио заклон иза мртва коња и туче 
машинком по партизанима, они видевши да му је коњ погинуо врше јуриш на њега усамљена, 
али гардисти су тада употребили сву снагу и стижу до њега у исто време када и партизани и ту 
настаје кундачење и кркљанац, где су друшкани морали побјећи уз брдо према Бравчеву - доцу.  

Са овим је та борба завршена. Врличка - крајина потпуно очишћена, партизанске 
"офанзива" отишла за ништа. Ту вече преноћисмо на Вуковића - мосту а сутра продужујемо у 
Отишић, ту остајемо неколико дана и враћамо се на Јојића - главицу у Цјевљане, ту Летећа 
остаје цео август и половицу септембра, на положају према Уништима и Вештића - гори где је 
стално висио партизански Осми - корпиис. После Летеће у Отишић је стигла Шаторска бригада за 
неколико дана па су и они дошли у Цјевљане.  

Шта је био главни циљ ове партизанске навале, нису ми познати податци које је наша 

команда прикупила о тим борбама, али ми је познато оно што се кроз народ говорило т.ј. шта су 
партизан говорили на зборовима дотераном народу. Партизански Осми корпус кога су 
сачињавале четри дивизије од којих су учестовали у овоме нападу и то: Девета, Деветнаеста и 
Двадесета дивизије и више партизанских одреда који, су оперисали назависно од дивизија и 
једна бригада напред споменутих Кордунаша. (Штаб тога корпуса био је негде на Тичеву у 
Босни) ту су имали аеродром где су им Енглези истоварали оружје муницију и одећу. 

Партиэанска команда послала је тај Осми корпус да са неколико добро опремљених дивизија 

очисти Врличку - крајину од четника и да свој аеродром пренесе у Врличо поље, где им је била 
ближа веза са приморјем, јер су на Вису већ тада били неки "енглески командоси" и ту 
припремали долазак (Шубашићеве владе). Дакле очистити Врлику од четника али како? Када је 
ту најјача бригада Динарске дивизије, ти четници морају се уништити по сваку цену, јер докле 
они постоје, партизани немогу владати у тим крајевима.  

Зато су спремили тако смишљен план, с обзиром да су располагали са толико бројним 
снагама. (Њих је било у нападу преко десет хиљада а Врличка бригада односно Цетинска  
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бригада тада је бројала нешто око осам стотина људи под оружјем). Размера је била 12 

комиуниста на једног четника. Они су решили набити по четри обруча један за другим, 
раздвојити четнике сваки батаљон засебно и тако разбијене уништити, чак ако неки успе да се 
пробије кроз прву или другу блокаду у трећем обручу битиће разбијен, ако и одатле неко 

избегне онда четврти обруч на Козјаку неће моћи пробити ни један, јер ће дотле истрошити сву 
снагу и муницију а ту запречују висока и гола брда, поседнута од јаких и чил их непријатељских 
јединица и ту би био крај Врличким четницима изузев што би се преживели пробијали у разним 
правцима који више неби сачињавали неку јединицу.  

Овде ћу поновити како је њихов план изгледао, како је Цетинска бригада имала своја 
четири истурена батаљона, држала је пространу територију са врха Свилаје до Вјештића - горе и 
Уништа и са Козјака до Рибарића према сињској територији. Партизански план је био, прво: У 
ноћи протерати Други батаљон са Дервена јер по дану врло тешко га је освојити. За овај напад 
довели су једну бригаду "Кордунаша" бомбаша, који нису били у саставу Осмог корпуса, али 

знали су у напред да се ово не осваја без крви па им је ваљда било жао да ту гину само 
"шкољари" па су довели специјалне бомбаше са Кордуна (Како су ту прошли видели сте напред 

када је о томе писано). Зато су ноћу прошли иза леђа и заузели га тако да им први батаљон у 
Отишићу на кога су слали највеће снаге, буде усамљен, блокиран, и уништен. Зато су 
најбројније снаге послали Отишћанима за леђа у хрватско село Маовице где су шибали у три 
правца, једна колона на Голо- брдо и Главицу, друга Преко Маовица на Врлику и трећа колона са 

Свилаје на Куницу и Црне - пећи. Отишић нису хтели нападати ноћу да им неби измакли и 
побегли кроз помрчину, пошто су затворили све пролазе поставили замке и набили блокаду на 
три места, чекали су да сване па да им нико жив не измакне.  

У свануће цела Двадесета дивизија напада Отишић фронтално са Свилаје од Маовица до 
Маљкова дужином фронта око 15 км. и докле се Отишићани буду борили у селу дотле ће им 
позадина преко Голо - брда бити затворена. Упоређујући њихову бројну снагу (Десет хиљада 
партизана према осам стотина четника) ако би Отишићани успели да се извуку из борбе у селу и 
пробију се кроз другу блокаду преко Голо - брда или Подосоја, наићи ће не трећу ватру изнад 
Врлике коју су држали Усташе (а за које су партизани знали да се неће бранити већ ће у почетку 

побјећи у Киево). Како је напред речено ту су партизани послали преко Маовица једну јаку 

јединицу да поседне Врличку - градину и  да чекају ако неко од преживелих четника буде 
одступао преко поља и пробијао се према Козјаку. четврти батаљон и селу Цетини напали су у 
поноћ када и други батаљон у Кољанима, да би Цетињане задржали да бране свој положај докле 
друга колона од У ништа и Динаре прође између Цјевљана и Киева да се попну на Козјак за леђа 
трећем батаљону. На Козјаку би се састали са партизанима са Свилаје и ту би утврдили 
непробојну брану, ако би још неки четник дотле стигао жив.  

Једна њихова колона прешла је из хрватског села Јежевића преко Балечког моста, кога 
хрвати нису хтели бранити и тако неопажени партизани трчали су преко Косора у Цјевљане да 

нападну и разбију трећи батаљон а то би успели врло лако јер би Цјевљанцима стајали други 
изнад главе позади на Црним - пећима. Пошто би разбили Цјевљанце ова колона би се спојила са 
онима изнад Врлике где би чекали Отишћане и Кољанце, ако се некако дотле пробију, ту би 
имали да заглаве те ако би и одатле неко избегао, даље преко Козјака већ ни један неби могао 
да се пробије и с тим би сви Врлчки четници тога дана били уништени. То је била партизанске 
рачуница и план.  

Колико је наша команда знала раније за ову њихову припрему, није ми познато, али верујем да 
су се нечему надали, пошто смо ми Летећа већ две ноћи и један дан чекали скивени у шуми код 
Врлике и ово је омело све партизанске планове. Како се даље одиграло видели сте у описивању 

борби. Прво, Отишићани су их потукли и претерали са Дервена, то вероватно није било 
очекивано по њихову плану, но и то није много побољшало сигуацију код првог и другог 
батаљона јер је први био развучен по четама и неспреман за једну јаку концетричну одбрану, а 
јаче снаге долазиле су за леђа да их раздвоје.  
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Летећа бригада за коју комунисти нису знапи да се ту налази разбила је све њихове планове. 

Као прво разбили смо њихиву јаку колону на Руњовици и спасили Козјак са те стране и натерали 
их у бегство, затим само сат времена касније разбијамо другу њихову колону између Цјевљана и 
Леласове - главице и нетерали их на одступање, с тим је омогућена концетрација и груписање 

Цетинске бригаде, док су њени први и други батаљон после успешне борбе на Дервену успели да 
се пробију преко Подосоја и ако са извесним губитцима, али су били читави неразбијени и тада 
на Козјаку неочекивано састају се са Летећом и тада су били сигурни да нема те препреке која 
нам може стати на пут а да је не разбијемо.  

Муњевитом брзином пробијамо непријатељску четврту и последњу блокаду на Козјаку и 
ту смо се дочепали наше чисте позадине да наставимо даље борбе са чистом залеђином. Мјесто 
уништене Цетинске бригаде, наши губитци били су десет мртвих, један заробљен два нестапа и 
неколико рањених. Њихови губитци били су десет пута већи само први дан бројећи само оне које 
смо потукли у Цјевљанима и Дервену. Седам дана и ноћи непрекидно они су са нама водили 

жестоке борбе на Козјаку, да би на послетку успели једну ноћ да им Енглези спусте или избаце 
неколико џакова закрпљених ципела у Врличко поље. То им је била сва добит из оволиких 

жртава и борби. Зашто су они морали избацивати ове цокуле у Врличко поље када су то могли 
добити и на Тичеву где су то истоварали и пре и после ове борбе. Како је цела њихова борба 
стајала на пропаганди то им је овде требало да са тим покажу и увере народ у нашим Српским 
селима, који никако нису хтели прићи партизанима, ради тога хтели су да покажу да су Енглези 

са њима и они са Енглезима. Поред тога што су им авиони спустили материјал, комунисти су 
довели из Титова штаба из Босне "енглеску војну мисију" у шуму код манастира Драговића и ту 
су терали народ из свих села да морају доћи да виде и чују Енглезе, ово је било крајем јула 1944 
године и ту су вероватно били Мак Лин и Рандолф Черчил. Наш народ је већ био научио да 
комунисти увек лажу па им ни овога пута нису веровали да су то Енглези, већ је народ говорио 
да су то неки маскирани партизани који су се престављали као Енглези. Али за оно што су им 
спустали робу из авиона народ се је уверио и разочарао говорећи нама после када смо 

претерали партизане. Наше породице су нам говорили, не вреди вам се борити они ће вас 
побједити јер су Енглези са њима.  

Ми смо ово већ знали, али шта да се ради, другог излаза није било него борба против 

комуниста до краја јер са њима нема нагодбе, тако смо ми били заузети нашим бригама а не да 
испуњујемо жеље Енглеза који су нас увек у зло навлачили. Тако је Осми Партизански корпус 
завршио свој дуго припремани и смишљени љетни поход за освајање Врличке - крајине без 
икаквог успеха а са много више губитака него добитка, јер добили нису ништа осим врућих 
куршума од четника.  

(П.С.) Неко ће можда упитати како је могла једна малобројна јединица као што је Летећа 
бригада, спасити од пропасти јединицу која је 4 до 5 пута бројно јача као што је била Цетинска 
бригада? Ово питање је умесно, а одговор је врло лак. Док је Цетинска бригада била развучена 

са врха Свилаје (Отишићани) до врха Капнице (Цетињани) око 30 км. по ширини и од Козјака до 
Маљкова по дубини, то није било могуће држати поседнут цео овај терен, па су ови батаљони 
били развучени сваки на свом положају, тако да су партизани имали доста празна терена да 
сваком батаљону прођу за леђа и да их блокирају и туку посебно.  

Летећа бригада нашла се у право време на правом месту и правилно извшила свој 

задатак. Малобројна, али поуздана. Тренирана и извежбана, наши специјалитети били су, 
ПОКРЕТ и БРЗИНА, са две пароле поручника Асановића "ИДИ МУДРО НЕ ПОГИНИ ЛУДО" и "УДРИ 
ГА ОДКУД СЕ НЕ НАДА". Ова јединица утерала је непријатељима страх у кости где год смо се са 
њима сударили увек смо их најурили или потукли па је тако било и овога првог дана партизанске 

навале. Нарочито је била интересантна наша борба на Руњовици, где су партизани са бројно три 
пута јачим снагама упали међу наше две ватре и са тим они су изгубили битку.  

Именом Летеће бригаде служиле су се и многе остале наше јединице када би се сударили 
са партизанима да би их уплашили и натерали на, одступање. Шкољари су познавали писак 
војничке трубе Летеће бригаде и чим је чују они знаду да је ту брзи јуриш. Тако је отворена 
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капија на Козјаку у пркос десет хиљада комуниста који су дошли да нас униште и отишли су 
назад крвавога тура.  

ТИТОВИ И ЋИЛАСОВИ "НАРОДНИ ОСЛОБОДИОЦИ"!  

Описујући борбе и покрете, нападе и одбране, успехе или неуспехе за једну или другу 
зараћану страну, човек се толико занесе да често може да заборави извесне ствари које су мање 
важне, а те ствари коштале су живота невиног становништва, те умало да нисам заборавио о 
томе написати неку реч.  

У напред описаним борбама на Дервену и Кољанима где су четници потукли партизане и 
партизанке. (Ко их је звао у наша села)? Дошли су са оружјем и силом да убијају или да буду 
убијени па су тако и прошли. Када је у току истога јутра партизанска Двадесета дивизија 

освојила Отишић и Кољане, партизани бесни и љути због изгубљених партизана и партизанки, ту 
у близини положаја борбе, нашли су стару жену Саву Рнић која је чувала овце. Присиљавали су 

је да им каже ко је убио њихове другове и другарице? Она је била толико стара да се једва 
кретала а поред тога слаба вида (са једним оком па и да је хтела да им каже, није могла јер није 
ни знала, а како би им и казала када су њена два сина учестовали у тим борбама и окршајима).  

Титовци бесни од љутине да освете своје другарице партизанке, отерају стару Савицу у 
Бравчев - долац, тамо су је мучили више дана и напослетку је убили камењем! Тако су убијани 
први хришћани после Христове смрти, јер та врст убијања сматрала се као најгрознија смрт. Тако 
је сирота Сава својом мученичком смрћу стала у ред Христових првомученика.  

Само пар недеља после ових борби, пред крај љета 1944 године гладни лешинари 
партизани стално су висили по брдима на догледу наших села, гледајући понеку усамљену 

колибу подалеко од села где су сељаци држали стоку, они би ноћу упадали, пљачкали стоку, јер 
"шкољари" су због тога и отишли у партизане да се хране месом (влашких оваца)? Тада једне 
ноћи из села Лактаца пpeђy Цетину коју је тада у сред љета лако било прегазити. Ту у близини 
било је неколико усамљених Ратића колиба и ту су нашли старог човека Петра Ратића који 
никоме није желео зло, он је ту живео мирним животом као и да није било рата.  

Партизани му тада опљачкају оно стоке што је имао, па да неби оставили жива сведока, 
ослободише га живота! Убише га у његовој сиромашној колиби у којој је можда и рођен и цео 
живот провео? И то се зове "народна ослободилачка војска''?  

Њихова парола (борба против окупатора) нема никакве везе. Нису нападали Сплит и Сињ 
где су били окупатори, већ за њих су били окупатори сељачке овце које су немилосрдно 
уништавали (ваљда као реакционаре).  

Још један заборављени случај раван највећем гнушању и гађењу, кога би се постидео и 
најгори идиот. У Отишићу је живела једна стара заборављена сирота, која је од рођења била 

ментално неспособна, заостала (ретардед) како би се то рекло на енелеском. Јела Деспинић, 
ништа није имала, живела је у крпама ишла од куће до куће и од села до села и живела од онога 
што јој ко удели. Када су вођене оне огорчене борбе у децембру 1943 године партизанска 

Двадесета дивизија против наша два батаљона четника, тада су партизани негде на путу између 
Отишића и Маовица нашли ту сироту Јелу. Како је она ментално неисправна тако је и говорила 
без везе, дали су се они уплашили да је то неки четнички курир, обавештајац или зато што се 
некоме од њих хтело да убија без одговорности а за лично уживање или да се освете 

Отишћанима, те убише на путу ону сироту у крпама. Неки партизан ваљда је добио медаљу 
"народног хероја" пошто је ликвидирао опасну зверку из Отишића.  

Ово нису радили "дивљи Срби" партизани, већ културни примерци Хрвати "мајстори са 
мора" Сплићани, потомци Диоклецијана а следбеници Пија дванаестог. Од Тита и Ђиласа такови 
зликовци су одликовани за народне хероје!     129  



ШКОЛА И КУРС У КОСОВУ  

Месец дана после оних завршених борби прошло је без нарочите промјене и покрета 
Летећа се сместила на Јојића главици и ту је остала све до јесени. Шаторска бригада такође је 
била у Цјевљанима. Отишићани су држали положај према Лактацу и повремено се пушкарало са 
партизанима преко Цетине. Једног дана партизани прекинуше пуцање и зову нас да не пуцамо да 

имаду неко писмо да нам предаду, нико њима више није веровао пa смо рекли да писмо донесу 
сутра. Батаљон је известио Јанкова па је он сутра стигао на положај "тавани" те Никола Драгић 
оде до Цетине где му партизан предаде писмо и овај га однесе до Јанкова. То су били дани када 
су Черчил и Шубашић на Вису поставили Краљевску владу и Краљ признао партизане те они 
постадоше краљевска војска а Дража Млихајловић био избачен из тако - зване владе и одбачен 
од Черчилова савезништва, пa су сада у овом писму тражили од нас да се ставимо под команду 
Тита и Краља. Јанков је одговорио на писмо и Раде Кривошић предао га истом партизану, а 
касније је борба одмах настављена тек да неби дангубили када смо већ близу једни до других.  

Колико смо били наивни и слатко се смејали овим комунистичким триковима и подвалама 

да су и они сада Краљевска војска. Тада нисмо ни сањали да је ово почетак нове трагедије не 
само нас четника већ свега националног српског народа, јер са овим актом поништено је оно због 
чега су се Срби на Косову борили и све жртве од Косова до данас, где мјесто српских домаћина 
владају интернационални пролетери, који су доказивали, тврдили да знаду шта хоће а за ово 
кратко време од тридесет година промјенили су седам устава у њиховој држави а онај 
најпоследњи је најгори па према томе још ни данас незнаду шта хоће, (док народ нико и не пита 
шта би народ хтео када би смео да каже).  

Петог септембра спремали смо на Јојића главици дрва и сламу да палима ватре и славимо 
Краљев - рођендан. Док смо то радили преко наших глава прелазили су носачи авиони и у име 

Краља партизанима на Тичево истоварали ратни материјал. Тада се полу- гласно говорило или 
пјевало оно познато: "Ја за Краља, Краљ за Тита, кој за кога бог те пита"!  

КУРС ШКОЛА У КОСОВУ  

Седмог септембра отпочео је у Косову курс, школа старешинског кадра за будуће Летеће 

бригаде у пет постојећих корпуса Динарске дивизије. Наша Летећа се налазила како је напред 
речено на Јојића - главици код Врлике. У јутру командант бригаде прочита наредбу команданта 
корпуса односно дивизије, за формирање ове школе, те одатле упути десетаре, воднике, 4 
командира и 2 команданта батаљона под командом Глише Марића као будућег команданта 
бригаде, тада нас 50 на броју одосмо код "Лазарице" у Косово где ће да се изводи ова школа. У 
току дана или идуће ноћи стигле су и остале групе. Као на пример: Група из 502. корпуса 50 

бораца - старешина под командом Живка Боровнице као команданта будуће Летеће бригаде тога 
корпуса. Група из Босанског корпуса 50 бораца - старешина под командом Илије Аћамовића као - 
команданта будуће Летеће бригаде тога корпуса. Група Првог Личког корпуса 50 бораца - 
старешина под командом Шпире Лукића као команданта будуће Летеће бригаде тога корпуса. 
Група из Другог Далматинског корпуса 50 бораца - старешина под командом жандармеријског 
наредника Ђуре Воларевића као команданта будуће Летеће бригаде тога корпуса.  

Наставници или инструктори били су три официра и то: поручник Бошко Асановић, 
поручник Владо Ћудић и поручник Јан Савић (пореклом Пољак). Школа је одпочела одмах и 
извођена је од раног јутра до касно у вече а понекад и ноћу као ноћне вежбе. Предмети за 

учење су били (да набројим само оне којих се сећам) гимнастика, теорија, егзицир, руковање 
свим расположивим оружјем и бомбама, читање и упознавање топографских секција, стражарска 
служба, парадни маршеви, а као најглавнији и највећи предмет, ратна служба или вежба у свим 
могућим приликама и неприликама, времену или невремену, дању или ноћу са нејачим или са 
јачум, наступање или одступање, напад или одбрана, сналажење на непознатом терену помоћу 
разних елемената, чак и помрчини. Ту смо имали и оделење за везу који су учили "Морзеову  
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азбуку" те су могли да разговарају помоћу барјачића са једног брда на друго, а ноћу помоћу 
светла за одржавање везе, пошто су телефони у герилском рату немогући.  

Школа је напредовала врло брзо, оно што би се у нормалним приликама постигло за З 
месеца то је ова школа постигла за 40 дана, јер то нису били само војници (војни обавезници) 
којима је циљ само да одслуже кадровски рок и да се врате кући. Овде су били борци изабрати 
као добри међу најбољима и ту није било (забушавања) већ натицање ко ће боље и ко ће 
најбоље па је цела школа изгеледала као нека спортска утакмица.  

Јер то су све били борци, ратни ветерани прави идеалисти да не кажем "фанатици".  

Натицало се на пример ко ће најбоље запјевати, ко ће најдаље бацити камена с рамена, 
ко ће да побједи у скакању или трчању а да и не спомињем о извођењу војних радњи на 
егзициру, у строју или маршу. Све то морали смо знати не само ради нас већ да то преносимо 

односно да учимо друге војнике са којима ће мо командовати. Сећам се на једном часу гађања, 

један Личанин из свога митраљеза гађао је један мали камен на супротном брегу који се једва 
могао видети у трави, од првог метка камен је одлетео у комадиће. Бошко га заустави да не 
троши више муницију говорећи: "Јадан ће бити онај који буде бјежао пред твојим митраљезом".  

Док смо били на томе часу гађања, чује се пјесма испод Козјака, то наша Летећа долази 
из Врличке крајине у Косово, смештени су код штаба корпуса у Марковцу тамо ће мо и ми када 
се заврши курс. Команданти бригада и батаљона често су имали посебне часове, кормандири и 
водници посебне, десетари и митраљесци посебне, а оделење за везу имали су свога наставника 
за учење сигнала.  

Јадног дана осванула киша и магла, наставници изабраше ово време за ратну службу, како се 
сналазити у магли, направљен је распоред издата наређења, сваки је имао свој задатак и кренули смо 

преко брежуљака изнад Звјеринца (средином Косова). Негде пред подне када смо већ добро изгазили 
блато, наш трубач свира збор, када смо се искупили на зборно место, ту нам је саопштено да су 
партизани 20. дивизије од Милешине напали на Свилајску бригаду те морамо ићи у помоћ. Покрет је 
био неочекиван па смо чекали извесно време за следовање а када смо кренули преко Косова пут 
Свилаје, видели смо да је наша Летећа из Риђана одмакла пред нама за неколико км. Када смо 
примакли око Воштаника борба се чула изнад Баљака, партизани су са Свилаје из магле напали и 
ушли у села Мирловиће и Баљке, четници Свилајске бригаде заузели су положај косом изнад Баљака 
према Свилаји да би ту задржали непријатеља. Позади четника налазе се два усташка села Градац и 
Отовице, Хрвати нису хтели бранити већ су побегли у Дрниш те партизани одозго заобилазе да прођу 
четнике, где би преко Кањана упали четницима за леђа и ту их помлатили и опљачкали. Летећа се 
срела са њима изнад Градца и одмах онако у покрету преузела гонење, докле су изравнали фронт и 
успоставили везу са Свилајском. У том налету Летеће док су се партизани бранили, четници јуришали, 

смртно је погођен помоћник команданта бригаде Милија Никић. Курсисти тада стижу у борбу, још 
издалека имали смо времена и простора да развијемо стрељачки фронт, били смо лево од Летеће 
бригаде тако да је наше лево крило ишло Свилајом до магле. Били смо чили и одморни, поред тога 
учимо школу како треба ратовати па смо били сада наелектрисани и не стрпљиви да то и у пракси 
покажемо.  

Партизани су нас спремни чекали јер су као такви и кренули у ову борбу и напад, а 

имали су јак положај за љеђима каменито брдо "Ободина" за које су свакако веровали да их 
одатле неможемо отерати те су још издалека почели да шибају по нама ураганску ватру из 
"бренган" митраљеза. Њихова ватра није нас заустављала јер нико није тражио заклона, само је 
убрзало наш покрет и брзу спонтану паљбу у покрету, нисмо пуцали у ветар, већ нанишани 
опали па потрчи напред, имали смо простора да се развијемо изнад и преко Миланковића - дола 

да их одозго у бок терамо са Ободине. Непријатељ изненађен нашом прецизном ватром и 
одлучним наступањем, и да нас њихова ватра неможе зауставити, те после непун сат времена 
ове жилаве борбе у покрету, натерасмо их на одступање и ако су дошли да нападају а не да 
одступају, ми заузесмо Ободину и са тим они изгубише последњи положај са ког су се могли 
борити, те натерани у бегство побегоше назад према Милешини. На том положају поче да љушти 
киша спуста се магла и пада ноћ, чекали смо неколико сати дали ће киша престати, али је лила 
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кабла све јаче и јаче и када више није било изгледа да ће стати кренули смо полако кроз 

помрачину и негде иза поноћи стигли у Кањане и ту смо се склонили у неке појате, ујутру је 
киша стала, па смо онако мокри вратили се после подне у Косово. То је била субота па смо после 
подне и сутра цео дан имали вољно, сутра недеља бјеше леп дан, разишли смо се по пољу код 

чобана односно чобаница а пошто су виногради били још необрани то су многи чекали мрак па 
да нагаре по грожђу. Онај који је имао бело гpoжђe тај је боље прошао пошто Личани и Босанци 
неће на бјело грожђе (није зрело)? 

У први мрак код Лазарице грунуше две бомбе, знак за узбуну, односно хитно збор! Неки 
су били удаљени више км. они из близине разишли се кућама те сада сви трчимо на зборно 
место. Стигла је вест да је поново Свилајска бригада нападнута од партизана из Милешине. 

На брзину се спремамо и крећемо брзим кораком, ноћ је била ведра и тиха па се борба 
чула већ у Косову а када смо стигли у Биочић код цркве Св.Петра ту већ сретамо прве избеглице, 
бјежи народ са стоком, товари, носи вуче тера чује се вриска галама кукњава, увек иста слика 
куда стигне (народна ослободилачка војска). Борба се води изнад Кањана, партизани су заузели 

Мирловиће и Баљке, четници се концетрисали да бране Кањане где је био штаб бригаде, док су 

Свилајски четници утврдили фронт косом изнад села да се бране, партизани су у ноћи несметано 
прешли хрватска села Градац и Отовице и преко Бановаче избили на Кадину - главицу у сред 
поља, а четницима за леђа. Стигосмо до Шолића куће. Бошко упути нашу Косовску групу као 
познаваоце терена да трчимо кроз ноћ до изнад Бановаче да заузмемо положај и да их ту 
зауставимо када тамо наиђу Групе Босандког и 502. корпуса упутио је на косу изнад села у 
састав Свилајске бригаде групе Личког и другог Далматинског упутио на Кадину - главицу изнад 
цркве Св. Петке. Наша група је трком стигла до изнад Бановаче, али партизани су ту прошли пре 

нас и чујемо их горе на чуки у десно позади нас одакле ће да надиру према цркви. Морали смо у 
тишини да трчимо цео км. назад па затим десно да их пресретнемо и зауставимо да не надиру 
даље, имали смо познаваоце терена Кањанчане па смо то искористили као брзину у помрчини. 

У десно ухватисмо положај за једним зидом између њива ту ухватим везу са Шпиром 
Лукићем, а даље до њега су Буковчани, партизани стигли до другог зида и међу нама је нека 
њива те одатле стварамо ватру на њих да их зауставимо, они тада распалише ураганску ватру, 

њихова вриска, ларма, дозивање претње, псовке, бомбаши, јуриш и триста чуда!. Наша одбрана 
била је солидна а ватра умерена јер ту међу нама није било слабића, 150 бораца сваки за себе 
престављао је тврђаву на своме месту. Митраљези, пушке и бомбе зауставише их на сред њиве, 

међу њима наста комешање те побегоше назад за други зид. Међу нама је била веза да се 
прекине паљба и осматра. Чекали смо у тишини њихов поновни напад, после пола сата они 
понављају напад истим темпом, мислили су ваљда, ако смо издржали први напа да ће нас у 
другом надвладати и претерати, а пошто смо чекали у тишини можда су мислили да смо већ 
побегли, а ми пошто смо већ били загрејани то смо их пустили да дођу што ближе и тада као под 
команду сасули ватру на њих где је грмљавина била помјешана јаукањем, те их опет натерасмо 
назад за њихове заклоне. 

Горе на коси изнад села борба је грмела непрестано и стално целу ноћ, ту је Свилајска 

појачана са сто бораца наше школе и ту нема попуштања. Непријатељски главни циљ овога пута 
је био разбити и опљачкати Свилајску бригаду, пошто је ту оперисала њихова 20. дивизија која 
је имала З или 4 бригаде, а били су прави мајстори у тим нападима баш као и сваки лупеж који 

измишља трикове како да украде и опљачка, те да би ослабили четничку одбрану око Кањана 
они су послали једну своју бригаду на Мосећ да тамо нападају Мосећку бригаду али тамо је у 
току дана упућена Летећа и ако ослабљена без нас 50 бораца - старешина. Летећа са Мосећком 
посели су највишу коту Мосећа која се (чини ми се) зове Црни - врх. Тачно у поноћ патизани 

врсше напад на Мосећ, и ако смо били далеко али са нашег положаја борба с могла пратити 
сваки покрет једне или друге стране, наши на Мосећу издржаше и одбише напад непријатељ је 
тамо понављао неколико напада, али су увек били одбијени јер Летећа је "тврди орах" за 
комунисте и у тој борби Летећа је изгубила једног борца из Друге чете, неки Јоле чије презиме 
сам заборавио? 
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Како је већ напред речено, партизански је план ослабити четничку одбрану, па су једну 

јединицу упутили из Сињске - крајине преко Маљкова и напали Отишић, са тим су хтели везати 
Цетинску бригаду за ту борбу како им неби Отишћани са Свилаје ударили у леђа па пошто је све 
тако уређено и предвиђено то су две бригаде послали на Кањане (Ћукову бригаду). Једна 

бригада нападала је одозго са Свилаје а друга одоздо из поља преко Отовица и Кадине - 
главице. Њихова рачуница је била да ће Николу Чука и његову бригаду за пар сати протерати 
одатле, па су сада били зачуђени како се толико дуго држи пред њима, почели су дозивати: "Ћук 
оћеш нас чекати докле сване?" Досадило нам ово њихово изазиваиње па им Шпиро Лукић својим 
крупним гласом рече: "овде није Ћук, а ми ће мо вас чекати све дотле док вас не отерамо 
одатле." Они су се тада уверили да то није Ћук, па су престали са нападима и јуришима те су 
наставили да дозивају, псују и прете како ће нас отерати у море! Нарочито је целу ноћ била 

досадна нека партизанка са крупним гласом која је звала: О бандити предајте се! Који се преда 
тај ћe самном спавати (затим додаје) ево је четници ни мува није на њу пала! Ово је свакако 
непристојно за штампу, али шта ја томе могу када је и то била врста оружја партизанске борбе. 
Целу ноћ су покушавали да нас протерају из Кањана, али када су видели да то немогу они су 
послали своје резервне колоне да нас прођу и да упадну дубоко у нашу гуозадину те да би нас у 

току дана блокирали и ликвидирали. То им није било тешко јер позади нас између Кањана и 

Миочића налази се хрватско село Парчић, хрвати га нису хтели бранити, већ побегли у Дрниш а 
четнивци нису хтели бранити усташко село, то су партизани увек користили и пролазили кроз те 
шупљине те су одозго од Свилаје ушли у Парчић и негде изнад Миочића заробили неку патролу 
Штиковачких четника које су почели мучити и убијати. У том моменту од Косова је наишла једна 
Косовска бригада, те онако у ноћи нападне партизане и преотме заробљене Штиковљане који 
још нису били убијени. У зору су настали брзи покрети, партизани који нису могли напред преко 
нас, послали су своје резервне колоне одоздо из поља испод Парчића да се састану са онима 

одозго са Свилаје и да нам затворе излаз око 2 км. позади код Вуковића гостионе на путу Врлика 
- Дрниш. У зору на овом сектору отвори се брза паљба, нама за леђима, ако чекамо док сване 
одавде нећемо моћи да се крећемо, наше старешине се договорише да се неприметно извучемо 
из овога положаја и да за кратко време у тишини претрчимо Парчић па да у налету разбијемо 
онај напад у Миочићу. Кад смо били на пола пута, неки још око цркве, а неки до Шолића куће, 
тада се преноси веза из Миочића: Овде је војвода Ђујић са гардистима.  Заустављамо се и на 
брзину враћамо назад да поново поседнемо наше положаје пре него би их партизани заузели, но 

они пред нама нису кретали напред вероватно чекали да им они који су прошли у нашу позадину 
сврше посао. 

Свануће и одатле сада гледамо преко поља трку гардиста и партизана кроз Парчић, 
гардисти их натерали у поље, а горе изнад села су већ пристигли Косовски четници и то више 
није личило на борбу него на бјежанију и тако гардисти заробише читав вод партизана да ни 
један није побегао, када су постртојили заробљенике дошао је војвода да их види, како су нам 
касније гардисти причали. Један заробљеник је изашао и молио, немојте ме убити ја сам Србин, 
војвода онако љут опсује говорећи: Ако си Србин шта ћеш ту међу несрбима, прелази на ову 

другу страну, и од тада овај заробљени постаје гардиста и сада је одличан члан нашег покрета. 
(Родом је из Дицма, а тамо никад није могао бити четник). Тада са тог места командант дивизије 
помоћу ракета наређује општи напад на партизане, стигли су и наши бацачи из Косова те су 
тукли чуку испред нас на Кадиној главици изнад Бановаче. Крећемо напред, а партизани одмах 
одступају испред нас, а у том времену хрватска артиљерија из Дрниша распали брзу топовску 
паљбу по нама, они су из далека видели да ми терамо партизане преко њихова села Отовица па 
су се ваљда плашили да ће мо у налету на партизане правити освету над њиховим селом које 

неће да се брани, те су артиљеријом хтели да се што пре удаље из села и партизани и ми који их 
терамо. 

Стигосмо на партизански положај одакле су нас целу ноћ нападали и изазивали, те поред 
неколико мртвих партизана ту лежаше мртва и једна крупна партизанка, врло вероватно то је 
она која нас је целу ноћ звала и нудила? Када је рањена партизани су покушали да јој завију 
рану 
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пa су је раскопчали и разголитили, али рана је били смртна и они нису имали времена да о њој 

воде рачуна већ су побегли, а она остала мртва разголићена. Наиђе један четник Личанин па ће 
рећи: целу ноћ је говорила да јој мува још није пала, а сада већ ројеви мува баш на оном месту. 
Ту стиже и војвода Ђујић и он је видео голу партизанку. Усташка артиљерија дуго нас је пратила 

преко Отовица и онемогућила брзо напредовање те су направили велику услугу партизанима и 
са тим не могасмо да их стигнемо и задавимо. Курсисти су предњачили пред свима, наша група 
(Косовска) познавајући терен претрчала је преко Градца да пристигнемо партизане који 
одступају из баљака на Свилају, а када одступају они увек некога убију или опљачкају ако 
имаду времена, па смо журили да им недамо времена за то. Време се већ наоблачило Свилаја је 
била под маглом па су се повлачили у маглу. Док су им покретне јединице брзо одмицале, 
заостала им нека комора која је ишла у правцу Миланковића дола а која није могла да одмиче 

брзо уз планину. У јачини око једна десетина нас издвојили смо се и трчали напред да би преко 
брда Ободине претекли ову комору. Лево од нас за пола км. наступао је Шпиро Лукић са 
његовом Личком групом која је исто толико угрозила партизанску одступницу. Нека партизанска 
команда да би спасила комору, са зачеља врати једну групу партизана са два митраљеза да се 
врате на неки камењар и да одатле зауставе брзо напредовање четника. 

Ми који смо били више у десно видели смо партизане који се враћају у напад на четнике. 
Личани их још нису могли добро видети јер су били заклоњени неким (самоградом) високим 
литицама, на које сада партизани јуре. Неко од наших рече, ево их врћају се у против напад, а 

други кажу то се они враћају да нас зауставе докле им одмакне комора, те ми ту где смо нашли 
отварамо брзу паљбу на њих да их зауставимо. Како је међу нама био чист терен те их ватром 
одбисмо мало у лево и они искачу на камењар испред Личана. 

Са великим узбуђењем смо чекали да видимо шта - ће се сада десити, дали ће Личани 
издржати или се повући, партизани су горе испред њих за 40 до 50 метара ми смо их ватром 
приковали за њихове заклоне те немогу да се крећу. Личани не стају не збуњују се већ 
продужују напред, већ су толико близу да их заклања мртви угао, пењу се и провлаче уз литице 
које их заклањају од партизана, чак их заклања и од партизансих бомби, јер оне су падале 
дубоко у долину преко четника, и тада Попињци почеше бацати бомбе на партизанске митраљезе 

који већ нису могли одступати од наше ватре, ту их Шпирини Попињци разбише и растераше а 

касније нам јавише да су заробили 2 митраљеза. Докле смо се, здржали око ове, борбе, 
партизанска комора одмакла је у маглу преко Свилаје. Наша главнина није ишла даље на 
Свилају већ смо продужили кроз Баљке и Мирловиће да их очистимо од партизана да се њихова 
бригада поврати на своје положаје а друшкани да бјеже у њихову Милешину. Касно у ноћи 
кренули смо у Косово да би сутра наставили курс (нaшy школу). Ове борбе вођене су 24. и 26. 
септембра 1944 године. 

И после две недеље већ пред крај нашега курса, опет изненада брзи покрет пред ноћ смо 
кренули из Косова преко Oклaja и Рошког Слапа у ноћи стигли у Ђеврске ту смо нашли 

буковичке четнике те смо се онако уморни сместили на одмор. Ноћу су партизани припуцали и 
узнемиравали, али мјесни четници су их одбили и без нашег учешћа. Ујутру смо сви курсисти 
кренули на стару тврђаву Зечево, развили смо се у фронт изнад Варивода и кренули преко 
опасне чистине горе на партизане који су бранили Зечево. Положај врло јак и опасан, тежак а да 
не кажем немогуће освојити по дану без, артиљерије. Партизани су били мештани Буковчани које 
није било лако кренути с места и натерати на одступање а имајући овакав положај они су били и 
приморани и уверени да га могу и морају бранити. 

Отворили су ватру и тукли на нас бранили се као прави фанатици, шиште метци око нас по оном 
клизавом камењу и пјевају смртоносну пјесму, али то није успоравало наше напредовање, 

напротив то је убрзало наше покрете да се што брже приближимо горе њиховом положају. 
Трчали смо као да смо жељни борбе или као да тамо свира нека музика. Далеко пред свима 
одмицао је Славко Јанковић из Шаторске бригаде, као и увек њега на јуришу нико није могао 
стићи. Наша ватра чини ми се није била толико силна колико прецизна, гађало се прописно као у 
школи и та наша прецизна ватра њима је онемогућила одбрану, те ми у тако брзом и кратком 
налету испадамо на Зечево, непријатељ је одступао у нереду имали су добре ноге и брзо су 
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одмакли, али у оваким бјежанијама увек су најгоре пролазиле партизанке, оне су јунаци у ноћи 

када наступају и праве вриску и ларму, али у дану када се мора бјежати оне су често плаћале 
главом па тако и овде на Зечеву једна подебела (добро ухрањена) са црвеним пуловером трчала 
је пар стотина метара ту је Босанци на трку изврнуше. Непријатељ одступио, борба престала, 
одатле смо се развили и продужили даље преко широке Буковице. 

Наша Косовска група нађе се на крајњем десном крилу источно од Зечева према 

Кистањама где је тада било њихово упориште. Прошли смо кроз хрватско село (уколико сам 
тачно запамтио) зове се Нунић, изашли смо изнад села на неку голу рудину, незнам ни сам како, 
али међу нама не беше ни једног команданта који би нам објаснио шта је наш даљи задатак или 
правац кретања, те ту сами на своју руку поседасмо и почесмо доручковати ко је имао понешто 
од хране, све остале јединице биле су са западне стране брега који се од Зечева протеже према 
сјеверу, само наша група била је са источне стране. Пред нама подаље виде се шумовите ограде 
и пуне чобана и оваца, који нас посматрају кроз рукав чобанске кабанице. Док смо ми седели и 

доручковали, неспремни за моменталну борбу и на месту где нема никаква заклона за одбрану, 
партизанимна стигла нека јединица у шумовите ограде и одатле терају овце пред собом да нам 

приђу што ближе а да их не приметимо те тако из близине отворише ватру из многих аутоматских 
оружја на нас. Са тог мјеста ми нисмо могли да се бранимо већ смо се брзо повукли преко неке 
увале и трчали добар километер праћени њиховом ватром док смо се дочепали оне косе која се 
од зечевске куле пружа према северу, ту смо заузели положај и прихватили борбу они су стигли 

за нама на 300 метара и ту смо водили борбу цео дан, ни једна страна није могла напред. Како 
смо били сувише близу то се поред борбе чули разговори, псовке и претње, те у тим разговорима 
они су видели да ми нисмо Буковчани мјесни четници, па када су чули да је то Летећа постали су 
некако опрезнији. Пред ноћ нам помогоше наше остале групе са леве стране те их отерасмо 
одатле, а они као прави мајстори вјешто измакоше преко неких ограда. 

Други дан борба је настављена, али много даље, тамо негде на севера - западној страни 
изнад села Зечева, пролазили смо кроз село где је било много пустих кућа те питамо оне које смо 
нашли да нам кажу куда је отишао тај народ и неко нам рече: Да су сви они који нису имали 
хране упућени преко Виса у Италију у логоре где су тада били Енглези. Овога дана борбе нису 

биле тако јаке, непријатељ се на време склањао и бјежао испред нас тако да већ од подне није 

било борбе, ми смо извршили наш задатак и пред ноћ смо кренули назад преко Слапа у Косово 
да наставимо школу. Наш курс трајао је око 40 дана и завршио се 17. и 18. октобра. Ма да смо и 
пре у почетку овога знали циљ нашега курса, али сада на завршетку командант школе Асановић 
пред стојем држао је дугачак говор, и ако је он ретко када био задовољан овога пута чини ми се 
био је и сувише задовољан. Похвалио је рад школе и држање и владање свих учесника те нам 
поред осталог рече:  

Потпуно се слажем са планом наше команде да се формира овај Летећи корпус који ће 
бити ударни "маљ" наше дивизије јер где овај маљ удари ту ће морати да се ломи. Овај будући 

корпус треба да се формира то јест, да сваки од пет постојећих теренских корпуса формира по 
једну бригаду од 250 до 300 бораца и тих пет бригада сачињаваче Летећи Корпус за чијег 
команданта одређен је он (Асановић). Ту је пред стројем прочитана наредба и указ Врховне 
команде, унапређење свих учесника курса и ту је свима прикачио старешинске значке. Тада нам 
је објаснио циљ и задатак тога корпуса. Те јесени очекивало се искрцавање савезника на 
Далматинску обалу. Немци су се спремали на повлачење, а ми смо требали да заузмемо неколико 

(тврђава) око Шибеника и да ту сачекамо Савезнике? Ни кратко време ни све прилике и 

неприлике нису дозволиле да се овај корпус формира (попуни и да изврши свој задатак. Као што 
већ знамо наша Косовска Летећа је већ одавно постојала и ових дана је попуњена тако да је 
бројила око 300 бораца укључујући и (пратећу чету са бацачима) и била спремна за сваки 
задатак, али остали корпуси заузети борбама и другим тешкоћама нису имали довољно времена 
да формирају односно попуне те Летеће бригаде. Да су формиране и попуњене ми би били 
упућени у Шибеник да заузмемо неке тврђаве и ту би били жртве наше Врховне команде. Док је 
наша Врховна команда сматрала савезнике за пријатеље, дотле је траљави Черчил предао нас 
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Стаљину и они су нас држали за непријатеље, како Толбухинова армија са истока тако и 

енглески маршал Александер и његови "командоси" са Јадранске обале на западу и тукли нас 
свим могућим оружјем. 

Прошло је свега 12 дана од завршетка нашега курса, када је отпочело крваво коло у 
Северној Далмацији и ту жртву мјесто нас платио је Други Далматински корпус, када уместо 
савезника дођоше нам, 9. 20. 26. и 19. дивизија и још више партизанских одреда. Моја рука је и 

сувише неспремна да опише све ове догађаје и када би сваки учесник написао своју књигу опет 
би нешто остало неописано јер ово није био обичан рат, војска против војске. Ово је револуција 
где су се сви утркивали и радили на уништењу српскога народа. Борба верска, идеолошка и 
биолошка. Требало је непријатељима да нас униште највише као провославце, као националисте 
и највише као Србе! 

МИЛИЈА НИКИЋ 

Напред сам споменуо да је погинуо у борби изнад Баљака, па ћу сада да кажем пар речи 
о овоме заборављеном борцу. Негде касно у пролеће 1944 године однекле је стигао у Косово 
Милија Никић родом из Црне - Горе, жандармеријски подофицир кога су Италијани заробили у 
Црногорском устанку јула 1941 године и интернирали на неко острво "смрти" на Јадранском 

мору, где су затореници били осуђени да умиру од глади. После пада Италије он је успео да 
побегне једва жив и некако доспео у Далмацију код четника и дошао код свог ужег земљака 
мајора Мијовића, овај га упути у Летећу бригаду. Био је толико слаб да је једва могао стајати на 
ногама, те неко време помагао куварима у кухињи око казана где се невероватно брзо опоравио, 
био је млад и здрав и чим је добио довољно хране он се опорави. 

У првим борбама као и сваки почетник показао се нешто и плашљив, од сваког метка 
макар колико далеко се чуо он је тражио заклон и падао на земљу, што је често изазивало смех 
код осталих али врло брзо се уверио да сваки метак не погађа па се и он очеличио да више 
уопште није тражио заклона и када је за то било потребно, заборављајући да се ипак може, 

погинути. Озбиљан и дисциплинован, поверљив, прошао кроз неке жандармеријске школе а 

пошто наш командант Лаза није више способан за кретање то Мијовић постави Никића за 
помоћника команданта бригаде он је и даље остао онакав какав је био од почетка (раван 
осталим борцима), никада није према никоме показао неку оштру реч као старешина, увек је 
сматрао себе као равна свим осталим борцима. Напротив одмах из почетка живео је под утицајем 
неколико истакнутих бораца мештана који су га вероватно помогли са храном и осталим 
потребама, које није могао добити ни од куда са друге стране, па је и касније као старешина 
живео под утицајем неколико одлучних бораца. 

У борбама на бојном пољу он је најрадије слушао савете потчињенх му старешина који су 

боље од њега познавали положаје, борце и прилике у којима се налазимо, као и у другим 
јединицама познавајући борце и старешине. 

Никић нам је више служио за шалу и вицеве неголи за команду, па смо га сви као таквога 
волели. Како су све старешине из Летеће упућени на курс, то је Никић сам предводио бригаду у 
борби изнад Баљака и ту погинуо на јуришу баш како и доликује правом борцу који брани своју 

Отаџбину. Како су овоме догађају следиле крваве борбе и окршаји где је падало на хиљаде 
четника и Летећа је сагорела у тим борбама, и како он ту није имао никога свога то је и његово 
име са временом заборављено, међу један милион и нетшто хиљада изгинулих Срба. 

Бог да прости Милију Никића био је добар човек. 
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ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПАЋЕНСКЕ БИТКЕ 

Трећег децембра 1974 године навршило се тридесет година од познате и крваве Пађенске 
битке. Учесници из ових борби још имају свеже сећање на оне тешке и крваве дане и просто 
немогу веровати да је од тада прошло тридесет година. Још увек пред оцчима им лебде мртви и 
рањени саборци и избеглице. Жене и дјеца, девојке и старци пошто ратна страхота овде није 

никога поштедела. Још увек као да слушају, грмљавину топова, експлозију бацачких граната, 
облаке дима од нагазних мина, кркљање флакова, штектање митраљеза, решетање пушака и 
прасак ручних бомби уз громогласни узвик! Ypaa, Јуриш! А све ово као да заглушује крик 
рањеника, кукање мајки за дјецом, жена за мужевима, или дјеце за родитељем. Ова битка била 
је необична по томе, што овде нису учестовале само оружане војске већ се ту нашао велики број 
народа - избеглица, па је изгледало као да је цео народ кренуо на овај страшни пут, од дјетета у 
кољевци до стараца који су били већ ногом у гробу. 

После такозваног завршетка рата док смо још били у логорима о овоме се причапо и 

говорило, писало и у црквама приређивани парастоси, али време чини своје, растурили смо се на 

три континента света и сваки забављен својом личном бригом, ово се све препушта у заборав 
"Тридесет година од како смо изгубили нашу драгу Отаџбину". Када се говори о Другом Светском 
рату обично се каже да је 1941 била крвава година. Ради тог што је тада почело страдање и 
покољ од усташа а отпор још није био организован, али када се прегледају сви догађаји тога 
страдања, тада се има јасна слика да је 1944. била најкрвавија по цео Српски народ. То су били 
дани када је Совјетска Црвена армија ушлу у ратом измрцварену Србију да је очисти од 
националиста и устоличи крвави комунизам да влада силом и терором, огњем и мачем. На 

тенковима Црвене Армије, довезли су црвеног хрватског маршала да сломи кичму српском 
национализму, па ако нестане Срба (населиће Кинезе)? 

Дража Михајловић са свима четницима и осталим националним снагама морао се 
повлачити из Србије у попаљену и опустошену Босну и ту су доживели трагичну (Босанску 
голготу). Четници Црне Горе и Херцеговине следе у истом правцу па пошто су се уверили да се у 
пустој Босни неможе даље издржати и они крећу пут Словеније, али су почетком 1945 године на 
Лијевичу - пољу доживели своје трагично ново Косово. Опкољени од три клета непријатеља. 

Немци, усташе и партизани. Оставши без муниције и хране, четници су овде били разбијени 
дајући безбројне жртве изгубивши највећи део Командног особља. 

Комунисти су у октобру засели на власт у Београду, наравно уз подршку Совјета и 
Черчила, дали се на посао да збришу "двесто хиљада Српских сељака" како је то Черчил негде 

рекао. Тада је још био слободан један мали део Српске земље на Тромеђи Босне - Лике и 
Далмације, коју је бранила Динарска четничка дивизија. Комунисти тада праве план и доносе 
одлуку да по сваку цену сломе отпор на Тромеђи и да разбију четнике. Концетришу четири 
дивизије и више партизанских одреда. Наоружани енглеском ратном опремом артиљеријом и 
моторизацијом, тенковима који су довозили из Италије преко Сплита и Шибеника, почели су да 
стежу ватрени обруч око Динарских четника. Догађаји о којима ће одве бити речи односе се на 
борбе које су вођене од 1. новембра до 5. децембра 1944 године. Ове догађаје укратко сам 

прибележио још за време борби или непосредно по завршетку рата када смо се нашли у логору, 
тек да се сачува од заборава да би могли по повратку у Отаџбину да причама о овим 
доживљајима. Никад нисам ни помислио да ћу једног дана о овоме писати за ширу јавност или 

преко новина, пошто се са писањем никад нисам бавио, али тридесет година, однело је многе 
ствари у заборав. Сваки наш борац однеће са собом у гроб ненаписану књигу страдања и 
доживљаја о којима још нико није писао нити ће писати а та страдања толико су била страшна да 

је то већ данас тешко веровати. Ни то ме није повело на овај пут писања, очекивао сам да ће то 
неко други вештији и способнији да опише. Сада сам увређен и страшно разочаран са 
изврдавањем истине и истицањем мржње од понеких наших сабораца који несвесно раде 
комунистички посао, јер лаж увек користи комунистима, никад нама! Овде су у питању три 
чланка који су се појавили у Америчком Србобрану у навембру и децембру 1973 године под 
насловам "пађени тужна годишњица". 
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Писац ових чланака наш брат саборац Коста вешто се послужио извртањем чињеница и 

заобилажењем истине, само да би Далматинске четнике приказао као нове Бранковиће. Када нас 
нападају непријатељи то нам чини част да нас се још сећају, али када смо изазвани од нашег 
саборца ту се мора дати одговор. Наш одговор неће бити клеветање, већ да опишемо исте дане о 

којима и он говори, те да се чује из уста још понеког учесника из ових борби, да би и други 
могли разумети о чему се ради, а не само да слушају клеветнике.   

Сви Срби који су писали или пишу о страдањима у прошлом рату, набрајају непријатеље 
овако, усташе, партизани, Немци, Италијани, Бугари, Мађари арнаути и.т.д. Овај наш саборац 
нађе само два непријатеља, а то су усташе и Далматински четници. Да би нас што више оцрнио 
он чак крије и партизане, намерно је изоставио целу партизанску 20. дивизију само да неби 
морао казати да су и Далматински четници испразнили неку чауру. Но није он сам који се са 
овим служи, слушао сам једног Далматинца овде у Калифорнији који се хвалио у друштву код 
неколико жена како је он са седам четника превео  војводу Ђујића преко Пађена. Слушао сам и 

једну младу жену из Далмације која каже да она зна све о Пађенској блокади, партизани су се 
(каже она) намерно склонили и пустили четнике да прођу пошто им је било жао да четници 

изгину, иначе да су партизан хтели, нико од четника неби жив прошао. Ова млада жена била је у 
то доба ваљда у пеленама пошто је тек сада око тридесет година, али она зна шта су партизани 
Деветнаесте дивизије (а међу њима и њен отац као митралиезац) као победници причали после 
рата, они нису смели признати да је војвода Ђујић њихову дивизију пресекао посредини и 
прокрчио пут, већ, им је било Лепше казати да су се они сами склонили. 

А ТИ ЋYТИШ ЧЕТИЧЕ ТУЖНИ, ТЈЕЛО СИ ПОКЛОНИО ФАБРИЦИ ЧЕЛИКА СВОЈУ ДУШУ 
ЗЕЛЕНОМ ДОЛАРУ, ПРОШЛОСТ ДАО ЗАБОРАВУ, НЕПРИЈАТЕЉУ НА РАДОСТ! ... 

Мржња на Далматинске четника није нова, она је почела првих дана у логору Ћезана. 
Комунисти пошто нас нису могли разбити на бојном пољу, они су тада послали своје агенте у 

штаб Истакнутог, дела В.К.". Довољно је споменути само једно име фамозног Душана 
Касапиновића који је био шеф Равно-горске штампе и пропаганде а после 20 година побегао у 
Југославију и јавио преко Радио - Београда како је стално био у служби комунистичке партије. 

У Чезани се причала о стварању "личке дивизије" само да би се некако убацила свађа 
међу Динарце, али Личани нису били наивни и тај покушај је пропао. Тада се прешло на Босанце 
да се убаци ватра међу њих и војводу Ђујића. Ту се причало као да је Ђујић намерно задржвао 
Босанце код Книна и навео их на Пађене да изгину, као и да је Ђујић поубијао босанске војводе 
Богуновића, Роквића и Плећаша. Ова комунистичка (боранија) примљена је без резерве од 
највећег дела Босанских четника и та мржња одвела их је у нову организацију "удружење 

бораца Ј.В". Та мржња не само против војводе Ђујића већ против свих далматинских четника, та 
мржња дала, је снаге и нашем Кости да настави тамо где су стали разни Касапиновићи и 
Брашићи. 

Сада ћу се прво осврнути на наводе његових чланака а касније ћу дати мој дневник из 
тих борби. У своме чланку он каже, "Наредба за Далматинске јединице, поред осталог и ово: (ове 
положаје држати пе цену највећих жртава јер су исти од велике важности за наш даљи рад и 
коначно повлачење Босанског корпуса из борбе са Динаре"?. Да није жалосна ово би заиста било 

смешно. Питамо га да нам каже, када је он или његов последњи борац били на Динари?. Ако он 
неће ми морамо рећи да у току борби новембра и децембра ни он нити један његов борац нису 

стали ногом на Динару. Последњи његови борци на Динири били су како их он именује Купрешки 
четници, који су првог новембра дошли из Босне негде преко Уништа и отишли у Далматинско 
Косово. Динара је цело време била под ледом и снегом, неприступачна сваком људском бићу. 
Ако се уопште може говорити о Динари тих дана, капија Динаре била је Голубићка Пљешевица 
која је исто била под ледом и снијегом а коју су држале и браниле бригаде Косовског корпуса од 
седмог новембра па до краја овога месеца, (о чему ћете читати из дневика). За све то време ни 

он ни његови борци нису стигли ни до Пљешевице, а камоли до Динаре. Његов положај како сам 
каже био је, десна страна Крчића а ми додајемо још и Урљај и Антића - главицу. О овим 
положајима још ће мо са њим насамо разговарати, пошто није за ширу јавност. 
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Такође нам треба објаснити ону реченицу: (за наш даљни рад), а који нам је познат, али 

није за штампу. Овде се мора нагласити да Косовски корпус није био резервна војска Босанског 
корпуса. Док је Босански држао Крчиће дотле је, Косовски четри дана и ноћи водио 
надчовечанске борбе на Козјаку и Свилаји наносећи непријатељу безбројне губитке а за тим два 

дана у рововима у Косову. Он може да упита, Шаторску бригаду која је 1. новембра заједно са 
Цетинском бригадом оперисала од Врлике до Полаче. После шестодневне борбе команда је 
наредила да се напушта Косово. Исте ноћи прешли смо у Голубић и у зору примили борбу са 
партизанима Динарског одреда који је кроз помрчину прошао испред Босанског корпуса у 
Врпољу и напао Голубић. Истог дана Цетинска бригада отерала их је са Пљешевице и од тада 
Косовски корпус брани Пљешевицу без смене и помоћи. Крајем новембра Косовски корпус био је 
потпуно исцрпљен физички и са спремом, притиснут ледом и снијегом, јаком артиљеријом 

надмоћног непријатеља Девете и Двадесете дивизије кроз ужасну ватру натеран на повлачење 
преко Голубића ка Плавну. Голубићки батаљон остао је блокиран у железничкој станици, који се 
друге ноћи извукао преко набујале Бутижнице. Под оваквим условима нико није могао очекивати 
да су Косовске јединице способне за моменталну борбу и напад према Пађенима које су друге 
јединице држале и браниле? (О томе ће мо писати на другом месту). Командант Косовског 

корпуса Мајор Мијовић био је тада заузет у штабу дивизије као начелник штаба, те у одсуству 

команданта, његове подчињене бригаде оперисале су свака за себе и нису били вољни да 
слушају један другога да би задржали - извесне положаје које нам Коста наводи, а ти положаји и 
да су брањени неби ништа помогло Пађенима изузев Дебелог - брда које је било најважније за 
Пађене пошто су партизани наваљивали од Кистања. Да је Мијовић био са својим јединицама, 
овај би се положај држао по цену великих жртава, али у одсуству команданта војска се осећала 
усамљена, и у том времену нису предузимали озбиљније акције. 

За повлачење Босанског корпуса са Динаре (како Коста каже) постојао је и трећи 
"фактор", али о томе овде нећу писати. На једном месту он пише да су Далматинске јединице у те 
дана стигле на линију Растичево - ОТОЧАЦ, то јест у Гацку долину у Лику. На другом месту у 

истом чланку каже, да смо стигли у Гацку Долину тек 16. децембра. Он би требао да се добро 
наспава па да поново прегледа своје књиге. Без обзира где су се Далматинске јединице тада 
налазиле, било је ту тада и других способнијих и одморнијих јединица па нису притекле у помоћ 
Пађенима. На капије Далмације и Лике налазиле су се бригаде Првог Личког корпуса са којим је 

(цитирам Косту) успешно командовао мајор Миливоје Вуксановић, ове бригаде нису биле 
ангажоване у поменутим борбама пошто су све партизанске снаге биле око Далмације. 
Претпостљамо да су хтели могли су и они помоћи Пађенима, али то нико од њих није ни 

захтевао. Још како нам он рече, његова Шаторска бригада провела је босанске избеглице на 
Отрић, пошто су их сместили на слободну Личку територију, нико им неби сметао, да су се 
повратили до Бендера да сачекају своју браћу Босанце, који су требали да стигну за њима, али 
то нико нормалан неби могао захтевати и очекивати од Шаторске бригаде, па зашто онда 
окривити само Далматинце када су и други били уплетени у исту ствар. 

У своме чланку од 26. новембра он каже: У рано јутро 2. децембра нашли су се на том 
правцу, јединице Босанског корпуса, чета гарде? Нешто четника одбеглих са стрелишта из 
Лозовца, те нешто бораца Косовског корпуса који су изостали иза својих јединица? У оволико 
мало речи имаду две крупне тендециозне неистине и то: Прво чета гарде? Мало напред у свом 

чланку каже "Батаљон дивизијске гарде". Да би умањио значај и улогу ове елитне јединице он 
једним потезом пера ликвидира остале чете те гарде. Просто зато што је гардински батаљон имао 

једну чету Далматинаца па се морају изоставити. (Друга неистина) "те нешто бораца Косовског 
корпуса који су изостали иза својих јединица". Истина, било је доста изосталих, али ту је био и 
штаб тог корпуса који је имао и своје особље, не само изостали, и сада после 30 година да 
доказујем Кости, ја нисам Босанац нити сам био у Босанском корпусу. Учесник сам из Пађанског 

окршаја а нисам изостао иза своје јединице него на против био међу првима своје јединице, за 
коју он незна ни да је постојала. У своме чланку он је назвао (Ударна бригада). Нека ми читаоци 
извину на изразу он прави спрдњу са овом јединицом. 
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Кунем се својим именом и својом чашћу, да у Косовском корпусу није постајала ни једна 

јединица која се звала "ударна" са тим именом служили су се паризани, а овде је реч о славно 
изгинулој Летећој бригади, која је доживела своје (Пађене) 4. новембра на Кужиној главици у 
одбрани Косова и одатле до Пађена изгубила једну половину својих бораца, друга половина даде 

своје животе на Пађенима да би сада њихови саборци негирали њихову мученичку и јуначку 
смрт. О овој јединици читађете опширније из мога дневника који следи, али морам да кажем само 
ово: Како је ова бригада са око три стотине нежењених младића 1.новембра изашла на Козјак у 
сусрет 20. дивизији, а 4. децембра када смо стигли на Отрић било нас је 34 живих и вероватно 
још нека десетина који су се задржали са нашим бригадама око Прљева. Ко су били ови младићи 
који су изгинули? Истина то су били само Далматинци, али и они су Срби и њих је Српска мајка 
родила и одгојила и у Краљеву војску опремила, и њихове су мајке у црно завијене, једнако као 

да су сви били ђенерали или војводе. Не тражимо од мрзитегьа да им сада пале свећу, него да не 
вређају њихове труле кости, а то је намерно учињено у поменутим чланцима. 

Морам да објасним да је он намерно побркао појмове имена четничких јединица у 
Далмацији, он увек наводи: Далматински 501 и Косовски корпус то у ствари означава једну исту 

јединицу. Косовски корпус никад се није звао Далматински, просто зато што се звао (косовски), 
а пошто Дража Михаиловић није разликовао Далматинце од осталих Срба, то није била потреба 
да испред (косовски) стављати (далматински). Службени печат овога корпуса гласио је овако: 
"Косовски корпус горски штаб 501''. Са њим је командовао мајор Новак МијовиЋ. Постојао је 

први "далматински корпус госки штаб 502". Са овим је командовао тада капетан Жика 
Младеновић, и постојао је и "други Далматински корпус" то су били четници Буковице и Равних 
Котара, које је издао командант фамозни Томковић на Лозовцу. Дакле Далмација је дала Српству 
и Равној Гори три корпуса четника, а не само један како то (Коста и Костићи) желе да замрсе и 
то понављају пуних 30 година. Преживели четници Далмације дужни су да ове податке оставе за 
историју не побркане. 

У своме чланку он каже, "тога су били свесни борци и старешине Босанског корпуса". Што 
се тиче бораца то је тачно, и борци и старешине били су неустрашиви и неупоредиви, својом 
храброшћу надмашили су ваљда "Спарту и Троју" али то не значи да је све остало било у реду. 

Што се тиче старешина, жао ми је што ће ово многе увредити (Јер истина није увек лака), али да 

су били свесни ситуације у коју смо запали, ова блокада требала је бити разбијена у рану зору 2. 
децембра то јест тридесет сати пре него је извршена. (У мом дневнику ће те читати расправу 
међу командантима бригада, ноћу између 2. и З. децембра на Загровићу и то само даје бледу 
слику свести команданата. Нека нам он објасни, шта смо чекали тридесет сати под 
бомбардовањем артиљерије а да нико није ни покушао да се нешто преузме. Избеглице су како 
каже биле евакуисане, рањеници којих је било много мање 2. него З. децембра извучени су у 

тунел код Старе Страже и ту се више није смело губити ни један тренутак, да су старешине биле 
свесне ситуације у коју смо заглавили, они би у рану зору 2. децембра распоредили све борачке 
батаљоне по дубини и ширини фронта, изабрали правац кретања (дали преко Пађена или преко 
Дебелог - брда или преко Радљевца. Рањенике натоварити на коње или носити на леђима. ОВО 
ЈЕ БИЛО МОГУЋЕ ГДЕ ВЛАДА СВЕСТ! 

Да се тако поступила 2. децембра партизанска блокада још није била тако јака пошто су 
тек у ноћи заузели ове положаје, и ту би ми изгубили можда десети део бораца од онога шта смо 
изгубили З. децембра. Као учесник и очевидац овог догађаја познато ми је да пред наш јуриш и 

пробој блокаде, ниједна јединица није била компактна, нити је и један командант имао целу 

јединицу под руком. Из свих јединица било је бораца на фронту према Пађенима као и према 
Голубићу одакле су партизани вршили јурише у току ноћи. Били смо измешани просто где се који 
нашао. Команданти исто тако једни према Пађенима а други према Голубићу. Ово нам даје 
најбољу слику да су једне јединице прошле кроз први јуриш, а њихови команданти остали за 
други или трећи јуриш, или је прошао неки командант, а већина његове јединице остала позади. 
У томе часу и вртлогу, наша катастрофа била је неизбежна. Част за то припада војводи Ђујићу 
што је увидео ту ситуацију и . повео четнике на јуриш! Наглашавам повео, а не командовао, јер 
није 
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било потребно наређивати ни левом ни десном крилу, и на тај начин спасио оно што се могло, 
док све остало је изгубљено. 

Поново да се вратимо на наредбу команданта дивизије од 30. новембра. Као војници 
морамо разумети да је та наредба, морала ићи командантима корпуса, а ови да је упуте 
подчињеним командантима бригада. Познавајући тешко стање и изненадни покрет и повлачење 
из Голубића и прекинуту везу између команде и јединица, морало би се проверити да ли је та 

наредба уопште стигла од Мијовића до подчињених му команданата бригада, и ако неки од њих 
није извршио наредбу да се кривица баци на њега, да се осуди као неспособан и не савестан 
старешина. Таква кривица требала се ставити на онога ко је крив, а не може се за то окривити 
цела војска. 

У дневнику ће те видети, писао сам да наше узалудно чекање пред Пађенима остаће 
вечито не објашњено, пошто је главно командујући Мијовић погинуо. Тада нисам хтео да браћи 
Босанским четницина вређам и онако тешке и велике губитке, али сада пошто се Коста закачио 
на трамвај без тикета то му морамо дати тикет. 

Нека извину браћа Босански четници, ово се не односи на њих све, они су моја браћа по 
крви и оружју, по вјери и имену, по жртвама и идеалима, већ ово се односи само на неколико 
њихови старешина, који нису били дорасли за тако озбиљну ситуацију, каква је била пред 
Пађенима. 

Нека нам писац чланака објасни, дали је он увек извршио наређење претпостављених му 

старешина? Тих дана о којима он пише, био је оперативни официр и начелник штаба дивизије 
мајор Мијовић, према томе сви корпуси и све јединице и старешине били су му подчињени па и 
сам наш Коста? Ако је мајор Мијовић мртав, још постоје живи сведоци из тих дана који су вршили 
курирску дужност код Мијовића, један од тих је борац Летеће бригаде Душан Вујко (сада живи у 
Калифорнији) он каже: "онога дана пред наше повлачење ка Пађенима мајор Мијовић дао ми је 
писмено затворено наређење за Босански корпус. Однео сам га у Врпоље, у штаб корпуса и ту 
нашао команданта Милана Цвјетичанина, Косту Тркуљу и Богдана Ивића команданта З. бригаде. 

Дајем им Мијовића наредјење а они се са њим ругају. Неће да га приме. Враћам се Мијовићу, он 
ме изгрди и натера да га поново носим и предам. Други пут дајем им Мијовића наређење и нису 
хтели да га приме. Bpaћaјући се Мијовићу, он ме шаље и трећи пут а они и трећи пут одбијају. 
Идуће ноћи следило је наше повлачење. 

Када се овоме дода она свађа старешина на Загровићу тада се има права слика зашто смо 
доживели пораз на Пађенима. Као најстарији командни официр Мијовић, се нашао пред Пађенима 
одвојен од свога корпуса подчињених му јединица, докле Босански корпус није усвајао његова 
наређења, тако је он остао командант без војске, последице тога познате су и жалосне. Чврсто верујем 
да је Маркица Ћућуз нашао са својом бригадом у овоме вртлогу он неби чекао 30 сати скрштених руку 
да га бомбардује артиљерија. Он би много раније тражио излаз из овог пакла. Ово говорим зато што 
познајем Маркицу врло добро из многих борби које смо водили раније у току рата. Он никад није 
дозволио да га непријатељ предухитри. Као учесник и очевидац даћу и моје мишљење, (други се не 

морају са овим слагати). Да је мајор Мијовић имао са собом једну бригаду свога корпуса на пример 
Цетинску и да је наредио поручнику Јанкову да са Врличанима прокрчи пут преко Дебелог - брда. 
Врличани би то извршили првог дана са много мање жртава него што смо имали други дан. Ово 
говорим из искуства пошто смо ми Врличани много пута били у тешким приликама и блокадама Осмог 
партизанског корпуса, одвојени и усамљени и увек смо нашли пута и начина да се пробијемо, а никад 
нисмо разбијени од десетероструко јачег непријатеља. Верујем да Врличани не бих узмакли ни пред 
Дебелим - брдом што би за њих значило само један крвави доручак, али Мијовић је остао без војске да 
тапка у месту и чека трагедију.  

Писати о Пађенској борби и блокади не може нико бити објективан, без претходног 
описивања 32 дана непрекидних дано - ноћних борби које су почеле уочи 1. новембра од 
југоистока са реке Цетине код манастира Дравића а одатле на планину Свилају, па Свилајом до 
Дрнишког - поља и даље преко Мосећа па до Лозовца изнад Шибеника. Затим од реке Крке  
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преко Пађена до Велебита. Без мало овај фронт је почео близу босанске границе па до мора где 

је Далмација жртвовала Други четнички корпус, али о томе за сада немогу писати, пошто ми је 
непознат тај догађај и то ће неко други да опише. Овај ватрени обруч се сваког дана и наш терен 
смањивао у тјешњи простор и борбе су се водиле непрекидно, но Коста за ово и не зна, он зна 

само за Крчиће Пађене и напослетку Лозовац и ако је Лозовац завршио првог дана то јест месец 
дана пре Пађена. 

Сада после тридесет година писати напамет о овим догађајима, неможе се све 

обухватити, ако се то није раније описала. Зато овде прилажем моје забелешке из тих дана које 
су вођене по реду као неки дневник и ако нисам наводио датум (пошто у рату нисмо имали 
календара) али читаоци ћe пратити дан за даном и тако имати ненаписани датум. У мојим 
излагањима је реч углавном о две бригаде Косовског корпуса док су остале четири бригаде 
оперисале на својим положајима, о чему ћe нам неко од њих писати. На крају мојих излагања 
описана је Пађенска битка онако како сам је видео и преживео. Пишући овај дневник пре 30 

година настојао сам да изгледа више као нека прича, него као неки докуменат, пошто слушаоци 
не желе да им се много прича о борбама о крвопролићу о убијању и касапљењу зато сам борбама 

дао најмање места, а више сам описивао покрете и друге догађаје, који су мање важни или нису 
важни уопште, али тек да се не заборави како је било. Сада то износим како је онда написано 
без обзира шта је важно, а шта мање важно. Надам се да ће други допунити оно што ја нисам 
видео или знао. 

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПАЂЕНСКЕ БИТКЕ (Из ратног дневника) 

Мутно оловно небо, застрто густим црно - сивим облацима који су промицали толико 
ниско, праћени јаком југовином, завили су сва околна брда и покрили лица планина Свилаје, 
Промине, Козјака и Динаре које изгледају као да се стиде догађаја који ће се тих дана одиграти 

на њима и њихову догледу, такве догађаје ове планине у историји нису запамтиле. Јака југовина 
и густи облаци пропуштали су понеку крупну хладну кап кише, док су поља и сва замља, 
притиснута мутном водом и блатом од великих киша које су се тих дана излиле. Лишће пожутело 
и од кише поцрњело, кога вјетар откида и немилосрдно баца у блато. Цела природа изгледала је 
тако тужна као да хоће унапред да оплаче судбину синова са Српске Тромеће који ће тих дана 

положити своје животе у одбрани свога рођеног огњишта. Тако је изгледало Далматинско Косово 
првог новембра 1944. године. 

Летећа бригада Косовског корпуса која је тада бројала око три стотине све нежењених 
младића, налазила се на своме логоровању у селу Рићане код цркве Св. Илије на извору реке 

Косовчице. Изјутра после доручка бригада се постројава за пешадински егзицир како је то 
обично чињено сваког дана када није у борби или покрету. У том тренутку дортча курир из штаба 
корпуса и саопшти команданту бригаде да се бригада што пре спреми за покрет. Пошто смо већ 
били у строју, лако се је било спемити, поделисмо нешто муниције и бригада је била спремна, а 
док смо ми били готови да кренемо, командант бригаде Глишо Марић добио је усмено нерећење 
од команданта корпуса мајора Мијовића. Командант бригаде не саопштавајући никоме добијено 
нарећенје, крену на челу колоне правац Рићане Козјак. Када смо стигли у Карановац колона се 

зауставила. Командант је позвао све подчињене му старешине и саопштио нам нерећење 
команданта корпуса које је гласило овако: Неке партизанске тројке провукле су се ноћу у 
Козјак, има да их одмах пронађете и протерате. 

Командант нареди да прва чета пошаље један вод у извидницу, добио сам нарећење од 
командира да са водом кренем у извићање. Када смо изашли на врх оштре чуке Карановца 
видесмо пред нама у долини у гају Грабовача, више групица и мањих колона наоружаних људи 
како промичу кроз шуму од села Штикова у правцу Рићана, Мећу нама је било одстојанје од 
четри до пет стотина метара. Одмах смо дали наш борбени знак распознавања, они су застали, 

али нису одговарали, дозивали смо их да нам кажу ко је тамо! Они су одговорили: Овде други 
батаљон осме бригаде! Било нам је јасно да је пред нама нека бригада 20. партизанске дивизије. 
Неко од наших довикнуо им је, уреду другови овде је девета бригада! Отварамо паљбу на њих и 
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они нам узвратише митраљеским рафалима, затим почеше да се померају и повукоше се кроз 

шуму. Одатле посматрамо Штиково, више дугих колона силазила је са Свилаје у село и кретали 
се у разним правцима, у самом Штикову као на неком вашару виде се врева људства. Послао сам 
извештај команданту бригаде који је и пре извештаја кренуо ка нама чувши да смо отворили 

борбу. Ови партизани које смо прве срели, били су у долини и они нам нису задавали бригу, већ 
за нас је било важно да заузмемо врхове и главне тачке Козјака Куницу и Црне - пећи. 
Командант бригаде нареди да Други батаљон заузме Куницу, а Први батаљон Црне - пећи и 
Вујовића косу и ако смо били прилично далеко од ових положаја, на њима су се виделе бројно 
јаке снаге, размилели се као неки мравињак. Ту се партизани pacпopeђyjy да бране ове главне 
врхове и чуке. Ми смо се приближавали у стрељачком строју, они су отворили жестоку ватру на 
нас, док смо још били далеко и како смо прилазили ближе ватра је била све јача и жешћа. 

Подилазили смо све ближе њиховим положајима и ако је прилаз био тежак и опасан, наш план 
био је да у први сумрак извшимо јуриш и заузмемо Црне - пећи, ту се развила жестока борба која 
се водила цео дан. Они су упорно бранили врхове Козјака са бројно јачим снагама, а и сам 
положај добар за одбрану у њихову корист. 

Ми смо наступали пребацивали се и подилазили њихове положаје у правом теориском 
пропису, бранећи један другога и засипљући њихова утврђења митраљеским рафалима, тако да 
нисмо изгубили ни једног борца. Тада нам стиже помоћ делови Летеће бригада из 502. корпуса. 
Са овом јединицом је командовао Живко Боровница. Придошла помоћ даје борцима нову снагу те 

смо упркос јаке митраљеске ватре подишли сасвим близу. Пред први сумрак кад смо почели да 
се припремамо за јуриш, са леве стране од нас испод Киевског Бата од села Киева покаже се 
дуга колона људи, пожурили смо да ухватимо везу, јер ако би то били партизани, ми би се нашли 
у непријатељском обручу. Брзо је ухваћена веза, то је био први батаљон Цетинске бригаде 
(Отишћани) који одмах са нама кренуше у напад на јуриш. Удруженим снагама јурнули смо на 
непријатеља и упркос жестоке ватре заузимамо њихове положаје. Истовремено магла се спушта 
на врхове, они су бјежали под заштитом магле и мрака који је тек падао на земљу. Помрчина им 
је овога пута спасила много глава које нам измакоше. 

Црне - пећи и Вујовића - коса били су у нашим рукама, прва ми је жеља била да се 

распитам код мојих Отишћана, одкуда они сада нашли се под Киевским - батом и како су 

партизани ушли њима за лећа, они ми рекше ово: Ноћас око поноћи партизани су колоном 
двојних редова долазили из Сиња право у Отишић, друга колона цестом поред реке Цетине 
правац у село Кољане, док је трећа колона ишла са западне стране Свилаје, прешла Свилају у 
село Маовице и одавде на Козјак. Један борац који је био боље обавештен рече ми овако: 
Прекључе смо добили вест из Сиња од наших пријатеља да се спремају Девета и Двадесета 
дивизије које су мобилисали све људства око Сплита и Сиња и осталих срезова јужне Далмације 

и да је у Сињу око шест хиљада Павелићеве војске усташа и домобрана прешли под команду 
партизана. Павелићев командант Сиња построио своју војску, извршио поздрав команданту 
Титове војске и ставио му на разположење ycтaшкy војску. 

Он ми рече, верује се да их је из Сиња кренуло од 15 до 20 хиљада, (овај број немара 
бити потпуно тачан, ово је само било мишљење наших бораца њих је могло бити и више). Овде 
додајем и ово: Ако се бар нешто може веровати Титову - Дедијерову дневнику, он каже да је 
Далмација дала сто хиљада партизана, ако је половина од тога нападало на Динарску четничку 
дивизију, то би значило око 50 хиљада. Ова наказна усташко - партизанске војска, није имала 

никакве борбене квалификације, али је имала два полета мржње и то: Прво комунистичка 

теорија уништити све националне Србе четнике и друго стара мржња усташа да униште све Србе 
у овим крајевима, пошто нису могли то остварити под Павелића страхо -  владо то им се сада 
пружа прилика са Титом, свесни своје бројне надмоћности и наоружања, мислећи да ће нас за 
пар дана потпуно ликвидирати. 

Овако бројно јака сила напала је прво село Отишић у поноћи уочи 1. новембра. Храбри и 
прекаљени борци Отишићког батаљона који је тада бројао нешто преко 250 бораца, ступили су у 
неравну борбу, храбро се борили да би зауставили ову силу. Борба се развила и водила свом 
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жестином. Четници Отишића који су већ три године држали непрестано фронт против ових 

двоструких непријатеља и одолевали свим нападима те су и сада упорно бранили своје село. 
Фронт је био широк са врха Свилаје до реке Цетине по дужини око 15 км. Ово је било немогуће 
затворити са 250 бораца, али су ипак задржали непријатељску силу до зоре. Борба се водила 

прса у прса ручним бомбама и митраљезима из стојећег става. Требало их је зауставити док се из 
села евакуише, стока и људство коме прети опасност. Партизани докле су стизали палили су 
куће и појате и све што је могло изгорети, да би са тим показали силину своје снаге. У зору 
четници су добили везу од своје мале посаде коју су држали на Свилаји, да јаке партизанске 
снаге прелазе са западне стране Свилаје у усташко село Маовице да одатле поседну Козјак. 
Четници су тада видели да им партизани спремају клопку, пресећи одступницу 15 км. дубоко у 
четничку позадину. Зато у зору хитно напуштају село и јуре свом брзином према Голо - брду 

изнад Подосоја да би се изнад Врлике дочепали Козјака. Иста ситуација је са Другим батаљоном 
у селу Кољане. Партизанска колона из Сиња стигла је главном цестом у село и ту је заустављена 
од Другог батаљона на Дервену. Овај положај добар за одбрану те им нису дали да крену с 
места, партизанске артиљерија тада са цесте близу Драговића, отвара ураганску ватру на Дервен 
тукући га до зоре, у зору Други батаљон видевши шта се ради са 1. батаљоном, да су партизани 

прошли дубоко иза лећа. Други батаљон напушта Дервен и свом брзином хита према Голо - Брду 

да са 1. батаљоном заједно изнад Врлике и села Цјевљана ка Црним - пећима где су их 
партизани већ дочекали напали из Маовица, док су Црне - пећи већ биле у рукама непријатеља. 
Под тешком борбом пробили су се кроз партизане до изнад Цјевљана, али на Козјак нису могли. 

У Цјевљанима се тада налазила Шаторска бригада (Босанског корпуса) под командом 
храброг комамданта Марка Ћућуза. Ту је био и З. батаљон Цетинске бригаде, ова бригада имала 
је четврти батаљон у селу Цетини, али незнам како су они прошли тога дана. Ове две бригаде 
искусне у борбама, оцењују да је узалудно нападати Црне - пећи са источне стране јер је прилаз 
тешко приступачан те би узалуд имали велике губитке, а можда и неуспех па доносе одлуку да 
се пробијају косом до изнад Киева и пробивши се кроз борбу Цетинска излази испод Бата на 

Козјак где се срела са Летећом док је Шаторска задржала положај негде на Сивим - брдима 
измећу Киева и Полаче. 

Овако ми испричаше Отишћани. 

На положају тада добисмо две неповољне вести: Прва вест да је тешко рањен наш 
прослављени командант Бошко Асановић а друга вест да 2. батаљон није могао заузети Куницу, 

те нас партизани бију у десни бок, али у помрчини немогуће оценити наше положаје. Помрчина 
густа као тесто уз то је почела да пада киша југовина је страшно дувала, овај положај освојили 
смо у ноћи те се у помрчини тешко сналазимо. Борци измешани из три бригаде, зато је било 
немогуће одржати везу по ветру и киши. У неко доба ноћи доноси се одлука да напустимо овај 
положај и да прећемо у средину Козјака на чуке Кремањача и Челенка. Дуга јесења хладна ноћ 
праћена ветром и кишом завијена у маглу уз то очекујемо напад одужила се као вечност. После 

поноћи договарамо се како сутра да заузмемо Куницу и очистимо Козијак са кога треба да 
протерамо партизане. 

Летећа, 1. батаљон по сваку цену да заузме Куницу као најважнију тачку Козјака, 2. 
батаљон на Вујовића косу, а Цетинска бригада на Црне - пећи. Крећемо рано пре зоре у највећој 
тишини да под заштитом мрака дођемо под њихове положаје јер је прилаз Куници у току дана 

немогућ. Пришли смо сасвим близу под високу оштру чуку, постављамо пушко - митраљезе на 
погодне положаје одакле ће моћи засипати њихове бункере док се будемо пењали и провлачили 
кроз високе литице, они нас тада осетише јер је већ почело да свиће. Друшкани осуше паклену 
ватру на нас, ми им спонтано узвратисмо истом мером затим пожурисмо да се што пре пребацимо 

под литице које испод њих праве мртви угао. Пењемо се уз литице ногама и рукама, мокро 
клизаво камење клизила је испод ногу, те је успоравало наше напредовање. Жестока борба 
развила се целом дужином Козјака на свим врховима где су нападале наше јединице. Они су се 
упорно бранили и ватра је сипала све јача и жешћа. Изгледало је да неће дати да се заузме и 

144 



освоји ова тешко прилазна чука. Наши пушко митраљези служе нас одлично и засипљу њихове 

бункере, недају им ока отворити. Подвлачимо се на педесет метара испод њих, одавде морамо на 
јуриш јер они почеше да сипају бомбе на нас, које су се котрљале и експлодирале изнад наших 
глава на литицама. Преносимо везу на јуриш! Наши митраљези штите нас верно, затим црвена 

ракета и громогласни узвик ура - ура! Потрчасмо са спремним бомбама, сасусмо бомбе неко у 
бункере а неко под бункере пошто је висина и неможе се добацити. Друшкани искачу из бункера 
а ми ускачемо у бункере, они бјеже низ стрму падину, према Зољу, од експлозива бомби пролама 
се планина, а Куница сва завијена у дим, покушавамо да их пратимо ватром низ падину, али 
њихови митраљези са Зоља зауставише нас бранећи њихову одступницу, неколико мртвих 
партизана лежали су преко камења, двојицу ухватисмо живе, они се извињавају да нису 
комунисти већ домобрани. У исто време наши заузимају Вујовића - косу и Црне - пећи, цео 

Козјак налази се сада у нашим рукама, они су бјежали у многобројним групама према 
Цјевљанским оградама, ми смо их пратили митраљезима, док су нас њихови митраљези 
заустављали са Зоља и друигих чука, тако да је ватра грмела на све стране. 

Наша радост била је неизмерна пјевали смо весело и ако смо бијени куршумума, ветром, 

и кишом, Очекујемо муницију и нарећење да кренемо да заузмемо Врлику, (седим тако у бункеру 
и гледам моју кућу у даљини више од 15 км. нисам тада ни могао помислити да ће то бити 
последнји пут да гледам моју рођену кућу). 

Њихови митраљези стално нас засипљу са Зоља, али су далеко и нису опасни, око подне 
проломи се нека тутњава од Дрниша, за пар секунда загрмеше топовске гранате и сручише се 
под Куницу за двесто метара испод нас, други плотун ближе а трећи поче засипати наше 
заклоне. На сваки плотун падало је од десет до Петнаест граната, како је овај, врх каменит, 

гранате су дизале читаве облаке камења које је сипало по нама. Beћa опасност била је од 
камења, неколико бораца било је већ рањено. Скачемо наниже за 50 метара у литице да би 
избегли од ове побеснеле артиљерије, која је све више засипала наше положје, ово је први пут у 
току рата са комунистима да нас туче овако јака артиљерија. Чудимо се одкуд им оволики 
топови. Разговарамо и резонујемо овако: Цела италијанска артиљерија у Сплиту и Сињу по Паду 
Италије остала је у рукама Хрвата, многи немачки топови са Јадранске обале које нису могли 

извући због порушених комуникација, остали су у рукама Хрвата и артиљерија Југословенске 

војске коју је наследио Павелић, сва ова артиљерија сада је у рукама партизана. Нисмо ни 
сањали да постоји 26. партизанска моторизована дивизија коју су Енглези формирали у Италији, 
Африци и на Вису и искрцали је код Шибеника, која је напала 2. далматински корпус на Лозовцу 
и издајом команданта капетана Томковића, разбили га тенковима и уништили за који ће мо 
случај тек касније дознати. Ова иста дивизија сада је сипала на нас убојну ватру, на овом 
положају нисмо могли дуго остати јер су њихове густе стрељачке колоне јуриле од Зоља на 

Куницу као и на све остале положаје које су наши држали, јер их ми, тучени артиљеријом нисмо 
могли зауставити. 

Они су вероватно били снабдевени енглеским радио - станицама са којима су одржавали 
везу измећу артиљерија и пешадије, чим би се пешадија приближила нашим положајима, 
артиљерија преноси ватру на друге положаје, у том тренутку кад је стала артиљерија, њихови 
митраљези заурлали су на Куници изнад наших глава. Ми смо морали да се повлачимо и ако 
пуни туге за изгубљеним положајем, после овога врха заузимају и друге положаје које су наши 
држали. Наш јад појачала је киша и хладна мећава и град која је непрестано лила. 

Мокри и покисли до гола тјела са слабом одећом а још лошијом обућом долазимо у први 
мрак на наше полазне тачке Кремењачу и Челенку. У неко доба ноћи неко нам је саопштио да 
идемо на Кужину главицу, тамо ће мо добити храну и муницију. Стижемо тамо и заузесмо. 

положај, киша је лила целу ноћ као из кабла храна и муниција не стигоше, ту проведосмо ноћ у 
свануће киша престаје, у неком гају изнад Рићана наш трубач свира збор, то је знак стигла храна 
и муниција. Онако мокри и прозебли потрчасмо да се згрејемо и што пре да стигнемо на зборно 
место, трчећи преко положаја 4. чете угледах под грмом напуштен митраљез пpићox да га узмем 
и понесем, кад у смрекову грми видјех згурена човека, почех да га будим и дижем, али су му 
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и ноге већ биле укочене, промрзао, није могао да се миче само понекад би нешто гукнуо и то је 

једино давало знаке живота, то је био један митраљезац из 4. чете чије име изостављам јер 
незнам за нјегову судбину, био је родом из Бискупије. Позовем Ђурицу Ракетића који је био 
најближе мени те га понесосмо у село у куће Грубнића. Сељаци помогоше те скинусмо мокре 

крпе са њега и обукоше му сув веш и легоше га у кревет, нас двојицу почасте ракијом, затим 
трчимо на зборно место. 

Бригада у строју, командант пита где смо били, рапортирамо шта се десило и дајем 
митраљез у 4. чету. Командант рече: храна и муниција подељена је онима који су били на лицу 
места, а за вас више нема ништа, затим се промисли написа нам дозволу да идемо у штаб 
корпуса, да добијемо храну и муницију и да поправимо опанке и пре ноћи да се вратимо на 
положај. Бригада крену на Козјак а нас двојица у штаб. Ту налазимо непознату јединицу, рекоше 
нам ово је одред Душана Дувњака, стварно први пут се сретамо па су нам непознати. Када смо 
требали да се враћамо на Козјак, стиже неким послом у штаб командант 1 . батаљона Никола 

Томић, рече да га причекамо па ће мо заједно на положај, борба је беснила и чула се на Козјаку 
цео дан. Идући на положај Томић ми рече, имамо данас много губитака мртвих и рањених. 

Поново су пробале Цетинска и Летећа бригада да поврате изгубљене врхове Козјака, 
борба је настављена свом жестином уз доста губитака. Летећа није могла ни да приће под 
Куницу док је Цетинска у једном жестоком налету изашла на Црне - пећи које су држали бивши 
усташе из Сиња и ту направили праву касапницу од усташа - партизана, док су и четници на 
јуришу имали губитака. После краћег времена артиљерија је силом натерала четнике да се 
повлаче, да напусте заузети положај, затим сретамо колону који су носили мртве и рањене ка 
штабу и цркви Св. Илије. Артиљерија од Дрниша бесно је грмела и тукла неке положаје изнад 

села Уздоље. Томић који је био боље обавештен рече ми, чујеш ли оне топове! Овога пута ћемо 
пропасти, заузеће и Косово и нећемо се имати где зауставити. Тјешим га да смо пре били много 
нејачи па га нису никад освојили, ваљда ће мо га и сада одбранити, али он тврди да ће мо 
подлећи јачој сили у томе сретамо бригаду под Карановцем иду са Козјака. 

Пред колоном мајор Мијовић и Глишо Марић, идемо на Кужину главицу, стижемо и 
заузимамо положај, утврђујемо се и правимо бункере, овај положај је добар за одбрану, 

одбранили смо га сваки пут, надамо се да ће мо га и сада одбранити. Командант Мијовић рече: 
Јунаци довде и даље не! Послао сам по храну и муницију тога ће мо имати довољно, ја ћу ноћити 
са вама и самном је тешки минобацач. Док смо се утврђивали и правили заклоне, небо се 

разведри од Динаре поче да дува бура, над Козјаком засјао месец убрзо је мраз забелео по 
трави. 

Команданти разгледају положаје, једна дубока драга спушта се од Трештановца право до 
пред наш положај, овуда могу проћи читаве колоне, а да их неможемо тући јер су заклоњени 
мртвим углом. Командант нареди командиру 1. чете да изабере 20 сигурних бораца и истури 
напред у камењар испред драге за двесто метара напред и полу лево од главног положаја. Ноћ 
ведра и хладна, али мирна, нигде се не чује пушка на нашем сектору те смо мало одахнули после 
тродневне борбе. Десно од нас на Карановцу и Грабовачи налазила се Цетинска бригада, а даље 

од њих Дувњаков одред из Босанског корпуса. Наилази један кирир из Отишићког батаљона и 
прича нам: Данас смо поново јуришали и заузели Црне - пећи и потукли силу партизана, све 
саме усташе, и ми смо изгубили неколико добрих бораца, шта нам вреди заузимати кад нам 

артиљерија неда задржати. Нас 20 брзо се утврдисмо у камењару и чекамо целу ноћ у тишини, 
док пред зору у целом Козјаку поће да се чује неко звецкање и клапарање или се котрља 
камење, још неможемо да видимо, али осећамо нешто велико у Козјаку ово звецање и клапарање 
чуло се све јаче и ближе. Када се појавила зара пред нама се показа право чудовиште. На триста 

метара исрпед нас па до врха Кунице, Црних - пећи и Киевског - бата, колико је грмова и камења 
за сваким је био по један или више партизана, то нису биле колоне нити стрељачки стројеви, већ 
у групама као овце на пашњаку, спуштају се низ Козјак. Ми смо били сигурни у себе и своје 
оружје, и нисмо се плашили њихове бројне снаге и ако је њих било можда 15 хиљада а нас око 
једна хиљада у све три јединице на овом положају. (само 
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кад нас неби тукла силна артиљерија). Муниције смо имали па смо почели да их дозивамо, 

прићите мало ближе да не пуцамо џабе. Они гласно одговарају. "ви пуцали или не ми ако не по 
гинемо морамо доћи ту где сте ви". За њиховим сваком групом или водом ишао је политички или 
неки други партијац са пиштољем у руци и сваки који би узмакао, био би на месту убијен. Они су 

измећу две ватре, ако узмакне смрт је готова, ако јуриша или погинути или не. Отвори се 
жестока борба каква се ретко виђа, њихови митраљески снопови засипљу по нама, али ми смо у 
тврдом камењару и не сметају нам много. Наши митраљези из својих гнезда прецизно гађају и 
косе их, једни падају други прескачу преко њих напред. Брза паљба отворила се из свега оружја 
са обе стране "прави кркљанац" кроз ту митраљеску пјесму понекад чујем промукао глас мајора 
Мијовића са познатим узвиком "Нагари - нагари" Он је био сигуран да ће мо их зауставит и 
потући, ово је била једна од највећих борби у којима сам учестовао у току целог рата. Ми 

спремни и сигурни са оружјем и муницијом у каменим заклонима, а они многобројни и јаки и 
терани пиштољем у потиљак. 

Борба је почела у зору и водила се до десет сати изјутра, они врше јуриш за јуришем, али 
напред се неможе. Журимо се да их што више засипамо и помлатимо да их зауставимо а они већ 

и сада не непредују, већ има читаве гомиле мртвих. Њихови први редови привлаче се потрбушке 
између мртвих и рањних, док њихови митраљези из позадине сипљу на нас жестоку варту да би 
првима омогућили прилаз. 

Ми се свега тога нисмо плашили док нас не нађе њихова артиљерија. У неко доба њихови 
бацачи са Козјака почеше да туку Кужину - главицу на коју је нападала њихова главнина, ове 
гранате откриле су наш положај њиховој артиљерији која поче да туче негде са Свилаје изнад 
Штикова са пута Врлика - Дрниш, гранате су падале у тако великом броју да се пуцањ и 
експлозија уопште нису раздвајали, већ се чуо само један дугачки пролом грмљавине. 

За кратко време, главицу зави црни дим кроз који севаше ватра и заурлаше гвожђе и 

камење бијући и рушећи све око себе. Главица је изгледала као неки страшни вулкан из кога 
избија дим и пламен (као усијана лава). Ово бомбардовање трајало је одприлике око један сат, 
нас 20 који смо били истурени напред у камењару имали смо срећу (ако се ово може назвати 
срећом) да смо били сувише близу или скоро заопкољени њиховом пешадијом, те на нас 

артиљерија није могла тући. На нас не паде ниједна граната, али смо били више изложени 
митраљезима те забављени о себи, нисмо ни мислили шта се догађа у нашој главној линији од те 
артиљерије. Партизани почеше да се померају лево и десно око нас, најхрабрију мећу нама 

почеше да се колебају, одвраћам их да не стварају панику, али одједном видимо да нас 
заобилазе, што значи да је ватра из наше главне линије ослабила, на брзину решавамо да се 
појединачно, пребацујемо у линију наше чете, док се један пребаци остали засипљу непријатеља 
и пребацисмо се без губитака и ако нас прате безбројни снопови митраљеза, чини ми се био сам 
мађу последњом тројком, јер сам некако био лењ у трчању. 

Пребацујући се у нашу главну линију, мислио сам да се за моменат одморим, али 
ускачући у наше заклоне, нашао сам страшно разочарање, јер здравог борца у заклонима више 
није било, неколико њих замичу низ падину цела линија заклона разорена од граната, по 

заклонима мртви и рањени, запомажу зову у помоћ, испребијана и унакажена тјела разбацане 
руке и ноге, други дјелови тјела, камење заливено крвљу, испребијане и разбацане пушке, 
страшан призор! Трчимо нас неколико низ падину до првих пошумљених ограда да би ту 

сустигли бар некога. Изнад Рићана у оградама чујем глас и пиштаљку мајора Мијовића покушава 
да прикупи разбијену једуницу, али иде све тешко једна трећина бригаде је избачена из строја. 
Страшна артиљеријска ватра преноси се на Карановац на Врличане а затим на Босанце, 
партизани заузеше Кужину - главицу и туку за нама низ ограде, бију у бок Цетинску бригаду, ови 

притиснути истом артиљеријом и бочном ватром, напуштају положај и повлаче се према 
Рићанима. Пробамо поново да организујемо одбрану да их зауставимо, али сам положај слаб за 
одбрану а погоднији за напад од њихове стране чести зидови и шума, нигде брисаног простора, 
артиљерија поче да нас бије и на овом положају уз то почеше да бију из ''флакова" који 
пробијају камене зидове и запаљивим метцима који стварају ватру чак и у блату. Ми немадосмо 
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они заобилазе лево и десно, дођосмо на саму ивицу изнар. врела Косовчице и ту се немогасмо 

задржати, јер нас већ бију у бок изнад села Марковца, артиљерија нас стално прати. (По јачини 
ватре и броју оружја ово је била једна од највећих и најжешћих борби које су вођоне у целом 
месецу новембру). 

Ово је био њихов први главни напад на Косово у коју борбу су довели све своје снаге, 
које су имале задатак да освоје "крваво косово" тако су га они звали. У каменитом терену 

немогуће је било изджати артиљериску ватру, спустисмо се у поље код цркве Св.Илије гранате 
стално прате, рањени и мртви на све стране. Ту погибе командир 2. чете Никола Трескавица и ту 
је немогуће задржати се на тако малом простору, неки потрчаше преко моста у Кукар да тамо 
заузму положаје, већина нас крену у поље испод Марковца и ту заузесмо положај, гранате, 
падају у блато па нам мање сметају али још увек наносе губитке. Мајор Мијовић мећу нама он 
каже задржимо их овде до ноћи они ће се морати повући јер не познају положај. Артиљерија 
поново убрза паљбу око напуштене цркве и школске зграде после један сат тога бомбардовања, 

на коси изнад врела концетрисало се безброј њихових митраљеза, топови ућуташе, једна група 
под заштитом ових митраљеза сјури се у долину ка цркви, запалише школску зграду и побегоше 

назад уз брдо. У пољу вода и блато једва се крећемо, тако смо дочекали ноћ када се борба мало 
утишала, која је почела јутрос у зору. 

Тада почињемо да се прегрупишемо сваки у своју јединицу, пошто смо у покрету били 
измешани. Летећа доби задатак да поседне Кукар, до нас је Цетинска, у току ноћи напада није 
било, али борба није престајала целу ноћ, пошто смо сувише близу па ни једна страна није 
дозволила да јој се друга приближи, у току идућег дана пушкарање је настављено, пре подне 
пронађе нас њихова артиљерија и поче засипати Кукар, у почетку имадосмо неколико рањених, 

развукосмо се у неке канале и ровове око њива. Топови бију цео дан, али сада смо у пољу, нема 
камења па су и топови мање опасни. Пред ноћ добисмо наређење да напустимо овај положај у 
блату и да прећемо на косу изнад села Звјеринца где треба да држимо положај преко ноћи. 
Артиљерији од Биочића поче да бомбардује цесту кроз Косово, почевши од Уздоља па до 
Подкоња код Книна  нарочито да би се задржала око железничке станице и цркве Лазарице. 
Хиљаде граната падале су по блатњавим њивама на којима никога није било, понека би 

потрефила и неку сеоску кућу а можда је понеко и од становништва страдао, али никакве војске 

ту тада ниле било. Чудимо се и разговарамо, ко им даје оволику муницију и зашто је џабе троше, 
неки опет објашњвају, они се толико плаше ући у Косово зато морају да дижу морал код своје 
војске да је у Косову све побијено од њихових топова и тек тада војска може слободно ући. 

Патролом одлазим до Калдрме тамо се налази неколико наших бораца наше бригаде који 
су својевољно отишли тражећи хране и одмора. Код Калдрме налазим, Мијовића где држи говор 
пред једном групом од неколико стотина четника, мислим да су били већином из Мосећке 
бригаде, његов говор био је отприлике овакав: "Јунаци немојте да се плашите све ће добро да се 
сврши, ја видим да је тешко, туче нас стршна артиљерија на коју ми досад у герилским борбама 

нисмо научили, ја лично нисам могао никоме веровати ко нас овако туче, зато сам данас ишао на 
врх Промине и са двогледом посматрао цесту од Шибеника до Дрниша, нема један метар празне 
цесте, све је тенк до тенка и камион до камиона. Свакоме може бити јасно да су то Енелези јер 
партизани то немају и сада шта да радимо, пред Енглезима иду партизани, ми би се могли 
пробити до Енглеза, али позади нас у Книну су још Немци и усташе, ако ми одемо према 
Енглезима, а оставимо незаштићена српска села у Косовској и Книнској - крајини, усташе Ђе 

искористити својих пет минута, попалити, поклати и уништити ова српска села и онда зашто смо 

их толико година бранили пa их сада упропастити, зато за сада другог излаза нима већ да се 
повлачимо горе према Тромећи у босанске и личке шуме за десетак дана. Енглези ће стићи до 
Книна а Немци ће или одступити или се предати, ми ће мо тада из шуме ухватити везу са 
Енглезима, они ће обуставити борбу и рат је готов за двадесет дана, а толико можемо издржати и 
сада свак на свој положај да се боримо и бранимо. 

После овога говора слушам многе четнике који се мећу собом договарају зашто да идемо 
у босанске и личке шуме да настрадамо од леда и глади, када можемо да се склонимо у пећину 
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код своје куће, (тамо где смо се некад крили од усташа) где нећемо трпети ни лед ни глад докле 

дођу Енглези. Ово су били већином мештани Косовљани који су остали да (чекају Енглезе, ово 
нису били само они који су били сумњиви или неопредељени већ мећу њима је било и најбољих 
идеалиста и најхрабријих бораца који су напуштали јединице и одлазили да се склоне докле 

стигну Енглези. (Како се касније дознало већина их је изгинула нехтевши да се предају 
партизанина, а они који су се предали издржавали су дугу робију). 

Враћам се од Калдрме ка Зверинцу потпуно деморалисан због неизвесности код Калдрме 
наши сачекали неке усташке камионе, препознали неке кољаче, скинули их са камиона 
поубијали и бацили у Косовчицу, остале пустили да бјеже даље. У Звјерницу све ври као у 
кошници, избеглице из Врличке - крајине са стоком, незнају шта да раде даље, саветујемо им да 
се враћају на немилост партизанима, они не слушају пошто знају шта их чека и ту се крећу у 
неодрећеном правцу. На брежуљку код Смиљанића кућа скупило се око тридесет девојака из 
Отишића ту је у близини био и Отишићки батаљон, оне хоће да продуже са нама, неусуђују се 
враћати код партизана. 

Саветујемо им и напослетку присилисмо да се враћају кући, јер пут, борбе и зима којима 

идемо у сусрет, оне нису способне то издржати, остадоше плачући замрљане у сузама. На том 
положају у току ноћи покретног напада није било, али пушкарање није престало целу ноћ са обе 
стране. Освануо шести дан, артиљерија поче да бомбардује, не само цесту већ свуда редом по 
Косову, али њихова пешадија не креће с места. Ми смо очекивали да ће мо кренути у против - 
напад да их терамо одатле, али у току дана добисмо нерећење да се пред ноћ сви четници 
повлаче из Косова преко Бискупије а одавде изнад Топоља према Голубићу. У Топољу опет 
избеглице и стока притисли село и поље, виде и сами више немају куда, враћају се на немилост 

комуниста. Наићох на групицу мојих земљака и сабораца, испекли овцу и купили негде вино и 
госте се као на доброј години пустише и мене у друштво, питам у шали да није некоме од њих 
(слава), покојни Саво Цвитковац рече, женимо се, зар не чујеш како пуцају сватови. Други мало 
озбиљнији каже ми, малопре сам послао све овце на дар комунистима, ову сам узео себи да се 
бар омрсим пошто их више никад нећу видети. 

Мећу поверљивим борцима прича се нека вест, да је Врховна команда која се налазила 

негде у источној Босни, саветовала нашем штабу дивизије, да кренемо преко Босне њима у 
састав, ради тога напуштамо Косово и крећемо преко Стрмице према Босанском Грахову. Никад - 
нисан дознао дали је ова вест били тачна. Магловита мрачна ноћ крећемо према Голубићу око  

поноћи стигосмо тамо, терен непознат помрчина густа, питамо сељаке какво је стање у том селу, 
они кажу, наш батаљон је на Пљешевици на положају у селу нема нико можете без бриге да се 
одморите. Распоредили смо се по кућама Вуковићи и Дамјановићи, сељаци наложише добре 
ватре, ово је седми дан и ноћ проведени под сталном кишом на положајима, сада под кровом 
заспао сам и време је прошло невероватно брзо, у зору стражари дадоше знак за узбуну, 
потрчасмо из кућа и хватамо положај и заклоне око кућа и зидова. На пола км. пред нама горела 

нека кућа, неко каже запалили партизани, други мисле можда су четници наложили ватру и 
нехотице запалили. Тада поче да свиће дан и ми видесмо да се налазимо у долини коју су са 
свих страна надвисила брда, са којих би нас доле могао камењем тући. Брегом изнад нас око 
двесто до триста метара кретала се колона људи према Пљешевици још се није добро видело те 
их неможемо познати, тражимо везу. Ко је тамо!? они одговорише, овде Динарски! Помислили 
смо да је то Динарска бригада којом је командовао Јово Грубнић, али то је био динарски 

партизански одред. Наши почеше слободно да се крећу, они видеше да су нам подвалили те 

почеше звати, идите овамо штаћете ту у долини, наши слободно почеше прелазити неке њиве а 
они распале из митраљеза по нама, један нам борац погибе а други је био тешко рањен. 

Отворисмо паљбу и потрчасмо уз брдо према њима, они су имали надмоћност положаја 
јер је висина у њиховим рукама, бранили су се упорно и повлачили се стопу по стопу према 
Пљешевици. Голубички батаљон који је ноћио на Пљешевици када се отворила борба, видевши 
пуно село војске а незнајући ко је, напустили су Пљешевицу и повукли се на неку другу страну, 
вероватно према Стрмици. Терајући партизане уз брдо, наши ухватише једнога на трку, он каже 
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немојте ме убити ја вам могу дати корисне податке. Командант ми нареди да га спроведем у штаб 

дивизије који се налазио у Голубићкој школи са друге стране Бутижнице. Одведем партизана до 
штаба у једној кући покрај ватре седео је војвода Ђујић са завијеним шалом око врата и 
подбулих очију, био је болестан у грлу и једва је говорио, јавих се једном од његових пратилаца 

зашто сам дошао, он yђe унутра и каза војводи, који му љутито нешто рече, нисам могао 
разумети. Онај се врати к мени и рече: (Војвода се љути што их к њему доводите). Објасних му 
да овај xoћe да каже неке корисне податке о кретању њихових јединица, и тако он узе 
друшкана, а ја назад на положај где се води борба. Ступивши поново у борбу нисам се сетио да 
упитам дали и Летећа учествује у овој борби. Мећутим Летећа се повратила у село на одмор и ја 
сам се нашао у Цетињској бригади, борба је била тешка од раног јутра до касно увече, партизани 
су изнад нас па су нас приковали за земљу и повлачили се пред нама, тако да смо потрбушке 

испузали до под врх Пљешевице, у први сумрак пожуримо на јуриш да заузмемо врх да би пре 
помрчине оценили положај да би се могли распоредити за ноћ. Тек што кренусмо на јуриш они 
искористише маглу и побегоше према Вршини. Запоседамо голи врх Пљешевице онако знојави и 
мокри, која је била завијена у густу маглу, из које се цедиле хладне полусмрзнуте капљице, са 
Динаре је дувао јак хладан ветар, убрзо је почела да мрзне на нама наша мокра одећа. 

Старешине наредише да морамо држати Пљешевицу до сугра или док не стигне смена, 
храна и муниција мора стићи очекујемо што пре. Пошто смо провели цео дан у борби ово је већ 
други дан како ништа нисмо јели, нити добили муницију. Хладноћа је била страшна неиздржљива 

за нашу слабу одећу а храна и муниција нису стигле, пута нисмо познавали те смо чекали док 
сване да напустимо Пљешевицу јер смо већ били неспособни за борбу, у свануће почесмо да се 
повлачимо кроз маглу према Голубићу. Партизани који су ноћили у колибама измећу Пљешевице 
и Вршине кренули су у зору спремни да нас нападну и видевши да ми напуштамо положај без 
борбе. 

Пожурили су кроз маглу и стигли нас на најгорем мјесту када смо са врха кренули низ 
падину, нападну нас јаком ватром са врха Пљешевице у лећа, другог излаза није било него брзо 
одступање према Голубићу. Том приликом, тешко је рањен Душан Рнић у главу, изгледало је да 
је мртав, зато они који су били присутни нису хтели да га носе, мислећи да је мртав и рачунајући 
да ћемо поново ићи заузети Пљешевицу те га пренијети касније. 

Тога јутра Летећа је кренула из Голубића да нас смени на Пљешевици, они су ишли 
другим правцем у десно те се уопште нисмо срели, али они су видели и чули када су нас 

партизани напали у лећа. Распоредише се и кренуше у напад, нашавши Душана још жива брзо га 
пренесу у болницу, затим нападну партизане свом жестином где се развила јака борба. Борци и 
старешине Летеће бригаде који су пре кратког, времена завршили курс герилског ратовања били 
су спремни и искусни а овога пута и неустрашиви јер су познавали све партизанске трикове и 
лукавости, ступили су у ову борбу и освајали стопу по стопу и заклоне један за другим, докле су 
коначно завладали врхом Пљешевице. Партизани нису одступали далеко, пошто њихова команда 

терала их је да сваку стопу заузетог терена морају бранити по цену великих жртава. И људства 
су имали довољно чије животе нису много ценили (све усташе, домобрани и понеки заробљени 
четник) зато су их терали као стоку на клаоницу. Cpeћa је била тога дана на страни четника јер 
је планина била завијена у густу маглу због које њихова артиљерија није могла дејствовати, зато 
су наши имали успех и нису имали жртава. Са јаким снагама партизани су вршили против - напад 
на Летећу, али је нису кренули са места. Тако је обично било у свим борбама где није учестовала 

артиљерија победа је увек била на нашој страни и овога дана сви њихови напади одбијени су и 

ако је Летећа пре недељу дана била разбијена и изгубила велики део својих бораца. Наши 
поново преузимју гоњење непријатеља према Вршини, али су већ били на измаку физичке снаге, 
тада им стиже у пoмoћ то јест смена једна бригада Косовског корпуса, незнам тачно која, јер као 
што сам рекао тога дана нисам био са њима већ ово су ми сутра испричали по повратку са 
положаја. 

У току идуће ноћи време се страшно погоршало, наишла је олуја из које је пљуштала 
киша пpaћeнa градом и јаким ветром, док је на планинама падао велики снег тако да је 
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била под дубоким снегом, на којој се више није могло опстати, наши се тада повлаче на брда 

изнад самог села и ту смо задржали положај, овако време трајало је два дана и две ноћи а у том 
мећувремену ни једна страна није могла да предузима напад. 

Многе избеглице из Голубића били су већ упућени у Стрмицу одакле се очекивао покрет 
према Босанском Грахову. Стигла је нека вест да се Први Личкики корпус концетрисао у Плавну 
одакле треба да кренемо преко Босне. Команда је тада промјенула одлуку и од тога се правца 

одустало. После два дана време се очистила, киша и снег су стали дошла је ведрина са оштром 
буром. Око поноћи Летећа добија нарећење за покрет то је одприлике било 12 новембра. 
Поделисмо нешто муниције и крећемо на Пљешевицу, добили смо водиче једна тројка четника из 
Голубића, у почетку смо одмицали брзо, али када смо стигли у висину снега било је теже, како 
смо ишли снег је био све већи, кретање теже и спорије, западали смо у сметове за метар дубоки, 
клизави гумени опанци клизе низ брдо а ми вучемо уз брдо, падало се и нарочито је било тешко 
за митраљесце. У зору стижемо на врх Пљешевице, бацамо бомбу наш борбени знак нашим 

јединицама које наступају у истом правцу. Планина завијена дубоким снегом а равница, нигде 
заклона, ако се овде отвори борба, у свануће видесмо испод пола км. једну камениту косу према 

Вршини и Сувопољу, добри заклони и одбрана према тој страни. Крећемо у јачини једне чете да 
заузмемо тај положај и стижемо близу леве ивице косе. Мећутим партизани који су ноћили у 
колибама измећу Пљешевице и Вршине и они су пошли да поседни врх планине па када су чули 
нашу бомбу, пожурили су да пре нас заузму камењасту косу. Са Динаре нас бије хладна ошрта 

бура на замрзлом дубоком снегу, ноге мокре премрзле у слабој обући, руке још горе прсти се 
укочили и одказали послушност, од поноћи до сванућа на сваком леду оружје замрзло, ретко 
који да може отворити затварач, смрзле руке замрзли затварачи, тако да нисмо били способни за 
брзи напад и борбу. Партизани још топли, тек што су изашли из колиба, уз то они знаду за нас, а 
ми њих још не видимо, они упадају у сред положаја каменасте косе и отварају митраљеску ватру 
на нас, ми се нађосмо на тридесет метара од ивице камељасте косе а на педесет метара испред 
њихових митраљеза, они у тврдим заклонима, а ми на чистом дубоком снегу. Наши повикаше, 

против - напад на њих или ће мо сви изгинути, почесмо да отварамо брзу паљбу из стојећег 
става где се који нашао, али руке смрзле и не иде лако, неколико наших бацају бомбе али не 
помаже, они све више наваљују са десне стране, испед мене погибе наш водич четник из 
Голубића који је ту био испред мога вода. 

Натераше нас на одступање, разбежасмо се и трчимо преко голог снега митраљези нас 
засипају рафалима и дижу облаке снега око мојих ногу, никад пре нису ме тукли митраљези у 
лећа са толике близене, мање од педесет метара, очекујем када ће ме пресећи рафал и чудим се 
како слабо гађају (ваљда су и њима смрзле руке). У исти моненат Цетинска бригада стиже на врх 
Пљешевице, где смо ми мало пре бацили бомбу, тада чујем познат глас Бранка Јовчића који 

довикаше! "Веза Миле Рнић удри из шарца по оним бункерима, ено партизана, наши одступају". 
Митраљези заштекташе са врха изнад моје главе, запао сам у дубоки смет снега и немогу да 
трчим партизански митраљези стално дижу облаке снега око мене, рескирам и легнем у снег. 
Митраљези и пушке тада укрстише паклену варту изнад мене, ја лежим у снегу и уживам, руке 
почеше да се загрејавају, наши одозго наваљују почеше заобилазити лево и десно. (Ово нису 
били шкољари него Врлички партизански одред. Један друшкан из мог Отишића био је ту рањен 
и када се повратио у село причао је како га ранио Миле Рнић из шарца). 

Бранили су се упорно нису били вољни да нам дозволе прилаз овоме положају, већ бију 

као бесни, најзад видевши да их наши заобилазе са стране, почеше да их бију у бок и са леве 

стране, они тада напуштају положај и бјеже према Вршини, њихови многобројни митраљези из 
позадине бранили су њихову одступницу. Наши наступају према камењару и траже колико нас је 
мртвих. Нећо Тркуља први ме виде у снегу и каже (ено једнога мртва у снегу). Подигох се и 
кажем, иди ти даље ја нисам мртав, он пита дали сам рањен, ислричам му како сам легао у снег, 
а он се смеје и каже, паметно си урадио јер иначе би погинуо. 
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Крећемо напред са тога положаја видим цео наш корпус развио се у фронт, од нашег 

корпуса у десно Босански корпус до Крчића, наступамо према непријатељу и ако нас засипају 
ватром ми наваљујемо у правцу Вршине, испочетка ишло је добро и изгледало да ће мо кроз 
тешку борбу заузети Вршину, али око десет сати појавише се њихове многобројне дуге колоне од 

Полаче и Киева, колоном су долазили до близу фронта затим се развијали у стрелце и 
прихватали борбу, док су они који су дотле тукли се са нама, повлаче се у позадину на одмор. 
Све ово ми смо посматрали са нашег положја немогавши им ништа јер артиљерије нисмо имали 
осим једног тешког бацача. Они су то знали па су зато довели ову велику бројну силу да се 
смењују пред нашим очима, они су имали бројну силу а ми добре положаје, борба је трајала 
целог дана упорна, страшна, жестока. Митраљези као у хору гроктали су од Крчића до Динаре 
дужином целог, фронта и сипали дуге рафале куршума са обе стране. Ми смо имали једну 

стрељачку линију а они су имали више линија позади једна до друге, јер ту су ваљда биле 
Девета и Двадесета дивизија, поред партизанских одреда који нису били под дивизијама. 
Ниједна страна није напредовала ни тамо ни овамо, губитци су били велику, падали су и гинули 
један за другим, али попустити није смела ни једна страна у току дана, јер онај који би пре 
попустио то би значила потпуна катастрофа за њега. 

Ми смо се спустили са Пљешевице према Вршини до испод снега јер доле га није било и 
ту смо остали цео дан, у неко доба близу мене рањен је један наш борац Васо Драгићевић, метак 
прошао кроз кичму излила се крв, требало га је што пре пренијети до Голубића да му се укаже 

лекарска помоћ. Носити га на рукама без носила преко планине и дубоког снега било је врло 
тешко, пала је коцка на мене да га са још тројицом носим, за нама је стизала још више рањених 
и мртвих. Причају нам да је већ осам бораца Летеће избачено из строја. Мећу љима један од 
најхрабријих водник треће чете Саво Цвитковац. Борба је трајала до касно у ноћ непроменљиве 
cpeћe, а када је ноћ прекинула борбу, обе војске повукле се у своје полазне положаје, 
остављајући по једну јединицу на истакнутим положајима као стражу. Сутра - дан није било 
јаких напада, али борба се настављала на истом месту. Пљешевицу од тада стално држе на 

смену бригаде Косовског корпуса, а када се осети навала тада учестује цео корпус. Летећа доби 
нарећење да из Голубића пpeђe у Книнско - поље пошто је дотле била преполовљена. 

Овде смо имали задатак да пазимо по ноћи ако би се партизани негде крадом провукли у 

нашу позадину и изазвали неред. Мијовић је био опрезан и у том погледу, преко дана смо 
одрећивани као помоћ сеосиким одборницима за сакупљање хране по још слободним селима, 
морала се прехранити војска и избеглице које стално пристижу. Негде око 20. новембра наши су 
поново вршили напад Босански и Косовски корпус од Крчића до подинарја, у овом нападу нисам 
учествовао, био сам са одборницима у Бискупији на сакупљању хране (жита) и нисам сигуран за 
тачан датум. Учесници из ове борбе причали су ми како су четници тога дана имали успеха, 

изабацивши партизане из њихог одбрамбеног положаја, гонили су их у стопу преко Полаче, 
Вршине и Суво - поља до Киева, том приликом упавши дубоко у непријатељску позадину, 
заробили су партизанску кухињу, баш кад је био готов ручак за партизане на положају. Њихова 
пypa и месо допали су у руке четницима. Ови упочетку нису смели јести, бојали се да су им 
подвалили отров у храну, али глад нема очију неки су почели да једу, уверавајући остале да 
друшкани нису имали времена ни своје појести а камо ли спремити отров, затим су навалили и 
слатка појели заробљени ручак. (Тако су још у ћезани у Италији причали о томе). Тако пробивши 

фронт могли су терати непријатеља до Врлике, али на томе нису инсистирале остале јединице. 
Стигавши до изнад Киева ту их заустави непријатељска артиљерија, тако да су морали да се 

зауставе и постепено повуку пошто су били дубоко увучени мећу партизане, у току ноћи 
повратили се на своје положаје на Пљешевицу, јер су стално праћени артиљеријом коју су 
партизани тада имали у изобиљу.  

(Овде се мора посебно нопеменути још једна ствар без које ова излагања неби била 
потпуно објашњена. Када смо ми 6. новембра напустили Косово и прешли на десну страну 
Крчића до подинарја, Немци који су дотле седели у Книну и повремено тукли артиљеријом и 
партизане и нас кад би се измешали, сада видевши да им се партизани приближују преко Косова 
и Врбника, 
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истурили су своја утврђења према партизанима са леве стране реке Крке на Врбнику, Љубчу, 

Коњу и истуреним делови према Бискупији, Топољу и Буруму, ту су стално вршили артиљериски 
двобој са 26. партизанском дивизијом, али њихова пешадија није преузимала никакве покрете). 

Избеглице су још увек пристизале нарочито жене и девојке, већином из косовских села 
које су кријући се провлачиле измећу фронта и доносиле храну и oдјeћy то јест понешто веша и 
чарапа својим четницима на положај. Оне нам причају многе ствари, једна каже видела сам и 

немачке и партизанске тенкове али партизански су много већи од немачких, у њима су неки 
људи црни као, коњи, ми им назвасмо добро јутро а они се смију, нешто мумлају мећу собом и 
ништа нам не одговарају. Један старији човек од Шибеника објашњава нам да су то афрички 
црнци који служе у енглеској војсци. Друга жена каже, има Италијана мећу њима, ја сам слушала 
како један говори италијански и похваташе све кокоши по селу. Око 25. новембра мећу тим 
женскима стигала је у Голубић и моја сестра, ишла је преко педесет км. из партизанске 
позадине, нашла брата у Голубићу дала му нешто хране и веша што је могла пренети под својом 
одећом и брат је упутио код мене у Книнске - поље. 

Она ми каже да партизани код њих причају да они по сваку цену морају до 27. новембра 

заузети Книн, она је била вољна да остане ту са нама и да продужи пут са нама, јер су им 
комунисти дали до знања да ће мобилисати и женске за комору, натерао сам је да се врати кући 
јер су отац и мајка и стари и болесни и она је једина која им може помоћи, плачући и преко воље 
растала се од мене и продужила преко Топоља за Косово. Такоћер су нам причале жене које 
далазе из Врличке крајине да они тамо са чудом посматрају сваки дан колоне на стотине кола 
који вуку рањене и мртве према Сињу. Наш народ се чудио ко их толико потуче и колико их још 
има живих када су толики изгинули. То је била нашем народу нека утјеха и нада да ће мо их 

напослетку све побити пошто толико гину. Колоне жена и девојака од Сиња пролазиле су сваки 
дан према Козијаку носећи храну и одећу њиховим ослободиоцима? У пролазу би весело и 
подругљиво подвикивале нашем тужном народу: "дадемо другарице на Книн! На Книн!" Али када 
би се враћале назад нису више весело подвикивале, већ су пролазиле кукајући и проклињући 
Книн, Косово и четнике, јер им сву њихову младост покосише. 

Док је Летећа била у Книнском - пољу нисам могао редовно да гледам ток и резултате 

борбе горе на положају, које су воћене стално дању и ноћу од Пљешевице до Крчића, прелазило 
се из одбране у напад и обратно, али углавном већих покрета није било. Наши су бранили своје 
положаје, а они су артиљеријом мрвили наше снаге. После 25. новембра њихова артиљерија 

почела је све више да појачава ватру на ове споменуте положаје, која раније није била тако јака 
на овом сектору фронта, вероватно су комунисти довукли већи део њихове артиљерије која је 
раније била концетрисана око Косова. Сада су осетили где их боли па су је довукли преко 
Врлике на Киево, Полачу и Суво - поље да бомбардују четничке положаје. 

Време се страшно погоршало, падала је непрестано јака хладна киша која је продужила 
сутра цео дан још јаче помешана са градом и мећавом, која је мрзла горе на брдима. (Време је 
изледало као уочи Нојева потопа). Ако је постојао?. 

Тога дана непријатељ врши јаки напад на све споменуте положаје, нарочито страшно 
дејство имала је њихова артиљерија без које они неби имали никаква успеха, као што се 

показало у току последњих 20 дана на том сектору нису напредовали ни корака. Сада појачани 
артиљеријом које ми немамо, они су били сигурни да ће надјачати, артиљерија би прво тукла 

неку чуку или истакнути положај, одмах за топовском ватром јуришале би њихове многобројне 
колоне пешака и заузимале четнички положај. Посматрам једну чуку изнад Врлоља, мислим да се 
зове Урљај кога је држала једна босанска јединица, партизани врше напад, али Босанци недају 
ни прићи, они тада концетришу топовску ватру на Босанце на Урљају, изгледало је као да ће га 
сравнити са долином. Четници напуштају чуку и спуштају се у подножје према Врпољу, 
партизани излазе на Урљај који је још сав био у диму. Босанци се прибраше и крећу на јуриш те 

ручним бомбама преотеше Урљај од партизана, после непуна пола сата артиљерија на исти 
начин тера Босанце са чуке и партзани је поново заузимају, Босанци се поново концетришу 
нападају и заузимају чуку, овако је трајало све док није пала ноћ. Урљај је тога дана често 
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господара, ову чуку наводим као пример, јер овако је било на целом фронту којег, су наши 
држали. 

Нарочито је била отежана одбрана Пљешевице због, страшног времена, јер тај голи 
високи врх изложен свима ветровима и хладноћи која jе била неиздржива за нашу исувише 
сироманшну спрему. (Читаоци ће приметити да се често жалим на кишу и хладноћу, то је тачно 
да је невреме било један од непријатеља). Наши борци сувише слабо обучени, како су изненада 

напустили куће за прошли месец дана борећи се у оном каменитом кршу, поцепали су све на 
себи и остали у самим крпама (ретко који да је имао војнички шињел). (Изгледали су као 
уроћеници у џунгли). Обућа сасвим подерана, било их је потпуно босих, храна недовољна а 
нарочито нередовна понекад би прошло више дана а да се храна уопште не добије. Све то скупа 
исцрпело је људску снагу тако да је било немогуће издржати стално на једном високом брду као 
што је Пљешевица. Док су партизани имали и сувише бројно јачих јединица те су могли на смену 
да се одмарају и припремају. Да је време било сувље и погодније, наша одбрана би била много 

јача и отпорнија и непријатељ би имао више губитака поред свега тога они су изгубили више 
људства него што је нас свих било у одбрани. Рачунајући само оне које су превозили у Италилу 
на лечење. 

Поред свих тих невоља муниције смо имали све мање, а без које се не може ратовати, 
овако стање било је код нас око 27. новембра те вечери посматрам Пљешевицу кроз кишу и 
мећаву, партизани прешли врх и спустили се у пола стране изнад Голубића. Четници одоздо са 
нижег брда изнад села, митраљзима сипају ватру на њих. Они одозго туку из митраљеза и 
топовским гранатама чисте пут испред себе, кроз пламен експлозива дижу читаве облаке 
камења, флаковима пробијају заклоне одакле се бране четници. Страшно је било посматрати из 

даљине а како ли је било тек ту на лицу места. Ноћна помрчина притисла је земљу и борба се 
више није могла оценити, киша је непрестано лила, како се даље одиграло те ноћи није ми 
познато. Тек сутрадан сазнао сам да са Голубићем нема везе, наши су га напустили. Киша и 
мећава нису престајале, артиљерија бомбардује положаје које држи Босански корпус и 
Гардински батаљон и још почеше да туку села Врпоље и Книнско - поље. Око подне партизани 
се појавише на Вељуву измећу Врпоља и Голубића. Летећа доби нарећење да заузме положај у 

Врпољу према Вељуву, прилаз је био врло тежак трчали смо преко блатњава поља и голих њива 

пуних воде, они су одозго митраљезима тукли по нама, стигли смо до места где је погодније 
држати положај и отварамо варту на њих, они тада довлаче флак на Вељув и са њим почеше 
пробијати наше слабе заклоне, већ неколико бораца било је рањено, мећу њима и командир прве 
чете, са тешком муком дочекасмо ноћ (тада не виде да нишане). Преко ноћи на смену смо 
држали положај први и други батаљон, у току идућег дана артиљерија наставља своју паклену 
игру. После подне добисмо вест да је Голубићки батаљон блокиран у железничкој станици у 

Голубићу. Нарећење да кренемо у напад преко Врпоља и да по сваку цену морамо помоћи да се 
овај батаљон пробије из блокаде. 

Главнина Босанског корпуса кренула је у напад преко Врпоља ка Вељуву и осталим 
споредним положајима. Летећа је била на левом крилу до Граховске бригаде поред нове пруге и 
великог моста који се протеже под Вељув. 

Напредовање је било врло тешко и опасно и за велико чудо време се разведри и показа 
се сунце ово је први пут за месец дана тако да је њима лако било посматрати како се ми кроз 

блато привлачимо. Ватра, је била невероватно јака са обе стране, они имају положај, а ми 
нарећење по сваку цену да се батаљон спасе, ни једна страна не попушта Босанци су били лоше 
среће тога дана јер, поред осталих погинула су им два најхрабрија борца, које сам познава и то 
су: Славко Јанковић из Шаторске бригаде и митраљезац кога, су звали "Баћовић" из Граховске 

бригаде. Наша намера је била да пред ноћ извршимо јуриш на њихове положаје како би све 
партизане од Голубића привукли на себе, тако да Голубићки батаљон искорисристи моменат и 
пробије се из блокаде. Са десне стране Бутишнице наступао је Гардински батаљон испод 
Жагровића и ту изненада напао неку партизанску јединицу, потукли је, до ногу и натерали на 
бегство. Тада стиже вест да је Голубички батаљон прошле ноћи искористио помрчину, преварио 
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партизане и извукао се преко набујале Бутижнице и отишао у састав свога 502. корпуса на 

положај. На том положају затече нас ноћ, положај држимо на смену као и прошле ноћи. Другог 
дана борба се водила на све стране. Непријатељ наваљује на Босанце и Гардински батаљон док 
на Летећу са Вељува туку флакови, али нису покушали да се приближе. Артиљерија све јаче 

туче наше положаје као и села и поље где није било никога, истим темпом како су пре месец 
дана тукли Косово, тако сада туку Топоље, Книнско - поље и Врпоље. Долази још једна ноћ на 
истом месту и исте среће. Борба непрестана, борба дању и ноћу, бораца све мање и ово што их 
има живих скоро су на измаку снаге. Освануо први децембар дан некако мутан, артиљерија 
потреса земљу. Немци из Книна баце понеку гранату на партизане, а они им одговоре са дест на 
њихову једну. Немци су у својим утврђењима и не излазе напоље само се бране свјом 
артиљеријом. Измећу грмљавине топова чује се непрестано кркљање флакова и митраљеза. У 

неко доба дана видим једну јединицу да одлази из Книнског - поља према Загровићу, распитам 
се која је то јединица, неко ми рече да Ћућузова бригада спроводи босанске избеглице у Лику, 
са њима је отишла и пратећа чета Косовског корпуса која је руковала са неколико тешких бацача 
- мина, то нам је била једина артиљерија, којом смо располагали. 

Један део далматинских избеглица отишао је раније у Лику, док највећи број избеглица 
налазио се још по слободним селима око Книна који су чекали до последњег часа, када крене 
сва, војска и тада ће и они напустит своју кућу, и не слутећи шта их очекује. Гледајући за оном 
колоном преко Загровића пожелео сам како би и ја радо продужио са њима да што пре измакнем 

из ове клопке, али мора да се чека док падне нарећење, уверен сам био да старешине знаду шта 
раде. Тако проће и тај дан и доће ноћ, небо се поново разведри као да је судбина хтела да ову 
последњу ноћ, видимо звезде свога родног краја, али напротив звезде се нису могле видети од 
дугих и честих рафала светлећих метака који су сакривали звезде. Око поноћи нарећење за 
покрет, поделили смо сву муницију, сваком борцу по неколико шаржера митраљеске муниције, у 
случају да неки митраљезац или помоћник погине, сваки би био у стању да настави руковати са 
митраљезом, док друге спреме нисмо ни имали. Крећемо са положаја из Книнског - поља на 

Жагровић и рано пред зору стижемо код Старе Страже, испод раскрснице где се раздваја цеста 
према Пађанима и Кистањама, одједном колона застаје, са чела се преноси веза да остане сваки 
на свом месту докле се ухвати веза са Пађенима, пошто је у току ноћи изгубљена, исред нас за 
непун км. митраљези су неуморно лајали. Стојимо и седимо поред пута, колона из позадине све 

више пристиже, цеста се пунила и гомилала. Борци и избеглице, старци, жене, дјеца, натоварене 
кола, коњи, магарад, све се више пунило гомилало око нас, изгледало је као неки велики вашар, 
само не тако весело као на вашару, народ је био тужан и жалостан јер напушта кућу и креће у 
изгнанство. 

(Изгледали смо као библијски Израилци у пустињи, са разликом што око њих није било 

наоружање које се око нас склапало, напротив за њима се затворило море и потопило њихове 
непријатеље те их више нису гонили, а око нас се склапао страшан обруч непријатељског оружја 
које ће сутра донијети страшан дан редак у историји и непознат у овим крајевима). 

Кроз ту гомилу народа пролазе неколико наших истакнутих воћа и команданата: војвода 
Бране Богуновић, мајор Новак Мијовић и више других истакнутих старешина. Мећу борцима се 
водио овакав разговор: Овде ћe мо вероватно чекати док сване а онда ће мо под борбом кренути 
према Пађенима. Небо, је било ведро, по земљи се је бјелио мраз, већ је почело да свиће, народ 
се узгужвао по цести пошто хладноћа неда стајати на једном месту. Иза Динаре се одједном 

показа сунце, али некако мутно и хладно као да нам је хтело најавити, да се тога дана немамо 

чему радовати, у истом моменту однекуд се зачу артиљериска грмљавина у овој гужви нико већ и 
необраћа пажњу одакле се чује, али за пар секунди гранате се срушише посред гомиле народа, 
ватра је била толико честа и многобројна јер су укрстили са свих страна. Једни су тукли од 
правца Радучића, други са Врбника трећи са Полаче четврти из Голубића или негде са Сувопоља 
пошто су гранате долазиле од тога правца. У оволикој гомили народа губитци су били страшни 
можда ниједна граната није експлодирала, а да неко није погинуо. Борци се развише у стрелце и 
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одмакоше лево и десно са што више растојања да би избегли испод ове убојне ватре, али многе 

избглице нису знали да се снађу нити шта да раде за моменат, ускомешали се на цести а 
артиљерија сеје смрт на сваком кораку, то је био прави ужас, посматрати овако нешто (људска 
машта уопште неби могла замислити) већ само онај ко је то доживео и посматрао, као да се 
пакао сручио на земљу. 

Борци су гинули и падали рањени, али то није тако страшно кад погине човек, борац, већ 

је било страшно и жалосна посматрати оно, кад мајка држи дјете одојче на рукама крваво мртво 
без пола главе или тјела и кука из свега гласа, или гледаш мајку где лежи мртва у крви или 
рањена а око ње дјечица цвиле и незнајући шта се ово све догађа, срце да пукне од јада 
гледајући, или гледаш отац мртав а око њега дјеца и жена кукају, чини ми се ова кукњава 
надмашила је топовскиу грмљавину. Испретурана кола, коњи, магарад и сва она бедна спрема 
коју је народ могао собом понијети. Кукњава народа није престала цео дан, ми борци смо се 
размакли по шуми. Летећа је заузела положај у оградама измећу две цесте које воде према 

Радучићу и Пађенима, артиљерија је непрестано тукла цео дан померајући час десно а час лево 
напред и назад чистећи сваки корак терена. Борци су падали један за другим, уопште се не 

сећам дали је неко у Летећој тражио бројно стање тога дана, нити се зна колико их је погинуло, 
увече сам слушао Босанце где разговарају да је из Босанског корпуса погинуло око тридесет 
бораца, мећу њима један истакнути командант Душан Дувњак. Време је било тако лепо и 
сунчано, ово је једини дан од како су ове борбе настале, као да је и време хтело да њиховој 

артилерији даје чистије видике да би могли прецизније гађати и наносити веће жртве, ова 
страшна ватра није се зауставила докле није пала ноћ. У неко доба ноћи преноси се веза да 
Летећа напусти овај положај. Крећемо колоном по један назад према Загровићу, када смо стигли 
у Загровић одакле се види цела Книнска долина, преноси се веза да ће мо заузети положај 
напред према Зеленбабиним кућама. У то време заустављамо се код неких кућа, почеше отварати 
неке појате мислећи да ће овде за моменат одморити, уствари чекали смо нарећење где да идемо 
заузети положај, и тада команда за покрет, крећемо некуд убрзаном и трчећим кораком, незнам 

ни сам у ком правцу преко неких њива и зидова, заустављамо се на некој коси пред нама је зид 
у правој линији а преко зида неколико мањих њива, толико сам могао у ноћи оценити. 

Ту налазимо Граховску бригаду већ заузела положај дуж зидова, ми заузимамо лево од 

њих а још више у лево од нас на неким чукама изнад тунела налази се Гардијски батаљон. Још 
се нисмо довољно распоредили кад од једном из Голубића зачу се неко урликање, пјевање, 
лајање, вриштање и понеки митраљески рафал, затим све чешће и ближе, преноси се веза са 
десне и леве стране, партизани врше напад из Голубића да их добро дочекамо и пустимо што 
ближе да би их што боље потукли, преноси се веза да нико не пуца да не отварамо положај док 
не падне команда затим се зачу неко шушкање и рушење зидова испред нас за сто или више 

метара, то су њихови бомбаши и стрелци привлаче се потрбушке преко њива, далеко за њима 
око пола км. чује се вриска, ларма, звиждање и урликање партизанки које су добацивале 
безобразне псовке и резвратне њихове речи четницима. Њихови узвици били су помешани са 
митраљеским рафалима, са овим су хтели да привуку нашу пажњу на њих у позадини, да би 
њихови бомбаши допузали до наших положаја тако неопажени, нама су били познати сви њихови 
трикови кроз четверо - годишњу борбу те смо и овде шапатом преносили везу. Осматрај добро 
они се привлаче. 

Небо је било ведро и сваког смо могли видети како се привлачи преко њиве која се 

белила под мразем, кад су дошли сасвим близу испред нас и њиве се зацрниле од њихових 

стрељачких редова вукући се један за другим, негде лево код гардиста блесну једна ракете у 
исто време и све оружје које се нашла у нашим рукама, сасуло је ватру на њих, изгледало је као 
нека почасна паљба, затим се нижу дуги и непрекидни низови митраљеских рафала и пушчаних 
плотуна праћени ручним бомбама. Мећу њима наста комешање, стењање, јаукање и дозивање у 
помоћ, њихви митраљези нјису дангубили, хтели су да нас ућуткају док се они приберу, али ми 
смо имали добар положај тврди зид и ништа нам нису могли. Њихова навала и ватра била је 
толико 
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жестока и вешто изведена да су они сигурно мислили да ће нас у првом налету разбити и 

претерати, али како су они жешће нападали ми смо све упорније тукли јер нико није ни 
помишљао напустати овај положај. Мртви и рањени црнили су се по њивама испред нас док су 
живи побегли назад према Голубићу, борба се тада мало утишала, један се страшно дерао и звао 

у помоћ, нагласак му је био приморски, бодулски. Босанци му се смеју и ругају један га зове: 
Доћи друшкане да те прекољем биће ти лакше! Један босанац прелазио преко зида и ишао до 
мртвих, други се љуте на њега и саветују му не иди тамо убиће те наши јер у ноћи се не познаје 
ко је чији. Затим се преноси веза да ћe они опет вршити напад, и није прошло ни сат времена, 
опет се зачу урликање и пущкарање од Голубића, партизанке зову на сав глас, који се преда тај 
ће са њом спавати једну ноћ, ми шапатом преносимо везу пазите добро бомбаши се привлаче, 
опет шушкање и рушеље камења са зидова, они се већ довлаче до својих мртвих, ми чекамо у 

тишини као да нико нема жив на нашем положају. Неки њихов старешина објашњава им полу 
гласно кога и ми чујемо: Гледајте другови колико је овде мртвих бандита, све су ово наши 
другови малопре потукли и нема више нико жив мозжемо слободно да идемо напред. Почеше 
слободније да се крећу прескачући мртве а незнајући шта их чека. Ми држимо готове бомбе и 
чекамо да се приближе тако да их боље помлатимо. 

Зачу се команда: Удри ево их! Стотине бомби помешане са митраљеском ватром сручише 
се на њих на чистој њиви, њихови митраљези који су кренули у напад, а ишли позади бомбаша 
за пар стотина метара, распале жестоку ватру по нама и бију немилице да би нас приковали за 

земљу док се њихови бомбаши привуку да би нас разбили бомбама, али ми смо били спремни и 
ништа нам нису могли, ватра је била толико страховита да се наш положај сијао као усред дана. 
Како су прошли то они најбоље знају и колико их је успело да побегну то незнамо, али видимо 
испред нас се црниле њиве покалдрмисане њиховим лешевима, више нису на том положају у 
току ноћи нападали, али су напади беснили на свим другим секторима фронта. Седимо тако на 
положају на догледу Книна, огромни блескови пламена затим страшни земљотреси грмљавина 
једна за другом као неки страшни вулкан који oћe да уништи цео свет, то Немци уништавају свој 

ратни материјал, пале муницију оружје, руше све мостове и утврђења око Книна и други 
експлозив којег су имали за копање тунела и утврђивање против авиона. Ове страшне 
експлозије трајале су целу ноћ и сутра цео дан и другу ноћ када смо прешли у Лику још су се 
чуле експлозије око Книна. После ових одбијених напада, састаше се команданти бригада и 

батаљона да се договоре шта да се ради даље, неко од њих предложи да једна бригада крене 
одмах према Дебелом - брду да га у зору нападне и заузме, да би са тим отворили пут осталим 
јединицама. Други одмах рече, нека иде Летећа бригада, тада командант Глишо Марић рече: моја 

је бригада разбијена и изгинула за овај месец дана и ја немам довољно снага да би могле уопште 
доћи до Дебелог - брда, већ ја мислим да овде више нема чекања него да се концетришемо сви 
скупа и да кренемо у напад што пре то боље, свако чекање битиће на нашу штету. Уз то један 
босанац нађе се загрејан и рече: Нека иду Далматинци напред и нека заузимају и (опсова им 
мајку) доста смо ми гинули по Далмацији!. 

Чолаковић командант Другог батаљона потеже своју аутоматску пушку на њега онај 
потеже своју пушку на Чолаковића, други упадоше мећу њих те их зауставише и растурише, ту 
наста свађа мећу командантима и тако се разићоше сваки на своју страну. Седим тако на врх 
брега на положају према Голубићу одакле нас засипљу њихови метци и посматрам ситуацију у 

коју смо запали, с лећа нас већ пребацују њихови метци од правца Радучића тојјест поред Крке, 
са треће стране њихови светлећи метци од Дебелог- брда већ добацују до близу нас, ватра се 

укрстила око нас са свих страна, а ми се налазимо у обручу који је широк толико да нас њихови 
меци пребацују са свих страна наоколо! 

Непријатељ наваљује као бесан, поред мене седи мој роћак Перо кога смо звали 
"лалавац" он је много млађи од мене те можда није ни мислио о исходу из ове страшне ситуације, 
мислећи и верујући да старешине воде о томе рачуна. 

Њему говорим овако: Јутрос када сване овде се више незна краја ни рачуна већ повади 
нож и кољи ко кога стигне, док се не погине, јер одавде нико жив не може изаћи и ја 
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ако и једна јединица крене у току дана да се пробија на било коју страну ја идем са њом, само 

да не чекам више у овом паклу, боље је пре погинути него још овако продужити, одакле нема 
спаса ни излаза. Ми смо још у току прошлог тешког дана стално се питали, шта чекамо овде, 
зашто не кренемо сви преко Дебелог - брда и пробијемо се са мало губитака, али то чекање 

остало је још и данас необјашњено? Пошто је командни официр Мијовић погинуо идућег дана. (О 
томе ће бити речи на другом месту). Зора се примицала, седох поред једног, повећег камена сан 
ме је савладао и заспао сам и поред свих оних експлозија око мене) незнам колико сам ту остао, 
можда више од двадесет минута одједном ме трже експлозија гранате која је пала негде у 
близини мене, тргох се од сна, ноге ми смрзле од мраза, погледам око себе, никога позната само 
мој роћак "лалавац" седео је поред мене незнам дали је и он заспао, упитах га иза сна, где су 
наши? Он само одговори, ево их ту су негде, уствари ни он није осетио када су отишли одатле. 

Зора већ забелила потрчасмо преко брега а затим низ долину у којој се налази неколико њива и 
идемо испод пруге према раскрсници где се јуче започело ово крваво коло. Испод пруге има 
мали мостић ту налазимо команданте Томића и Чолаковића, питам их где су наши, они рекоше 
отишли су према Пађенима. 

Јутрос је пролаз слободан и сви се журе да што пре проћу, затим ме упиташе где сам ја 
заостао, рекох им да сам заспао, они кажу пожурите да стигнете јединицу. Упитах Томића шта ви 
чекате овде, он каже, чекамо оне који су заостали као и ви па да и њих упутимо за вама, слушам 
шта ми причају, али неверујем да је пролаз слободан, пошто то нисам ни могао очекивати, већ за 

мене је било главно да било која јединица опроба пролаз ишао би са њом само да што пре 
избегнем ову ватру или да погинем, нешто ме стално вуче напред, само да се решим ових 
граната и тако продужисмо према раскрсници. Цеста је била поново пуна избеглица и бораца 
измешани из разних јединица, који су заостали и сада се налазе ту, многи рањеници који су били 
лакше рањени и који су имали здраве ноге, као и они који су помало прездравили из ранијих 
борби за протекли месец дана, када су видели да се болница не може извући која је била у 
тунелу, рањеници са завојима крећу се цестом напред. Ту има бораца из Другог Далматинског 

корпуса који је разбијен на Лозовцу, они који нису изгинули или ухваћени на издају, пробијајући 
се кроз партизанску територију стигли су овде у састав ових јединица. Многи борци Косовског 
корпуса који су заостали иза јединица, многи и службено јер је ту био и штаб корпуса а неки пo 
приватном послу око збрињавања избеглица - породица, нарочито је било много народа из 502. 
корпуса на чијем терену се ово и одиграло. 

(И ако је Книн био у рушевинама ту се било слегла на хиљаде народа избеглог, који су 
чекали до последњег часа па онда да напуштају, сви су се они сада нашли око Старе Страже а 
које нико није бројао нити се зна колико је кренуло ни колико је погинуло). Главнину и снагу 
ове борачке групе сачињавао је Босански корпус који је имао највише својих јеиница на овом 
положају и то: Граховска бригада и Гламочка бригада и Купрешки одред Душана Дувњака. 

Док сам журио напред да стигнем јединицу, неко преноси везу да цивили и комора и 

избеглице крену напред право за Пађене јер је пут јутрос слободан, слушам ову везу и не 
верујем да је нека команда то наредила, већ неко се послужио лукавством, хтели су послати 
цивиле напред да испитају терен где је партизански положај, рачунајући да на цивиле неће ни 
пуцати или баш и ако их потуку, ко ће о томе водити рачуна. Знамо да су Деветнаеста и Девета 
дивизија пред нама, а оно преноси везу да је пролаз слободан, такоће се преноси веза да су 
неки на пyгy пронашли нагазне мине, зато идемо већином подаље од цесте. Ишао сам лево од 

пута за педесет до сто метара и то већином кроз пошумљене ограде, излазимо на крај ограда на 

голи камењар, пред нама на пола км. виде се борићи који се протежу изнад железничке станице, 
а који су такоће на падинама Дебелог - брда. Са тог положаја види се цео терен као на тањиру. 
Ту су се партизани утврдили линијом изнад цесте и одавде даље поред пруге све до реке Крке. 
Избеглице и нека комора вуку се цестом, чим су стигли на доглед борића, партизани отворише 
митраљеску ватру на њих, ту наста бежанија, људи и жене остављају коње и магарад и понету 
спрему и враћају се назад. Ми се одатле развисмо још више у лево преко ограда према прузи, да 
би бар донекле заобишли бориће и према Очестову да би се приближили Пађенима. 

158 



Уз пут су се сустигли делови Летеће бригаде, али је још велики део бораца били су 

позади око Старе Страже код Мијовића који их је задржао код себе. Избеглице крећу сада са 
нама преко ограда које су исто под ватром, али нешто пошумљене и немају чисту мету. Један 
човек терао магаре, а кад га засуше митраљези остави га само узе једну врећу скоро празну и 

трчи са нама преко ограде, већ се приближујемо крајњем зиду, са чела за педесет метара, 
засуше нас митраљези, онај човек баци врећу, погледах шта је у њој и видех два леба, узимам 
лебове и ставим у торбицу он ми тада рече " Ја сам их бацио, неће требати ни мени ни теби". 
Рекох му, али ако не погинем требаће ми, ако погинем баш ме брига ко ће их појести. На то ми 
овај Човек рече (звао се Дане) две дивизије нас терају а две нас чекају на нишану и бомбардују 
сваки корак и ти још мислиш на лебац. 

Стижемо до крајњег зида, испед ограде протеже се железничка пруга која завија од 
станице па даље испред нас према неком усеку којим се спушта према Старој Стражи. Линијом 
поред пруге гледамо густе бункере и тврде камене заклоне из којих зевају митраљеске цеви на 

нас. Растојање мећу нама било је мање од педесет метара, они сипљу рафалима по каменом зиду 
који је сада био наша фронтална линија, питамо ко је тамо! они одговарају. Овде су партизани. 

Они питају нас ко смо ми, одговарамо овде су четници! Они нам на то довикаше: "Еј, ви четници, 
а где ће те мајку вам вашу, предајте се шта чекате". Ми њима довикујемо, предајте се ви и 
псуjeмo истом мepoм. Они тада вичу, знамо куда сте наумили, али тамо нећете стићи, неможете 
проћи па да имате соколова крила.  

Почесмо да се договарамо како да извршимо јуриш на њих, и у том тренутку као с неба 
да је пао, стиже војвода Ђујић мећу нас, са њим је пристигло још око педесет бораца, колико нас 
је дотле било дуж ових зидова мени је непознато јер сам се ту нашао мећу већином Босанаца. 

Војвода стиже до зида лево од мене тридесет метара, погледа бункере из којих севају 
митраљеске цеви на нас. Мећу нама поче неки поуздани разговор. (Ево Војводе сада ће мо на 
јуриш). Он нешто нареди једном гардисти и овај одтрча назад преко ограде, неки који су били 
ближе чули су шта је наредио, те нам преносе везу: Војвода посла курира Мијовићу да прикупи 
све људства ко може да иде и нека крене што пре за нама, ми крећемо на јуриш да се пробијамо 
из блокаде. Наши борци још увек пристижу преко ограде и гомилају се око зидова, затим се поче 

проносити веза од Војводе десно и лево, спремајте се за јуриш, наш договор био је овакав: Сви 

митраљези треба са зида да ватром засипају њихове бункере, докле ми стрелци са ручним 
бомбама дотрчимо до њйхових бункера. Сви смо били свесни да се мора погинути, зато смо 
ваљда и навалили без икаква сраха. Припремамо се за јуриш, митраљесци турају пуне шанжере 
у митраљезе, ми спремамо бомбе и притежемо слабе опанке, све је спремно да на дати знак 
потрчимо у пламен у смртl Тада блесну црвена ракета. Наш трубач Саво засвира јуриш! 
Громогласно: Ураа, Ураааа! Јуриш напрееед!! Пролама се поред зида, митраљесци сасипају 

читаве шанжере по њиховим, бункерима. Прескачемо зид и бацамо бомбе као под команду, у 
исти мах стотине ручних бомби проломи небо од грмљавине, бацамо бомбе и трчимо за њима 
нађосмо се у диму, одавде бацамо друге бомбе, њихови митраљези бију ко киша по нама, падају 
мртви и рањени, али у том дивљем заносу нико нема времена да се осврће на њих, прве бомбе 
заклањале су нас димом а друге се већ сручише у њихове бункере и ми упадамо мећу њих. Они 
изненађени и уплашени од овако неочекиваног напада (нису веровали да ће мо и по дану 
напасти). Бацају оружје и бјеже који су пре успели, јер они су имали толико времена да испуцају 
на нас само оно што им се нашла у пушкаме или митраљезима и ту се измешасмо. 

Сада раде кундаци, цеви, каме и понеки пиштољ ко га је имао, ту за моменат наста прави 

кркљанац, кољемо се као тигрови у џунгли, патризани који немогоше побјећи досетили се и 
побацаше капе са петокракама, то је био једини знак распознавања мећу овим измешаним 
јединицама и сада их не можемо препознати које наш а ко њихов, по униформи не познаш ни ми 
ни они нисмо били потпуно униформисани, једно парче одеће војничко, а друго цивилно, 
униформе југословенске, талијанске, немачке, енглеске, једино распознавање бјеше то што су 
партизани били кратко ошишани. Борац поред мене викао је држите ове ошишане! Нећете 
погрешити! За тренутак изгледало је да се незна ко кога бије, дотрчах до првог - бункера који је 
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био у мом правцу, из њега зинула митраљеска цев према мени, мислим овај ће ме покосити. 

Немам времена да тражим још једну бомбу већ са кундаком скачем у бункер енгленски нови 
бренган без господара, нишанџија погинуо од наше бомбе, а помоћник струже преко камењара, 
поред митраљеза муниција у сељачкој врећи, криви српасти оквири, зграби га за цев он ми 

опече руку још се пушио од ватре, ухватим га за кундак и ударам целим митраљезом неколико 
пута преко камена, да га барем онеспособим кад не могу да га носим. Трчим преко камењара 
према другом бункеру, за једним повећим каменом тешка италијанска бреда окренута према 
мени, опет мислим овај ће ме прекосити, зато журим ка њему пре него је почео сипати. ватру, 
стигох до бреде, а она исто без господара, из цеви се пуши дим, митраљезац који је руковао са 
њом лежао је позади заклона сав у крви исечен од наших бомби, хтео да побегне ал бомбе му не 
дадоше, незнам на брзину шта да радим са бредом у њој реденик до пола испуцан а пола чека да 

настави борбу, извучем му затварач бацим кроз камењар у неку купину, знајући да ће ово оружје 
поново тући по нама. Прасак и дим бомби експлозив топовских и бацачких граната и нагазних 
мина, непрекидни рафали из много стотина митрагъеза и пушчани плотуни измешала се и само 
кркља, земља се потреса, кроз тај дим јуримо даље, нога ми запе за телефонску жицу, која се 
пружала dо Дебелог - брда према Очестову они су јављали артиљерији којим правцем да бију, 
пресекох жицу а то су радили и други. 

Њихова артиљерија већ је сада засипала и нас и њих, они су видели да смо се измешали 
и да, смо пробили фронт, зато сада бомбардују брзом паљбом и нас и њих, трчимо напред преко 

неке мале увале, чини ми се то ми је место и сада у сећању као да га сада гледам. Прескачем 
мртве и рањене све их је више, на сред мале ледине стајао је тешки мино бацач талијанског 
порекла око њега више сандука отворене муниције по три гранате у сваком, бацач сав усијан од 
варте, прво сам помислио да му убацим бомбу у цев, али и ја би морао погинути, одустајем од 
тога, ватам га за ланац и претурим, стучем му таблицу за нишанење и допунско пуњење да бар 
неможе правилно нишанити за нама, каменом од педесет кг. тукао сам у њега да га бар нешто 
оштетим. 

Читаоци ће можда питати, зашто ово пусто оружје нисмо носили са собом, не то је било 
немогуће, јер као што сте напред видели, они су стегли обруч око нас, а њихов фронт није била 

само једна стрељачка линија, већ је појачан са више фронталних линија позади једна до друге, и 

то је било попуњено око 10 до 15 км. у дубину куда се ми будемо кретали. Ми смо пробили фронт 
на једном месту у ширину око један км. и то баш где је био најачи јер су они ту и очекивали наш 
напад други њихови положај и десно и лево остали су непокренути и они су хладнокрвно сипали 
ватру на нас, док смо ми наваљивали да крчимо пред нама њихове утврђене многобројне 
стрељачке линије. 

Истина је да она прва била је најјача док су друге падале много лакше, али њихов фронт 
по ширини и лево и десно остао је читав да нас бије у бокове лећа, нарочито они од Дебелог - 
брда. Сипали су страшну митраљеску ватру по нама због чега је било тешко извлачити рањенике 

из ове борбе; а то је чињено само у толико ако се неко реши пре да погине него да остави 
некога рањена. Због ове бочне ватре наш правац је био према Очестову а што даље од Дебелог - 
брда одакле су нас тукли преко чистине. 

Teк што сам се растао од бацача, када чујем глас који ме зове по имену, погледам за 
десетак корака од мене и видим команданта 1. батаљона Николу Томића повијен мало напред 

држао се руком за стомак, дотрчах до њега, он ми каже рањен сам. Уби ме ако ме неможеш 
носити, само ме несмеш оставити жива да ме муче и мрцваре! Питам га јели тешко рањен, он 
каже само пресечен метком преко стомака као ножем да је ударен, док стомак и црева нису 
поврећени. Рекох му убити те немогу, а оставити те нећу докле оба не погинемо. Одлучим да га 

носим, од спреме немам ништа осим оружја и муниције, бацих она два леба што сам мало пре 
узео у огради, први познати наиће Крсте Јелић из Друге чете, дајем му ранац рањеног 
команданта он узима и одјури напред, други наилази Марко Катић из треће њему дајем Томићеву 
аутоматску пушку, он узима и одјури даље. Узимам рањеника на лећа и трчим напред журим да 
сустигнем нашу јуришну челну групу, која одмиче, док сам се задржао око рањеника, већ сада 
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нас бије њихова ватра у лећа из неких ограда са леве стране. Пред нама су друге ограде пуне 

заклона и партизана, наши потискују једне за другим, носим рањеника поред неког зида, затим 
преко зидова, највећа тешкоћа била је преносити преко зидова, јер мојим покретима и скоковима 
врећао сам му рану која је била притиснута при мојим лећима. Поред зидова саплићим се за 

многе мртве и рањене а нарочито за разасуту спрему, ранчеви, упртачи, опасачи, ременици 
запињу ми за ноге и посрћем под рањеником. Како смо измешани са партизанима јурили до 
првих ограда у том метежу и брзини нико није контролисао у ком правцу који креће, већ сам 
заостао за сто метара иза челне групе и гледам. Четници трче право и у десно а партизани у 
лево, неприметно извлаче се иземећу четника и заостају у шуми и камењару и чим се који нађе, 
издвојен од нас он пуца за нама. Срећа је била што им је оружје остало на положају кад смо их 
потерали нису имали чим да нас бију то јест они који су били измешани са нама, али њима већ 

пристижу друге јединице у помоћ, док наши напред потискују стално једну за другом њихове 
утврђене линије испред нас, да би се приближили Пађенима. 

Журим да пристигнем нашу челну групу и ако је још било много наших око мене и 
позади, али што ја више журим то они брже одмичу напред, сав сам у знају вода ми се цеди у 

очи и низ лећа а када посрнем, рањеник јаукне од болова. Тада преко ограда избијамо на 
чистину одакле се види Очестово, одакле партизански тенкови јуре нам у сусрет, у трку мењамо 
правац мало у десно у правцу Пађена митраљези од станице и борића стално нас засипљу преко 
чистине. На челу јуришне групе видим стално војводу Ђујића у једној руци носио је дебели штап 

а у другој машинку. Носећи рањеника нисам могао више да пуцам и да се борим, имао сам шансу 
да пратим како се одиграва цела борба. На домаку Пађена ту нас засу невероватна ватра 
немачких шараца, нека немачка јединица која је ишла преко Лике према Книну или је ту била 
као нека посада, партизани су их нападали ноћу, они су се утврдили у каменим кућама а имали 
су доста митраљеза и нису дали прићи близу себе, сада одједном видеше нас да , трчимо према 
селу, осули су такву ватру на нас какву нисмо запамтили у целом рату. Зауставише нас на сред 
чистине и натераше да мењамо правац, јер се није смело губити ни једног минута да нас тенкови 

стигну на чистини. Узимамо правац у десно и поново вршимо јуриш на партизане који су 
утврђени изнад железничке станице и дужином борића испод Дебелог - брда, овде се сада 
укрстила три фронта, ми смо у средини. Немци нас бију митраљеском ватром морамо да се 
склањамо испред њих и испред партизанских тенкова, док ми сада бежимо испред њих то 
партизани бјеже пред нама уз бориће. 

(Ко је икад замишљао пакао може га упоредити са Пађенском битком). Најзад наше чело 
избија код рушевина железничке станице, мртви и рањени на све стране, незна се више ни чији 
су, партизани побегоше уз брдо и опет имају јак положај у рукама. Мало напред пред нама 
налази се мали усек пруге који заклања са обе стране, од Немаца и од партизана, наши се ту 

прикупљају да мало предахну и одморе и групишу се да што јаче и силније нападну свакога ко 
им стане на пут. Још увек носим рањеника, рафали нас засипљу као киша, али ме нигде не 
дотакоше, што - се може рећи да је био редак случај, од зноја и умора једва се крећем, зној се 
претворио у бјелу пјену тако да су ми лећа и рамена изгледала као да су од соли, уста и грло 
осушили се и једва дишем, да ми је да се напијем воде снага би се повратила, али ко ће дати 
воду у овом паклу. Довукох га до гомиле камења која је некад била жалезничка станица, око 
рушевина и по прузи неколико мртвих коња и више мртвих људи, дуже времена су мртви и већ  

почели да се распадају и дају страшан задах, ово су вероватно били Немци, одећа им скинута а 
лице и очи унакажено од гавранова и друге зверади. Три велика немачка топа са разлупаним 

цевима окренути у разним правцима, стајали су као напуштено гробље. Од пруге се уздиже брдо 
кроз које је просечена пруга, ту спустих рањеника, он стоји и држи се за рану неможе да седне, 
ја падох на пругу и ту сам продужио да лежим, док се дах поврати да можем да дишем, други 
пристижу, неки падају око нас да се одморе а неки прескачу и продужују напред. 

Рањеник ми рече ти седи још мало одморисе а ја ћу се вући поред зида до краја усека, 
држећи се једном руком за рану а другом за зид поред пруге. Он је и сам видео да сам преморен 
и да нећу моћи још дуго да га носим, али оба смо напрезали и последњу снагу. Тек што смо се 
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растали код мене стигоше три наша борца, мој роћак "лалавац" Крља Рнић и Лука Орашњак. 

Назнам како сам тада изгледао седећи на прузи замрљан свуда његовом крвљу и мојим знојем, 
али ова тројца чим ме видеше дотрчаше код мене и питају јесам ли тешко рањен, рекох им ја 
нисам рањен већ рањен је Томић довде сам га довукао и даље немогу. Кажем Крљи Крстану 

Рнићу потрчи нађи га носи даље док је још време. Крља је био физички способан и спреман за 
сваку жртву, те брзо предаде свој митраљез моме роћаку и отрча усеком за рањеним Томићем. 
Ова двојца задржаше се код мене, тражим дали имају воде, пошто немогу да говорим, суво грло 
и уста. 

Орашњак ми даде неке бомбоне (што је вероватно нашао у ранцу неког мртвог Немца) 
узимам бонбоне, уста и грло се повратише те говорим и дишем нормално, снага поново доће, те 
им испричах све како и када је рањен Томић. 

Дижемо се и трчим напред, усек још увек пун наших бораца, једни одлазе напред, други 
пристижу ту се мало одморе, групишу се и продужују даље напред. Из усека идемо пругом преко 
чистине, ватра нас засипа са свих страна, из села бију Немци, око села партизани и са брда 

партизани, артиљерија прати нас у стопу на много места налазимо телефонску жицу и сечемо. 

Кроз пјесму наших митраљеза борбу настављамо све даље и даље, мртвих све више, а живих све 
мање и ово што има још здравих, скоро је сваки на измаку физичке снаге и многи су празних 
фишеклија, али упркос свему томе, колебања није било. Борбени дух код бораца био је на 
највећој висини, нико није мислио на себе већ је главна брига била да се разбије непријатељ и 
да се пpoђe. Идеал је овога пута победио и живот и страх. 

Трчимо даље преко чисти на да би се дочепали неких камених зидова, одатле се 
пребацујемо од једног зида до другога, измећу два зида на размаку од двадесет метара, 
предамном трчи један босанац са шлемом и кожним капутом, носио је митраљез "брно" рафали 
нас засипају као киша, на два корака испред зида он пада потрбушке, ја прескочи поред њега за 

зид и зовем га да се довуче до зида јер ту није заклоњен, мислио сам да је случајно посрнуо и 
пао, погледам мало боље кад под њим локва крви, пристижу други босанци, један га изврну на 
лећа и каже другима: "Коста Бркић погинуо!" Остави своју пушку поред њега и узима његов 
митраљез и продужујемо даље. Одмичемо се од Пађена и већ су нам лећа заштићена зидовима, 

али у исто време стижемо испод села Отона које се видело десно изнад нас, изнад села порећане 
неке оштре чуке, начичкане митраљезима који су нас спремни чекали. Ми изморени и малаксали, 
многи без муниције, митраљесци нарочито, а непријатељи тек започињу чили и хладнокрвни јер 
их ту нико није узнемиравао. 

Чим су се наши први појавили преко неких њива, башта и винограда, они отворише 

жестоку ватру из многих аутомата нарочито се окомили низ једну њиву преко које смо морали 
претрчати, гађали су тако прецизно, скоро да ће сваки ко је покушао да се пребаци био рањен. 
Код зида се зауставила већа група четника један говори, од како сам у рату ово чудо још нисам 
видео да овако погађју сваки метак. Рекох му, погађа зато што њега нико не узнемирава јер ми 
смо толико изморени да већ неможемо нишанити на њега, док су они у - тврдом бункеру нико их 
не види па нико на њих и не пуца, ако би њега неки митраљез гађао он би промјенуо правац 

други нам каже ево ја имам митраљез, а немам ни једнога метка, помоћник ми погинуо. Кажем им 
да ја имам десет шанжера митраљеске муниције. У том тренутку стижу ова моја двојица Орашљак 
и "алалавац" са два митраљеза, дадох им муницију те са ова три митраљеза засусмо чуке, 

њихови митраљези су и даље клокотали, али нису погађали већ су прабацивали високо. Одатле 
пребацујемо се даље преко њива и зидова, стижемо близу неких усамљених кућа испод села. 
Далеко позади нас где смо малопре пробили фронт поново се зачу кркљање, митраљези су тукли 
невероватном брзином те је кркљало као у лонцу. 

Сада се ватра преноси опет тамо, то су наши који су остали иза нас око Старе Страже 
пошли за нама, али партизани су поново затворили фронт и још су им стигли тенкови у помоћ. 

Наши се поново групишу на јуриш, овде је била већина Гардинског батаљона као и Летеће 
бригаде који су се задржали код Мијовића чекајући његово нарећење. Ту је био још велики број 
Босанаца (Ивићеве бригаде) и сада видећи да смо ми прошли напред, пожурили су за нама и 
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срели се са тенковима, видећи у чему се налазе кренули су на јуриш на тенкове. По причању 

учесника овде су се нарочито истакли неколико храбрих и одважних митраљезаца јуришајући на 
тенкове и засипајући их ватром крчили су пут пред собом. Један је тенк оштећен и није могао да 
се креће, наши су најзад успели да се пробију, али много теже него ми у првој групи и они су 

имали много више губитака него прва група. Ту је пало пет роћене браће из Гламочке бригаде, 
баш као некад на Косову - пољу. После ове друге групе још се налазило много наших бораца по 
положајима око Старе Страже из свих поменутих јединица. Затим се прикупља и трећа група и 
они су кренули на јуриш да се пробију за нама, они су били бројно мањи од предходних група, а 
партизани појачани тенковима и другим пристиглим јединицама, страшно су их дочекали и тукли, 
али они су и даље јуришали и борили се докле нису изгинули, мапи број живих је изишао из ове 
групе. 

Како сам пре рекао, стижемо до усамљених кућа испред села, пред кућом стоји једна 
баба плачући на сав глас држала је канту воде и плачући поји заморене четнике, она нам, каже: 

"наши су ноћас прешли у Лику." Питамо је колико је још далеко до Лике, она показа руком неки 
гај и каже: Када проћете онај гај иза њега је Лика и ту су наши. Пред другом кућом испред нас 

стајао је војвода Ђујић мећу повећом групом четника који су пили воду неки разговарају 
(војвода је рањен), али није хтео казати докле нисмо изашли из блокаде, овде је вероватно 
завио рану. Тек што овако разговрамо, војвода крену на челу колоне која поче да се суче за њим 
и около њега, развијајући се десно и лево, у томе се зачу нека топовска грмљавина негде од 

Буковице, у оволикој пакленој ватри нико још и не обраћа пажњу тој грмљавини, прве гранате 
падоше позади нис на пола км. други плотун сасвим близу нас а трећи већ стиже на зачеље наше 
колоне. 

Видесмо да нас артиљерија прати, пожурисмо да се што пре разићемо на веће растојање. 
Са десне стране још нас туку митраљези у бок са чука изнад села али су већ далеко и нису 
опасни као топови, излазимо на чистину која се лагано уздиже према гају, узимамо што веће 
растојање и журимо колико се може да би избегли од артиљерије, али топови бију све више и 
чешће докле добацише посред наше колоне. Како смо били на чистини имали су отворену мету, 
они су тада учестали свом брзином, из неких аутоматцких топова, плотун за плутном, гранате су 

падале на све стране, помичу напред и назад, лево и десно, неке гранате удариле би у ледину па 

би одскочиле увис и падале даље за пола км. сијајући се као сунце. Тако да се није могло знати 
куд и на коју страну да се крене. Мртви и рањени падали су на све стране, незнаш како и не 
можеш никоме да помогнеш јер и сам очекујеш да те граната у секунди разнесе. (Ово је борба 
једне стране, артиљериска ватра од које се немамо са чим бранити ни заштитити). Самном су још 
увек мој роћак и Орашњак решили смо да се не растајемо ако неки погине да знамо где је 
погинуо, ако неки буде рањен да га не оставимо. Трчећи тако на великом одстојању, одједном 

неки јак притисак ветра сруши ме на земљу у ушима нека грмљвина мислим прште ми глава, 
нађох се у некој магли и потресу по мени засу земља и ситно камење, тргох се и видим шта се 
десило. Граната која је прошла можда неколико цм. поред моје главе сручила ме на земљу а она 
пала на неких петнаест метара испред мене (Јер је долазила с лећа) истовремено са овом пале су 
још пет, граната око мене, у истом одстојању и то једна позади две десно једна лево једна полу 
лево и напред. Читави облаци земље, камења и гвожђа - гелера летели су изнад мене, како сам 
био сувише близу, гвозђе и камење одлетеле је даље а мене засула само земља и ситно камење 
као пјесак. 

Прва граната спасила ми живот што ме је срушили на земљу, иначе да сам био на ногама 

сасекло би ме гвожђе и камење, стресам земљу са себе, нигде нисам рањен, чудим се овоме 
случају како ме спаси сама граната. Погледам око себе у непосредној близини до мене лежао је 
сав у крви један борац из прве чете, његово тачно презиме нисам запамтио, пошто смо га сви 
звали Никола жандар био је родом из Лећевице. Већи део гранате ударио га у затиљак и однела 
му један део главе и врата да се белила гола кост, још је био жив, јаукао и нешто говорио, нисмо 
имали куражи да га убијемо, остависмо га да се мучи ма да неће дуго можда још неколико 
минута са онаком раном. Наша колона одмицала је према гају више у лево према Зрмањи с тим 

да би више одмакли од домета митраљеза који су непрекидно тукли са чука од Отона, зато и 
топови  
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померају варту у лево. Мртви и рањени остају на чистини док живи измичу у гај који нам скрива 

мету. За нама стижу и други како је који могао пре стићи то јест из других група које су се после 
нас пробијале. Преко гаја још дуго нас је пратила артиљерија, али не могу да виде наше кретање 
па нису ни опасни. 

Пред излазом из гаја сустижем једног Граховљанца кога сам раније познавао, звао се 
Никола Радуловић граната му расекла бутину позади и већи део чакшира, страшно велика рана 

видела се кроз поцепане чакшире, али он се мучи и иде напред и то тако брзо као здрав, крв се 
цедила низ ногу и остајали су за њим трагови крви. такав је прешао у Лику до Прљева после 
никад незнам шта се десило са овим младићем. (Можда је страдао у Костајници). 

Стижемо на ивицу гаја где се спушта стрма страна до уске долине којом тече неки 
поточић према Зрмањи, тек тада смо изван домашаја непријатељског оружја. Заустављамо се да 
мало одахнемо, да се прикупимо и да видимо ко је још жив, ту сваки тражи некога свога. 

Сваки прича понешто шта и како је прошао, ја тражим рањеног Томића дали је стигао то 
јест дали је донет довде, неки ми рекоше да је већ пренет на другу страну у Лику. Један Босанац 
стоји и виче, сам за себе говори (Јao мени моја четири брата за ниједног не знам да ли је који 
жив). Meђy нама стоји један човек који са никим ништа не говори и некако нам бјеше сумњив. 
Босанци ме питају, (буразеру познајеш ли овога човека јели из ваше јединице)? Кажем им, он 

није из наше јединице већ то мора бити босанац, они тврде да није босанац, а ја тврдим да није 
даламатинац). Један приће к њему и пита га из које си ти јединице, он му дрско одговара: Што 
ме питаш кад видиш да су се све јединице измешале и нико и незна где му је јединица. Босанац 
му каже мени се чини да ти ниси четник "славу ти твоју". Овај опет одговара пусти ме на миру та 
видиш ко сам, ко и ти! Босанац га не пусти у миру већ му завуче руку у џеп и извади капу са 
петокраком. То је био партизан који се нашао мећу нама кад смо у првом јуришу упали у њихове 
бункере, он се вешто имитирао као да је четник и продужо са нама док му се пружи прилика да 

побегне, али ето није побегао ту је завршио. Позади нас још увек око Пађена страшна 
грмљавима и борба, то су још наши који су остали позади покушавају да се пробијају, али сада 
не верујем да се још неко могао пробити и проћи кроз толику силу непријетељског оружја и 
тенкова.  

Најзад спуштамо се и прелазимо преко патака а одавде уз брдо излазимо према неком 
селу и даље порушеном железничком пpyгoм. Ту налазимо Цетинску бригаду и код њих се мало 
зауставих, они ми рекоше да је Крља донео Томића довде и они су му дали коња да иде на 
Отрић. Одавде продужујемо напред. Пошто је још дан позади далеко у Книну и око Книна чује се 
још увек страшна грмљавина и експлозије којом Немци уништавају свој материјал, ноћ се спушта 

стижемо у једно селце од неколико кућа, ту се заустависмо да преноћимо, да се бар мало 
одморима од терета најтежег дана којег смо у животу запамтили. Потрпасмо се у неке појате 
(овде смо сада само ми остатци Летеће) остали су продужили на Отрић и Попину, стражара смо 
држали само пред кућом пошто су друге јединице око нас. Питам једну стару жену како се зове 
ово село а она каже "Лазин Гај" (незнам дали се тако зове цело село или само ових неколико 
кућа). Ноћ је прошла невероватно брзо а када смо ујутру устали незнам које је доба дана, небо 

је било мутно и облачно сунце се није видело. Борбе се још непрестано чују изнад Радљевца и 
око Бендера. Хтео сам да што пре пронађем Томића да видим како је са раном, неки ми рекоше 
да су рањеници сви сакупљени на Отрићу. Одатле крећем сам преко Мале Папине на Отрић. 

Са Велебита партизани нападају Зрмању, спуштају се низ планину и води се јака борба, 
уз пут наићох на једну групу бораца и избеглица из 2. батаљона Цетинске бригаде нешто се 
договарају и нагађају, један ми повери њихову тајну, он рече: "ми сми решили да не идемо 
даље, на вече ће мо се пребацити изнад Плавна и Стрмице у Динару и проћи партизанима за 
лећа, склонити се кући докле стигну Енглези." Рекох му, то неби радио нипошто нити се са овога 
пута враћам докле видим једнога жива и здрава да носи пушку и да се бори. (Њега су партизани 

код куће ухватили и сасекли га на комаде). Продужих сам, преко Мале Попине село пуно четника 
неки у покрету, а неки одмарају, десно на Поштаку преко брда секла је једне колона према 
Великој Попини. Стижем на Отрић и тражим где су рањеници, ту ми рекоше да су рањеници пре 
пола сата отпремљени за Лапац. 



Томића нисам стигао нити сам га после видео, (он је страдао од усташа у Костајници). Ту 

остајем да чекам остатке наше јединице) после подне поче да пада киша са ветром, остатак 
Летеће бригаде стиже на Отрић ноћ се примиче, сместисмо се у неку стару напола порушену 
кућу, наложисмо ватру и ту преноћисмо у јутру је падала киша и град, мећава помешана са 

снегом и дувао јак, хладан децембарски лички ветар. Ово је већ други дан после оне страшне и 
крваве борбе, тек тада се сетисмо да за то време нисмо ништа јели и да морамо потражити храну. 
Командант наше БИВШЕ бригаде Глишо Марић иде да потражи месни одбор или команду места 
уколико је још ту постојала, да тражи храну, после извесног времена враћа се и каже да је добио 
нешто брашна, али немамо ни казана ни соли, немамо у чему да га скувамо. Командант нареди 
да се избројимо и да поделимо брашна па нека кува како ко зна сваки за себе, пребројисмо се 
сећам се врло добро било нас је тридесет и четири живи и здрави, осим ових могло је бити још 

која десетина који су јуче заостали са нашим јединицама око Плавна и Прљева и још једна мања 
група који су се заджали са Мијовићем и касније се пробили 4. децембра. Ето то су остатци сада 
већ бивше Летеће бригаде Косовског корпуса која је сада избрисана из списка живих, али је 
часно извршила свој задатак (борити се до последњег) без колебања и без компромиса! 

Пре тридесет и три дана, три стотине младића у најлепшем цвету младости кренуло је са 
извора Косовчице на Козјак у сусрет 20. партизанској дивизји да је заустави, данас од тога броја 
тридесет и четири стигло до Отрића. Двесто и седамдесет српских мајки које су своје синове 
испратиле у Летећу бригаду биле су сада у црно завијене а са њима још много хиљада српских 

мајки и цео српски народ из све три покрајине на Тромећи остао је у тами и црнини, као некад 
после боја и пораза на историском Косову пољу! 

На Отрићу очекујемо мајора Мијовића да чујемо шта је са њима дали је жив и дали је 

прошао. Око подне стиже капетан Сремац који је тада био заменик команданта корпуса са њим 
једна мања група бораца и избеглица, мећу њима неколико њих из Летеће, који су били лична 
пратања код Мијовића, један од њих причао ми је овако: Прекјуче када смо пробили блокаду, 
они су напослетку од Старе Страже кренули за нама, али је већ било касно, они су били 
последња група када су стигли до борића напред се није могло јер су их чекали тенкови. 
Мијовић је одлучио да ту сачека ноћ и да под заштитом ноћи промјени правац преко села 

Радљевца и успели су да у току ноћи прећу Радљевац до под Бендер, али ту је већ Мијовић био 

лакше рањен а његова вереница која је била са њим била је теже рањена и није могла ићи 
(пешачити), он је није хтео оставити, када је свануло они су били у неким пошумљеним оградама 
испод неке косе која дели Далмацију и Лику, партизани су наваљивали и са десне и са леве 
стране да им, затворе одступницу. Четници који су били са Мијовићем пожурили су на косу и под 
борбом је заузели и ту поново пресеку партизански обруч. У тој гужви и трки дозивали су 
Мијовића да пожури јер ће му одступница за пар минута бити пресечена, он је тада послао своју 

личну пратњу рекавши им: Пожурите на чуку и заузмите положај а ја ћу сада стићи, тако је 
његова пратња изашла на Косу без њега, партизани су у јаким колонама јуришали са обе стране 
на ову малобројну групицу четника и напослетку их потисли са косе напред према Лици. Они су 
још неко време очекивали дали ће се Мијовић однекуд појавити, али њега више ниле било. Тада 
им је било јасно да је погинуо, они су продужили према Прибудићу где су се састали са осталим 
јединицама нашега корпуса. 

За овом групом сада стижу многе четничке колоне на Отрић, јер све јединице из 
Косовског и 502. корпуса, које су се налазиле од Плавна до Отрића сада се повлаче према Србу. 

Крећемо преко Велике Попине, небо као да се проломило тако нас је тукао хладан град и мећава. 

Хладан као ропство које сада окива српски народ а тежак као сузе српских мајки и српске 
дјечице који сада плачу и кукају за својим хранитељима и бранитељима. Корачамо напред 
бијени кишом и градом, промрзли прокисли до гола тјела без муниције и хране, у сваком је 
тињала жеља за борбом за осветом. У свакоме је срце пуно морала шапутало, борићемо се докле 
вас све не осветимо или ПОГИНЕМО ! (крај дневника) 
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Овако је било пре тридесет година када се борило гинуло, крв се лила и главе падале 

које су биле јефтиније од оног метка са којим су убијани, данас после тридесет година ови 
догађаји препуштени су заботаву. Преживели борци и неборци разишли су се по целом свету, 
заузети својим личним животним проблемима, ретко који мисли о ономе шта је пре било. Сада је 

дошло време и згодна прилика да каријеристи још увек сањају и стварају каријеру, којој је већ 
одавно прошло време, прижељкујући да буду оно што нису могли пре бити, засићују болесне 
амбиције и испољавају неку у рукавицама завијену мржњу, где год мисле да ће им то некада 
користити макар и у њихову отровном друштву. 

Према писању чланака у Србобрану из 1973. године изгледало би да се Далматинци нису 
нигде борили, па ако се нису борили то нису ни гинули нити су могли бити рањени, па према том 
писању у Костајници није ни било Далматинских четника, већ ту су усташе поубијале само 
Босанце. Незнам број рањених ни поубијаних у том страшном злочину, али знам понешто што 
сам чуо од преживелих две тројке четника избеглих са тога стрељања и мучилишта. Када су их 

увече у мрак усташе потерали у шуму поред реке да их поубијају, неки је од четника задржао 
код себе бомбу и у часу трчања у колони опкољеној наоружаним усташама, бацио је бомбу мећу 

усташе и ту за моменат направио пометњу. Четници који су могли трчати разбежали су се кроз 
ноћ у шуму док су усташе немилосрдно тукли митраљезима по њима, но ипак чудом Божјим 
спасише се две тројке. 

Један од њих је Крстан Берић сада живи у Гери, Индијана, други је Илија Шеат умро 
прошле године у Ист Чикагу Индијана трећи је Владе Прибојан сада живи у Хамилтону Канада, 
четврти је Сава Ћосић умро у Немачкој после рата, пети је Синиша Ченић сада живи у 
Калифорнији и шести је босанац Митар Гверо који сада живи у Енглеској. Ко су били ови људи 

борци или неборци? Још тројица су живи, упитајте их где су били и шта су радили у Костајници, 
ако нису учестовали у борбама и нису рањени. За велико чудо од њих шест, петорица су били 
Далматински четници. 

Још нешто о Костајници, када су усташе ускочили у болнички вагон кога је наш Коста 
упутио из Бихаћа у Костајницу, - одмах су почели кундачити да туку и терају рањенике из 
вагона, псујући им Краља Петра, један четник који због ране није могао устати на ноге, зграбио 

је последњу бомбу упалио је са узвиком живео Краљ! Бомба је експлодирала, одузевши живот и 
њему и џелатима око њега! Дали овако раде неборци или хероји? Ко је био овај млади четник? 
За велико чудо ово је био далматински четник Илија д. Ченић са којима наш (Коста) сада тера 
спрдњу на безобразан начин. 

На крају својих чланака он нам исповеди своје осећање, а и своје грехе када каже да је 

на Пађенииа оставио своју супругу са два нејака сина да буду очевидци стрељања и мука. 
Питамо се дали може бити већег кукавичлука на свету од овога његова? Када човек родитељ, 
отац поведе своју дјецу да им спасе живот па када се нашао у опасности оставља дјецу на 
немилост непријатељу а он бјежи без њих да спасе своју главу а са њима како буде? 

Овака прича могла би се прикачити неком (циганину), али ваистину ово не пристоји 
једном Босанцу из Босанског Грахова. Па још ако је официрске каријере. Онај ко није у стању 
водити рачуна о двоје дјеце, како може водити рачуна о пуку војске! Неко ће свакако приметити 

да је било немогуће у свакој ситуацији водити рачуна о дјеци али ако је родитељски осећај 
истински, дјеца се не остављају. Са њима се гине или се носе, не бјежи се од смртне опасности 

своје дјеце. Раније сам писао у мојим излагањима да су се рањеници могли износити само ако је 
неко хтео жртвовати се за њих, па то исто важи и за породичне обавезе још више. (Други су, 
повели своје породице). 

Он увек испред свога имена обавезно ставља име "Гаврило Прицип". Питамо се да је 
бесмртни Гаврило нашао се на Пађенима па видео како овај његов "следбеник" побјеже од своје 
дјеце из страха за свој лични живот! Можда би га тај неустрашиви Гаврило осудио на месту, али 
то је било и прошло, причало се и неповратило се. Колико је Босанских четника пало на 
Пађенима, постоји списак имена то је ужасно велики губитак и то историја неће и несме 



заборавити, на томе примеру треба да се напајају нова покољења како се лако гине у одбрани 
своје родне Отаџбине! 

Колико је пак Далматинаца погинуло на Пађенима и испред њих то само Свевишњи 
Господ знаде јер други нико није водио евиденцију, нити постоје спискови и то ће остати тајна за 
сва времена необјашњена. За многе се мислило да су се вратили кућама, чекајући Енглезе да су 
се предали комунистима, али касније се дознало да је ретко који преживео, све је то изгинуло у 
борбама против комуниста или у потерама јер се нису хтели предати. 

Нека ово неколико мојих бледих речи буде уместо воштанице на разасуте кости наше 

пале браће сабораца Динарских четника и њихових пострадалих породица. Којима су гавранови 
читали опјело а који немадоше гроба ни укопа. СЛАВА ИМ. 

ПРЕКО ЛИКЕ 

5. децембар 1944. 

Мој дневник, успомене и догађаја који су се одиграли пре Пађена и у Пађанској битци 
завршио сам са прелазом преко Попине, ту су углавном завршиле наше борбе, изгубили смо наш 

терен, наше куће и породице, наш завичај и Отаџбину а са тим је речен сав ужас који смо 
преживели, па нисам имао намеру даље да пишем остављајући то некоме способнијем, да боље 
опише (и то још нико не учини). Сада сам се поново решио да запишем и отклоним од заборава 
све остало чега се још сећам и ако је много тога избледело из сећања. То је наш пут од Динаре 
до Соче који није био ни лак ни кратак, већ тежак и трновит са разним препрекама не само 
партизанско и усташко оружје већ и зима, лед и глад. Снежне планине, набујале воде и 
поплављена поља, гледајући свуда наоколо и попаљена српска села која нам нису могла помоћи, 

као ни ми њима јер је већ било све касно. Исцрпљени физички и са сваком и најосновнијом 
спремом. Сваку другу војску у таквим или сличним случајевима пратила би и нека епидемична 
болест, али ово су били Динарски горштаци чији је организам претрпео све немогуће замислити 
патње па се са тим прекалио, очеличио да се ни епидемија више није могла ту да умеша те смо 
са тим прошли јефтино. 

Од Попине продужујемо преко Србског - кланца, грмљавина, киша и град отимају се ко ће 
више да напакости, када смо били потпуно мокри, киша се замјени са снегом. Стижемо у прво 
село Србске - долине, Купирово, заустављамо се у прве куће Мишковићи, узгредно запитах која 
је кућа Јове Мишковића (а то је баш била, кућа његове породице), они тада питајту за њега и 

кажем им да ће он стићи са својим батаљоном за пола сата. Тада ми је дошла, у главу ова мисао. 
Летећа бригада више не постоји, ових тридесет и неколико преживелих бораца су малобројни за 
неку акцију и они ће сада сачињавати штабну чету Косовског корпуса. Када је Мијовић погинуо, 
а Сремац вршио дужност команданта нисам могао ни замислити да останем у таквом кругу и да 
тамо чувамо стражу (и ако сам зато много погрешио) ту сам решио да се прикључим своме 
Отишићком батиљону јер тамо се имам још са ким борити и то ако ми команда буде дозволила. 

Пролазе јединице једна за другом, после извесног времена стиже Цетинска бригада. 
Мишковић са својим батаљоном сврати код своје куће и ту се састадох са мојим братом, 

роћацима, комшијама и колегама, решио сам да продужим са њима и да се више не одвајамо. 

Штаб корпуса и Летећа продужише у Срб и ту се сместише на преноћиште. Сат времена касније 
Цетинска креће у Срб. Стигли смо у сами мрак, снег је обилато сипао, али се топио па смо газили 
кроз воду и блато. 

Срб је мало место, а војске много па се немогу сви сместити, а поред тога требале су нека 
јединице да иду у села горе на брда да би обезбедиле сигурност главнине односно штаба 
корпуса. Како нико други осим Мишковића није познавао овај терен то командант бригаде упути 
њега и његов батаљон у Босанске Осредке, село на брдима куда пролази нова пруга на граници 
Лике и Босне. Мокри као чеп, распоредише чете по кућама, командири су прегледали терен и 

поставили страже, свака чета пo једну десетину на смену. Потрефио сам у кућу добра човека 



Марка (презиме сам заборавио) сам човек са две ћерке, жена му умрла, причао ми је да је био 
четник цело време рата. 

Био је са дивизијом у борбама по Босни учестовао у борбама на Вјештића - гори и био са 
војском у Драговићу те познаје наше крајеве. Пошто му је жена умрла то је решио да остане са 
ћеркама, неће да се повлачи са нама (чека ослободиоце)? 

6. децембар 1944 

Борба се нигде није чула ово је први пут за последњих пет недеља које смо провели у 
сталним борбама из места у место, партизани овде нису нападали ваљда су били малобројни да 
се упуштају у борбу са оволиком војском. У главном њихова главнина још се налазила у 
Далмацији око Книна. Изјутра видим једну групу бораца из Моаовичке чете који иду у шуму 
поред пруге, упитах Душка Маљковића куда иду и он ми рече да иду у патролу, али они су се 

тада враћали да иду кући. Како је дошло до тога? Из њихове чете био је један добар младић 

Ђуро Новаковић у Летећој бригади, који је погинуо трећи дан борбе на Козјаку. Очевидци су 
тврдили да га је убио командир чете (Илија Катић), али то тада нико није смео да тера нити је 
могло бити доказано, па су због тога његов отац Крсте и остали роћаци и пријатељи решили да 
убију тога командира, али он се је чувао није се одмицао од јединице или код штаба корпуса и 
тако га они пратили до Срба па видели да га немогу убити, тада њих 14 из ината према том 

неваљалству вратише се назад преко личанских и босанских шума да чекају Енглезе? (Касније 
после рата интересовао сам се код ових који долазе, дали је неко жив од тих људи, али ми нико 
од њих није могао рећи дали је неки остао жив). 

7, децембар 1944. 

Око подне имамо покрет, силазимо на главни пут у село Сувају ту су и остале бригаде 

Косовског корпуса. Сремац нареди да свака бригада пошаље по једну десетину напред као 
коначаре. Јанков нареди командиру Прве чете те он одброји десет бораца и кренусмо цестом 
напред. Ни тада ни касније пa ни данас ми није била јасна та наша улога као коначари да нађемо 

куће где ће мо се сместити, као да ми имамо неку власт па можемо одредити или наредити, где 
ће која бригада преноћити. Од свега тога није било ништа, само се може тумачити овако. Сремац 
је јашио коња на челу колоне па му се учинило сигурније да нас педесет идемо испред њега, па 

ако има нека мина у цести, да јој ми станемо на реп, а не он као командант или ако би 
непријатељ однекле припуцао, ово је био једини разлог нашег коначарства. Спуштамо се у поље 
у долини код извора реке Уне, од великих киша и снегова вода се излила, поплавила поље и 
преко моста куда морамо прећи, вода је достизала до изнад колена, а даље за неколико стотина 
метара све дубље докле смо најзад изашли на крај, вода помешана са снегом није баш била 
пријатна у децембру докле нас утабане боде оштро камење. Прегазили смо и продужили напред 
да загрејемо смрзле ноге. Корпус је следио за нама па су се и они заджали око прелаза преко 

воде, тако смо имали врмена да смо цео сат пре њих стигли у село Бротињу, поред пута прве 
куће зову се Дрче ту смо се зауставили да чекамо остале. Народ је био четнички па су нас весело 
дочекали као да смо стари познаници. 

Босанци су тога јутра одатле продужили за Лапац а ми попуњавали ова места, после сат 

времена стиже Сремац и смести (свој штаб) баш у ту кућу где смо чекали и тако ми "коначари" 
опет остадосмо на цести чекајући сваки своју јединицу па са њима да тражимо конака. Цетинска 
је смештена баш ту око штаба корпуса, али командант упути нашу Прву чету горе на брдо са 
леве стране да ту држимо ради обезбећења ако би нас непријатељ напао. На брду су две куће 
исто Дрче и ту се смести наша чета. Положај су дражали по једна десетина на смену. Ту сам био 

у кући где није било мушкарца домаћина. Била је једна стара жена коју су звали баба, друга 
полустара коју су звали мама· и трећа девојка коју су звали Сока. У јутру стиже нарећење да 
останемо ту до даљњега, што значи још једну ноћ. Требало је донети воде са неког бунара, те 
Сока изабра мене да поћем са њом да донесемо воду. Узпут ми рече да она има вереника неког 
командира Пиљу и да и она са њим иде за Словенију то јест са четницима. (Стигла је са њим у 
логор Цезану и он је одатле побегао и изгубио му се сваки траг, а она се удала за другога и сада 
живе у Гери).                                                   168 



У току дана командир посла једну десетину горе на планину где су била нека планинска 

насеља да извиде да ли се непријатељ налази негде у близини, нигде није било ни трага од 
партизана и ту на Бротињи остајемо још једну ноћ. Митраљези су се чули далеко изнад Велике 
Попине и Србског - кланца то су вероватно Попињски четници растајали се од куће и кретали за 

нама па су тај растанак пропратили митраљезима на партизане који су ишли за нама. Иначе 
борбе нигде у близизни није било нити је било непријатеља у близини па смо ове последње ноћи 
у Српској долини одахнули после онолико дуге и страшне грмљавине кроз које смо прошли те 
страшне крваве Јесени. 

Следеће јутро 8. децембра крећемо напред још су ми у сећању имена понеких села, али 
незнам како које доће по реду а то су: Добросело, Дољани и Горњи Лапац, у једном селу поред 
пута је полу - порушена црква, неки младић из Косова свратио за оне зидине и ту нагазио на 
мину и погинуо. У мрак стижемо пред Обљај, округла главица на сред поља, одатле крећемо са 
цесте у лево преко поља у Село Оровац које се протеже испод планине и густе шуме. Киша и 

ветар као да су се тркали ко ће нам више напакостити, газили смо кроз језеро блата и воде 
преко поља, а многи су остали и без капе које је ветар однео у помрчину или без опанка који је 

остао у блату или води. Село Оровац потпуно спаљено па су људи склепали неке кошаре и 
покрили сламом да се склоне и презиме зиму, ту се сместисмо у овој сиротињи и мизерији, иначе 
да их рат није упропастио то није тако сиромашна јер је то било погодно за сточарство. 
Потрпасмо се у оне мале кућице да се заклонимо од побеснеле кише и ветра, потрефили смо у 

кућицу неког чичице који је био весељак и разговоран и поред све невоље која га окружује. 
Тако нам се чинило да све што је четничко за њега је било добро, а све што је партизанске то је 
једнако као и усташко. Следеће јутро опет наредише да останемо ту још једну ноћ, а поред тога 
тада је саопштено да нам предстоје три дана и ноћи насилног марша кроз непријатељску 
територију те да се снабдемо са храном за та три дана. Раде Рнић некако се спријатељио са оним 
чичицом па ће му рећи: Кажи нам које су партизанске куће па нико неће дирати у ваше овце ово 
што вам је још преостало. Стари рече да су они сви ту за четнике, али да има горе преко брда 

неко насеље и то су све партизани тада наш батаљон посла један вод горе у извидницу и да при 
повратку узму по једну овцу или козу на сваку чету и тада они вреднији дадоше се на посао да 
се припреми храна. Нисам био способан за герилца, јер нисам умео да се сналазим за храну, ако 
нема општег казана увек сам био гладан, а то нас је пратило цео овај дуги пут, сналазио се како 

је који знао и умео. За мене је било задовољавајуће ако се негде добије "клипић" кукуруза па се 
опали на ватри и поједе и то је добра вечера, а таквих је била већина у нашим јединицама. 

Следеће јутро или боље рећи ноћи, 10. децембра кренули смо одмах после поноћи. Киша 
као да нас је чекала да кренемо те настави исто онако како нас је допратила у Оровац, 
помрачина магла и киша загазили смо преко поља, на једном месту чекали пар сати, касније нам 

рекоше да је наш Други батаљон загазио преко неке дубоке бујице те једва прешли, иначе то су 
били Кољанци, а сви су знали пливати у Цетини, Лапац је остао са десне стране у магли и 
помрчини, незнам колико далеко од нас, када је свануло већ у неко доба стигосмо на пут у 
Небљусе. Снег, киша и магла верно су нас пратили, више ми није било до тога да се интересујем 
кроз која места пролазимо, тога дана превалили смо дуги пут и пред ноћ стигли су у неко велико 
насеље на брегу, видимо да је хрватско пошто није спаљено, на табли поред пута писало је 
"Заваље" идемо даље неколико км. тамо је мање село Бољевац највише спаљено, то је ваљда 

српско село. Ту је требало да преноћимо, али село мало и спаљено, а војске много. (Како сам већ 
напред рекао у Бољевац смо стигли ноћу и ту смо видели поплављено село, па сам мислио да је 

Бољевац српски. Касније ми је објашњено да је то хрватско село што није спаљено, већ до њега 
се веже српско село "Жељава" ако сам тачно запамтио и то је спаљено све до темеља па сам 
мислио да је то Бољевац. Први су стигли и сместили се Лички корпус, а за њима Босански и штаб 
дивизије, те за нас Косовски и 502. није било места, ту чекасмо неколико сати. Снег до 

подколена пун воде, време се разведри и поче да мрзне, ако би се само неколико минута стајало 
непомчно у снегу опанци замрзну и неможеш да их одкинеш од леда, морали смо да се крећемо и 
тада тапкамо у месту. После пар сати наста гунђање и непријатни разговори на рачун старешина 
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зашто нам не нађу склониште. Напослетку нам јавише да ту нема места већ да се враћамо у село 

куд смо раније прошли и тада трчећим корака враћамо се у Заваље. Старешине поћоше да 
потраже места, али да би иронија била још већа у томе селу била је смештема нека хрватска 
домобранска јединица те опет нема места за нас. 

Сваки је препуштен сам себи да се сналази, чекајући ту на цести још неколико сати, 
старешине се завукоше сваки у неку мишију рупу да се спаси од леда, негде испред поноћи када 

је зима надвладала уверио сам се да нас старешине не смештају по кућама, пошао сам до прве 
куће на спрату где се видело светло, стаклени прозори и унутра греје пећ. Закуцам на врата, 
појави се једна млада жена, кажем зима нас тера да се негде склонимо и преноћимо, она поче да 
се дере. неможе! Ту има наше војске, а примили смо тројицу ваших. Један домобран доће да јој 
помогне да нас одбије, али наша невоља је јача од њих. Турам метак у цев и кажем им, ми овде 
морамо преноћити, а коме се не свића нека изволи напоље, пред пуном пушком узмакоше 
домобран и жена, ми улазимо унутра нас седморица ту нађосмо још тројицу из нашег вода које су 

раније пустили. У топлој кући стрпасмо се поред зида подаље од укућана и домобрана, стално 
смо држали пожарног са пушком "наготовс" да нас неби ови хрвати потукпи на спавању, па смо 

често међусобно смејући се понављали ону познату; "зла година орла нагонила, с кокошкама 
зиму зимовати". 

Следеће јутро саопштено је да остајемо ту јоћ једну ноћ, док смо ту чекали време је било 
ведро и суво (смрзнуто) било би добро за путовање, али као и увек морамо чекати док почне 
киша или пак киша чека на нас, тако је било стално. Друго јутро 12. децембра рано одмах после 
поноћи кренули смо у Бољевац у састав корпуса, киша је већ почела да точи и ту смо чекали 
неколико сати на киши, дали Сремац или неко други нису били готови да крену. Кренули смо тек 

кад је свануло и видимо да пролазимо кроз природно лепо место, према jyгy је широко поље све 
до Бихаћа а према северу шумовита планина Пљешевица, али нигде живе душе, све је то 
запаљно и побијено пре три године. Народ поубијан, а село зарасло у коров и траву коју покрива 
снег. Свега на два - три места видели смо неку сиротињу, који су некако преживели и скупили се 
под неке кровињаре да чекају када ће наићи нека усташка банда да их поубија. Стижемо у Личко 
Петрово - село, као из неке бајке стајало је мртво, непомично, нигде крова нигде дима, нигде 

живе душе. Велике двоспратне куће и црква све је то каменом зидано па пошто је све спаљено 

то су остали голи камени зидови да сведоче то страшно варварство коме нема равна у историји. 
Ту је нека раскрсница путева, један креће лево вероватно према Кореници, а други у десно 
преко Коране у Дрежник. Чело наше колоне зауставило се код раскрснице да ли су тражили 
прави пут или су стали да прегледају ту усташку уметност у злочинима. Одатле крећемо путем у 
десно, далеко напред започе неко чаркање, чује се борба, ништа ново и ништа старо за нас 
идемо јој у сусрет као свим напред воћеним борбама. Све довде прошли смо добро јер од Зрмање 

па све до Коране непријатељ се не појави нити нас је ма где напао, то је олакшало наше кретање 
одахнули и одморили се за нове борбе. 

Пред нама у десно на сред поља на брежуљку види се неко село, утвђено, и ограђена 
бодљикавом жицом. Са чела се преноси веза: Пред нама се налази устасшко утврђено село 
Ваганац ту се налази неколико хиљада усташа до зуба наоружани и бетонским бункерима, ту су 
све усташе које су одступиле од Јадрана довде и ту се они сакупили и утврдили. Са чела се 
преноси веза да држимо што веће одстојање и да будемо спремни свакога минута да прихватимо 
борбу ако нас нападну. Наша главна колона послала је једну бригаду преко поља да заобићу 

село са десне стране ако би они из бункера отворили ватру на нас да им се она бригада нађе за 

лећима. Док смо пролазили цестом преко поља, усташе су из бункера буљили као гладне хијене, 
али се нису усудили да праве неки испад. 

Даље пред нама је долина где се преко њива види речно корита, ту се наша колона 
заустављала и правила се гомила, борба и чаркање чула се је на другој страни реке, али не тако 
јака да би представила неку нарочиту опасност. Чују се разговори: Пред нама је Корана, нема 
моста срушен је! Наши борци из наше бригаде били су знатижељни да виде дали је већа од 
Цетине па кад су стигли и видели да је то нешто око једна трећина од Цетине то већ за нас није 
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представљало опасност. Када сам стигао до воде тада је прелазила последња личка јединица, за 

њима крећу Босанци, вода је нагло придолазила и била све јача, дубља и бржа ваљајући кладе 
дрвље и камење. Како је у зору ударио пљусак и снег се нагло топио то су бујице са околних 
брда сливале се у реку која се већ изливала преко корита тако је одједном постала врло опасна 

за прелаз. Код порушеног моста шибала је као испод воденице. Босанци прелазе, али врло 
невешти за овакав прелаз. Милан Цвјетичанин и Маркица Ћућуз ушли у сред реке и нарећују да 
се хватају један за другог у ланац по 20 или више и тако их превлаче на другу страну. Било је 
смртних случајева мећу избеглицама, а нарочито губитка спреме, коморе коња и магаради. Неки 
од наших младића да опоменем само два митраљесца Нико Росић и Војислав Јурић оставише 
митраљезе па уђоше у реку да помогну и вуку неке избеглице, за њих је ово била играчка јер су 
научили да брчкају по Цетини па су и овде помагали онима који су били несигурни за прелаз. 

Вода придолази све већа и ако је уска, али врло брза и јака и у том најтежем, времену стиже 
војвода Ђујић пa када виде како се Босанци са муком превлаче, он нареди и заустави прелаз. 
Позади је чекала дуга колона коњских кола које су Личани Лапца и Срба спремили и понели оно 
што су могли да са тим обезбеде пут фамилијама да стигну до Словеније. 

Сада одавде кола немогу даље, мост је срушен, а одавде крећемо преко планине и шуме 
за кола непролазно, те војвода нареди гардистима: Испрежи коње и дајте кола у реку! Он је 
лично стајао на улазу да одбије масу и да направе пролаз без речи и без погађања, гардисти су 
врло брзо угурали неколико кола у реку везујући ланцима једна за друга. Вода се играла са 

колима као ораховом љуском, али су ланци држали, а на крају су привезали за стубове бившег 
моста, тада свезаше лотре од једних кола до других и наредише прелаз са одстојањем. Војвода је 
лично стражарио са још тројицом на улазу и излазу да одржава прописни ред и онај ко је једном 
прешао није се више могао вратити назад. Чекајући стрпљиво у колони,  благодарећи војводи 
прешао сам сувих ногу а то је много значило јер ту је децембарски снег који је почео нагло да 
пада. Када сам прешао нађем она два напред спомениита митраљесца само што не плачу, 
прешли су пре без митраљеза а сада заустављен повратак за све који су прешли на другу страну. 

Чета треба да крене напред где се чује борба а митраљези остали на камену са друге 
стране реке. Рескирам и идем право пред војводу он већ подиже штап да ме опомене, 

предухитрио сам га и оштрим гласом рапортирам да су два борца оставили митраљезе и без њих 

неможемо напред. Он још љући подвикну: Оружје се несме остављати! Заустави колону и пусти 
ме на другу страну, тако сам био један од ретких који се враћао преко тога прелаза. Било је ту 
још горких и тешких сцена нарочито за родитеље који су имали ту дјецу тако да се помишљало и 
на најгоре, али када је организован прелаз, све је прешло као што је и предвићено. Узео сам 
митраљезе и прикључио се на зачеље дивизије, тада је прелазио корпус Жике Младеновића, 
видећи да носим два митраљеза некако ме пропушта до моста, када сам поново прешао већ се 

примицала ноћ. Они двојца узеше митраљезе и пожурисмо напред да стигнемо јединицу, снег је 
сипао, ноћ се примицала а борба се мало смирила, на некој коси сустижемо јединицу. Пред нама 
на један км. види се високи звоник цркве у Дрежнику који је већ био испуњен све куће са 
Личким и Босанским корпусом. Са леве стране пута види се неколико малих кућица те наш 
командант нареди да се ту сместимо на преноћиште. Тек што смо почели да ложимо ватре да 
сушимо нашу мокру робетину кад одједном отвори се брза паљба далеко напред на челу са друге 
стране Дрежника, аутомати су шибали као луди. 

Мишковић нереди, напустисмо куће и истрчасмо на неки каменити брежуљак, и ту 

заузесмо заклоне и чекамо, снег и мећава затворили све видике па се уопште нема орјетације на 

коју страну да се крећемо. Борба је трајала десетак минута и све се опет утишало, (неко је 
касније објашњавао да су партизани мислили да ће се четници ноћу повратити назад преко 
Коране па су пошли у Дрежник мислећи да је празан и тако упали мећу, Србљане и Лапчане те 
их ови за кратко време ликвидирали цео вод Партизана. Остали смо на положају неколико сати, 
било је хладно све се мрзло, почесмо тражити везу са командом и брзо се уверисмо да са нама 
нема ниједнога командира или команданта, отишли на леву страну док смо ми на десном крилу 
остали 
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необавештени, одатле крећемо у групицама у Дрежник. Тражећи јединицу долазимо до цркве 

која је била пуна избеглица, лед и мокрина их натерали те почеше ложити ватре а од тога се 
створио густи дим који је гризао за очи те нисмо се дуго ту задржали, већ настављамо даље да 
пронађемо бригаду. Негде у зору наићосмо на неке четнике Мосечке бригаде и они ми рекоше у 

ком правцу се налази Цетинска бригада. У свануће нађох чету сместили се у неко хрвацко село 
(овде су били сви хрвати) које је изгледало доста богато, пуне куће меса, жита, кромпира и 
пасуља, штале су пуне стоке као да рат није ни долазио. Домаћини су им дозволили да узму 
хране и скувају вечеру, те поред добре ватре они сити, суви и топли, а ми стигосмо мокри 
смрзнути и гладни. 

13. децембар 1944. 

Тек што смо сели код ватре, улази командант Јанков нарећује покрет и одмах истера нас 
све напоље, још се издрао на мене говорећи: Доста је било целу ноћ само кувате и ждерете, није 
био вољан да саслуша да му објасним да сам провео ноћ на пољу лутајући под снежним небом. 
Док смо се постројавали већ се напред далеко отворила борба, магла и снег затворли видике пa 

се види само на кратко одстојање. Лички корпус на челу развио се за борбу па су кроз маглу 

грмеле бомбе док су пробили и растерали партизане. Стајали смо у строју око два сата и чекали 
покрет, одједном борба крену напред и непријатељ је одбијен. Наша бригада доби нарећење да 
1. и З. батаљон под командом Реље Рајковића кренемо у десну побочницу за личанима у том 
правцу где се водила борба. Стижемо у неко планинске село. У шуми се виде ретке куће, неко 
рече да се ово зове Корита, по снегу видимо да се водила борба, нашли смо једног мртвог 
партизана, продужујемо напред да се одржава веза јер у магли и снегу лако се може залутати. 
Лево од нас главна колона полако се вукпа уз планину, после подне пењемо се неком успрситом 

ледином на планину. Снег бијаше, полу - смрзнут и клизав, они који су били у гуменим опанцима 
не могу ни корака напред а да не падну, а таквих је било 90% падало се посртало. 

Пред ноћ излазимо на врх планине на превоју куда води планиски пут и ту пролази наша 
главнина, тада је пролазила, колона избеглица цивила, стајали смо поред пута чекајући да 
стигну остала два батаљона наше бригаде пa да се укључимо и колону. Сироте жене и девојке 
падале су по хиљаду пута и једва се крећу напред, у шуми ноћ се спушта, веза испрекидана, 

понека би пала и неможе да устане те док је други дижу и задрже за пар минута дотле они 
напред одмакоше и изгуби се веза кроз шуму. Настало је дозивање ишчекивање тражење везе и 
проклињање све од неба до земље. Нека јединица залутала кроз шуму те почеше бацати ракете, 

да траже везу, ово је послужило као добра идеја па су и сви остали помоћу ракете ишли за 
челном колоном. У овом паклу и помрчини отвори се пјесма, борци су пркосили свему што нас 
окружава свим невољама и опасностима. Мишковић се поче љутити да се у ноћи не пјева када си 
у покрету, неко му одговори да његова ракета чује се даље него наша пјесма. После неколико 
сати тумарања кроз ноћ стигосмо у село заустављамо се у прве куће поред пута, у кући само 
једна жена остала фамилија побегла испред нас ваљда по нарећењу партизана. Питамо како се 

зове село и дали има неке војске те она одговара: Село се зове Саборска а војске друге нема 
осим (ми који долазимо), питамо колико је далеко Јасеница и ко има тамо? Она опет рече да је 
свега 5 км. далеко, али незнам ко је тамо, јер тамо су ОНИ? (четници) тада нам је било јасно да 
је ово хрватско село. Док су српска села била спаљена и опљачкана, дотле су хрватска села била 
пуна као да рата није ни било. У овом селу сместио се Косовски и 502. корпуси, док су Лички и 
Босански и штаб дивизије били у Јасеници. 

Следеће јутро рано се постројисмо и чекамо да се крене, после дужег чекања стиже 
курир из дивизије и нареди да остајемо ту до даљег нарећења што значи још једну ноћ. Село је 
било пуно оваца и коза па су се кувари дали на посао да припреме и обезбеде храну за даљи 

пут, негде после подне у Јасеници се отворила борба, митраљези су кркльали на обе стране, 
партизани су напали на Јасеницу (изненада) и туку бацачима у село и пре него су се четници 
развили за борбу гранате су падале мећу групе четника и избеглица па је Tpeћa Личка бригада 
има осетних губитака, куда су се четници развили за борбу и отворили ватру у чело непријатељу 
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који је врло брзо одбијен и натерани у бегство уз доста губитака те се борба убрзо завршила те 
касније и преко ноћи није било узнемиравања. 

Следеће јутро 15. децембра рано у јутро били смо у строју чекајући да се крене, мећу 
нама је био старији човек (пензионер) Петар Пејовић који се једва вукао и није излазио из куће 
за цело време док смо ту били, па када смо ујутру Чекали постројени пред кућама он примети 
једну жену како плаче, па се он обрати Меми Тривићу говорећи, како је овај народ добар те 

плачу, жао им што одлазимо. Меме је уживао у вицевима па ће му рећи: Погледај Перо колико је 
мјешина на овим плотовима то оне пачу за овцама и за козама а не за нама. Касније Меме 
изградио другу причу како свуда плачу за нама као у Саборском. Крећемо пут Јасенице, чело 
нашег корпуса Стигло до моста у Јасеницу и ту се зауставило, чекали смо докле крену Личани и 
Босанци преко Капеле којима се ваљда није журило јер су овде лепо дочекани и угошћени и ту је 
већ успостављена веза са четницима Гацке - долине, те смо пред мостом чекали око 2 сата. На 
зачељу 502. корпуса налазио се Голубички батаљон и чим су изашли из Саборског, партизани су 

отворили ватру и јурили за њима, нису хтели нападати док смо били у селу вероветно се бојали 
да би изгорело село већ су чекали да га напустимо. Партизани су нападали на јуриш, а четници 

су само морали да се бране одступницу докле колона преће мост на Јасеници, Жика је послао 
курира да јави челу да се убрза прелаз у Јасеницу пре него његове заштитнице буду присиљене 
на повлачење. Најзад прелазимо мост ту поред пута са обе стране стајали су десетак четника 
мештана из Јасенице као нека почасна стража, весели и насмејана лица, поздрављали смо се са 

њима као да смо стари познаници, или неки род. Из Јасенице прелазимо пругу а одатле преко 
Капеле време је било топлије снег се топио, све је било у води и блату прелазимо на западну 
страну, у десно остаје једно село за запаљеном црквом, спуштамо се у долину где се види велико 
село Дабар, продужујемо даље поред села на једном брегу види се група четника из Гацке на 
положау који су одгварали на нашу везу, осећали смо се као да долазимо у своје родно место. 

ГАЦКА ДОЛИНА 

Пред мрак стижемо изнад првог села Главаце ту је изнад села црква Св. Петке ту нас 
дочекаше неки одборници водичи. Њихов командант са одборницима направио распоред колико 
које село може да прими на храну за време док ту будемо одмарали. Наша бригада као бројно 

највећа бијаше распорећена у село Подхум. Далеко на западу протеже се Велебит, а испред њега 
мала планина Хум око њега се развукла село Подхум, требало је прећи целу Гацку долину на 

другу страну, ово није тако далеко да је сув пут, али у пољу кроз помрчину запали у воду и 
блато до више колена па неки почеше да се буне куда нас воде ови водичи (а они нас дочекали 
као роћену браћу). Никад немогу заборавити, те невоље Стане и Николе Берића који су на 
лећима носили дјецу те ноћи кроз оволико блато и клизавицу. Када се падне у снег то није 
страшно, али кад се падне у дубоко блато, човек се креће као да је осакаћен, те тако стигосмо у 
село где нас наши домаћини чекају са лампама пред кућом да неби (угазили у блато), као да им 

долазе најмилији гости. Наша прва чета бијеше смештена у куће Диклића и Косићи, народ је био 
више него добар, препатили су много од усташа па сада видевши оволику војску од радости 
заборавили све невоље које су преживели и не мислећи на невоље које ће их снаћи после нашег 
одласка када црвени завладају. Нарочито су биле пријатне девојке ту сам упознао неку Мару 
Косић која је решила да поће самном и једва сам је одвратио и наговорио да остане са 
родитељима који немају никога већ њу, а син им је погинуо у борби са партизанима. Ту смо се 
брзо упознали са народом и осећали се као код своје куће. У недељу је заказан народни збор код 

запаљене цркве у Шкарама и ако је било врло хладно ипак се сакупило доста народа и војске, 
орила се пјесма и вила се коло, било је неколико случајева да су неки повели девојке и оженили 
се са њима. Десет дана смо се одмарали, а непријатељ се нигде није појавио у близини или ако 
их је било, били су нејаки да би се могли решити да нападају. Тако је наш пут преко Лике био 
много јефтинији него што се очекивало, јер од Зрмање до Коране без борбе, од Коране до 
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Јасенице З - 4 кратке борбе и то је све што смо чули и видели (али ниједно топовско зрно нисмо 
чули). 

Зато сада ме нарочито чуди када сам недавно прочитао књигу једног четничког 
команданта из Лике где каже да се он тамо носио са три дивизије партизана које су спремне 
чекале на Корани да (сахране Динарску дивизију) па их он те (дивизије) расплашио и разјурио и 
тако смо прошли без жртава. Морамо веровати да су постојале те три дивизије, а пошто их нисмо 

видели то неможемо рећи да није истина јер ту су њихова имена: 19. 8. и 35. дивизија. Само 
неможемо никад примити за истину да је та 19. дивизија и другог и трећег децембра била на 
Крбавском пољу, а то су били дани када је та дивизија око Пађена ломила копља са четницима. 
Још ми није јасно зашто је неком потреба да је сада украде и наслика испред свога фронта који 
можда није ни постојао јер ми смо се 5 дана вукли од Срба до Лапца, а да од Крбавског поља 
нико се не појави. (Па шта су тамо радили ако су нас чекали)? Зар треба јаснији доказ да од 
Зрмање до Словеније на нас не паде ни једно атиртиљериско зрноl Ето то су биле те дивизије 

које нисиу представљале никакву озбиљнију препреку за Динарску дивизију. Ако су на Корани 
чекале 8. и 35. то су ваљда биле неке мршаве дивизије које нису бројале, на хиљаде већ на 
стотине, а то су биле (дивизије на папиру). 

Нисмо идиоти да не разумемо да је он својом бригадом у претходници користио као 
познаваоц терена и људи чак и у непријатељским редовима те је са тим убрзано наше кретаље и 
са тим спашено доста четничких глава, али и да није било њега ми бих исто прошли оним путем 
јер другога није било. Па зато сувише је смело од њега, тврдити да је наша цела судбина била у 
његовим рукама где нам З пута понови "(динарска четничка дивизија била је сахрањена)" као да 
се остали неби борили да није било њега. Овако нешто могу да причају само "самоуки·' али не 

професионални официри. Амбиције се тешко лече, али претерана истина лако се одкрије. Нека 
ми буде дозвољено да кажем само једну ствар. Када смо још били у Косову, као млад момак 
стално сам мислио да наша дивизија без Мијовића неби могла лако просперирати, па кад је он 
погинуо, дивизија није могла чекати докле се други роди већ је без њега наставила борбу и 
историјску улогу да води до краја и ако је тај крај био жалостан по цео српски народ. Како онда 
други и много мањи сматра себе назамењивим. То је стварно велика смелост! 

ОД ЛИКЕ ДО СЛОВЕНИЈЕ 

24. децембра нарећен је покрет, кренули смо одмах после поноћи и ако није било 
потребно тако рано јер смо тога дана прешли само до Брлога, али наша команда је ово намерно 
учинила, да се ноћу лакше растанемо од тога народа. У току дана стигли смо у Брлог ту чини ми 

се није било довољно кућа да се сви сместимо. 25. децембра остали смо у Брлогу без покрета, 
вероватно је наша команда чекала да проће католички божић да их тога дана не узнемирујемо 
кроз приморје. а следећег јутра рано пред зору крећемо. Ово је била најхладнија ноћ коју смо 
провели на томе путу и већ пре сванућа прошли кроз нека мања места: Жута Локва - Криви - Пут 
и даље измећу Бриња и Сења преко брда спуштамо се у приморје, пут дугачак а време хладно, 
када би се задржали ради одмора палили смо суву траву да се огрејемо на планинама се, појавио 
дим и то је народу утерале страх па су побегли од куће, али не само то, више се може веровати 

да су их њих партизани наговорили да бјеже испред четника. Прошли смо изнад Новог и касно 
стигли у нека села Брибир - Подгори. Личани нам причају да су ту комунисти масакрирали 
неколико стотина четника које су заробили на Лошињу. Следеће јутро кренули смо рано, морало 

се журити пут је дуг а у овој приморској пустињи нигде хране нема. Пролазимо поред многих 
приморских места, али ме више није интересовало како се зову. Са мора је дувала јака хладна 
бура, ова два дана стално неки усиљени марш, са зачеља преноси се веза да су неки малаксали 

и не могу да иду, са чела враћају везу да се убија сваки који неможе да путује, више се нико 
није пожалио. У вече стижемо у приморска места Красица - Шкрљево, сместили смо се у Красици 
и ту смо остали 3 дана, нашли смо лепе празне собе за одмор, али хране нема нигде те глад неда 
одмарати а лед неда да се стоји напољу. Другог дана неко дотрча у собу да нам јави радосну- 
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вест, да је на улици видео официра у Југословенској униформи са палетушкама и овај нам каже 
ухваћена веза, а још незна и каква ни са ким, али то већ није било ни важно? 

Љотићеви добровољци тада су били око Сушака те су ту неки официри дошли да виде 
наше јединице, односно да успоставе везу са нашом командом. Ова наша радозналост састојала 
се највише у томе што смо очекивали да ће нам неко дати храну које ту у пустом приморју није 
било. (Ту смо провели Нову - Годину). После пар дана одмора у Красици крећемо напред 

прелазимо преко пруге која води од Сушака за Карловац. Ту поред пута стајао је постројен један 
вод добровољачких официра и подофицира, који су нас поздрављали као нека почасна стража. 
Они су у испегланим униформама а наши борци већином у крпама и ритама. Наш командант 
Јанков припадао је томе "збору" још као студент у Београду, а због тога је дошао у четнике 
пошто се сукобио са комунистима, па је сада много хвалио добровољце и ми смо то тако 
примили. Овога дана нисмо дуго путовали, наша бригада зауставили се у селу Чавле куда 
пролази пут од Сушака поред аеродрома па даље преко Горског Котара. Све јединице, дивизије 

отишле су напред, ми смо ту остали као заштитница и ту проведосмо недељу дана. Народ је био 
врло добар и ако Хрвати, али близу Италије коју су мрзели јер су веровали да им одатле долази 

глад, у Хрватску још тада нису могли веровати, а пошто су усташе после пада Италије тамо 
долазили и терорисали то их овај народ није волео. Веровали су да им је једини спас у 
Југославији па су је стално хвалили а у разговору увек су говорили да је штета што ми и они из 
шуме (партизани) нисмо заједно, и ако су били сиромашни делили су са нама последњи залогаје 
хране, јер других извора ми нисмо имали. 

8. јануар 1945. 

Други дан нашега Божића заказана је црквена служба код штаба корпуса у селу Гробнику 
7 км. напред пред нама, на неком брегу била је караула Граничне страже, ту су стигле и остале 
бригаде нашег корпуса, дошли су и попови да држе службу, цела територја била је под снегом, 

па се могло видети на далеко и пре него је служба почела видимо изнад аеродрома неке групице 
и колоне људи, који су кретали према Чавлима, где је остала наша, комора и слабији физички 
изморени борци. Јанков нареди командиру прве чете Бранку, да изабере из строја педесет 
бораца да трчимо и да видимо ко је? Трчали смо као махнути, пред нама је седам км, а њима 

свега 2 - З км. до наше коморе и позадине у Чавлима, још из дапека отворили смо паљбу да се 
зауставе пре него стигну у село, наши коморџије чувши паљбу брзо су изашли изнад села и 
формирали одбрану и отворили ватру. Партизани стигли на неку шиљату камениту чуку и ту се 

утврдили, мећу нама одстојање 400 метара ту водисмо борбу све до ноћи. Одмах када се је 
отворила борба, бригада је напустила цркву и стигла у борбу, како су ово били кратки дани, 
партизани су чекали мрак па да се повлаче, наши су исто то чекали да се они морају повлачити 
јер смо их опасали са три стране, али на чуку нисмо могли јуришати због неприступачних литица 
те наш 2. батаљон користећи терен под борбом су маневрисали да им проћу за лећа и када су 
партизани у мраку одступали, наши заробе 2 партизана и једну партизанку били су из 35. 

хрватске. Дошли су кажу да разоружају неку деморалисну војску која једва чека да се некоме 
преда. 

Дали ће неко осетити разлику измедју нас и њих. Наша команда је чекала у Брлогу докле 
проће католички Божић па да наставимо пут кроз приморје, а партизани намерно шаљу своју 
војску на наш Божић да нас нападну да неможемо и ако гладни и уморни ни да се Богу молимо. 

(Они који буду писали историју, требало би да и ово имају у виду). Следећи дан после ове борбе 
наша бригада кренула напред и сместила се у село Дреново, наш батаљон смештен у неко 
велико двориште одмах до цркве. 

У недељу њихов поп служи (мису) никад пре тога нисам био у католичкој цркви, те нас 
неколико знатижељни како изгледа, уђемо у цркву, док су они седели или клечали ми смо 
стајали, док су се они крстили у лево ми се крстили у десно то је све шта сам запамтио од те 

молитве. После недељу дана наш командант бригаде прочитао је пред стројем нову наредбу 
команданта дивизије. 
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Извршена је рефомарција и формација на ново то јест од 5 бивших корпуса формирана су 

три корпуса и то: Лички, Босански и Далматински, неке бригаде биле су малобројне да су толико 
имале поједине чете, док су неке бригаде морале одвајати своје људства у друге бригаде да би 
се све јединице бројно изравнале. 

Други Далматински корпус као што је већ познато тада није ни постојао све је изгинуло 
без малог изузетка. Косовски корпус који је био најбројнији и извео преко 2 хиљаде бораца и 

избеглица, нисмо имали команданта пошто је Мијовић погинуо. 502. корпус Жике Младеновића 
био је такоће малобројан са своје три бригаде (о томе би боље могао да каже неко из тога 
корпуса) мени је мало познато па ћу мало и рећи о томе. Прва или боље позната као Мркоњића 
бригада, њен Стрмички батаљон изгинуо је почетком 1943. у одбрани штаба војводе Ђујића, а у 
јесен 1944 једна јединица држала је положај на Стожиштима према Босанском Грахову и тамо 
остали одсечени нису се могли повући са бригадом. Један батаљон око Книна и Книнског Поља 
били су инфилтрирани комунстима па су тако исчезли чекајући, Енглезе. Друга бригада тога 

корпуса Плавно, Отон и Рађевац, односно Плавно као највеће село у Далмацији били су у већини 
за партизане па је и та бригада изашла малобројна. Трећа бригада тог корпуса изашао је читав 

само Пећенски батаљон осталих је било врло мало. Босански корпус је увек малобројан, пошто 
нису имали своје територије за попуњавање јединица, а после Пећанске битке где је пало око 
400 босанских четника, бројно стање било мало, имали су командно особље, али недовољно 
војске да би се могло редовно функционисати. 

Дивизија, је донела одлуку да се расформира Косовски корпус и једним делом бораца да 
се попуни Босански корпус а остало са 502. да се формира Далматински корпус, а то је 
изгледало одприлике овако: Мосећка бригада попунила је Граховску бригаду. Свилајска бригада 

и мањи део Динарске попунили су Шаторску бригаду. Проминска је попунила Tpeћy и Четврту 
босанску бригаду. Незнам тачно бројно стање, али познаваоци који су тамо служили кажу да су 
Далматинци сачињавали 60% Босанског корпуса. Динарска бригада Косовског корпуса 
састављена са Маркоњића бригадом сачињавала су Прву бригаду Далматинског корпуса. Друга 
бригада била је попуњена делом бораца Цетинске бригаде. Трећа Далматинска бригада 
попуњена је преживелим остацима Другог Далматинског корпуса. Цетинска бригада једина из 

Косовског корпуса остала је без онога дела бораца који су одвојени да попуне 2. Далматинску 
бригаду. Од тад смо добили име Четврта бригада Далматинског корпуса. 

Лички корпус који је био боље среће и није доживео своје "Пађене"? био је читав и 

конпактан, њихове јединице имале су довољно бројну снагу те код њих можда није ни бало 
већих премештаја из једне у другу јединицу. Ова вест из те наредбе није нам била тако пријатна, 
али смо се тјешили што је наша бригада остала нерасформирана и ако је један део бораца, морао 
попунити Другу Далматинску (У осталом, Далматинци тада па и данас, мисле да слушајући и 
извршујући нарећење више команде да се тако набоље служи "општој ствари" и националној 
борби, док други мисле да је општа ствар подчињена њиховој личној или покрајинској ствари! То 

нам се почело светити одмах доласком у логоре у Италију па још ни до данас није престало. 
Поједини несвесни, кратковиди, амбициозни четнички команданти насели су комунистичким 
подвалама да мећу четницима распале покрајинску мржњу. Намера комуниста потпуно је успела 
да разбију Динарску четничку дивизију. Они што нису могли на бојном пољу то су успели у 
логору Чезани, убацили покрајинску мржњу у дивизију с тим да би оговарали и бацали сву љагу, 
кривицу и срамоту на команданта дивизије воводу Ђујића, а пошто је војвода Далматинац то се 

морала товарити срамота сваке врсте на све Далматинске четнике. Одмах се заборавило на оне 

хиљаде бораца који су изгинули и корпусе који су са тим нестали. Заборавило се и на оне борце 
који су после те формације служили под командом оних који их данас клеветају. Увреде и 
клевете нису ни до данас престале највише кроз празне речи усианих глава, досад се мало о 
томе писало, али они који пушу да споменем само двојицу: Чланци Касте Тркуље у Србобрану и 
књига Нитоње Плећаша, они знаду само за "Далматински корпус" који се роди тек у Истри или 
Словенији. 

Који као такав и нема никаквих историских збивања, а требало би да још памте ако их 
памћење служи, да и једни у други њихови четници када су губили своју територију и своје куће,                                                    



налазили су слободу и заштиту и уточиште баш у Косовском корпусу! Сваком њиховом пажњом 
могао би да позавиди (Ђилас и Дедијер), али о томе ће мо на другом месту још писати. 

После ових формација дивизија је морала хитно да упути једну бригаду на, реку Сочу, то 
је огромни простор измрђу Горице и Трста који се зове (Словенски крас) "крш" Тамо није било 
никакве војске па је то била партизанска територија за везу измећу Словеније и Италије. 
Добровољачки корпус посео је територију од Сушака до Постојне, те је наша дивизија требале да 

поседне Випавску долину и (Крас) Требало је тада упутити једну спремну бригаду која је 
способна и која је научила да оперише самостално без ичије помоћи. Неко се сетио да је за то 
способна Врличка бригада (досад смо се звали Цетинска а од сада 4. па ћу је у будуће 
ословљавати као "врличка". Можда би се неке бригаде буниле да су биле послате на овакав 
опасан и далек пут и борбу, одвајајући се око сто км. далеко испред осталих јединица, али нама 
(колико смо били наивни) ово је чинила велику част да смо ми изабрани да први стигнемо на 
реку Сочу. 

За овакав тежак задатак дивизија је морала да нас опреми и снабде. Добровољачки 

корпус налазио се већ од раније у овим крајевима Истре и Словеније, а ту поред границе били си 

многи Италијански војни логори и магацини одјеће и осталог све што је нама било потребно те је 
један такав логор за регруте у малом селу Сан Пиано. Овај логор нам добровољци предадоше где 
су биле инсталације купатила са врућом водом, те наша бригада прва дође на ред. На 
Богојављање 19. јануара извршен је формално распоред бораца из једног батаљона у други а 20. 
јануара на дан крсне славе Св. Јована, купање деваширање и облачење чисте униформе, и ако 
цео дан без хране ово је била најзначајнија Крсна слава у дотадашњем мом животу. Очистили се 
од гамади, вашака и прљавштине и обукли чисту унифирму, те једва да се познајемо према оном 

првом изгледу. Овако спремни једва смо чекали да кренемо на нови положај. Зима и снег су нас 
задржали да се није могло одмах путовати те смо кренули пред крај јануара. Путујући кроз Истру 
и Словенију сва та места била су поседнута добровољцима те су нам се јављали неколико наших 
Далматинаца који су били са њима а мећу њима је био Марко Пртљага из Отишића и један из 
Голитбића. 

Нисмо знали расположење добровољаца према четницима па смо сматрали да смо све 

једно те исто, али у томе путу разболе се Урош Кошчица и упутише га у доровољачку болицу па 
када се вратио из болнице он исприча шта је чуо од њих, да они мрзе четнике као и партизане 
или усташе, јер се у Србији нису слагали са Дражом. Од тога сазнања постаје хлађење према 

њима, а они су и даље као појединци употребљвали прљави речник према четницима, а касније 
су комунисти преко својих шпијуна распалили већу мржњу једних према другима. 

НА СОЧИ И ВИПАВИ 

Првог фебруара у претходници на челу бригаде наићох на један брег са кога се види 
варош Малфанкона на талијанској страни поред Соче. Бригада је застала ради одмора, имали смо 
неколико старијих људи који су учестовали у Првом Светском рату мећу њима Марко Крунић и 
Нико Рнић те нам они рекоше да се ово зове "Добар до" овде су ратовали од 1915 до 1918 против 
Италије као Аустијски војници. Главни пут од Горице до Трста пролазио је кроз неку дугачку 
драгу која се протеже према мору. Са источне стране око 1 км. удаљено на висоравни налази се 

Опакије село ту је било седиште општине за околна села, ту се заустависмо и ту је преноћила 

цела бригада. Друго јутро командант направи распоред да штабна чета и први батаљон сместимо 
ту у Опакије, 2. и З. батаљон да иду у село Костањевицу које је удаљено нешто око 7 км. на 
исток у дубину (краса односно крша). Та Костањевица је била седиште партизанске 
Интернационалне бригаде у којој поред Словенаца било Талијана, Француза, Шпанаца и ко зна 
шта све ту није било, одатле су преко Соче одржавали везу са талијанским партизанима 
"Гарибалди". 

Сада наивни четници сместише се у њихову кућу, разуме се њих тада у селу није било јер 
они су пре побегли испред четника, али партизани нису чекали да се снађемо и упознамо терен 
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за борбу. Тамошњи народ правио се да незна, ни ко смо ни шта смо и у почетку су избегавали 

разговор те се на њихове извештаје није могло рачунати, али партизани су знали, њих је 
обавестила њихова команда. Одмах прву вече та Интернационална бригада на јуриш упада у 
Костајницу да разбију и заробе четнике? Наши су прихватили борбу онако где се који нашао у 

ноћи, али како им је било село непознато и сељаци, то би партизани могли да се провуку у куће 
нашима у позадину и да направе неред у одбрани, те се наши постепено повуку на крај села и ту 
формирају солидну одбрану са које воде борбу целе ноћи. У тој борби погинуо је један борац 
Милаш из Цетине (имена се не сећам) док је тешко рањен командант 2. батаљона Илија Катић. 
Те ноћи био сам разводник страже у Опакије. Од мора је дувао јак ветар и ехо борбе односио 
даље у Випавску - долину тако да ми нисмо могли ништа чути. У зору су стигли курири и 
известили Јанкова те он на брзину узе 1. батаљон и штабну чету и оде у Костањевицу, остали 

смо сами ми који смо били заузети стражом те у тој борби нисам учестовао. Наша бригада одмах 
је преузла гонење партизана преко неких села докле су се изгубили у неке непознате шуме, из 
којих се враћају одмах прве ноћи. Јанков је из ове борбе извукао поруку да није паметно да смо 
овако далеко раздвојени, док једни воде борбу на смрт, други немогу ни чути за ту борбу те он 
направи други распоред то јест да се напусти Костањевица и 2. батаљон да се смести у село 

Локвице на пола пута према Костањевици и нешто у лево. З. батаљон у село Нова вила, два км 
јужно од првог батаљона, тако да се може одржавати веза у сваком случају. 

Са овим је решено да сваки дан једна чета иде у Костањевицу да се не дозволи 

партизанима да је они поседују. Следећег дана упућена је 2. чета, 1. батаљона и када су стигли 
у Костањевицу партизани су их напали. Командир Сељо је развио чету за борбу и истерали 
партизане из села, настављајући борбу и чаркање цео дан. На сред села је црква са високим 
звоником и ту је послао тројку за осматрање јер само одатле може да се види цела околина и на 
тој осматрачници на звонику, партизански метак уби најмлађег, борца у нашем батаљону Бранка 
Стојсављевића звани "Урле" дечко од 16 година. Други батаљон имао је задатак да сваки дан иде 
у Костањевицу па ако није потребно де сви остану преко дана, остали би онолико колико је 

потребно да држе положај. Трећи батаљон такоће је стално крстарио и оперисао по околним 
селима. Партизани су брзо научили ко смо и какви смо па се више нису смели упуштати у 
фронталну борбу са нама, нису то били партизани као у нашим крајевима то су били "шпиљари" 
али ту смо наишли на друге незгоде јер је ово за странце чудноват терен. Ту су две царевине 

Аустија и Италија водиле артиљериски рат, од 1915. до 1918 године и свуда кроз земљу 
ископани су дубоки ровови, тунел и, склоништа и слагалишта па је то за последњих 25 година 
све зарасло у купину, коров, трње и борову шуму, тако су сакривени сви улази и излази тунела 

да се немогу пронаћи а то су могли да користе само мештани, партизани који добро познају ово 
подземље око њихових кућа. Они су се дали на посао да из тих јазбина ноћу сачекују и убијају 
наше борце, па смо стално били на ногама у потери за тим "шпиљарима" сада га видиш, сада га 
невидиш. 

Поред тога терао нас је неки (баксуз) одмах у почетку нашег боравка, неким несретним 
случајем погинуо је један младић из штабне чете родом, из села Цетине. Мало касније З батаљон 
заробио неког партизана и код њега заробили неки необичан пиштољ, мислили су да је празан 
па се учили руковати (празним) пиштољем један неискусан младић окине и убије командира 
Јојића из З. батаљона. Очекивали смо да ће и друге јединице стићи и сместити се у нашој 

близини, како би и нама било лакше те једном доће помоћник команданта З. бригаде Миле 
Бањанин, та бригада требала је доћи у Костањевицу па када је он видео какав је терен вратио се 

назад и њихова бригада није хтела доћи на, "крас" већ су се сместили у Випавску долина где је 
био штаб корпуса, остале бригаде, а од њих даље Лички и Босански корпус. Наша бригада тада 
бранила је простор колико су имали сва три корпуса без нас. Пре њихова доласка ми смо чак 
силазили у Випавску долину и претресли нека села јер су нам партизани одатле стално 
досађивали и ми стално били у потери. 

Касније је стигао штаб дивизије у Сан Петар они су нама били најближе, али само за 
везу, не и за неку помоћ у борбама. Имали смо велики број младића који нису пре служили 
војску па 
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смо користили свако слободно време да им накалемимо војничке вештине које су користили у 

даљим борбама и ратовању. У 1. чети највише времена провео сам са овим младићима, била је 
права милина радити са њима, савршен ред и дисциплина и послушност. То није била 
дисциплина неке војничке чврсте руке где се мора поштовати из страха. То су били момци који 

су одрасли заједно браћа, роћаци, пријатељи, а изнад свега ратни саборци и ту није било 
забушавања него баш као да су у пољу на моби где се копа, жање или коси. Нико није хтео да 
буде последњи и сваки се трудио да буде мећу првима. Ако би се понеки некад уплашио у борби 
он је сматрао да је то срамота открити пред другима па су и тај страх морали крити пред 
осталима и сви су били одлични и ако смо били стално у покрету и борбама, али логоровали смо 
на једном месту и ту смо имали прилику за одржавање чистоће и хигијене, па за кратко време ти 
наши борци више нису изгледали као одрпани већ су изгледали као неки "актери из Холивуда" у 
строју све лепши од лепшег. 

Пошто је стигао у Сан Петар војвода Ђујић нас је једном посетио, једном је долазио 

командант корпуса Жика Младеновић и том приликом рече да нигде није видео тако лепе момке! 
Марта месеца неко је обавестио команданта бригаде да ће идуће ноћи нека партизанска комора 

прећи преко моста на Випави те овај нареди Душану Стојсављевићу да пошаље Бранка са 20 
бораца у заседу да их помлати ако наићу. Кренули смо у први мрак, нисмо ишли путем да се 
неби открили, њиховием шпијунима, већ смо кренули преко неке косе па у помрчини запали и 
неке ровове и купине где смо се мучили неколико сати док смо се пробили кроз трње и изашли 

на одрећено место, ноћ мрачна, ветровита, облачна, почела кишица, у поноћ чујемо одкуцава сат 
на цркви у селу. Преко моста нико не прелази, мало касније решавамо да се враћамо у нашу 
базу, са брда морамо опет да се пробијамо кроз купине да сићемо у долину на пут, у пола брда 
опет смо сели да се одморима или да неки не залута у помрчини. 

Док сам ту седео приће ми Пећуна Стојсављевић па ми неким жалостиви гласом рече: 
Имењаче, куда нас овај Бранко води да лудо изгинемо, ако нас неко нападне нико жив одавде 
неће избећи. Више у шали одговорио сам, ко ће нас напасти у овој помрчини нико није луд да 
иде кроз ово трње него само ми. Одмах затим крећемо низ стрму страну у долину. Пећуна и 
Јовина Крагуљ били су на зачељу. Бранко на челу, Милан Рнић за њим и ја за Миланом, 

спуштамо се низ неку вододорину дубоко за 2 метра морали смо се држати рукама докле се 

спустимо до ледине на којој је велика купина и грмови. Тројица првих сишли смо доле замном је 
Адам Бачковић који је нешто полако гунђао док се клизао низ јаругу а у том моменту са друге 
стране купине, ближе од десет метара, пред Бранком неки крештави грлас, издрао се је ки је 
тамо! За њим други јачи баритон каже: Ко је тамо! Бранко је стајао и држао шмајсер у рукама, 
истовремено је викнуо стој и отворио паљбу, он и Милан још стоје а ја сам по неком инстикту 
клекао у купину и отворио паљбу. Адам који се налазио силазећи низ јаругу . имао је бомбу за 

опасачем и рукну ону бомбу доље низ купине, истовремено свих 20 отворили смо ватру, знамо да 
нас је мало, а незнамо колико је непријатељ јак, одмах смо помислили на подвалу, онај ко је 
јавио да ће проћи партизанска комора, тај је њима јавио да ће их четници чекати те они 
поставили против - заседу (у ствари то је било намештено од партизана да нас извуку у 
помрчину и потуку), али ми смо им изненада дошли са лећа и са брда их најурили, па сада 
морамо нашом жестоком ватром да их одбијемо да би се могли овако малобројни повући без, 
губитка. У том борбеном положају остали смо близу пола сата, ми који смо били на челу и 

спустили се доле нисмо осетили ни један метак да је пао близу нас, али наше зачеље који су 
били високо око 30 метара били су излозжени непријетељској ватри. 

Преко главног пута на другој страни била је нека црвена (путарска). кућа и одатле сам 
видео где сева пламен партизанског митраљеза, у то време чуо сам последњи глас Пећуна горе 
позади нас на зачељу који је викао: Држи тога ухвати га жива недај му побјећи! То је изговорио 
неко у покрету као да се померао у лево куда требамо да се повучемо. Док смо још одатле 
грмели, неко од наших избегао је горе на пут према Опакије те баци бомбу и преноси везу као да 
је ту нека наша друга јединица која нам омогућује повлачење, партизани ућутали или побегли 
више се не чују, те преносиимо везу да крећемо. Одмакли смо долином скоро за пола км. ту 
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излазимо на пут који креће горе на село, сачекујемо да избројимо дали су сви ту. Позади на 

бојишту неко јаукну а затим зове: Бранко зашто ме остави?! Питамо се ко је? Бранко се сети да 
је Пећуна, ја немогу веровати да је он пошто сам му чуо глас неколико минута пре него што смо 
се повукли. Заустависмо целу колону да се враћамо назад да га изнесемо али "страх јунаку често 

образ каља" те остаде нас половина, кажем Бранку да он и Нико Росић и Браћо Попадић са три 
аутомата повремено шибају у лево низ пут а ми идемо у десно да га нађемо. Или га изнети или 
погинути. 

Лаза и Никола Устић, Јовина Крагуљ и ја, а за нама стиже Милан Рнић, стигли смо до 
њега, али у купинама неможемо га наћи, када јаукне, чујемо га, прешли смо на другу страну. 
Лазо и ја нађосмо га први, он нас моли да га убијемо да се не мучи јер каже да су му лећа 
пребијена и стомак сасешен. У помрачини ништа неможемо видети тјешимо га да ће мо га брзо 
носити у село код дотоктора, те ухватисмо четворица за руке и ноге и тако носимо он је стално 
понављао да га убијемо да се више не мучи и псовао нас зашто га мучимо. Изнели смо га на 

цесту и носимо уз брдо према селу. Наша борба чула се и код штаба бригаде, па када су чули 
онолико грмљавину бомби осећали су да ће бити мртвих или рањених те одмах пошаљу 2. чету у 

помоћ и једна коморџијска кола ако буде рањеника. Док смо га тако носили? Он једном рече 
Адаму Бачковићу да му подигне главу да му не виси назад, у томе већ чују се кола и 2. чета, 
спустисмо га на земљу да чекамо кола, он једном уздахну и то је било све, више није било знака 
живота, стависмо га на кола сада више није требало журити нити му је требао доктор. 

Кратко време после тога једно јутро З. батаљон послао патролу на оближњу чуку, 
партизански шпиљари чији је тунел био одмах позади чуке, сачекали их на цев и убили 
обадвојицу два младића од 20 година Душана С. Рнић и Душан М. Росић (комшије и 

једногодишњаци). Осматрач батаљона са звоника је видео и одмах дао узбуну и цео батаљон 
одмах је потрчао на место где су мртви или су били на умору, осматрач је тврдио да партизани 
нису имали времена побећи па су почели да претресају и траже тунеле и под претњом да ће им 
запалити село, ако им сељаци не открију туанел и тако пронаћоше три Партизана и неки 
материјал у тунелу. Ова два младића су на месту освећени, али то мало помаже јер су за нас 
били изгубљени. (Росић је био јединац у мајке). Гинули су ти партизани на сваком сусрету са 
нама, али нам је било жао наших младића које тако изгубисмо. 

У априлу нас посети војвода Ђујић и ђенерал Дамјановић, затим смо ишли у Випаву где су 
дошли патријарх Гаврило и владика Николај те је био пријатан и дирљив стусрет са њима. То нам 

је давало неку нову снагу у сазнању да сви Срби једнако страдамо и са нама чак и наш 
Патријарх. Пролеће бијаше лепо, али смо у покрету сваки дан. Једне недеље после подне стиже 
један вод гардиста са камионом, дадоше Јанкову неки извештај и вратише се назад, нико и незна 
зашто су долазили. У поноћ имамо покрет, стигао је Трећи батаљон, а Други нас је чекао на путу, 
мало чудновато овога пута не крећемо на (крас) где· су партизани, већ цестом према Горици, 
прешли смо мост на Випави и ту се зауставили. Одмах поред реке се њене десне стране и поред 

пута којим ми пролазимо налази се село Пећи, Ту нам је тек сада саопштено да су гардисти 
донели вест да ће партизани те ноћи држати збор у томе селу па је дивизуја наредила да 
блокирамо село и претресемо. 

На челу колоне наша 1. чета продужујемо цестом цео км. напред изван села а одатле 
преко поља до реке и тако затворили излаз са свих страна. Ушли у село и почели претресати 

куће. Ми смо то радили пажљиво јер смо знали са ким имамо посла, прозоре смо нарочито пазили 
да морају бити затворени, а домаћица или који отвори врата мора ићи напред и отварати друга 
врата по кући. Убрзо се зачу пушкарање на другој страни села поред пута када смо малопре 
прошли. Ту је Јанков пратилац Петар Шкрбић "чича" питао жену на вратима: Ко има у кући, она 

му одговори да ништа не зна, он јој нареди да иде уза степенице, тада партизан из собе опали 
рафал из машинке на (Чичу), али га није могао погодити јер је пред њим била жена, те Шкрбић 
ово искористи те скочи напоље. То је био читави комплекс повезаних кућа, велико двориште и 
двоспратна школа, а до ње повезана двоспратне газдинска кућа у којој су били партизани, а 
даље повезане куће, штале, подруми и појате и друге зграде, позади су пластови 
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сена, сламе и кукурузовине. Брзо је стигла веза по селу да су партизани пронађени у једној кући 

па смо се према пуцању приближавали тамо. Партизани који су примили борбу нису хтели да се 
предају већ су покушали да некако побегну или се сакрију, те у тој бјежанији један је погинуо на 
крову задње куће, други почео бјежати иза пластова сламе и ту га стиго рафал па му размрскао 

целу вилицу, док су они тражили куда да бјеже позади кућа то је Божо (Вучић) искористио упао 
у кућу са чела и нашао на столу 2 пиштоља, те оба заденуо за опасач, и руга се нама осталима 
како ми нисмо борци као он. Партизани док су једни покушали да бјеже дотле су други сакрили 
се у неки дубоки мрачни подрум који је био пун дрва те су мислили да у дрва неће нико ни 
гледати. Наuшима је запело за око да је изнутра пуцао шмајсер кога још нико није пронашао. 

На сред авлије је бунар и ту налазим Мирка Јовића који ме моли да му дам две бомбе да 
баци у подрум и да зароби шмајсер са којим партизан још повремено пуца. Одвраћам Мирка на 
сваки начин да то не ради јер ће погинути а он ми рече партизан је блокиран неможе побјећи. 
Почео сам, да га уверавам да он пошто је примио борбу неће се предати жив у руке и зато чека 

да убије бар некога пре него он погине, а то би радио сваки који се одлучи на такову смрт. Док 
сам му тако горио он отргну бомбу од мог опасача и потрча у правцу подрума, бацио је бомбу, 

али дрва су штитила партизане, ушли су унутра било је мрачна, Мирко и Маркић Катић и за њима 
Нико Катић (тишлер} почео да пали шибице. Партизан није више могао да чека већ cacпe рафал 
5 метака Мирку у срце. Маркић искочи напоље и каже, погину Мирко. Како сада да га изнесемо, 
онај ће и даље да пуца. Повикасмо дајте цивиле цело село нека га изнесу. Тада се чуо још један 

рафал, партизан је убио сам себе. За пар минута већ је пуна авлија цивила, апи неће у подрум 
(мој Бух он ћe нас устрелит) боје се да ће их партизани потући. 

Ненад Ковачевић стајаше са разапетим талијанским митраљезом, колико му је било жао 

Мирка он уђе мећу цивиле па поче да млати митраљезом око себе. "као некад Страхињићу Бане. 
Једном махне двадесет падне глава". Тако и Ненад натера сто цивила у подрум главачке један 
преко другога. Извукоше Мирка прихватио сам му главу, спустише га на земљу, брже 
раскопчавам кошуљу нигде капи крви, он само уздахну и више никаква знака живота, пет метака 
из близине све у срце тако је још за живота стало срце и крв више није текла, само једна кап 
показала се на страни уста. Био је ваљда најомиљенији борац у целој бригади, па су се виделе 

сузе и оним који никад заплакали нису. Затим смо се сетили да наредимо сељацима да изнасеу 

партизана, они га изнесоше убио се сам метком под врат, имао је значке (политички комесар 
бригаде), Крупан висок блонд младић око 25 год. У кући у предсебљу где су имали збор, било је 
пуна кола меса, хлеба и других намирница које су им сељаци сакупљали по селу, нађено је 
седам бицикла што се тумачило да су дошли на бициклима у село на овај збор. 

Наши су те ствари натоварили на кола да их понесу, Јаников је био бесан, љут жао му 
Мирка па каже присутнм сељацима. Ми смо доши овде као ваша браћа да вам помогнемо да се 
ослободите туђина (талијана) а ви нам овако враћате. Запамтићете када је погинуо Мирко 
Јовчић, те он нареди да се све ствари врате назад у кућу и да се кућа запали, још рече нико 

несме ништа узети да нам не кажу Словенци да смо дошли овде пљачкати. Два заробљена 
партизана, један је са пребијеном вилицом, дадоше их мени да их спроведем у штаб Сан Петар. 
Онај са пребијеном вилицом није могао да говори али је морао да иде. 

Пролеће је врло рано зазеленило а са тим су још више учестала непријатељска 
изазивања и крстарења по тој околици, па смо стално били на ногама и потерама. Фронталне 

борбе са њима нису биле тако опасне, али оне заседе из подземних тунела представљале су 
праву напаст. Са нашег положаја изнад Јадрана кад је чисто време види се чак преко Венеције у 
недоглед равна Ломбардиа. Тамо се већ дуго времена чује и види дим савезничких топова, али су 
запели негде на реци По, дошли су на дохват руке и ту заустављени. Авиони су стално 

крстарили, бомбардовали градове и митраљирали путеве. Један авион баци две бомбе близу 
Опакије села, дали је знао за четнике па хтео да нас бомбардује или су му преостале бомибе па 
није хтео да их враћа у базу. 

Словенци су стално понављали оно њихово (конц војне, конц војне) завршетак рата! Док 
ми смо били некако равнодушни према свему, није нас више интересовало када ће завршити, већ 



како ће завршити? Дали ће ти савезници испунити своја обећања и обавезе због којих смо ушли 

у рат одмах би се тјешили да ми војска не решавамо ствари, то решавају политичари и 
дипломати, а наши су са Краљем у Лондону па ваљда тамо нешто раде? 

Почели су да стижу гласови и до нас, да су већ стигли у Словенију партизани из наших 
крајева и да се воде борбе у неким Трновским шумама. Тек тада у Словенији добили смо вест да 
је прото Перо Стојсављевић погинуо у Србији код Лазаревца 19. септембра 1944 године, то нам 

је била још једна поразна вест. Тада су већ пристигли неки официри из Недићеве државне 
страже па су распорећени по нашим јединицама. Све је било некако спремно наелктрисано и 
чекало на даљи развој догађаја који нису били у нашим рукама. 

СЛОВЕНСКИ "КРАС" ГОРЈАНИ 

25. април 1945 године остаће ми у успомени као најстрашнији, најтужнији и најмизернији 
дан у току целог Другог светског рата, и ако тога дана нисам био ни рањен ни заробљен. Срећом 

то страшно осећање није трајало цео дан и завршило се у кратком времену. као што је напред 
већ речено, тих дана наша 4. Далматинска бригада налазила се на положају на (Словенском 
красу) измећу Трста и Горице а били смо толико одвојени и удаљени од свих наших јединица, 
тако да нам је био најближе штаб дивизије у Сан Перту око 20 км. далеко. У таквом положају 

нисмо могли никад ни очекивати да нам неко притекне у помоћ ако нам доће до невоље, зато смо 
стално били на ногама у покрету у борбама уз осетне губитке, наносећи непријатељу још веће 
губитке и препреке при кретању. Штаб бригаде и 1. батаљон налазили смо се у Опакије село 2. 
батаљон у село Локвице. З. батаљон у селу Нова вила. 

У очи тога дана касно увече дотрча код мене Јово Росић сав узплахирен, престрашен да 
ми у поверењу саопшти страшну вест, пошто сам му дао реч да нећу никоме казати јер је то 
војничка тајна, он ми тада рече: Пропали смо! Војвода је погинуо. Питам одакле му та вест, он 
ми каже Никола Ћук био је тога дана у штабу дивизије и кад се вратио, пришао је Меми 
Тривалићу да му насамо и тајно каже да је погинуо? Али ко је погинуо, ни Јово ни остали који су 

били у близини нису могли чути ко је погинуо, а питати не смеју јер је то као што рекох војничка 

тајна и тако Јово видевши Тривића, Јанкова и Ћука забринуте, помислио је да нико други већ 
Војвода. Било ми је јасно да ако би ово била истина да је наша пропаст неизбежна, јер после 
Пађена ми се нисмо више у никога уздали осим у Војводу Ђујића. Ова вест потпуно ме је 
ошамутила, али никоме нисам казао. Јово је отишао даље а то су чули и још неки који су били са 
Јовом и тако се та страшна вест убрзо пронела код свих бораца то јест оних поверљивијих који 
су сачињавали стуб бригаде, али сви су ћутали, нико о томе није ништа говорио. 

Целу ноћ нисам заспао, око четри сата изјутра дежурни нареди "Cпpeмa за покрет" незна 
се куда, то још више појача сумњу. Сакупљамо се на зборно место у дворишту Друге чете. 

Сваком другом приликом излазећи на зборно место, заорила би се песма младих момака, 
прекаљених бораца који су ишли из окршаја у окршај са песмом пркосили борби, непријатељу и 
крвавој смрти. Овога јутра нечује се песма, излазили смо тако тужно као на гробље и нервозни 
као да гледамо отворену раку у коју ће мо бити затрпани, не чује се ни речи ни шале ни псовке, 
које је би обилно пљуштале у свакој другој прилици. Постројени чекамо да кренемо, али сада 
чекање као и увек овога пута чекање је било дуже него обично, чекали смо дуже од сат времена 
у немој тишини и растројених живаца. 

Стиже командант бригаде, дежурни му рапортира стање бригаде, а он без неког 
објашњењја нареди покрет, он је на челу колоне идемо према Трећем батаљону и када смо 

стигли до близу села са леве стране, видимо Трећи батаљон како одмиче далеко у десно док 
Други батаљон већ одмакао у лево према Костањевици и другим споредним селима. Први 
батаљон је био у центру распореда, 1. чета лево, 2. у средини а З. на десном крилу према 
Трећем батаљону. Одавде крећемо колоном свака чета својим правцем по дубини фронта. 
Командант бригаде и штабна чета били су позади 1. батаљона. 
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Нисмо дуго одмакли кроз неку ситну јасенову шуму која је тек пролистала. На десном 

крилу далеко око З до 4 км. пред Трећим батаљоном отвори се борба, чују се највише аутоматске 
пушке, сипале су као бесне затим једна бомба и после још неколико бомби па онда пушчани 
плотуни и распалише митраљези, после пет минута све се утиша, тек понегде се чује неко 

чаркање. Ми смо ово мерили нашом мером, мислили  смо да су наши изненадили партизане у 
селу па се пошто су почели бјежати, наши их прате док су побјегли у шуму и зато се брзо 
заврши. 

Први батаљон развија се у стрелце кроз шуму, командир ми нареди да са првим водом 
кренем као челна претходница на косу, која је покривена густом боровом шумом, свуда дубоки 
ровови и тунели још из Првог светског рата (Овде су ратовале Аустрије и Италија). Ровови 
зарасли па је то отежавало наше кретање. Пажљиво опрезно у правом теориском пропису 
излазимо на косу, пред нама у долини око 400 м. види се мало село око дведесет кућа, испод 
села мало поље, од неколико узораних њива, даље свуда около виде се шума и брда. 

Излазимо на косу, по задатку опалим бомбу и два метка, знак за везу 2. и 3. батањону да 

се равнају где се налазимо, али они су були толико далеко да нашу везу нису ни чули. Трећи се 

забавио у својој невољи а Други толико далеко да нису могли чути, пошто наша бригада тога 
дана имала је фронт око двадесет км. широк. Када је бомба најавила да смо ту, тада шест 
партизана искочише из села и пуцајући на нас одступају преко њива. Ми састависмо ватру и 
утерасмо их у јарак измећу њива, како је орање било суво то смо могли видети сваки метак где 
удара (показује прашина), ми на брегу, а они у долини, не могу нам побећи. Они су били 
наоружани аутомацким пушкама то је још више привукло нашу пажњу да их похватмо и 
разоружамо пре него стигне наша главнина, тако да се ми наоружамо машинкама, а не да их 
уграбе други из позадине. 

Заузети око ових партизана заборавио сам на нашу главнину, желео сам да не стигну тако брзо 
докле ми завршимо са овим партизанима, у осталом немам времена да мислим на позадину главнину јер ми 
чистима пут пред њима, а они ће стићи. Спуштамо се у пола стране за 200 метара, ту постављам митраљез са 

шест људи, а са девет идем да разоружам партизане који немогу никуд из јарка. Мислећи да је моја чета већ 
избила на косу. У том моменту на коси позади нас отвори се страшна ватра, машинке пушке само сипају као 
град и како смо ми ниско у шуми они само секу грање изнад наших глава. Прво сам помислио да су наши, па 
сам почео да их зовем псујем зашто ми пуцају у леђа када знаду да смо ми пред њима.. Међутим у нашем 
батаљону имали смо само три аутоматске пушке, а овде сада пуца педесет и ко зна колико, још вичу и деру 
се: Напред - напред! Прво ми постаде сумњиво, а затим видим да нису наши, имају другчији глас. Али где су 
наши? Они мора да су већ ту негде, неће ваљда дозволити да ми патризани доћу иза лећа док сам у 
предходници. Кажем осталима останите на свом месту и чувајте да вам они доле не побегну, а ја трчим назад 
на чуку да се уверим ко пуца у лећа. 

Ово се све одиграло много брже него што се може устима испричати, потрчим уз брдо кажем 
најближем до мене Николи Устићу, замном на пола одстојања, док сам истрчао на чуку где смо малопре 
бацили бомбу Никола је био за педесет метара ниже да би могао пренети везу од мене до групе. Ту на чуки 
сретнем двојицу из друге чете Стевана Вијасина и Милана Медића, у том дивљем трку питам их ко то пуца у 
лећа, они кажу, партизани наваљују с лећа. Уместо да се њих двојица повуку на време кроз шуму, а они 
клекли и крачунају са оне две пушке да зауставе шездесет аутомата, чини ми се да сам им рекао бежите. 

Видим партизане кроз грмове испед мене за 30 до 40 метара сви у енглеским униформама. Истовремено 
бацим бомбу испред и довикнем Николи одступајте ево партизана за лећима. Никола је чуо мој глас и скочио 
доле до групе, говорећи им, партизани су на чуки за лећима! Пепо ми је нешто довикнуо и у томе је 
експлодирала бомба и он се изгубио у диму сигурно је погинуо. Тако група одступи на брзину за један км. 
напред и онда завију у лево да се извуку измећу партизана. 

Како сам бацио бомбу, скочио сам и стружем кроз бориће, проклињујући самог себе 
зашто бежим без осталих, нисам био сигуран дали је Устић стигао да их извести, још ако буду 

одступали према мени сви ће изгинути, а ту мећу њима остављам јединог брата од 18 година. 
Сви су били младићи млађи од мене један је био старији ожењен човек. Рафали шибају замном, 
али 
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борићи сакривају мету. Трчећи тако кроз бориће то су били најцрњи тренуци мога живота, од 

наше стране више се нигде нечује да пуца пушка и мени доће у главу нека црна слутња, да од 
целе наше бригаде нема нико жив осим мене. Како и неби мислио. Ја у предходници а бригада 
замном и одједном ту где је била бригада ту одатле надире непријатељ, а од бригаде нема ни 

гласа нити метка да се чује. Питам се у трчању како се ово догоди и сам дајем одговор. Можда је 
ноћас нека дивизија партизана провукла се нама за лећа негде око Добар - дола и јутрос како 
смо ми кренули у овом правцу то се нико није ни осврћао на позадину, тако да су они са лећа 
обухватили целу бригаду и ликвидирали је у једном брзом изненадном налету питам се дали је 
ово мoгyћe, пошто невидим никога осим партизана. Мислећи само сам ја остао жив зато што сам 
био у претходници, и сада сам морао предходницу оставити, у тој страшној визији све сам их 
гледао поубијане а мећу њима и роћеног брата. Под таквом психозом човек није далеко од 
лудила, али сам ирак био присебан да издржим до краја. 

Доће ми у главу, шта да радим када бјежим кад нема нико жив где ћу се ја спасити. 

Трчећи правим план у ком правцу да бјежим, преко шуме до изнад села Локвице ту су били неки 
Руски козаци са својом комором па би се ту у близини склонио у грмове и купине, а у први мрак 

спустио се преко брда до Випаве и препливао па одатле преко поља у току ноћи да стигнем у 
дивизију да их известим да нема нико жив од целе бригаде већ смишљам шта да кажем и како ми 
неће моћи нико веровати и питаће ме где сам ја био па нисам погинуо. 

Кад сам скочио и трчим кроз грмове нисам одмакао око 30 корака они ухватише једног од 
оне двојице из Друге чете. Повикаше, ево га- ево га! Псују му мајку и терају га вичи (живио 
Тито) затим су га почели кундачити, он је пар пута јаукнуо и глас му се изгубио. Трчећи тако 
кроз бориће и мислећи да су сви мртви осим мене, одједном видех Брацу Попадића за пар 

стотина метара испред мене одступа у истом правцу кроз шуму. Када се батаљон повукао, њега 
је командир послао да ме извести, али пре него је стигао на пола пута, партизани су били већ 
мећу нама и он је вешто избегао сада већ знам да смо двојица живи. Трчећи тако кроз бориће 
око 1 км. долазим на крај шуме, одатле морам претрчати голи камењар за двесто метара да се 
дочепам каменог зида и пошумљених ограда, један митраљез окоми се замном и само брише око 
мојих ногу, али све је то у покрету у трчању нико нема времена да нишани. Ова чистина испред 

нас значила је и крај мога живота и моје борбе, без наде да ћу успети да је претрчим, пред оним 
митраљезом. 

Одједном као да ме сунце обасја, два пушко митраљеза са чела цео км. далеко испред 

мене распалише ватру преко моје главе у бориће и заузтавише моје гониоце. Мислио сам да је то 
наш Други батањон, али они су били одмакли сувише далеко и нису се обраћали на наше 
кретање, а ово је био један вод из штаба чете који су ваљда прошли да ухвате везу са Другим 
батаљонм, па када су видели партизане како јуре замном кроз бориће, распалише по њима и 
тако их зауставише.Трчећи преко чистине у лево и напред за пун км. наш 1. батаљон још одступа 
на неку косу да би се ту поред зида организовали одбрану то јест ако партизани продуже да 

наваљују. Мећу онима који одступају препознадох Душана Стојсављевића команданта батаљона 
имао је неку бијелу пелерину на себи. Када сам претрчао чистину и стижем близу зида, видим 
десно од мене једна група испада из борића у истом правцу куда и ја, заустави се опале плутон у 
бориће и трче даље па се опет зауставе и опале и трче даље и продужују у мом правцу. Стижем 
за зид и отварам паљбу у бориће, она два митраљеза стално туку преко мене, никад ми није тако 
лепо звучала њихова пјесма као сада. Она група из борића стиже близу мене, али су више у 

десно митраљезац се заустави тури пуни шаржер у митраљез и у трку ставља га на раме 

окренутом цеви у назад, трчећи опали неколико метака у бориће бранећи своју одступницу и 
тако и они стигоше до зида са десне стране. 

Знао сам да то мора бити она моја група, али још нисам био сигуран докле их не видим 
јер сам претпостављао да су сви мртви. Први стиже близу мене Никола Стојић. Питам га јесте ли 
живи? Он одговара, живи смо сви. Питам где је митраљез? Он каже, Росић носи свој миртраљез! 
Треће питање, јел жив мој брат? Он каже сви смо живи, брат ти је помоћник код митраљеза 
пошто је Бодржићу пукао опанак па је твој брат узео митраљеску муницију. Партизани више не 

184 



могу напред пошто онај вод из штабне чете брише преко чистине. Кажем Стојићу, зови наше све 

нека доћу да се уверим дали су живи. Док су они стигли Стојић ми рече: Ми смо мислили да си ти 
погинуо, тако нам је Устић рекао, када си се срео са партизанима њему си нешто довикнуо и 
изгубио се у експлозиву бомбе. 

Поред зида сви стигоше до мене и када сам се уверио да су сви живи·, облио ме неки 
хладан зној и помрчина ми доће на очи, тек тада сам осетио у каквој смо опасности били. Не 

казујући никоме моју малаксалост, затражио сам дали неко има воде, дадоше ми воде тек тада 
сам се прибрао. Онај најстарији човек рече: Ми се нетребамо молити Богу за живот него теби 
што си нас спасио, јер да је ико други био на твоме месту ми би сви изгинули. (то је био већ 
давно покојни Божо Петковић). Само десет минута пре тога ја сам проклињао самога себе зашто 
их остављам у шуми да изгину, а ја нисам са њима, и сада они ме упорећују са Богом што сам им 
спасио животе. (Само ратна лудост овако нешто може објаснити). Наша главнина батаљона брзо 
се прибраше, концентришу се и кренуше у напад на бориће. Чујемо дозивае, веза Бранко! веза 

Сељо! итд. наш тешки бацач из позадине баци неколико граната на косу где смо ми малопре 
били, затим митраљези распалише, а онда: Ураа - јуриш! Наши трче у бориће, партизани нису 

могли дуго издржати ову навалу већ се повукоше кроз шуму, а цео терен само је щума и крш. 
Наши стигоше на врх косе, неко виче ево једнога мртва! Бранко пита који је? Онај одговара Миле 
Медић! Док су Медића ухватили Вујасин је у последњој секунди бацао ранац и шињел, побјегао 
кроз грмове спасао живот тада ови који су самном говоре ми да идемо у састав чете да неби били 

кажњени што заостајемо, кажем им седите и одмарајте ја ћу за вас одговарати. Тек смишљам 
рапорт, да идем свађати се са командантом Бригаде, какву команду има, нас послали у 
предходницу, а они се повукли назад без да су нас известили да се и ми повучемо. 

Сада док је батаљон тражио наше лешеве по шуми, ком. Јанков ваљда није хтео гледати 
наше лешеве већ је сам кренуо у лево преко чистине да стигне Други батаљон, који је одмакао 
сувише далеко напред. Јанков иде сам збацио машинку преко лећа подави главу и гледа само 
метар испред себе, изгледао је тужан, разочаран. Када је био око педесет корака испред нас ја 
наредим мојима: У стрелце напред у шуму! Изненада искочимо тачно пред команданта, он стаде 
погледа нас и поче да се крсти и каже са неким чуђењем: Пепо јесили жив? Живи смо господине 

поручниче. Шта је борцима? Шта је са митраљезом, њега сте морали изгубити? Ту је наш 

митраљез. Ко га је изнео? Изнео га митраљезац Росић! Јанков се тада удари по колену говорећи: 
Алал му вера, е томе треба признати, нико други одатле га неби изнео. Тада ја узимам реч 
некако прекорно и љутито: Господине поручниче, ово није ни војска ни команда, већ као неке 
бабе, мене сте послали у предходницу, а ви се повукли без борбе и без да сте ме известили. Он 
љутито одговара: ово је све крив Милан Билић и Трећи батаљон (опсова им мајку) они су упали у 
неко село и пљачкају, а пустили партизане да нам доћу за лећа, тако изненада нападну З. чету 

Тривуна Новаковића он се морао повући, Друга чета за њим и тако цео 1. батаљон и штабна 
чета, све одступило у нереду. 

Затим Јанков не криви њих што су се повукли, већ каже да сам ја, крив што сам ишао 
брзо и одмакао далеко. Објашњавам му како сам изишао на чуку и бацио бомбу, батаљон је био 
близу око 200 метара позади, борба се још нигде није чула, а ми смо протерали 6 партизана, 
утерали их у јарак и потрчали да их разоружамо и тада нам други партизани доћоше за лећа. Он 
тада рече: добро је када сте сви живи, узми још једнога и идите самном да стигнемо 2. батаљон а 
остали нека иду у чету, нека јаве Душану и Бранку да сте сви живи. 

Док смо још ту разговарили отвори се борба далеко на левом крилу тамо негде изнад 
Випајске долине. Одатле наилази з. Далматинска бригада а наш Други батаљон требао је да 
ухвати везу са Њима. Борба се водила само са аутоматским оружјем са обе стране па је кркљало 

као у лонцу, за пола сата на истом месту па се још није могло знати која ће страна надвладати. 
После пола сата по ватри чујемо, партизани попуштају и мало касније одступише, борба се мало 
утишала. Још даље далеко на југо - истоку чује се пуцњава и борба, тада нисмо знали које тамо, 
али касније смо дознали, одтуда је наишао Први Лички корпус. Тек што је борба код Tpeћe 
Далматинске бригаде завршила, наш 2 батаљон стиже у састав те бригаде и ми стижемо наш 
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батаљон. (Командант тога батаљона Илија Катић био је пре извесног времена рањен) па је у овој 

операцији командовао батаљоном подпоручник Стево Петојевић официр Српске државне страже. 
Он је толико журио напред, ваљда је имао неког колегу у трећој бригади хтео је да се састане са 
њим (можда и да се похвали да сада командује батаљоном) Јанков се љути на Петојевића што је 

одмакао тако брзо па је заборавио на везу са 1. батаљоном и штабом бригаде. Стижемо на неку 
косу изнад села Горјани ту је и Трећа бригада Урош Његован и Миле Бањанин и још неке 
старешине те бригаде. Започе се разговор и неко из треће бригаде рече, тера нас несрећа на све 
стране, те јуче без борбе погибе Димитрије Љотић тада Петојевић додаје, "и то нам је лепа 
парада". Сада кад су нам најпотребнији ти политички људи да ову борбу изведу до краја 
изгубисмо и њега. Тек сада ми бјеше јасно да није погинуо војвода Ђујић, како смо јуче чули. 

Прићем Јанкову и кажем му, Ви сте јуче знали за то и нисте хтели да саопштите људима 
већ у нашем логору се чуло да је погинуо војвода Ђујић па су сви наши борци били толико 
деморалисани и тужни, па због тога нас и тера баксуз у овој данашњој борби. Још ништа незнам 

за трагедију нашег З. батаљона и Јанков још увек псује Билића да је он свему крив. Док смо ту 
седели и разговарали, појави се далеко на десном крилу једна колона људи иду цестом баш 
испод села где сам јутрос пошао разоружати оних 6 партизана. 

Јанков тада рече, оно је Билић једва се сетио да крене напред, затим ми нареди, трчи код 
њега и кажи му (то и то) усмено нарећење у ком правцу треба даље да наступа. Потрчах низ 
долину преко неких баштица ограђене каменим зидовима за 2 метра високи, па је успоравале 
брзо трчање. Кад сам стиго сасвим близу чела колоне мање од 50 метара. Ту се отвори борба као 
да из земље избија, одједном десетине шараца и можда више од педесет машинских пушака 
сипало је ватру на истом месту затим ручне бомбе све више и више! Ова ме борба уплаши пошто 

видим да то није наш Трећи батаљон, Тамо имамо само један шарац, а овде их сада има десет, 
незнам дали су наши или непријатељски. Погледам боље да би препознао бар некога, док неко 
повика! Зарач дај овамо ту муницијуl Препознадох једног младића од Кистања, сада видим да је 
то комитски одред Душана Илића. Овај одред послат је рано тога јутра из штаба дивизије за 
појачање нашој бригади која је имала шири фронт него оба корпуса који су ишли од Випавске 
долине. Пошто је Илићу било далеко то је он стигао касно на наш терен, ми смо већ били 

одмакли, он је продужио за нама у правцу пуцања, стигао наш З. батаљон који је ту настрадао, 

па су сада организовали превоз рањених у болницу и мртвих у село где је било седиште нашег 
штаба бригаде 1. батаљона. 

Илић тада продужи пут уместо Tpeћeг батаљона у правцу села Горјани. Ишли су колоном 
на одстојању сеосеком цестом која је са обе стране ограђена камени зидовима, а одмах иза зида 
густи грмови и шума. Партизани који су се испред нас повукли са бораве чуке, прешли су цесту и 
ту се распоредили поред зида сакривен и шумом и ту су чекали ко први наиће да потуку и 
одступе кроз шуму. Пустили су Илића ди на три корака испред себе то јест мећу њима је био 
само зид нешто око један метар висок. Комитски одред малобројан, али добро наоружан, имали 

су митраљез више него што су могли носити. Пре кратког времена потукли су и разоружали неку 
италијанску посаду код Горице и ту заробили много аутомацког оружја. Овде сада партизани из 
заседе распале на наше "комите" Илић се није дао збунити, ту у месту где се који нашао 
наслонили су шарце на зид и распале једни на друге они који су били наоружани пушкама туку 
се кундацима преко зида. То је била невероватна брзина коју нисам у стању описати и ако сам 
све ово посматрао из непосредне близине одмах иза другог зида, ишло је тако као на неком 
филму. Ово је једина борба у целом рату где сам посматрао како се туку кундацима преко зида. 

Оваква борба неможе трајати дуго и наши надјачаше са тврдог зида, партизани бјеже 
остављајући мртве и рањене. Код Илића само, један рањен Перо Бодрожић. Од заробљеног 

партизана дознали смо да је ово био неки специјални одред изабраних бораца са 60 аутомацких 
пушака за брзи покрет. Њихов циљ је био да упадају на наш терен, сачекају, потуку и хитно се 
повлаче на други страну да праве забуну мећу нама. Док је ова кратка борба била у најжешћем 
јеку, однекуд преко зида к мени дотрча Маркић Катић и он ми потврди да је ово Комитски одред, 
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па онда настави, јесили чуо како је настрадао наш Трећи батаљон. Имамо петнаест мртвих и 

рањених. Он ми још говори по имену који су мртви, а који рањени, Враћам се назад Јанкову да 
му кажем ово што сам чуо али Јанков је већ добио извештај пре мене. Одатле стигли смо на 
главну раскрсницу у село Горјан, мало касније ту стиже командант корпуса Жика Младеновић и 
командан Личког корпуса Миливоје Вуксановић и ту се завршава циљ оводанашње акције. 

Као и увек нисам био у штабовима и нисам знао шта је био циљ ове акције, напослетку 

сам је сазнао па ћу је на послетку објаснити. Ово је већ био крај априла 1945. године а са њим и 
крај Другог светског рата. Партизанске команда из унутрашњости Југославије гомилала је велики 
број својих дивизија око Трста да га заузме пре него што стигну Енглези и Американци и те 
дивизије пристизале су и гомилале се око нас, па је наша дивизија решила тога дана да наша 
два корпуса Далматински и Лички преузму акцију за чишћење терена у нашој позадини. Правац 
и завршетак ове акције било је село Горјани далеко у нашој залећини, ту смо дочекали ноћ па се 
одатле постепно враћали у наше полазне положаје. 

Како је настрадао наш Трећи батаљон? Ово износим по причању оних који су били на 

лицу места, зато нека ми се не замери ако нисам све обухватио. Као што је напред речено они су 

тога јутра ишли сасвим далеко у десно од нас у правцу села (чије име сам заборавио). Наши су 
скоро сваки дан слали патроле у то село и чим би припуцали, партизани би се повлачили па су 
то исто и наши очекивали и овога јутра тим више што је изишао цео батаљон па се нису ничега 
ни плашили. 

Приближили су се у село идући три чете у три колоне. Средња колона ишла је цестом и на челу ове 
колоне ишао је командант батаљона Милан Билић, једна колона ишла је лево од средње да би изнад села 
избила на борову чуку која почиње изнад тога села и протеже се у недоглед према истоку, од ове леве 
колоне зависила је безбедност осталих јер је такв терен. Десна колона ишла је пар стотина метара десно од 
средње колоне и дошла испод села преко чистих узораних њива. 

Партизански одред са 60 аутомата направили су заседу на чуки изнад села, где је требала да изиће 
лева колона, партизани нису могли тући ову колону која је била ближе пошто су били заклоњени зидовима, 
нису могли тући ни средњу колону пошто су у селу заклоњени кућама, зато они распале на десну колону која 
је била најдаље, али је била на чисту орању и пре него су могли да нађу заклон, Петнаес људи лежала је 
мртвих и рањених на орању и то 7 мртви и 8 рањених. Када се отворила борба, партизански командант се 
налазио у селу у некој кући на доручку, када је чуо борбу потрча је напоље шибајући из мшинке испред себе 
и ту се срео са Билићем на кога отвара паљбу. Милан Билић необично храбар човек, а због тог је и добио 
командантски положај, био је чудновате среће, нико као он, много пута кроз цео рат избегао је од сигурне 
смрти па и овога пута, cpeћa га је послужила за њим је био Михајло Рацић водник из ове чете која је ишла за 
Миланом и док је партизан искочио из куће Михајло баци бомбу на њега и она сасече партизанског 
команданта. 

Партизани на јуриш долазе до мртва команданта узимају његову торбу, архиву и побегну 
на брдо, а њега оставе мртва. Ту се нису могли дуго заджати, пошто Билићева лева колона већ 
се пење на чуку да заобиће партизане и они се на брзину повлаче кроз бориће, Видећи да наше, 
јединице наступају у бориће куда они морају одступити. Они тада на брзину неопажени са 
шездесет аутомата кроз шуму ударе у бок нашу трећу чету те натерају цео Батаљон на 
одступање и нађу се мени за лећима, како је напред описано. Када је касније наш први батаљон 
протерао их са бораве косе, они су прешли цесту испод села и ту сачекали Комитски одред, као 

што је напред речено. 

Погинули четници тога дана, ово наводим по сећању, а ја немам никаква списка па можда 

сам испустио неке које сам заборавио, а ови се сећам: Јован Бодрожић, Никица Крунић, Стево 
Ратић, Милан Четник, Милаш (име сам заборавио) Милан Ђукић, Костур (мислим Никола) и Миле 
Медић из првог батаљона. Мећу рањенима био је Милош Преочанин који сада живи у Канади и 
он би боље могао знати њихова, имена. Неки су у болници прездравили и партизани су их 
пустили да иду кући. Блешић који је остао у болници у Горици, некако је успео да побегне у 
Италилу и 
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стигао код нас у Ћезену. Знам даје ту рањен Симо Т. Стојсављевић и Петар А. Вујасин који су из 

Горице пуштени да иду кући. Ту је рањен и Марко Калинић и остао у болници и ту му се губи 
сваки траг, дали је подлегао ранама или су га убили комунисти то ће остати вечна тајна. 

Када сам следећг јутра стигао да изјвим cayчeшe Боји Крунић за погинулим сином 
Никицом, она ми рече: "Јуче је најпре стигла вест да си ти погинуо, било ми те је жао као и мога 
сина, али касније доће црна вест да је мој Никица мртав." Тога првог дана стварно је цела 

бригада чула да сам ја погинуо. У 1. чети имали смо Божу (Вичића) Преочанина саботера, који 
кад се отворила борба јавио се командиру да је пребио ударну иглу у митраљезу и командир га 
морао пустити кући да замени иглу, а он је избегао само док проће борба, тако је он први однео 
вест у Опакије село да сам ја и још петнаест људи из Бранкове чете изгинули. Божо Byћић сада 
живи у Судбуру у Канади, ја ево још жив у Калифорнији тридесет кодина после него што је 
Вучић видео да сам погинуо. 

После 25. априла били смо некако нервозни и деморалисани у нашој бригади због великих 
непотребних губитака, што смо сви осећали да је то недостатак разумне и опрезне команде, неки се просто 
нису хтели плашити од партизана, али њихове дивизије сваког дана су пристизале и гомилали се око Трста, а 
то је одмах у нашој позадини, тих дана и ноћи спавало се врло мало 2. и З. батаљон били су стално на 
положају дању и ноћу, воћене су борбе, али партизани као да нису журили, већ заузели положај и нешто 
чекали. Савезничка артиљерија прешла је реку По и Пиаву и виде се како бомбардују према Алпима - према 
Аустрији и Швајцарској. На бреговима изнад Јадрана немци су имали неке раднике талијане који су копали 
ровове да чекају готови ако се одатле буду бранили али једнога дана запалише сав експлозив и побегоше 
сваки на своју страну. 

Другог дана неко је известио нашег команданта бригаде да Немци напуштају Горицу 
(савезнички авиони страшно су бомбардовали) да би могли минирати мост на Випави, што би 
оставило нас одсечене од наше остале војске. Јанков је одмах послао З. чету Трувуна 
Новаковића у село Пећи да чувају мост. 

Како је касније познато тога дана ђенерал Дамјановић издао је нарећење да се све 
националне јединице повлаче преко Соче. Наша Динарска дивизија проследила је то нарећење 

подчињеним Корпусима, али ово нарећење није важило за нашу бригаду која је била одвојена и 
није имала директну везу са корпусом. Негде касно увече командант дивизије војвода Ђујић 
сетио се наше бригаде затражио ко ће добровољно да се јави да носи нарећење до Јанкова. 
Јављају се троица гардиста који су били Врличани те негде пре поноћи стигоше у Опакије село. 
Одмах је нарећено спрема за покрет, али како? Други и Трећи батаљони су на положајима у 
борби па како се отргнути, а да непријатељ не примети и крене у напад у лећа. Трећи батаљон 
се некако извукао, али Други је водио борбу дан и ноћ на истом месту и наши бацачи су тукли 

непријатељске положаје, те су бацачи задржавали ватру док се батаљон повукао у Локвице 
узели сву спрему и кренули за нама, где смо их чекали на путу. Бацачлије су имали коњска кола 
те натоварили и стигли за нама, тада продужујем напред, прешли смо мост на Випави и ту се 
зауставили у селу где је већ била З. чета. Тада поче да пљушти киша као и увек када је војска у 
покрету. У свануће колона креће цестом према Горици и за пар сати стиже до града, одмах на 
улазу кренули смо у лево и избили на реку и поред реке стигли на мост. Горица је била још 

мирна нигде се не чује метка, тада је била свачија и ничија, право безвлашће, Немци побегли, а 
остали пуни магацини материјала, нарочито хране. Фашисти који су месецима сачињавали власт 
са Немцима, сада преко ноћи претворили се у ''Гарибалдијавце'' партизане и народ се растрчао, 

граби пљачка вуче, неко на лећима, неко на колицима, неко уграбио пуна кола, други му отимају 
и кола и материјал, тако је изгледала Горица при нашем пролазу. 

По мокрој блатњавој улици виде се разбацане униформе, пушке и муниција. За мештане 
Талијане ово је ваљда био највећи дан у животу јер је то било богато њихово "рубаре" пљачка. 
Наш командант бригаде био је врло опрезан, није дозволио да неко изађе из строја нити да узме 
било шта, и ако је све било ничије (право безвлашће) те ми тако мирно продефиловасмо поред 

Горице. а да нико и не погледа на нас нити ко опали метка. На улазу моста налазимо Душана 
Илића и његов "комитски" одред чувају стражу то јест мост. Ту је тада стигао и ђенерал Мушицки 
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са мањим одредом његове војске, да чувају мост и да дочекају његове јединице, неке су већ 

прелазиле пре нас. Енглески авиони у том моменту бомбардују неку немачку колону код Удина 
претила је опасност да ће нам бомбардовати мост на Сочи. Преноси се веза, преко моста ће мо 
трчећим кораком са 5 метара одстојања, авиони су већ крстарили недалеко испред нас, у то 
време стиже облак грмњавина и пљусак, свакако боље и то него авиони. 

На мосту према италијанској страни, гардисти заузели положај са митраљезима и чекају 

са прстом на обарачу. Киша је пљуштала. Војвода Ђујић изађе испред неке пећине да дочека 
бригаду, поздрави се са Јанковом и даде му нека усмена нарећења, одмакли смо напред за један 
км. и киша нас натера у прве куће поред пута, сада смо већ у туђој земљи. Војска је пролазила 
цео дан, разне јединице у разним правцима, у току дана у Горици одпочело неко чаркање, 
пушкарање па касније се претворило у велику борбу. Неке јединице нису пролазили као ми у 
строју већ су свратили у чаршију да "подјеле шићар на Удбини'', а то је изазвало револт Талијана 
којих је било на хиљаде на улицама безпослених па је то изазвало борбу и рат. Касније су друге 

јединице наилазиле незнајући шта их чека. Упали су у унакрсну ватру и у личне борбе те су 
имали губитака, мртве и рањене, без овога се свакако могло проћи, али касније су то понеки 

препричавали у "легенде" а цео резултат је био неколико ранаца талијанских лира а за сваки 
ранац пала је бар једна мртва глава на нашој страни. Касније пред ноћ када су пролазиле наше 
последње јединице, тада су у Горици стигли и партизански тенкови, који су одмах почели Да 
бомбардују артиљеријом наше положаје на брду Каљварији, западној страни Соче. Наша бригада 

је имала тешке борбе и губитке па је овога дана остављена да се одмара, али пред ноћ је други 
батаљон отишао на Калварију на положај и тамо су преко Соче пушкарали са партизанима. 
Артиљерија је грмела дан и ноћ на наше положаје, а наши су узвраћали са бацачима, а 
Шумадинска дивизија са неколико топова. 

Ово је био 30. априла сутра је први мај кога су славили комунисти. Италија је била пуна 
комуниста као и сад па су се веселили и сенлучили са разбацаним оружјем, пуцало је на све 
стране, пред сваком кућом тако да се више није знало где је фронт, а где није. Наша чета бјеше 
смјештена у две куће поред пута, около свуда зарасла висока пшеница, нигде заклона да се 
брнимо ако нас неко нападне, осећали смо се врло непријатно. 1. мај наша бригада креће мало 

напред пар км. у село Моса. На једном брежуљку у сред поља била је висока зидина неке старе 

тврђаве. Наша чета доби нарећење да ту држимо положај. Партизани су, рано наставили да 
бомбардују наше положаје преко Соче. Мост је већ био миниран срушен од добровољаца и 
прелаза више није било. Са ове главице била је права милина, посматрати ту питому долину 
Соче и Випаве која се на мајском сунцу сва преливала у зеленилу и цвету расцветаног воћа. 
Оваку природну лепоту више нигде на свету нисам видео. Тога дана чују се сирене Енглеских 
камиона, неки јављају да је успостављена веза са "савезницима" мало касније заћутала је 
партизанска артиљерија, ваљда су Енглези наредили да се обустави борба. 

Наши почеше да се веселе, "стигли савезници" завршио се рат, доће ми у главу нека црна 

слутња па рекох онима око себе, ја им се невеселим, сви се чуде шта говорим, даље сам им 
рекао: Да су били добри, ми би се са њима састали у Далмацији, а не овде у Италији, тако је 
престало опште весеље. 2. маја цестом је изашла нека делегација са три велике заставе 
Југословенска, Америчка и Енглеска у сусрет "савезничке армије". Тога дана извршен је погреб 
погинулих у Горици, а мећу њима и команданта батаљона Треће бригаде Гојака Злајића који није 
погинуо у Горици већ неком талијанском селу, наишао на заседу талијанских партизана. З. маја 

крећемо напред дубље у Италију, на једној раскрсници цесте и пруге стајао је енглески тенк, то 

је прва предходница "Енглеске моћне Империје" око тенка три војника са белим као снег 
камашинама и опасачима, један се бријао, други је грицкао неки кекс и пије чај, а трћи 
мрзовољан лежи на тенку. Ни један да погледа на пролазећу војску. Ево савезнка чују се весела 
добацивања. Одмакли смо напред и сели за десет минута одмора, сишао сам са пута у пшеницу и 
ту истресао пуну торбу муниције и бомби, затим из ранца бацио гумене опанке и све што је било 
употребљива за борбу. (Само пре пар дана хтели смо погинути за аутоматске пушке, а сада све 
бацамо у старо гвожђе). Остали су посматрали и чудили се, можда су помислили да сам луд, те 
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им рекох: Када сам видео како изгледа Енглески војник уверен сам да више нема рата јер такови 

се неће борити против комунизма. Како изгледају ти Енглески војници, на капама су имали 
знакове "црна Мачка" баш онакви какви и јесу ништа им друго неби тако пристојило. Цео свет 
верује да црна мачка на путу предтавља нестрћу за пролазника, а за нас није могло бити веће 
нестрће него сусрет са тим ·'црним мачкама".  

Тога дана срели смо три тенка на путу Горица Удине, а никакве друге војске ту није било. 

(Да ли су Енглези завршили рат са ова три тенка)?. Увече смо стигли у место Сан Ђовани ту је 
преноћио цео наш корпус, срео сам многе познанике, ту су честитања, разне приче неко овако 
неко онако, чује се пјесма "Још пар дана па енглеска храна". Четвртог маја путујемо у Палма 
Нову, енглески камиони одвозили су војску некуд према Сочи, ваљда према Трсту (пошто немци 
нису хтели да се предају партизанима), при повратку празни камиони узимали су малаксале 
избеглице. Пред ноћ војска је пунила пространи логор. Песма се орила на све стране (све о 
савезницима). Ту се слегло око 20 хиљада војске. То је био крај физичког рата, али почетак рата 

душевног, страдања, глади, малтретирања, понижавања, увреда, дрскости, насилног 
присиљавања на повратак, придавајући нам разна прљава имена и етикете и тај рат још и данас 

није престао. То је благослов победника! Три велика државника - манијака преотеше Европу 
црним тиранима и дадоше црвеним тиранима, а они су сви једнаки, они су заједно почели рат 
против мирне Европе 1939 године Хитлер и Стаљин. 

Ове разне успомене нека буду завршене следећим стиховима:  

                                              У пролеће када цвета цвеће,  
                                              Српски четник у туђину креће,  
                                              У туђину да слободу тражи,  
                                              Веран Богу и Краљу и Дражи ... 

                                                        Петар П. Кривошић П .. С.  

(Недавно сам прочитао у некој партизанској књизи поред осталог и ово):  

Осми партизански корпус пред крај октобра 1944 године имао је бројно стање 35.600 
(тридесет пет хиљада шест стотина) партизана под оружјем. Док Динарска четничка дивизија 
није била комплетна на једном месту, као на пример: Први Лички четнички корпус, бранио је 
своју територију у Лици и није учествовао у овим борбама. Док је Други Далматински издајом 
капетана Томковића разбијен и уништен првог дана на Лозовцу. Тако су партизани имали више 
него 5 према 1 у њихову корист. 
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  ПУСТО СЕЛО МОЈЕ   

  

Село моје не постоји више,  
Живе душе нема да у њему дише,  
Три хиљаде душа пре прошлога рата,  
Живесмо у слози, поштује брат брата.  
 

То је село Отишић код Цетине ријеке,  
Увјек бјесмо поносни ми на наше претке.  
Одкад село постоји и сунце га грије,  
Никада се католик ту родио није.  
 
Прошлост нам не бјеше без тешкије дана,  

Увјек на удару грешног Ватикана.  
Ал' томе смо свему могли одолети,  
Чуваше нас црква, наш Арханђел свети. 
 

Затим доће Хитлер и са њиме Анте,  
Крвав покољ направише, то сви Срби памте.  
Бранисмо се од покоља, тада к'о и прије,  

Тако да нас Анте уништио није. 
 
Тада доће Тито син хрватске крви, 
Он наставља тортуру да све Србе смрви,  
Подјелио српски народ на дивље нације,  
Да се ниште, убијају и крв нек се лије. 
 

Немачка се пожурила са папом на челу,  
Згодно време да испуни своју стару жељу.  
Поведоше Америку коју слепци воде,  
Сад на Србе бомбе шаљу, умјесто слободе. 
  

Докле буде жива свјета и Божијег трона,  

Српски народ проклињаће проклетог Клинтона.  
Он послао Туђману своје генерале,  
Да Хрватску воде, да Крајину спале.  
 
Мали људи нису спремни за велика дјела,  
Клинтона ће памтити због својег злодела.  
Нерона су запамтили кад запали Рим,  

Клинтон спали Крајину сад је раван с њим ...  

  

    

  

Петар П. Кривошић  

Сан Маркос, Калифорнија  
5. август 1995 године. 
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СЕЋАЊЕ НА МНАСТИР ДРАГОВИЋ 

Драговићу драго име моје 
Драге су ми успомене твоје,  
Сећам те се још из дјечјих дана,  
Код Цетине Српског лијепотана. 

 
Још се сећам твоје цркве свете,  
Кад сам био као мало дјете,  
Радовах се твојих звона звуку,  
Док ме мајка водила за руку.  
 

Поред тебе теку ријеке двије,  
Лијепоте ти на далеко није,  
Испред тебе поље и ливаде,  
Док при страни имаш винограде.  
 

Позадина тамо до истока,  
Уздиже се планина висока,  

У подножју манастирска шума,  
Дивно те је гледати са друма.  
 
Покрај воде краве и волови,  
По брдима овце и овнови,  
На ливади коњи се игрсју,  
Туристима поглед отимају.  

 
Ту пролазе преко лијета цијела,  
Воду пију са цетинских вријела,  
Око ријеке зелени врбаци,  
Поред цркве шарени воћњаци. 
 

Воденица која жито меље,  
Сваког дана само не недеље,  
Поред моста водопад те краси,  
Ситна риба И бистри таласи. 
  
На цетини један чамац стари,  
Превозе нас способни лађари,  

Кад превезу народ преко воде,  
Свак се жури да у цркву оде.  
 
Народ стиже с брда и долина,  
Кад се слави мала госпоина.  
Док литија кроз та поља креће,  
По баштама Расцветало цвеће. 

У кањону где извире река,  
Стара црква шест векова чека,  
Посјете су тамо биле ријетке,  
Ту се слави на дан Свете Петке.  

 
Драговићу лијеп си из близине,  
Звоник ти се диже у висине,  
Радо сам те из далека гледа,  
Чувајући овце и говеда.  
 

Са пашњака испод густог гаја,  
Гледасмо те сред твојега сјаја,  
Кад је ведро и кад сунце сија,  
Тебе краси троспратна ћелија.  
 

Цвјетао си лепотом у миру,  
Купасмо се у цетинском виру,  

Око тебе села што те бране,  
Ту је Лактац, Отишић, Кољане.  
 
Вријеме бројиш шест стотина љета,  
Страдао си од душманских чета,  
Много пута Турци те палили,  
Срби су те увјек обнављали.  

 
Ал највећег ти доживи јада,  
Кад Хрватска над тобом завлада,  
Павелића И још Тита Броза,  
Лијепоту ти у језеро сроза.  
 

Президаше на цетини стране,  
Да манастир у води нестане,  
Сад на брегу стоји црква мала,  
Као сведок хрватски је зала!  
 
Српски народ силом изселише,  
У пустињи цркву оставише,  

С тобом страда и село Кољане,  
Да од свега ништа не остане. 
 
Вјекови ће тај зличин да прате,  
Док Цетину у корита врате,  
А тада ћеш по Божијој вољи,  
Обновит се и лепши и бољи.  

    

  

Ово пишем ради успомене,  
Ту већ нико не сећа се мене,  

Заборав је покрила прашина,  
Дуго време педесет година 

    

  
На Сретење Господње Фебруара 15. 1995 године 
Петар Кривошић 
Сан Маркос, Калифорнија 
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