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Писац ових редака наклоности веома је обрадован Отићевом одлуком да 
укоричи део од својих прича о обичницима у необичним временима. 
Наиме, већ дуги низ година мало ко обраћа пажњу на обичног човека, 

јунака свакодневља, а сва мудрост овога света не почива само на исказима генија и 
даровитих него на мудрости човека из народа. Да није ове књиге и дугог, успешног, 
изванредног Отићевог радио и телевизијског стваралачког опуса, многе би животе, 
драгоцене за свеопште живљење људи, прекрио кобни вео заборава. Ништа од њих, 
сем успомена које нестају са онима који успомене памте, не би остало. Овако, имамо 
прилику да читамо књигу која је написана у славу обичног живљења, књигу у којој 
људи казују и казивањем исписују истине о лепоти и горчини живљења. Онако како 
говоре, тако је и записано. И то је једна од врлина ове књиге: сачуван језик средина, 
читав речник провинцијализама, тако лепих и тако живототворних.

Ови књижевни драгуљи су отпорни на уврштавање у књижевне жанрове, 
могло би се рећи да су коктел приче и путописа, са повременим инсертирањем из 
врхунске репортаже. Онај који пише је онај који слуша и бележи. Али нису забележене 
само речи, забележене су особине оног који говори, ликови ове књиге откривају се 
својим диванима, али и описима писца простора и времена у којем приче настају.

Прелепих прича има у овој књизи, тако богатој судбинама и необичностима 
наоко обичних живота. Само неко ко веома воли и разуме људе може да напише 
овакву књигу. А они који својим животним причама, причама из свог живота, чине 
тако занимљивом ову књигу, отварају се саговорнику јер му верују. Отић уме да 
стекне поверење сабеседника, на томе почивају, углавном, сем његове даровитости 
за разговор, чари његових радијских и телевизијских остварења.

Ова књига је права ризница података о малим нашим местима, насељима, 
каштелима, дворцима, селима и срединама на рубу градова, о рекама и шумама, о 
томе како сваки живот завређује причу, ако не већ роман. И у њој је, како сам већ 
помињао, сачуван језик који нестаје и говор који се круни у модерним временима.

Једна лепа, питка, мудра, необична књига о обичности.
                                          
                    Перо Зубац

ПРИЧЕ У СЛАВУ ОБИЧНИКА, ОТИМАЊЕ ОД ЗАБОРАВА

- о књизи прича Боре отића записано -





Што баш туда, средином улице? Кад је когод хтео да сви виде и чују шта 
он ради, онда је тако промовисао своје активности у глуво доба ноћи. 
Прво се лепо ождере у бирцузу, ал’ не претера па да се батрга, нег’ 

налије таман да буде кол’ко треба а да се не стиди и да не мари шта ће ко касти, кад 
наради шта је наумио. Е, ондак крене из бирцуза кући, ал’ с музиком, да га свирци 
прате. Ако су ћилабеси прави, ондак ни не треба да им заповеда, само је важно да уму 
да ударе у тамбуре кол’ко треба. А треба полоче, да чује Он и Ови до прве фиранге у 
предњој соби, а да децу музика не пробуди. 

Најважнија песма у тој паради је део лаганог бећарца ...„Ај, шором, средом, 
свима матер редом, ај шором, средом свима матер редом... ај није свима, само 
душманима, ај није свима, само душманима“... Што баш тако, кад иначе, трезне главе 
и не лаје млого а и не ождере се навек за све новце? Воле да се прави важан, ал’ бира 
кад је тишина и кад му нико ништа неће! Сви га чују, сви вире иза фиранге да виде 
ко је тај, музику о’ма познају, о’ма свака кућа зна чији је! Све он њи’ оплете у бећарцу, 
ал’ му нико не врати. Нит се когод срди, нит му когод замери, нит се увреди, нит је Он 
имао лошу намеру, наопако! Све је то било део нашег фолклора, део нашег весеља и 
део ноћног програма, док још није било ни телевизије.  

Ето, пре него што отворите следећу страну ове књиге, не морате на шор ал’ 
запевајте, макар у себи... „Ај, шором, средом“... Боље ће вам пријати кад будете читали 
даље! Желим Вам да уживате и да знате чији смо, баш као што сам и ја ужив’о док 
сам ово пис’о. Нек Вам је наздравље и весело, читајте лагано и ако Вам дигод заигра 
осмех, не журите, пустите га да игра док Вас не повуче да наставите с читањем.

Трезне и бистре главе воли Вас и поштује Бора Отић.

Шором, средом
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Био једном 
арачки друм

Био једном Арачки друм а била је и Арача кадгод нова. Ко се сећа друма може 
опет туда, али ће газити туђе њиве а и другачије су леније и друмови данашњи. 
Тај друм је ишао од Врањева до Араче и био је упола ужи од Царског, ширина 

му је била једва неких педесетак метара. У то доба се друмови нису смели дирати!
Арача не мрда с места још од хиљаду две стотине и неке. Ено је, кад се крене 

од Новог Бечеја башаидским асфалтним друмом, с леве стране пре моста преко 
Кикиндског канала. Кад падне јака киша, причекајте дан-два ако бисте колима до 
Араче, банатска је то земља. Кад се раскаља, уме и чизме да изује с ногу ако су број 
веће!

Водио ме до Араче чика Славко Воргучин, садашњи Зрењанинац. Рођен је 
о’ма ту, на салашу у Ливадама, близу Араче. На даскама од тавана њиховог  салаша 
била је урезана 1700-та година. Тада им је баба Лока дошла с Карпата и ту подигла 
салаш. Имала је четири сина. Одатле су кренули као Воргучини. 

Прича ми Славко: „Мој отац је имо стрица који је био онако малко несташан 
и мој деда је ’тео да се одрекне њега. Кад га је једаред прадеда Аћа набио он је отишо 
у Стари Бечеј, тамо се оженио и тамо је формиро Воргучине.  А прадеда је имо једног 
брата који се звао Јоца Бачика. Тај Бачика је био онако уредан човек, крупан је човек 
био и висок. Једаред кад су вукли жито одатле из Медењача коњи нису тели да крену 
са скеле и он је песницом ошино коња у главу и о’ма га убио, тол’ко је био јак“.

 Од оног старог крајолика из Славковог детинства остала је само Арача, 
горостасно штрчи у небо, памти је од увек овакву. Нема више ни салаша око Араче, 
појело их време, кише растопиле черпић, ветрине цреп одувале, багрење посекли 
они што га нису садили, прокопан је и канал да и лађе могу до Кикинде па као да то 
више и није Оно Место.

„Био је тамо на Бари и Ћурчићев салаш и за време рата њихов слуга је изорао 
неки ћуп, пун сребрњака и златника. Нису се добро договорили како да то поделе 
па је он то пријавио Швабама па су Швабе узеле све“, прича Славко, док идемо ка 
Арачи.

Наставља чика Славко: „Иначе, чим се плуг малко дубље пусти, има грнчарије, 
мора да је било ту насеље. Тамо даље је Тиса плавила па нису људи ни могли да бирају, 
него само овде, на брегу, на греди им је било сигурно и суво. Као деца смо долазили 
овде, било је голубова, па смо се пентрали по голупчиће, било је и батина кад дођемо 
кући. Плашили се људи, бринули за децу, било је разних враџбина, кажу један заспао 
код Араче па после годинама сањао само ружне снове“.
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Сећа се чика Славко па ми прича и о двојици бећара: „Пре рата су у Бечеју 
били Јова Неатница (Јова Бачикин) и Данило Кокић-Гања. Они су за време Старе 
Југославије правили новце. Јова је јако лепо црто и резбарио и онда су они направили 
калупе и штампали су новце, али нису могли да ухвате водени жиг. Онда су се сетили 
да оду у Осјек и тамо су куповали коње, оне муране, оне велике. Онда су их извозили 
у Италију, куповали су их за те фалш новце а продавали за праве. А Славонци су ко 
и Лале чували у перину новце, да купују куће, земљу па их нису дуго вадили одатле, 
док се не накупи кол’ко треба. Кад су се ови бећари огаздили наместили су једну 
лумперајку па је на један фијакер ишо Јова, на један Гања, на један цилиндри и 
фракови а на један фијакер су ишле сеше, певаљке. И у тој лумперајки им се погубе 
цилиндри а у цилиндре су у ободима држали те фалш новце. А шеширџија који им је 
правио цилиндре ставио им монограме, ДК-Данило Кокић и ЈН-Јова Неатница. По 
томе су их џандари и открили па их поапсе и мету у затвор. Е, онда кад се заратило 
они Швабама нису требали па су их попуштали из затвора.

Данило Кокић, звани Гања, после рата (Другог светског) кад је била она 
криза, после бомбардовања Београда, смисли план. И он је из овог краја, знао је 
Арачу добро. А умео је свашта, углавном оно што није честито и због чега се ишло у 
бувару (затвор).

Купи Гања фото апарат, ислика Арачу, изради слике и оде у Београд. Нађе тамо 
неке предузимаче и каже им да је то његова дедовина коју су Немци бомбардовали и 
неће то сада да адаптира, нема ни воље ни новаца, а није ни време,  због нове власти. 
Понуди Гања Арачу на продају!

Истргују они, добије Гања паре, напише мајсторима неку цедуљу да је новце 
примио и да су сада они нове газде од те његове дедовине, да буду сигурни и да све 
буде црно на бело! Још им је строго наредио да пре него што почну да ваде цигле и 
кваре Арачу, прво да оду у Месни одбор и да слободно јаве, да зна власт, да им је то 
Данило Кокић продао и да раде ударнички, брзо да обнове Београд! Била је велика 
мука за цигле у то време.

Знала је и нова власт ко је Гања, а знао је и Гања да власт мајсторима неће 
дозволити да дирају Арачу. Он се до тада већ добро снашао с тим београдским 
новцима а и није пуно марио шта ће њега снаћи. Није Гања никад био здраво честит 
па да призна колико је узео новаца београђанима, али никад ником ништа није ни 
враћао!“ 

Враћамо се,  једва један пар вагаша води до асфалта. Туда је некада ишао 
велики царски друм, с дудовима с обе стране. Сто метера је широк био. Овај данашњи 
друм кривуда као Тиса, док је нису у корито сместили. Да је среће да се вратимо у 
време кад смо се у кориту купали (дрвеном или плеханом), ал’ ову памет да имамо па 
да исправимо све што ваљало није, било би и дудова, и друмова, и ширине, и салаша, 
и багрења,  и црепова, и нових цигала и пуних ћупова у свакој башти! Овако, остаде 
само прича о Гањи, ал’ канда да је и неку читанку написао, пуно њих су изучили те 
његове науке! Диванимо и штруцкамо се, лакше се тако слегну успомене.
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Бајски канал

Последњи путници који су пре нас Бајским каналом прешли у Мађарску 
учинили су то 1956.године. Нисмо ишли њиховим трагом, вода све опере 
(сем образа), пуно је година прошло и власти се измењало. Ишли смо 

каналом, природном споном и границом, од Шебешфока код Бездана до шлајза 
у Баји. Пловили смо чамцем, Арпад Колар, Драган Миљанић, његова камера, мој 
фотоапарат и ја. Не постоји гранични прелаз на каналу, за путовање смо добили 
посебне дозволе Мађарске и наше царине и пограничне полиције. Жеља нам је била 
да пловимо овом најлепшом и најчистијом водом у Војводини.

Двојица Апатинаца, причао ми је Арпад Колар док смо пловили, су градили 
Бајски канал. Браћа  Јожеф и Габор Киш. Они су кренули у авантуру да скрате пут 
баржама и лађама, да споје Дунав и Тису пречицом и да оставе залог за будућност. 

Некада се Дунав на току од Баје до Апатина рачвао на два крака, Мохачки и 
Барачки. Браћа Киш решила су да направе пројекат и искористе Барачки Дунав као 
пречицу, да прокопају канал до великог Дунава, да направе преводнице и омогуће 
лакшу, бржу, јефтинију и безбеднију пловидбу. Кад је канал био завршен, вукли су 
туда барже које су носиле 650 тона терета. Француским каналима су у то време 
могле да плове барже које носе само 250 тона.

Стари ток Дунава чини деведесет пет процената Бајског канала. Због тога 
је и толико различит од других канала; биљни и животињски свет је у природном 
окружењу, није се човек много мешао и судио природи како ће јој бити лепше и боље 
тамо где неко упре прстом и забоде ашов.

Поред шлајза у Баји, где и почиње канал, једна од зграда је претворена у 
музеј. Изложени су алати, оруђа, прибор и опрема који су коришћени у време 
трасирања и копања Бајског канала. Пумпе које су постављене да у време ниског 
водостаја пребацују воду из Дунава у канал су ко нове. Како и не би биле кад су 
радиле само један дан! 

О каналу не постоје само пореске, лађарске и инжењерске књиге. Историчар 
из Баје, Габор Фалоди, написао је књигу о каналу. Причао нам је о чему је писао и шта 
зна о каналима из оног времана: „Господа Киш Габор и Јожеф су на основу својих 
искустава из Западне Европе и околине Сомбора кренули да раде одводњавање са 
војвођанских простора малим каналима. То се дешавало 1780.године.

Тада је рођена идеја да се споји Дунав са Тисом, да се лакше одводњавају 
воде из унутрашњости и да се направи пловни пут између Дунава и Тисе. Од краља 
Ференца Првог су 1792.године добили дозволу за рад и оснивање фирме која ће 
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радити на изградњи и одржавању каналске мреже. Изградили су део канала између 
Моношторсега и Бачфелдвара и упркос бројним проблемима 120 км канала су 
завршили у периоду од 1792-1802.године. Канал је у следећој деценији потпуно 
изменио начин живота у Бачкој: извршена је мелиорација и одводњавањем су 
добијене велике површине обрадивог земљишта. Каналом су транспортоване 
житарице и со, од чега су се многи обогатили и што је привукло нове досељенике. 
Канал је скратио транспортни пут за више од 200 км у односу на ток Дунава и Тисе 
узводно, а транспорт је обављан брже за чак 18 до 20 дана, у односу на раније пловне 
путеве!

Фирма која је газдовала каналом је недовољно инвестирала у редовно 
одржавање и између 1825-1830.године канал је био замуљен, а пловидба и транспорт 
су постали проблематични. Судбина канала и људи који су живели у његовој околини 
постала је неизвесна. Због замуљености ушће канала у Дунав код Бачког Моноштора 
је постало неупотребљиво и премештено је код Бездана.

Током изградње шлајза код Бездана је први пут коришћен водоотпорни бетон 
и први пут је употребљена мешалица за бетон; њен конструктор је био инжењер 
Михалик.

Ни после изградње шлајза код Бездана агонија канала није престала јер 
Дунав није текао као данас па се у време ниског водостаја дешавало да Бајски канал 
остане без воде.

Тур Иштван се 1867.године ватио у своје родно место и у Баји је почео 
модернизацију и проширење овог каналског система. Од 1870-1875.године је потпуно 
реконструисана основна каналска мрежа, секција канала од Малог Стапара до Новог 
Сада је потпуно обновљена.  Изграђен је „напојни” канал од Баје до Бездана дугачак 
око 44 км. Тада је изграђен и шлајз код Баје, најсевернија тачка овог каналског 
система. Преводница је имала двојаку функцију: превођење бродова и напајање 
водом канала из Дунава у време повољног водостаја. Од 1880-1890.године канал 
је био максимално експлоатисан, али је Први светски рат то прекинуо. Канал је 
подељен на два дела и транспорт је потпуно замро.

Данас је у Мађарској 32 км Бајског канала.
Проблем водоснабдевања канала водом су покушали да реше пумпним 

системом и станицом која је у Баји изграђена у периоду од 1914-1916.године, али се 
испоставило да је то градитељски промашај, јер ни тај систем није био довољан да 
обезбеди потребну количину воде у каналу. Ефекти оваквог убацивања воде нису се 
осетили чак ни до оближње Нођ Барачке; пумпа је радила само један дан и пошто је 
било неисплативо такво водоснабдевање, станица је престала да ради.

Данас се преводница више не користи, постала је туристичка атракција. 
Постоји спомен плоча која потсећа на Тур Иштвана, а 3. марта 2008.године се 
навршила стогодишњица од његове смрти.

„Стару пумпну станицу смо преуредили, горњи део је репрезентативна 
сала за конференције, а у доњем делу је музеј са експонатима из времена када је 
Тур Иштван реконструисао каналски систем. Изложили смо и фотографије из 
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тог периода и снимке велике ледене поплаве. Старе фотографије је снимао један 
фотограф из Сегедина 1874. и 1875.године. Биле су намењене, као поклон албум са 
фотографијама, за цара Фрању Јосифа. До цара никада нису доспеле, завршиле су у 
једној приватној збирци, а шесдесетих година су се појавиле код нас у Баји и ево их 
у нашем музеју”, испричао нам је Арпад.

Пловидба Бајским каналом данас је забрањена, проглашен је за заштићено 
подручје прве категорије у Горњем Подунављу. Атрактивна је викенд зона, одмара и 
око и душу. Како рече Арпад кад смо почели пловидбу, Бајски канал је његова прва 
љубав. Прва љубав заборава нема, зар не? Кад видите Бајски канал, заволећете га на 
први поглед, и он вас. Нема везе које је годишње доба.
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Бицикли

Чудили се варошани кад год су у село ишли, кад их домаћини на станици сачекају. 
Нису се чудили ни штруцкавом путу, ни расклиматаном автобусу ил’ ајзлибану 
што има три каде и једно ајде. Чудили се и после кад су се раскомотили. Кад 

иду гости, ако баш и није прилика, не прежу се коњи у фијекер, ако неће домаћин да 
се кери и да једи полак села. Није да не воле госте, нег’ је лакше тако. Ако је суво и 
није здраво ’ладно, узјаши домаћин бицикли и часком стигне на станицу. Успут, ако 
на време крене, стигне још да сврне и у бирцуз, на једну. Боље му се језик одвеже кад 
стигну гости и почну свашта да питају.

Бицикли је у то доба био главни превоз, и путнички и теретни. Путнички ако 
окрећеш педале а теретни кад га гураш нуз себе. Ови данашњи бициклови ко да су 
за параду прављени, не зна се који је мушки а који женски! Кадгод је мушки бицикли 
имо штанглу, круту и дебелу, на коју су удаваче седале па кад се младожења с обадве 
руке за корман у’вати, нема више куд, његова је и само цичи да не јури здраво. После 
је на удавачино место долазио мали федер-сиц за децу близу кормана, да се од малена 
за корман ватају док брацика тера. На ћошку се звонило да не налетиш на кога. У 
то доба је било слободно терати бицикли испод прозора, стазом и фластером. Није 
ни било пута по средини шора, сами вагаши и чапаши! Бронза или звонце стајало је 
на корману с леве стране, таман да га с палцем довати а да не пушта корман. Ручна 
кочница с десне стране кормана, фрајлица на штангли у средини, на сицу ђувегија 
а цегер на пактрегеру. Ђувегије су већ стигли до дугачких чакшира па ако није било 
ланцобрана, здраво су водили рачуна да не укењаче ногавицу ил’ да им ланац не увати 
чакшире. То је била највећа мука. Ондак мораш ил’ да скидаш ланац ил’ да скидаш 
чакшире па да бицикли преврнеш натрашке, да руком тераш педале и да ногавицу 
протераш преко целог великог зупчаника. Ретко која је остала цела, а није било у 
селу тог сапуна који је могао да је опере кад се тако проштепа с укењаченим ланцом. 

Старији људи су бицикли користили ко последњи ослонац у животу. Младеж 
очла у варош, боље им је тамо у голубињаку на спрату него у газдачкој кућерини. 
Нема ко да оде у дућан, нема ко да их под руку у’вати кад крену код лекара ил’ порез 
да плате. Бицикли их никад изневерио није; куд они ту и он, клај-клај, лагано и свугде 
стигну. Где га оставе ту их и сачека; лоповшага ондак није било ко сад, бициклови 
нису у собама ноћивали ко данас. Бицикли је навек ишо уз газду с десне стране, због 
ланца и кењаче, сигурније је било тако. 

Женске бициклове су највише терале снајке, згодније им је било кад су саме 
да се не пате око штангле. Зато се тај без штангле и звао женски бицикли. Лакше им 
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је било да седају на сиц у сукњама а да не прескачу штанглу. Могло се то и на мушком 
бициклу, ал’ је ондак требало доста вештине. Прво се десна педала намести у горњи 
положај па се мушки бицикли повали на леву страну, ондак се десна нога пребаци 
преко сица на педалу, левом се одгурне о земљу, десном припуши педала, бицикли се 
усправи, крене и терај. Ти женски бициклови су имали и посебну опрему, на задњем 
блатобрану је било пуно рупица с обадве стране, у њих се качила мрежица, онако ко 
Кинези кад нацртају на вазнама да залази сунце, па зраци иду у полукруг! Уместо 
сунца, била је осовина од задњег точка. Е, та мрежица сукњама није дала да се у 
точак запетљају!

  Дечурлија су учила да терају бицикли на крај села ди нема клупа, 
дудова, шарампова, ћуприја, кућа, затворених капија и старијег света који није кадар 
да се одједаред склони кад ови што уче почну да врдају корманом, ко кад белоушка 
канал препливава. Ако су учили сами, ондак су терали бицикли испод штангле, онако 
ујерке, ко неки циркузанери. Кад малко нарасту, ондак су терали „мушки“, прво преко 
штангле а после и са сица, седећки. Е, ал’ кад би неки унцут учио деране да терају 
бицикли, онда их је о’ма на сиц мећо, ногама још ни клупу нису могли да дохвате, 
а камоли земљу па их залети и  пусти да сами на бициклу оду још који фат! Било је 
неписано правило да тек кад когод падне с бицикла ондак научи да га тера. Чворуге, 
одеране лактове и колена нико није бројао, важно је да се воза. Кад су се дерани 
малко извештили, онда је било и важно ко ће бити бржи, бољи, храбрији и чији ће 
бицикли лакше ићи, који ће имати бољи пренос на зупчаницима и боље кочнице. 
Да би бицикли био бржи, блатобрани су били вишак, бар су тако дерани мислили. 
Није то ни било тако лоше, док не падне киша ил’ не отпадну дудови. Ондак су навек 
биле две штрафте, дал’ од дудова или од блата; једна преко носа до учкура, а друга 
уздуж по целој кичми. Обадве као сигуран брзиномер, да се зна ко је најбрже теро. 
Не сећам се ко је први ставио картонски мотор на бицикли, ал’ је здраво лепо радио 
и годио је дечијим ушима. Најбољи картон за тај посо је био од зелене Мораве па 
кад дупло савијеш празну кутију од цигара и штипаљком је стиснеш за задње виле 
да картон уђе мед шпице, како кренеш тако се упали мотор. Ради картон ко најбоље 
наштелован цвајтакташ! Озбиљнији и јачи „мотори“ појавили су се кад и сладолед 
на штапићу. Сладолед је био као гориво а штапић је ишао уместо картона. То је већ 
звучало ко озбиљна тркачка машина.

Кад је требало штогод да се пренесе, опет бицикли никог није изневерио. 
Они варошани с почетка ове приче, чудили су се кад су их на станицу пратили. Њин 
куфер на пактрегеру, два зембиља на корману, букет цвећа окачен о ручну кочницу, 
џак кропмпира испод штангле, онако преко педала, а преко штангле пребачена 
шивена велика кеса, она за коринђаше, с пасуљем, маком, житом за кољиво, малко 
ораја и два калупа сапуна. Балонче вина окачено о корман, да буде између звонца и 
руке, да се не полупа дигод. Зембиље ако и не врате, није греда. Ал’ вратиће их, та 
неће ваљда с празним бициклом и једним куфером ићи на станицу, кад опет дођу у 
велике госте!

Кадгод је бицикли био и оруђе и оружје. Терале су га и војске ал’ је било 


