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Субота, март, сумрак 

- Никс сфестеl - шапутао је средовечни чувар, у 
полувојничком- танас оплачно. Нема сфесте. 

-Звезде! -исправи ra дрол.а у зеленој хал.ини иа 
каро - кажи: з. 

- С! - рече војнИЈК и привуче девојку себи. 
- Немој! -бранила се неуверено- морам да идем. 

Маме ми, морам. 
-Нема сфесте, иема фајронт. 
- За вас нема, али за нас има. Док стиmем, биће 

ноћ. 
Девојка се извуче из заrрл.аја и устаде. Војник се 

наже и пружи руке да је ЗЗдРЖИ· 
- Ј а Temi т ао хлеп! 
Али Мића је раније већ ударио војника по rлави 

rвозденом полуrом, не, фра·нцуским I<Јьучем, и видео ra 
је сад како се руwи, СПIDОШТен, забезекнут, крвав. Пре
иеражеиу девојку само ошамари. Не. Њу удари ноrом у 
сукљу, отера. Не. Њој веза уста, руке и иоrе и оида је 
ошиша. Мозак убијеног војЮiка, љшав, снв, прљав, пvл:
сирао је крај њеrових ноrу. Ни француским кл.учем, ни 
urrемајзно~,. неrо ra ножем треба. Он замисли себе . како 
ra убија. Али решеио је овоr пута: •Само у крајљем 
случају!« 

Савлаћујући неозбил.ан отпор сукна, коже, меса, 
нож се сјури у тело крупног Немца. Мића није замахнуо. 
Чак ни убо није. Држао је само нож у руци. Војник је 
сам удаЈ<~~уо нож и смрт му је прошла кроз душник који 
и постоји зато. Да ИЗДИШе живот. И удише - смрт. 
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Обrрлившя девојчуру, војник поће с њом низа стазу. 
Мића се опрезно извуче из roлor али rycтor лесковоr 

шябtоа и приће Кости. · 
- Ти остани ту! . . 
- Зашто увек ја? - .поче да се шапатом тужи Коста. 

Знао је да му не вреди, али он је волео да увек буде 
крај Миће. 

Мића га погледа реско, хладно и уће с .klубом и ~
четом у разrласну станицу. Ова неће пренети Неднћев 
говор. 

Погледа на сат. Десет до шест. Брзо разбши лампе, 
калеме и остаАо. Све за два минута. 

У шест ће бити код куће. 
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Субота, март, осамнаест сати 

Откако је пред подне отшuла Ана, поневши nортрет 
који је висио у удубтењу измеЬу по.лица с хњиrама, от
како ј е Ана отишла ... 

Аиа је отишлв nоневшя свој уtоани nортрет. и nос
ледљу актен-ташку њеrових рукописа, и то је добро, Гес
тапо и Специјална полиnиЈЭ: неће наћи ништа што би 
моrло да компромитује. Њу или ма коr дpyror. Неnотреб
на писма је спалио раније. Оно до чега му је стало, скло
њено је. 

Откако је Аиа отишла, тужан као бачена ствар, nес
ник је седео за оnустелим мсаћим столом с грубим бу
ковим ногама, седео је налакћен на rлатку његову nлочу 
од nолитираног ружиног дрвета, седео је таКо, и ништа .. • • 

Не само ништа. И не само тако.· Неко је време гле
дао кроз прозор на још голо калемегдаиско дрвеће. Да ли: 
да учини оно nrro је обећао? Онда је одлучио: учнниће 
што је обећао. И као један обичан курир однео је њено 
писмо Мићи. Није му ra предао у руке. Убаnио ra је у 
лимено nоштанско сандуче на вратима. А nутем до Миће, 
који је становао на IV сnрату дворншне зграде исте ку~ 
hерине, прелазећи преко заједничкоr тавана, десило му 
се нешто неочекивано, нешто што би могло да јој докаже 
да није тако стар како она мисли. ПрЗIDа је прва поч~ла. 
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Десило се све, али није nомогло. Није обрадовало. 
Зашто су му однели Аиу? Зашто, Мићо? Ти је не волиш. 

Вратио се после и nродужио да с·еди тако. Ништа. Ни 
мисли, ни осећања, ни nокрета, ни сећања, ни nраве туге. 
Ј едно ништа. Ј едно осећање да си неnотребна, бачена, 
стара, тужна, rлува ствар на коју nолако кantoy сумрак 
и тишина. На кога то кan.i'oy? 

На Андрију Вековића, шта се чу ди ш! 
Не чу дим се више. БЈ:!Ло је нешто nреко један сат 

кад се вратио с тавана. Сад се смркава. ИзмеЬу тад и 
сад није се збило •ништа. Седео ј е само. Нешто се по
кварило у њему, .преломило. Нешто је Прсло. Неки се точ
кић nомерио из лежишта његовог унутрашњег строја, 
нека полужиЦа. Нека Је невидФива славиница попустила 
у њему. Heцrro ra је преnлавило. Шта? .Празнина? Изrле
да да је коначно умрло у њему оно крвно зрнце насле
Ьено од nрадеде хајдука и пустакије, скелеџије, свињар-
скоr трговца и зулумћара. Тишина. 

Докле? Докле ће тако? 
На то Вековић не слегну својим масивним, чврстим 

раменима и не затресе седам главом. Али као да је слеr-
нуо раменима, затресао главом и рекао: Ко зна доКАе? 

Ко зна? Док не доћу они младићи сутра или преко
сутра, док му се не насмеше и не шаrшу: »Покрет!« 

До ћавола, друже Вековићу, какав покрет! Не моrу 
се вечито IШсати песме. Стар си за то. Слободна терито
рија и све остало. јадни су само изговори. Недостојни 
интелиrентна човека. Излапелом nеснику ни слободна те.. 
риторија не помаже. Ти то знаш. И шта се онда заsара
ваш толико времена? Зашто обмањујеш себе и не само 
себе? Што си их уверавао да ћеш тамо написати своју 
најбоtоу песму, ону nраву, једниу, ону збоr које је вре
дело живети толико и рад:и:ти тако како си радио, кад 

знаш да стари тенори губе висине, а матори песНици, си~ 
мулирајући себе, варирају узбућења младости, сећања 
која, и nодrрејана, не загревају друге? 

А име? 
Ала си несебичан наједном. Твоје име .не вреди много. 

Увек је осnоравано, и кад су те ко зна из каквих мутних 
разлоrа изабрали у Академију. Што је оnет сигуран знак 
да не вре.мmх много. 

Вреднм. Ја ћу им nомоћи да окуnе нове борце. Кад 
се буде рашчуло да сам изашао на слободну територију, 
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нехи ће љу~ЏЈ. рећн: »Не стаје стари лисац на труду ~ 
ку, эна он шта ра.дикс, неюи ће rюжуритн да се определе 
»док није доцкан«, неки ће помислити: »Кад ;једам так~ 
угледан песн·ик и госnодин, човек алолитичан .. и незави-
сан, омази у шуму, онда збиља ... « · 

Шта - збНIDа? · 
Зак.ьучиће М3. се треба борити. То. 
Ко? Сељаци? Радющи? Бојим се да су ме читали. 
Постоје и друти. 
Постоје, али они се ие боре, брбљају само. 
Бориће се. 
За слободу? Ајде, стари, не детнњај. Ана је одиела 

Т!ВОје рукоnисе iИ свој V!оаНИ портрет, m седиm и ~НИШТа. 
Ти си једна тужна, одбачеиа, rлува крпа која никоме не 
треба више. Младићи ће доћи сутра или прекосутра, они 
су тачни. Са собом ће повести на слободну територију 
једну мртву, излапелу, академску мешииу. Никоме пот
ребну. 

Моје име још значи нешто. 
Коме? 
Свима који ... 
Реци само, што си стао? Свима који . .. Шта? Што 

не rоворшп? СтиДШII се? Врло важно, преда мном се 
бар не мораш стидети. Дедер. Но? Хоћеш ли М3. ја до
вршим ту мисао? 

Не треба. 
Баш зато ћу iИ доврШИ'ГИ ТIЮју баналиу мисао. Реч 

је о свима који воле, зар не, слободу за све. Је ли то? 
Има их. Постоје. 
И ти је волиш? Теби није 56 пуних година пуцао 

прсАу.к за љом, није? Је АН, себичњаче? Стало m је до 
слободе за све? Реци. 

Јесте. Одувек. Али ово сад је и нешто АРVТО. 
Ово сад? Мислиш ли - окупација? 
Мислим ох:упација, а.ли и све остало. 
Хоћеш да кажеш да ти mпање слободе за све није 

баш сасвим равнодушно? 
Није. 
Погледај ме, чикице! Погледајмо се како то ми само 

знамо. До дна. Та.мо је и одrоћено поштење исто што и 
непоштење. Нећеш .ы1 да. ме погледаш? Знао сам да не
ћеш смети, јер знаш да знам да знамо да је дово~~::t.Но по
гледати у небо, обла~ЧНо или .звеэдаiНО, па да ~НИШта САIИЧ-
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ног не узмемО више срцу. Шта ти значи та чувена хори
зонтална слобода кад је месечина? Шта може да значи 
та попул.,рна друштвена и наuионална слобода iКа:д је чо
век сам по себи једна тако неслободна појавiЩа у свеми
РУ, једна већ таква трунщща, !Конституционално ограни
чена временом живота, спутана органским нужностима, 

ухваћена у АИСIЩе узрока и послеДIЩа, кад је човек једна 
трунчица смртно болесна од физнчког и метафизнчког 
детерминизма, који не даје челу да се слободно диrне и . .. 

Зазвоннло је. Једанп\rт. 
Вековић ди:я.rе главу и ослушну како звук умире у 

сумраку. 

Друти пут. 
Устаде, упали светлост, не дозвољавајући још себи 

да се унапред обрадује. Али био је сигуран да се то Ана 
вратила. Покајаhа се 1И дошла да узме mrcмo. 

Вековић осети сна.гу што се враћа, напуни огромна 
плућа ваздухом: мила! 

Затетура се од радосm: мш.а! 
Све је то била забуна, њој није yOIПIIтe стало до 

Миће ... Како би и могла М3. воли Мићу кад је од мене 
научила да живи, осећа, говори, мисли? Не служи .ы1 се 
њеrови:м сликама, nореЬењима? Није ли он њу створио 
сличну себи, са.мо лепшу, безобЗiИрНију, поетокнју. 

Ушао је Мића, блед, спокојан, али сочан од младости, 
од револуције. Кожа IНа лицу била му је затеrнута као 
C81IIИ у рићег двоrодог .ждрехща, вИЛIЩа камена, а ноздрве 

танке, дрхтаве. И сав је такав био, висок, оштробрид, сав 
једна савитљива вибрирајућа оnрута. Однео му је Ану. И 
дошао да му саоmпти револуционарни декрет по том nu
raњy. Број је!>;3.Н: младост има права на младост. 

Мића је, као обично, сео у иајближу, у исту фоте
zьу, полако се наместио као да ће сву вечност провести 
у љој (јасно, има он времена, МЛВ!д је), ,А;ИГао поrлед у 
правцу празног удубљења измеЬу полица са књигама 
и, као да није nриметио да тамо нема више Ане, сврнуо 
nоглед на Вековића и посматрао ra неко време својим 
безобразно младим, эрачним, МЈWНО наомешеним љу
бичастим очима и онда рекао тиХо, готово шапатом: 

- Пуi111а грозница? И сто си већ распремио! Не 
ра;ДИШ? 

- Не радим! - одговори Вековић и помисли: Он 
јој се свића само што је млад! Иначе, лице му је не~ 
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упад..ьиво. обично. Премршав је, yOIПIITe, без снаге. са .. 
вио бих га као трСку. 

Мића nогЛеда на сат. 
- Имам сат и no времена. Хтео бих да .Р.а.зговара .. 

мо. А и не радиш, нећу ти сметати. 
- Не радим! - понови Песник и погледа њеrове 

мо к ре, ка.tьаве nлатнеие nол уциnеле с rуменим Dоном. 

Како је само обичан! Тренчкот - зеленкаст. Ники -
nлав. Панталоне - кртичје сиве. Искецане. Без буга. 
Шта јој се на њему свидело? Није схватао, иако је 
знао. Али младића има ·на сваком кораку. Зашто баш 
њега да изабере изме15у свих? А nисмо је сигурно прQоо 
читао кад хоће да разговара. Јасно да га је прочи-тао. 

Али Вековић уnита nошто nогледа jou1 једном Ми· 
ћине nлатнене тениске циnеле. 

- Зар је блато нano.mV? 
Мића му брзо врати nог~ед, nрелете заnраво очима 

преко Вековићевог тамног, несигурног ~а и заустави 
их у празном удуб.tьењу измеDу полица с књигама. 

- Ништа нарочито. Што? 
- Где ли си само тако ука..tьао .те своје патике? 
Мића не погледа у своје мокре nлатнене циnеле, 

него у Вековића. Про!;е један тренутак. Два. Три. 
- На Калемегдану! - одговори врло мирно и ДQоо 

даде - али не треба да се бојиш, нису ме гонили. 
- Гонили? 
- Па да! - рече Мића без оклевања, гледајући рав-

нодушно у Вековића - ваљда не мислшu да их је тре
бало после свега сачекати крај леша? 

- Леша? - оте се Вековићу - кога су то убили? 
- Нису оии убили! - објасни Мића стрП!оиво - ја 

сам то! 
- Ах! - оте се опет Вековићу - ти ••. 
Мића потврди и упита још мирније: 
- Имаш ли цигарету? 
Вековић му показа очима на плаву посуду од МУ· 

ранског ста.КАа. Младић подиже гломазни по:клопац. 
Није, значи, свраћао кући! мислио је ВековИћ мање у,э. 
бућен. Дошао је право овамо. И писмо још није· видео. 

- Кад се то ... десило? 
- Нема· ни двадесет минута како сам га ... 
Мића не доврши. Бирао је пажљиво изме!;у дваде

сетину цигарета, најбо.mу, ни претврду као колац, ни 
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премеку&полупразну. Кад је наЬе, лизну крај, заnали, 
nовуче полако дим у себе, испусти га кроз танке жи .. 
ваше ноздрве и рече мирно: 

- Макар и иб,.р, али волим наш дуван. Ону бугар
ску арду не могу просто. 

- Убио си! - понови Вековић гледајући у левак 
дима који Мића издахну у правцу палице с кљигама. 

- Axal - поново потврди Мића - изолир-мештама. 
Доста му је. 

-Доста? Зашто? 
Вековић је изгледао збуљен и, од те запрепашћене 

забуне,. скоро одсутан. Али Мића одговори са стрП!ое
њем учител,ице школе за дефектну децу. 

- У теме сам га ударио. Из све снаге. 
- Не иитам то - Вековић се лако стресе - иитам 

зашто си то урадио? 
Мића поново испусти дим кроз ноздрве које не за

дрхташе и одговори без узбуЬења, можда мало уморна: 
- Пре но што сам ушао у разгласну станИцу, ви

дим га: седи на клупи, обrрлио ,неку ·женску. Она се ки
коће тихо, он је притишће све ВШЈ.Iе, а главу дигао у 
небо: »Нема сфесте.с »Звезде«, исправила га је праЈоа ... 

- Праља - оте се Вековићу. 
- Да! Не знам зашто, али на пра..tьу је подсећала. 

Мала, здепаста, ружна. Имала је избледелу црвену блу· 
зу и плаву мокру сукњу залеП!оену за трбух, а руке но

пране, испуцале. »0nлачно1 Танас нема сфесте1« - ре
као је Немац, а мени се смучило. Разумеш? Ударио сам 
ra изолир--к.лештама из све снаrе. 

-Немца? 
- Био је подофнцнр. Али свеједно, свакога бих. 

Смучило ми се: 
- А девојка? - упита опрезно Веконић. 
- Праља? Не знам. У разгласној је у том моменту 

ексnлодирала бомба, морао сам да бежим. 
Није разумевао сасвим. 
Је ли тај подофицир био чувар разгласне станице -на 

Калемегдану? 
Ј е ли му сметао да је уништи? Или га је убио због 

»ефесте«? Али, до Dавола, не убија се, ва..tьда, због зуб
них и уснених сvгласника кОје, зна се, НемiЩ изговарају 
друкчије него ми! А и какаа·је то Немац подофшщр, који 
не врши дужност кад је на дужности. Али шта ми је? IШ-
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тао се. Још ћу и о. Немцима да мислим у с:хемама! д,е. 
тшьарија. Ипак. 

У свему томе било је нечег нејасног. Вековић, узне
мирен, поче да анализира, чудећи се свом чућењу. Зар 
ra сада брине како је шта учиљено? Мића ·-је рекао, 
помислио је, рекао: »У разrласној је експлодирало, 
морао сам да бежњм:.« Значи, Мића је поставио бомбу 
у апарат, изашао из разrласие и онда тек видео Немца. 
Значи, могао је, можда, и да се неопажено уда.л.и. Си
гурно. Могао је. А није. Убио је подофицира збоr тога 
што јадник није умео да изговори како. треба реч звез
де. А прал,а? Је ли то случајни утисак или Мића то на
мерно прави алузију. Откуд би могао? И зашто? Какве 
то везе има? 

Знао је да не вреди тражити о.бјашњења. Мића ће 
рећи само оно што жели м .каже. Но то ће и без rm:· 
тања. 

Вековић је отворио орман и извукао оеЈоаЧКУ II/oOCo 
ку. Мрзело. ra је да оде у кухињу <И потражи ЧВi!ШЩе. 

- Хоћеш ли? Предратиа nрепечеюща. 
-Не! 
- Нећеш? - упита Вековић и сам отпи неколико 

ryrmaja; обриса уста и рече: 
-Добра. 
Гледао га је. Мићине љубичасте очи светлеле су 

ведро, мирно, пријатно, можда чак и весело. ДIЩе му 
је било сnокојно, напето као и увек, али спокојно сада. 
Ру.ке су му лежале на столу. Прсти - ТЭlНКИ, rипки. 
Али тим је прстима малочас стезао изол.ир-клешта. 

Вековић се стресе брзо, као да му је стало да то 
тај младић не внди. 

Мића преће очима IJIP"КO Вековићево.г лица и ооет 
их заустави у удубљењу измећу полица с књигама. Није 
више било слике оне девојке с наранџастом косом, уска 
лшха, дуrачких, лакираних очију, с rрудима што су 
леnршале ·исnод nенушаве ЧИ!IIКМiе блузице. ·Вековић се 
нака.шЈDа да прочисти rрло; 

- Убиm непријате.tоа, разумем. То rније никакво 
убиство! - рече. - Али зашто ми то говориш? Јеси ли 
узбућен? 

- Што бих био? Није ми ни први, ни последњи. 
-Чудио - рече Веко.вић за.мишљево - никад ми 

Н<Иси причао шта радиш. Кад год бих тражио. да о.ш об-
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jacниill нешто.. . iНешто кудикамо невиније и беэлич
није, ти би ми читао лекцију из конспирације. Зашто. 
онда сад? 

Мића ra поrледа мирно, готово Јоуnко, 
- Прекосутра одлазимо, а онда прал,а ..•. 
- Не разумем! - рече Вековић и нервозно. О.ТЧОI!IИ 

пљооку. 

- А мени се чиrнило - рече Миhа - да ти све ра .. 
зумеш. 

И понови врло c:rprr.pивo: 
- Прал,а. Је ли ти јасно? Реци, мислиш ли .да је 

то добро? 
Зна! - помисли Вековић 'И би му ХАадно, али се 

још не упита: како и откуд? 
Мића је седео у ФОТе.tои хао за вечност, а љеrово 

је лmхе позивало на исповести и некако обећавало да 
се Вековић неће морати због њих да покаје. Мамило је 
то младићко лшхе на искреност невин:ошћу Joynкor из
раза, као катализатор који треба да убрза хемијскн 
процес у воlDИ песника, отвори· њене славИ!Не и пусти 

њеrову црну аутобио.rрафску течност да о:ютече и от
крије све што је досад .крио. 

И можда би nonycmo и rи::спричао себе nриватног, 
али га је задржавао бол: Анино rшсмо· које му ј~ однео 
око подне. Истина; Мића ra, по свему судећи, још није 
прочитао. Али мрзим га као да га је већ прочитао. 3бо.г 
свега. Одиеће ми једину жену коју сам волео. 

А Мића га је rледао невино и IIаЖ.!DИВО, погледом 
који га је окруrно позивао на пожртвовање, искреност. 
И можда би Вековић почео, упркос љубомори која га 
је пекла (је ли то била љубомора или осећање да је 
страшно стар?), да му прича о Ани (једино што би мо
гао сад да прича) да му није одједиом, у последњем 
тренутку, постало некако јаоно, иако не би знао да об
јасни како и зашто и откуд му то јасно саэнЗ.ње, али, 
ето, било му је јасно да је невина Јоупкост Миhиног ли
ца и пажл,иви, мирни поrлед којим ra Мића нежна и 
ведро rледа, у crnapи само нека KOМIUUIКOBЗII::IO ХАадна, 

раsнодушна пажња иследника који мери и исm~тује 
теЖЈШу и садржај сваке petm исПовести коју ће почети, 
као цариник што претреса садржај куфера и ПНIЈа сваку 
СТВ"!Р у nотрази за шнерцом. Мића му не верује. И 
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помисао да му Мића не верује заустави дах Вековићу, 
који се у себи увреди и у себи плану. И зrас~у. Одмах. 

Необично је било, мећутим, што ra ни таЈ гнев, ни 
мржња, ни увреда ·нису заболели:. Само су . га .. ~~држали 
на прагу ИЗАШIIНе исповести. Излиmне, Јер Је · Мића 
није хтео зато што му је остао пријате~о. На Мићином 
лицу се смешио издресирани ~лади пас ~oynкor осмеха 
који се није смешио, вребао Је као rраничар, спр~м~н 
да тражи и на15е шверц (чему, побоrу, ~а шверцуЈе._). 
А ја хоћу само да му цричам о Аии КОЈУ во~им: ко]а 
ме не воли више, која је, сигурно, писмом које Је сам 
као један курир спустио у лимену касетv •. nозвала Мићу 
себи. Али хтео је и да му исприча како Је, носећи уту
чен nреко тавана тај nозив, угледао праљу. 

Сад му је све постало јасно. И она необична, неве
роватна црича о подофициру, .сфести• и убиству. Све 
је то замка. Једино није још знао шта мисли Миhа 
њом да улови. А осећао је да Мића хоће да му су ди. И 
било му је јасно да је тај младић одувек био некакав 
судија-иследник. И онда кад му се чинио срдачан и кад 
је изгледао расnоложен. Знао је то и тада. Исто .као 
сад, док га, иза љ.упко невине маске, вреба с иследнич
ком злурадошћу. Без цропуснице, без уредних докуме
ната регистрованих и одмерених на вагама тог BeKQoo 
вићу незнаног Мићиног коорДИII::Iатноr система добра и 
зла, који нису бИАИ нормално добро и зло, већ н~о 
ново, nосебно, друкчије; без nотврде и печата да Је 
роба Вековићевих речи и nоступака nрописно оцари
њена на тој баријери, ништа није nродирал? у скривени 
свет иза границе Мићине реалности н НИЈе улазило У 
досије њеrовог памћења, у тај систем непознатих сур()о 
в их декрета и окрутних параграфа, у ту огромну, живу' 
амбулантну картотеку, тај летећи цреки суд .. · 

Вековић осети поново страх. Да се не би одао, ус
таде, оде до nрозора, погледа нanoiDe. 

Пред њим се, преко опаљ.ене Пилсудскове улице, 
nружала калемеrданска коса обрасла тамним шибА>ем. 
Поче да је rледа да би заборавио Мићу, одагнао мржњу 
и страх. На nлатоу се леnезасто отварао крвоток црног 
rрања. Зашто крвоток? То није слика крвотока У сун
Ьерастим бронхијама, то је голо rр~ње букве и "!~какво 
га nорећење неће учинити реалнИЈИМ и сличНИЈИМ го
лом rрању букве. Тај црни спарушени, rоли дрворед 
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није никакав рендrенски снимак крвотока у бронхија
ма чете војника у стреА>ачком строју, већ подземна 
чистачка колона која метлама од целих стабала бреза, 
брестова, баrремова и КАенова чисти сnрудасте облаке 
боје nотамнелог морског песка. Зашто чистачка колОна? 
Источњак гони облаке пут Чужарице, Раље и Авале и ни
каква nодземна чистачка колона не диже облачну nра
шину с небеског асфалта; брезе су брезе, нежне и још 
увек зимоморне; витке тоnоле су само тополе с неколи

ко тек проnупелих листића који· се већ труде, млади и 
леiltЬиви, да шуште металfю као да су од танког плеха. 
Шуми Калемегдан брисан свежим ветром што се дрско 
пребацује цреко црецреке Дунава и, навал,ујући rруда
чки од Рита, .Вишњице и простора прекривених шева
ром и трскама, надире у цикцаку од Берма и Дорћола И· 
котр1Dа лањско кожасто лишће [Iреко nоlll/оунчаниХ ста
за уз рожнати звук јаnьећих паnака. Вековић чу ветар 
налик на стадо јаrањаца; виде њихове мале nanкe у 
гроnлану како, јурећи за овцама, прелазе преко сеоског 
пута трупкајући својим још несцретним, крутим белим, 
црним и nегавим ножицама о тврду, набијену зем~оу, 
местимично тек смекшал у од кишовитих ноћи nретпро
лећа. Иnак ништа не може да се сазна без слика што 
надолазе у свест, као што ни воде не могу да Се сазнају 
без пореЬења: ни човек; ни воде, ни ветрови, ни цвеће 
не могу без описа у ботаничком пасошу цвећа, -ветрова 
н вода да nрећу праг свести пред којима стоје царинш.щ: 
који се не зову увек Мића као овај Мића. 

Вековић одлепи чело од прозорског стакла. Мрак 
се згушњавао, све неnрозирнији. Све што је . вид~ •. ви
део је више no сећању и предосећању које је мањкаво 
сећање на оно што ће се тек догодити на основу оног 
што се догодило.· Мића је убио nодофицира, истина, вој
ника непријатељског, због nраље, значи , . . И зато му то 
све и rовори. Био је уверен да му Мића не би ништа 
рекао кад не би имао намеру да и њега убије. Убиће га. 
Задрхта и онда се нагло смири. Не, мене неће. А и да хо
ће, свеједно. Али. неће. 

Вековић се увреди због те своје подле, детиљасте 
мисли. Како сме да тако шта nомисли! 

Окрећући се смирен, Вековићу се учинило да му 
је плоча стола, као и обично, и сад претрnана рукохm
сима у току, алц: се сети да је на пустој руж:ичастој пло-
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чи у подне видео плавичасти правоуrаоник Аниноr mrcмa 
Мићи, виде ra, преDе руком nреко очију, поrледа и не 
виде више Анино хmсмо, неrо црно уоквирену посмрт· 
ницу. Да, позив rocnoћe Урошевић да сутра у десет при
суствује поrребу њеноr мужа, покојноr Ypt?ЦI.a,. rенерал.а 
у пензији и члана Српске краљевске академије. 

Мића је седео у фотељи и смешећи се љуnко, про
дужавао да ћути. Али та љупкост је штит и Вековићу се 
сад чииило да зна шта је то Ану привукАо Мићи. Она 
је открила испод тоr штита стрiLЬИВОr СПОIКОјства, ста~ 
ложене концентрације и mпомоr осмеха, ДИВЈоу, стра
сну, запеиушаиу рушилачку бунтарску сиаrу која је по 
нечему и њу морала да подсети ·на Вековићеву, на моју 
давну силовитост, обуздану само во.ы>м· да mппем песме. 
Као што је и мене сад подсетио на младост. Моју див
љу младост. Код Миће је ту див,ьииу кротщ> 15ем воље 
подрећене правилима прављења револуције, Сва разли
ка. Минус ши nлус ro...",.e. И, зачудо, од тоrа Вековићу 
би и лакше и, у исти мах, теже. Ми смо, у сваком случа
ју, тип мушкарца који се свића Ани. И ја, дакле! Минус 
тридесет и пет-шест rодина. 

То. Силовитоет која је кадра да начини свако наси
ље друrом и себи. Муrпкост. 

Мића је и даље седео без покрета (као траб,ьива звер 
nред скок). Али лице му је било у ставу мирно (само 
лице, јер је седео). 

Испод коже није био тако мирЗIН, 
Нешто ra је тонило да ћутн и седи с лицем војника 

у ставу мирно, неко у њему самом наредио му је то, 
убедивши ra да би тако требало да се држи свако ко 
хоће револупиј<у. Борба је била њетов коорАIИ!IаТIНИ сис
тем добра и зла. Она. Сад је и то схватио. Све што му 
је требало. Рече: 

.......... ДЭ!В..Ае пpatDa ти омета? 
- Не само мени. Свима нама! - одrовори Мића 

мирно и погледа га брзо и неодрећено. Вековић иикад 
није био начисто с тим њеrовим поrледом који· се није 
дао сатерати ни у једну од nознатих фиока, чак ни . у 
ону с етикетом »Заrонетан поrАед«. А ШI31К - доводио 
је у неприлику,. збуљивао, узнемиравао кад би тако 
поrледао без . осећања: само способност rледања, објек
тивна као фотоrрафска плоча, која не cy/JJif., већ регио- · 
трује. А сућење без кога се не може, није у оку. Негде 
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је дубоко, недокучиво, у пределима унутрашљим, затво
ре~ сазнању дpyror човека. То је и узнемиравало. Та 
таЈна картотека с незнаним чињеницама на основу којих 
се судило. Неприступачна. Узнемиравала је. Али не вИ
ше. И и е сада. Мирио се да бу де убијен. Ана га је оста
вИАа, песме више не може да IШШе, а због неколико кур

ви сличних nраљи, не вреди мноrо живети. Не вреди. Не 
вреди. Опет се иа,ьути иа себе због подле инсинуације: 

- Смета и теби! - рече Мића. 
-И мени? 

Ве~овић задрхта, аЛи одмах савлада тај трептај. 
ТрептаЈ радости? Зашто радости? Како се није раније 
сетио! Па Мића је забранио себи љубав. Не nриличи 
револуциоиару. 

-И теби! 
- Не! Мени не смета! 
Седео је окренут лећима стојећој лампи, лице му је 

било у сенци и Мића му није могао да саглеДа nраве 
мис.ли, радост и ЖеЈоу да ra изазива, да му пр0111Вуречи. 

- Свакако. Смета! - одговори Мића стрп,ьиво. ---: 
после оноr што си урадио данас у nодне на тавану ... 
Мора да ти омета, јер.. . .· 

-Шта? - заусти на:пет од зла што предосеТи. 
- Ништа - nромрси немарно, ућута, лако удахну; 
- Нећеш изићи на слободну територију - рече Ми-

hа после паузе, рече с очитим задово~оСТВом и њеrове су 
се ,ьубичасте щжице за -.ренута!< стиюнуле тако да се 
хњъаде лаких мехурића сВетлости у њима расnрснуло и 
IIZRI<Нyлo блескајући својим дуrим зрачним сечивима 
из уских прореза очију. Али одмах затим Мића је п<>I'
ледао укоченоr ВековИ!ћа с н:ек::иЈМ објективне~, по
мало досадним миром н продужио. да товори кротко, 
без нагласка, безличио, с интоиациЈОМ nрофесора који 
nредаје стопут '!оновљеиу лекцију о дУЖИОС1\ИМа бораца 
nрема револуцији, и за ове време тоr дела свОr rовора 
служио се артИЈЬеријом: тешких, апстрш'IШIХ речи које 
су, упркос томе, у њеrовим устима добијале дрхтај и 
призвук живоr живота, иако им је потка остајала па· 
пирната. 

Можда се nосле убиства које је изврiШЮ пре једног 
сата и не може дру..к-сmје rоворити, после убиства човека 
У име човеч81Нства, и не може друюшје после бомбом 
уншnтене разrласне ста.нm.tе. Вековић задрхта кра'I!Ко. 
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Не зато што неће преносити Недићев говор, него што је 
у том тренутку реализ?вао и другу моrућнос':· Не само 
моrућност да буде убиЈен. Уосталом, у њу НИЈе веровао 
озбиљно, ни онда кад је за.мшiL"Ъао да би га се nлai:IIИP· 
Да би га мрзео. . ·· ·· 

Малочас, док се уживтавао у ту !Фетпоста~ку, чи .. 
нио је то не само да би посматрао своје реакције на ту 
моrућност (револуција се ~рани својим СИЈ?овима, смрт ... 
и тако да~ое) него да би ЈОШ неnовратније замрзео су .. 
парника Мићу који је, nоред супарника, и злочинац. Али 
ово је друго. Мржња је згаснул~. И _све. Ово је казна. 
Другови хоће да га казне. Мића Је то и рекао: »Не веру· 
јем да ће после тога они сматрати корисним да поћеш 
с нама.« Треба испаштати и зло које се могло учинити. 
Тако! помисли. Кажљавају ме. Уживљавао се У стање 
кажњеника. Боли. Врећа. Оnет. 3аш~о се тако лако вре-
Ьа? Зашто је тако стално увреЬен? . 

Али више га је болело и вреЬало то што Је неизлаза·К 
на слободну територију казна неголи што зна~и ост~ .. 
јање у окуnираном граду. Јер, и поред окупациЈе, ту Је 
Ана. Мића је продужавао да говори о нужности само
одрицаља, о потреби да борац буде чист, честит, и:сти .. 
нит и моралан, јавно и приватно, где ra в~е и ЧУЈУ .и 
тамо где мисли да га нико не види и не чуЈе. Сваки Је 
борац застава. »А ти СИ«, говорио је Мића, »ТИ си сад 
постао обична, прmава трата.« 

Вековића је болело и врећало то што хоће да ra 
казне. А зашто? Што је покрио једну неnознату nрал.у? 
·Немоrуће да су сви ти туди тако оrраничени, глуnи', не
милосрдни! Да не лаже Мића? Али Мићине су речи за· 
тварале десно око као нишанџије кад гаћ_ају, и биле све 
нацИlоане саМо на случај с праЈDОМ, ни н~ шта друrо, а 
то је эначило да је он бар заиста такав иемоrуће неми .. 
лосрдан, глуп, упоран, ynopa~ пvритан~ки апстрактан, 
оrраничен, лицемеран мазгов Јер Је, коначно, и он му .. 
шко и, упркос свему што ту IЈрича, •ИИ он не би имао 
срца да одбије жену која му се I'Уди .. • 

Вековић се оnет обрадова. Мића је рекао: 
- Ја мислим да је данас свака /оубав - дезертер

ство. И уверен сам да је тако. А као ја мисле и другови. 
- Ј а знам неке који тако не мисле, а добри су дру

гови. 
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Вековић је мислио на Мирка. Али Мићине су очи 
сијале ПОДСМешl'оИВе. 

-То није истина. Ти ШIСЛШП да је лако бити ре
волуционар, али ти и не знаш како је тешко бити до
бар борац и, уоmите, шта то значи бити друг. Не знаш. 
Бити друг данас значи бити само орган борбе. За друге 
nросторе он не зна. 

А одржање врсте? - хтеде да уnита Вековић, али 
није вредело. Уоста.лом,_l\hfћа га претече: 

- Нема се времена ни за шта друго. Ни ту, ни тамо, 
на слободној територији. Тамо стретају развратнике. 

Вековић хтеде да ra прекине и диже руку, али је 
спусти не рекав ништа. · 

Мића nродужи. Све баналне ствари о којима· су ~<е
кад говорили: тубав према човечанству. 

Вековић га је слушао .дрхтећи оnет. Осећање увре
Ае . . . Револтирани гнев. Они су се смењивали у њему 
рвући се, али шtак гнев надвлада увреду и остаЛо, и он 
плану, помисливши овоr пута са сиrурношћу, што му је 
давало nрава и да се IDути, да ће Мића ипак да одбије 
Анин nозив, да је увреди. То га је сад IDутиАО. Шта? !ttу
тило? Сигурност да ће је одбити. Могао би и да је убије. 
Не. Али идиот је у сваком случају, Такву жену! Раде> 
вао се, у ствари. Одбиће је. 

Тад Вековић одиста плану. 

3 

Субота, A<apr, дв<Wесеr cam 

Борће оста непомичаи, затурен, кос, онако ка·ко је 
од почетка седео на оба~оеној врећи брашна. Нека сме> 
ласта, густа топлота ширила се од зида иза коrа се на

.Аазила пекара с још ужареном пећи. Читав сат Борt;е и 
Петар слушају Мићу. Прво извештај о усnелој 'акцији на 
разrласну, затим ту невероватну и помало неукусну при

чу о Вековићу. За то је време тоnлота испунила и по
следљи милиметар простора, тешка и сува топлота по

Аегла по соби херметички затвореној. Борће је nрво ски
нуо капутнћ и бацио га на nод, четврт сата касније ски .. 
нуо је и кошуту и остао само у паиталонама, макав~ 
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коштуњав. Петар се скидао за њим. Није се моrло из
држати. Само се Мића није разrолитио, није скинуо :н:и 
тренчкот. Стајао је, назирућн се једва, наслоњен н~. вра~ 
та чија се тамноомећа боја сливала све више ·-с·· мрЗIКом. 
,;црн коверат послан у недоћин!« помисли БорЬе гле
дајући га како се стањује, постаје, са ужареношћу што 
се мрачила - све II!оОСНатији, све сличнији марки за~ 
ле.rњеној на црни коверат врата. Ни Петар ra није више 
лепо видео. Нејасно је наслућивао њеrову високу главу 
на танком издуженом телу: »Као фрескаl« мислио је 
Петар .и, упркос неиздрж.tоивој топлоти, осетио језу која 
не поће из кичме, него ON!ei<.'Y'д из свести, ~ сеhа!Ње на 
мајку. У хладној црквици на брду стоји он крај. ње, дро 
жећи је за сукљу, а она се моАН пред свећама, иконама, 
кандилнма, хладним, подрумскнм у полумраку из коr 

извиру слећене мемла и зима. С том успоменом проже 
ra поново језа од које се сав стресе: »Y~ma!«, таrк.о да. и 
не чу један део Mнlilme анализе Вековићевоr случаја; 
ААи кад m~тензивност сећања попусти исто тако. наrло 
као што ra је и обузело, осети ужасну T?IL\oтy која ~~ 
ОМЗМ/I:!ИВаАа и, лока.лизовавiШI себе у ЊОЈ, схвати да Је 
реч о ла:жи. Мића је тврдио да је пеоник слаrао њих све, 
друrове, Партију, народ, проrресивно човечанство. Воли 
фразе, мислио је Петар, фразе, топлота је успавЈЬивала, 
фразе, успав.!DИ!Вала, о~а чу: »Од шеснаесте до шесете_.« 
Чуо је прво то, а онда Је тек до њега допрла оно што Је 

Мића рекао пре тоrа: •Јесте, рекао је у једном треиут· 
ку. Све. Од шеснаесте до шесете.• Како је моrуће чути 
прво оно што је речено касније, па онда оно што је прет· 
ходило кад се звук шири једнаком, константном брзи~ 
иом? Поrледа Бopl:ia. Чинило се да спава. Исто као и ја! 
помисли Петар и помиСАИ мутно, без снаrе: Не треба 
wемати, не треба од шеснаесте до шездесете, н~ треба ... 

Од зида у дну текла је запара. Иза њеrа Је Сахара 
ДИI!'Нута на куб. Петар се трже. Пекарска пећ. Ала мориl 
помисли Ворће, који је имао утисак да му се изнутрица 
сварила у том казану од собице, да му је бела џиrерица 
обарена заједно с дуmником lt да је сав од неке полу~ 
истоп.tьене пластичне масе, црне као бакеАИТ. 

Та тмуриа хлороформнзирајућа јара морила је 
све више продирући лењим, јако успореним теШКiИМ та
ласима и Бopl:iy се чииило да му ломе ребр_а, Пеrру се 
чииило да -'- успорено као на фнлму - падаЈУ пеиушаве 
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та~~ руmећи се .на њеrа немоћног, затрпанОг. Оне про
биЈаЈу з":'- и, улазећи у ту малу, херметнчки затворену 
простОрИЈу, лочињу да се САажу саме од себе, али обр. 

НVТИМ редом, једна испод друге, почев од ниске таваНИ
це ка поду, и, својом округлом rлиненом тежином свака 
ИС'!'искује нову меру зноја из њеrа. Је ли ту ваздух' тушћи 
од воде? Или ја, можда, се.дим наглавце? помисли. Или 
сам опет дете које се чуди зашто месец ,не пада с -неба? 

Тад фреска нза!:iе из. зида, одлепи се с трзајем, кора
.кну, и Мића преће лако преко празне собlще, приће ок
ну и застре га поњавом. Окрену wалтер. Светлост се 
учн:н:и у први мах плава и ХЛа.А!На као успомена; нејако 

и неувертиво ·осветли под и зидове дуж којих су се 
уэнемириле црне бубе. · 

Завршивши најзад ту целу луду причу, Мића је упа
лио светлост и окренуо се Борћу, који је седео косо на 
обаЈоеиој врећи брашна. Хтео је да BIWI шта ће Бopl:ie 
рећи! ПОМ!ИСЛИ петар н потледа Бopl:ia. 

- Ни чути! -рекао је Бopl:ie уздахнувши као да се 
буди. - Бефел је бефел, и шта ту има! -рекао је до
бродушно и посувратио уоне. 

Знао је. Борће ће сад остати тако посувраћених уса
на, као да се смеши лажно глупо, и деловаће ·као да 
је сигурнији но што је био у правилност оног што је 
рекао. Мића се уз трзај окренуо Пеrру, на кревету од 
нежножутих дасака, Сав скупЈЬен укруr, који су затва
рале руке обвијене око цеваншtа, и браде наслоњене на 
дигнута колена, он рече брзо, без наrласка, али с оду
шев~оењем: 

- Слажем се с друrом секретаром! - Гледао је оnет 
БорЬа, који превуче надланицу преко леii~о-ивог, влаж~ 
ног чела и, уздахнув још једном, уmпа помирЈЬиво Мићу: 

- Што не скинеш .капут? Назеmпћеш после. 
- Не знојим се - и додаде као објашњење - у ПИ-

тању су принципи. 

- Се.дни барем. 
- Свеједно! - одврати Мића и оста на ногама, ос-

лољен лако на раrастов ПОТИЈЬком и тврдом, светлом ко

сом. 

Тврдоглав! - помисли Борће и погледа ra. Зар је 
мотуће да не осећа ту пасју топлоту? · 

Знао је Мића. Није се изненадио. Рачунао је да ће 
ra Петар оставити на цедилу. Није рачунао. Али се није 
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ни изненадио. Петар увек rовори после секретара и 
увек се слаже с друrом секретаром, не само зато што 

се с њим слаже неrо и зато што је друг с ким се Петар 
увек слаже - друr секретар. А уз пут, долазећи оВамо 
(срео га је у ААександровој на углу Гроб~оанске, и од
мах му све испричао), Петар се сл о жио с њим и би~ и 
сам ЮIДИГНнран. Али не вреди сећати се тога. Прво, Јер 
је Петар већ и тад, унаnред, оставио одшкринут по
моћни излаз, за сваки случај: »Уосталом•, рекао је 
(још тад, у ААександровој), •видећемо, шта ће Бор!5е 
м предложи.• То је прво. Друго, Петар сматра да је 
скахати себи у уста, порицати хладнокрвно себе, одрн .. 
цатн се своr мнU~ЈЬења - знак високе партнјности. Али 
чињеница је да се путем овамр сложно с Мићом н ре
као да мисли да је пОСАе свеrа на тавану немоrуће 
извести Вековића. И ето га сад. 

Не, није се изненадио. 
Влажиомасна Петрова коса рушила му се у чупер

цима низ отечено, рахитично чело. Затворен YKPYI.', ro 
до Појаса као н Борће, али пун, мек, бубутичав, мастан, 
он је с дивтењем гледао сеi<Јретара. Гледао ra је својим 
mmавим, мутним очима н није црвенео изјавтујући да 
се слаже с друrом секретаром. То није образ, то је 
Ьон. Бон је та кожа хрскавичава од бубуЈоица и масних, 
црних суједица, али њеrов се глас ЧШIИО искрено оду
wевtоен, озарен, јуначан. 

Али нека извини БорЬеt То не може тако. Шта 
значи за једноr правог комунисту оно њеrово пандур
ско: »Бефел је бефело? Ништа, кад је у питању раэ
врат. Но у питању су принципи. Сви. А онм, бефел 
је, ако хоћемо по правилу, бефел је од раније, од пре 
пет дана, дакле из времена кад се није знало ово што 
се данас зна о Вековићу; затим, после јучерашње про
вале, љихове су везе с . рејонским прекинуте и Борћево 
секретарство практично престаје, лишено свога осно
вноr смисла - преношења директива у јединицу и ·из
вештаја о активности јединице у рејон, и, најзад, ако 
се све то и не узме у обзир, остаје битно: дужност је 
правог комунисте да брани револуционарне принципе 
од свеrа Што их може да доведе у питање, да их бра .. 
ни, устреба ли, и против свих »бефела«; свих форума 
овог света. Тако је Лењин поступао н кад је остајао у 
мањиии. Није се покоравао »бефелима• већиие кад није 
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била принципијеАНа, бо.ыпевичка. Јасно, он није Ле. 
њин, али убећен је као у један-и-један-два, као у обје
ктивн?Ст нашег сазнања света, убећен је и сигуран да 
би рејонски комитет порекао свој »бефел« од пре пет 
дана кад би знао за данашњи обрт ситуације и све шта 
она ново имnлицира. Несрећа је што су везе измеЬу 
њих прекинуте, што их време стеже за грло. Сутра 
стиже одредски курир и можда ће их он повезати. Тад 
ће се све то ~овести у ред. Но остати сада, после све. 
га, при ранИЈем бефелу (Аоста с том блесавом, жан
даЈ?ском речи), остати при бефелу значи, у крајљој ли
НИЈИ, дозволити да полиција равноправно с њима од .. 
лучује шта ће ова јединица м уради. 

Да Гестапо није ухапсио друга Симу у чијем су се 
стану састајали са представником рејонског комитета 
одреЬеним да одржR;Ва контакт с БорЬем, а касније с 
Петром и са мном (Једанпут само), и то у вези с овим 
изласком, уверен сам да би виши форум одобрио мој 
став. У питању су принципи. Основни принциrm. Срж. 
Морал. Нови човек. А какав је човек Вековић? Развра
т ник. .долазак на слободну територију је и увереље 0 
ЛИЧНОЈ вредности; 1оуди би мислили м је достојан ње. 
Не смемо се правити да не знамо шта би свет мислио. 
И не смемо да га разочарамо. Били бисмо бедни ла .. 
жови, не творци слободе, која је истина. Зато треба 
гледати лењински на С1Ћар и уnитатИ се шта би Лењин 
урадио у тој ситуацији. Одбио би да изведе Вековића 
у име вшnе револуционарне законитости. 

Затим Мића стаде да напада контрареволуционарну 
теорију »бефел је бефел« и поче да се залаже за прин
цип слободног, несхематичног испитиваља конкретне 
ситуације, свих елемената који је чине. 

Али Петар није гледао Мићу који је говорио него 
Борћа што је, замагљен паром, жмирећи и смеш~ћи се 
неодреЬено, чешкао своје ма.Јоаве, знојаве груди. 

Не сме да ме гледа! помисли Мића не прекадајући 
се. <?сети танку струју наде, као свежи млаз воде у оп .. 
ШТОЈ запари. Петрово лице му се у том једном тренуг
ку чак учини мање бестидно, чак могуће, симпатично. 
Али се убрзо nрекоре што обмањује себе. Није било 
сумње да Петар остаје на nозицијама »бефела« (до !;а
вола! ) док с таквом усхићеном добронамерном неви .. 
ности глем у Бор!5а. (Глупост! Не постоји невиност! 
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И деца у колевци плачу nрорачунато, а заблуде из д<>
бре намере у крајњој су линији изговори лицемерја.) 
Петар који ништа не nребацује себи, који. у . себи 
окривЈоује Мићу, игра само улогу, улогу младића за...уб
mеноr у неnоколеб~оивост секретара. Није то одушев· 
ЈоеЊе. То је маска одушев!Dења. Маска. А Борће је глуп 
ако мисли да је Петар партијасн. 

Борће је седео, светлуцав од зноја, укосо, на.лаки 
ћен на оба...ену врећу брашна. Мићи се чинио nолуодсу
тан још док је соба била у мра:ку. И тад се, мора бити, 
глуnо знојио, чешкао, дремуцкао. У ствари полуод_сут
но је слушао Мићу, а другом је nоловином nажње nра
тио мицање бубашваба ... (Намерно он то, да би ме 
раздражио, али IНеће, не зна он меНе, -неће ме иопро
воцирати да nрекршим утврћене форме и иачииим Н6о 
ки вербални ексцес. Неће.) 

Црне круnне бубе милеле су, оnрезно, застајкујући 
с часа на час и, немирно мичући извијеним, ТЗ!!И<ИМ 
ЗiНтенама шmака, продужавале као nреко воље у прав

цу у ком су nошле. Петар би рекао да их је неодоЈои
вом неумитношћу, уnркос ннстиикту и бубЈоем здра
вом разуму (имају ли га инсекти? јасно, иа нивоу који 
је њихов?), привлачила она .нешто одигнута капна rпо

хабаие циnеле коју је Борће повремено кратко и np6o 
циэно сцуштао. Црии би лећни оклоn бубе цуцкетнуо, 
суво и жалосно. Као суварЈU< под оnанком. Борће би 
-тад одгурнуо у страну м.ртвоr, али неразrажен:оr »ШВа

бу«, а та:мо, поред џака, лежало- их је IВећ неколико !На 
гомили. Било је запарно и досадно, мислио је Борће. Ти 
пилићи, ти Ј~оrmћи, m вахабити, ти скојевци! Ах, ти 
жутоКЈоунци! Само коМПЛИIКују, А и те бубе. Штаrвр 
их је. Не може се издржати. Заnара. Моза:к ми је ПР<>
кунао. Врућииа. Киселкасти мирис зноја и дирисовог 
брашна. Али ништа му у тој nperpejaнoj собици није 
више сметало да _га те зrажене а неразгажене бубашва
бе на гомили не IIIOдcehajy на суве Ш/оИВе, на оне неу
rледне, скврчене, гадне, шкартирЗ!Не. Мића заврum и 
Борће уздахну. Требало је опет одговорити. 

- НИ чути! - рече Борће. Али му се неодрећени 
осмех истоrm: у тој запари брже но шећер у води. 

- Има да га изведемо и фертик. Нема ту шта :да 
се мисли. Нарећење - швршење, а не: кад-би"'IМ.оја-ба-
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ба-имала-точкове . . . била би, како рече? вшпа револУ
ционарна законитост ... 
. Дошавши дотле, Борће већ лоста господар свог рао
положења. Оомех се оnет nојави на њеrовим: мш:uиhа
вим, rоАЯм уснама, поста скоро обичан, весео осмејак. 
У истом часу ~сти одсечно и rкратко врх похабане 
циnеле исnод КОЈе цуцкетну суаарак. Петар рече: 

- с;асвим је TJU<o. Нисмо м.и ту да брбЈоамо, већ да 
извршујемо. , 

- Жанд!'Р':Ка филозофија! - шаnну Мића одсечно, 
шалатом КОЈИ Је завибрирао метално, и брујао И после, 
у т:ишнни, док. се Бор!;е колебао ~та да му одговори. 

- Јесте, Х суштини - рече НаЈЗад меко, реКло би 
се лењо, и објас.ни: 

- Ми смо, зна се, војници Партије. 
- За нас (Који не nретендујемо да будемо Лењини 

- доцун~ Петар - за нас је довоЈоно да будемо војници 
револуциЈе. По моrућности њени добри војници, То је 
сасвим доста за нan:re амбЈ.щије. 

Борће nреведе у себи реч амбиција, Увек је np6o 
водио тако стране речи. 

-Другови, KJU<o не видите? - nоче оnет Мића 
који се није дао - ради се о основним стварима! Ниј~ 
то амбщија. Али ако смо комунисти, а јесмо, онда уr
ледање на Лељина није амбiЩИја. Ymпam се, кад н:а~ 
ићу ·~епредвиDене тешкоће, шта би он урадио rv тој, 
ТЈU<ВОЈ ... неnрилици - :није амбиција. То је само Ж6о 
Јоа да се постуnи што револуционариије и достој:није 
онога што смо . .. 

Фразе! Фразе! Фразе! мислио је Петар и уnита: 
- Шта би било од ДИСЦНЛЛИ!Не кад би сваки од нас 

мисл.ио неоправдано за себе да је Лењии? 

. - Инсинуација! - рече Мића - ја се не уnорећу~ 
Јем с Аењином. Ја само кажем да .. . 

Инсинуација, то је nодметање! nреведе Борће у с6о 
би страну реч. Како је рекао онда Иван? Одбијам све 
инсинуације с индигнацијом! Одбијам, Јесте. С индиг
нацијом, значи с презиром. Значи ли· с презироМ:? Ни~ 
СЗЈМ сигуран. Можда. Ех, ти интелектуалци. Ти евенту~ 
алци! Само да им је да комnликују, како се то евенту~ 
алски каже. Интелектуалац - евентуалац. Мождаби~ 
тић! Прави су то мождабнтићи. И један и друти, А ства
ри су тако nросте. Бефел је бефел. И онда, IШТа ту ваэ-
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дан. Стопут је бол,е да Вековић изаће и тачка ... Вруће. 
Кад би отворили nрозор. НеиздрЖ!оИВО. Просто мука. 
А и мисли у мозгу - скуване као жишци у ~а~но~ па-
су ~оу . 

в'ило је несносно тоnло, :киселкасти мирис прозиноr 
брашна мешао се са задахом ознојених тела, такоће 
накиселих, сnарушених. А та кисела ~спарења ~су 
прелила само ову собiЩу иза nекаре. То Је мирис КОЈИМ 
је нато11.1Dен читав за.димљени град под ветром што сво
·им млаким, широким замасима диже белу, Df&акасту 
Ј ашину с нераскрчених рушевина . И Balo~ Је преко 
'hаво калдрмисаиих уЛ!Ща nерифериЈе. То Је и мирис 
~разних излога и кредом замаrљених прозора фолкс
дојчерских магацина пуних свега и свачеrа. Мирис пле-
сниво зелене боје војничких униформи. Мирис штед· 
ње глади, редова, карата за снабдевање, цекера, rt!DY· 
ва~ке што се гута. Пtоување на тротоар - ферботеи. 
Мирис земtое што се утиба nод тућом ногом. Мирис 
окупиране зеМЈое . . . , 

_Зар се не би могао мало да одшкрине nрозор. -
прекиде Борће Мићу. 

Петар скочи: 
- Угаси светлост, Мићо. 
_ па да! Од мрака нико није умро - рече Борће 

_ могли бисмо и у мраку да говоримо. 
_ само тише! - доnуви Петар шаnатом и одшкри-

ну nрозор. · Али влажним 
Наједном поста лакше, свежизе. с . 

зраком који нагло уструја, мир~си су се раслОЈИЛИ, на: 
мет.mивији, оштрији, неизбежНИЈИ. Горки мирис окупи 
ране земље и окуnираноr неба и окуnираних пти~а И 

уnираиих тусеюща (ВИдео је, долазећи овамо, ЈедНУ 
~~ку, дебелу макаву rусеницу, ·сву од наизменично 
жутих и мрких прстен ова)' окупираних леD:тира и мла~ 
доr, још бубрежастоr АШIIћа, окуnираних мисли и све~~ 
окуnираног. Тај накисели, бућави, главоболни мир 
мучннне и nовраћања. А Мића .. · . 'е 

Нека ral помиСАи одједном помирљИВИЈе. Млад Ј , 
животно 'неискусан. Нека се изговори кад ионако нема 
више шта да се ту ради. Акција на разrласне стан~е 
била је њихов последњи беоrрадски з~а:ак· У спел~ Ј: 
сто посто, нека сад прича. За спавање Је ЈОШ рано. па 
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вање? ·Бавоmе спавање на тим јеловим даскама. Шта то 
rребе иза зида? 

Петар диже rлаву и кроз таму на коју се навикао 
погледа према зиду, одакле се чуло како пекарске ло

пате, дуге и танке као весла, стружу по пећи вадећи 
фришке хлебове и nечену бувдеву. И то ми је вечера! 

Свеж хлеб и шунка! nожеле Бор!iе у мислима и 
прогута IL'Ъувачку. Могла би и САаниница место шунке. 
Не шкоди цревима подмазивање јачом храном, пого
тово кад постану провидна као флис-папир. Некад, у 

фабрици коже, могло је Да се живи. Сира, кобасица, не
деmом и печења, и штрајковало се. То му је. Човеку ни
кад није доста оно што има. Зато се увек и бори за оно 
што нема. Да нема ни оно што има. 

Ето ra, опет. Ма не може то, човече, 'Не може и 
шлус. Какво остављање Вековића! 

Но глас му клизну помирЈЬиво, стрii!ьиво и -нежно 
скоро кад скрену лице према Мићи, невИД/Dивом код 
врата: 

- Речено је на коме ћемо месту прекосутра наћи 
курира који ће нас све, заједно с Вековићем, одвести 
камо треба. Тачка. Ако је стари погрешно, извидеће се 
на слободној територији. И оnет тачка. А ради умире
ња твоје скојевске маште - тамо има другова који су 
за такве заврзламе стручнији од нас. 

Аха! Осетио је бубашвабу и у мраку, Суварак nуц
кетну. Свака ствар у мраку исnушта свој мирис. Боси
mак, сува шљива, сукна, ~удска кожа, коса ... На шта 
Мића мирише? Не, није Мића за те услове. У одреду 
ће се размахати. . . По војној линији... Развиће се ... 
Али ту • • • ту би се утушио. Чисти тиn вахабита. Зна он 
такве с робије. Усијаних вахабнтских глава било је 
доста и тамо. Углавном студенти. Њима није доста да 
сруше буржоазију, они би све да nромене, све ,из коре
на, живот човека до у корен и потребе. Анархизам, у 
ствари. НШIIта што nостоЈи не ВаЈоа њима. А да их пуо
тиш да се иживе - све би под конац. Поравнали би 
живот као каnлар!Ще десетину. Уредили би нас као 
радијаторе, нико да стрчи, .ни носем, ни чуперком. Ех, 
Мићо, људи смо, људи, бре, сва:.ки друкчији и сваки 
·свој. Вековић је такав и такав, добро, али то није сада 
и у овом часу важно, важно је да је за ову нашу борбу. 
А онда - бефел nостоји. Тачка. 
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- Порок не воли самоћу! - шапутао је Мића у 
nотрази за увер..ыmијим разлозима. 

Петар је, слушајући Мићу, rледао у правцу Борћа. 
Слабо се видео. Тек .назирао, фосфоресцентан од знQја 
што се 1оескао на нитима месечине. Не мари,_.он.-није nри· 
мао Мићине разлоге. Одбијао. их је унапред све и, ако 
ra је слушао, то је било у жељи да ухвати слабу тачку 
Мићиноr мисаоног система како би, кад га нападне, 
једнИм у даром срушио читаву ту њеrову вештачку к он~ 
струкцију о nороку и врлини. Смешно, као у цркви; 
Нетачно али логично док је издвојено и док се анали~ 
зира тако издвојено од конкретног задатка. Тачно· је 
да порок не воли самоћу. И да се никад не јавља сам~ 
И да иа тај и сваки друrи порок који се открије треба 
гледати као на симrrrом низа других порока који још 
крију своје змијске ножурде. Све је то, апстрактНо 
узев, тачно. Као што је тачно да једно обо1оење, опасно 
само по себи, може бити за доброг дијаrностичара само 
иидикација која му служи да открије читав низ куди
ка.мо озбњышјих обоЈоеЊа. Ах, 1'\' смо. Сад ћещ Мићо, 
поћи на рикверц. Ухват-ио сам те. Сумњичење у лерлаи 
уфу- страх. 

Петар све то и рече. 
Индикација је ознака, назначење! преведе Борће, 

који је опет слушао у недостатку нечег бо&еr и заним
IDИВијеr. Биоскоnа, на nример. Мада сад, кажу, филмови 
не ВЭЈоају. 

- Одлучено је - рече Борће rласиије кад Мића 
прекиде Петра, и опет поче о nотреби да се ревИдира 
одлука, али додаде помир~оиво - виши форуми су од
лучили. 

- Алн сад би повукли одлуку! Збоr чистоте заставе 
ако не због разврата. 

- Ма, Мићоl - ·~ Борће - не може се бити 
свЗIКН дан Србин, треба и слушати. 

- Ми - рече Петар шапатом - ми морамо извр
шити ,нареЬење. Без колебаља. Поготово, без оумЊи
чења упразно. Али то није код тебе, Мићо, први nут. Ти 
уоШIIте патиш од те . .. не знам како да Је назовем . ; . 
од те ... те маније rоњења у лерлауфу. (Лерлауф - пре
веде БорЬе - каже се за бицикл. Педалира се уназад, а 
он стоји у месту. Тачно.) Оптужујеш Вековића за раз
вратништво, и nошто си свестан да то није дово/оан 
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разлоr- за неиэвршење одлуке, ти ИЗМИI!IЈЬаш нове раз
ло~е. вештачки их ствараш и Вековићу nодмећеш се
РИЈУ nорока без nодлоге . .. ,Не знам шта сам хтео ре
ћи ... изгубио сам нит. Да. Јесте ... ти вештачки cтtta-· 
раш nретnоставке о постојаљу других порока код Ве
ковића и ти их вадиш из главе као маћионичар својих 
десет зечића из IЩЛННДра. Порећење није добро, али ја 
с~ хт.е<? да кажем да не треба кривити човека за грехе 
КОЈе НИЈе учинио. Ја сам .лош rоворн;ик, наrро"tШТо ка.д 
сам узбуЬен ... 

- Шта има да се l[збуЬујеш. Бефел је бефел _ 
друго нас се не тиче. · 

- Не, друже БорЬе, он себе сахрањује као ообИ!о
ног тужиоца. Јесте, Мићо, ти си се сахранио као ту~ 
ЖИЛ!Щ. Но тиме признајеш Ј'ЩДЈОректно .да си убећен да 
твој основни, nолазни разлог није дово1оан да нас на~ 
тера ни да узмемо у разматраље mпање иэврШења од~ 
~уке ВШliИХ форума, у разматраље, кажем, а камоли да 
Је одбацимо и ПОЮШiтнмо упркос твојим II!Нсинуацијама. 

Залет1оао са.м се! мислио је Петар, збоr тоrа 1оут на 
Мићу. У глави М~! је било све тако јасно, а онда сам 
се эа;rет~оао. Или Је карика за коју сам се ухватио, ·Кри~ 
ТИКУЈУћи Мићин став, била још нед~но лоrична и 
чврста, или ја не умем да логично излажем мисЛи. Јер, 
ето, сад не знам шта ми се малочас учинило тако важ~ 
но. н убиствено по .Мићину. конструкцију, а што више 
НИЈе .. : КонструкциЈа. •Вештачка. Тако је. Сщд ена.м. 

НиЈе он ништа ИНСШ!уНрао, правдао се Мића. Није 
му потребно. Њему је дово~о~~о оно што је видео. до-· 
воЫ!о ra то индиrнира и упозорава да треба бити будан . 

. -Ти си тврдоrлавl -рече Борће- тврдоrлав као 
да Је у питању лична ·ствар. 

-За мене су револуционарни ''Ј>Н!НципИ ЛIНЧ!Iа 
ствар, најАНЧЈННјаl - одrовори Мића и ·рече - али ако 
са:м малочас казао Да nорок не трiШ самоћу, то је зато. 
што сам ухватио Вековића у .лаж.и. · 
. -А лаж је - ствар rнусна, одвраrmа. Вековић. ме 
Је слагао. И вас. Није ли нам. причао, сећате се, пре 
неки дан, да сем рада у њеrовом животу нема ничег 
друтоr? Ја па.мтим њеrове речи. Цитира.м: »У календару· 
мог живота нема ниједног дана обележеног црвеним: 
словима.« 
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Борће се насмеја скоро гласно. Али одмах престаде. 
- Добар си имитатор. 
- Можда. Али лаrао је, јер нико нормал~ не ме> 

же сматрати да у рад спада - блудничење с неп~н~· 
тим женама. _ .... ·· . 

- Женом! Женом! Женом! - уздахну Борће и таЈ 
се уздах, као ни ранији, не диже. Но то је судбина сва
ког уздаха - остаје доле, при зем~ои, на поду, па и не 
било l'ИХ врећа брашна .. Петар ra је једва чуо, питао 
се: Какву то разлику nрави друг Борће измећу женА и 

жене? · м ћ _ И кад сам га на то подсетио - rоворио Је и . а 
_ и тиме стрrао с лица маску радног човека, он Је 
брзо ставио маску човека nрофесионално деформисаноr 
својим песничким талентом, човека за~оубљеноr У та-
козвану лепоту. · _ 

- Видиш! - рече тихо БорЬе с мање досаде, с ви-
ше сажаЈDења. 

- Али nраља је ружна! - викну Мића nобедничкн 
- ја нисам видео ружније жене. 

- Знаш, ружноћа! - рече Борће - није то тако 
проста ствар. . 

- Шта није ..• ? Свака класа има сво з е идеал~.··· 
Мића је то рекао озби~оно, али Борће се опет ЈаБИ 

тромо с пода, помирљив. Но двосмислен, ласциван: 
- Сваки човек их, исто, може м има ••. И то по 

неколико идеала лепоте у исти мах ... 
Петар се насмеја високо на »И«. Но брзо се стиmа, 

али се и да1ое добро чуло то њеrово икаво кикотање. 
-Не слажем се! -рече Мића- ~вети, по сваку 

цену. То је Вековић. Он нема лица. Само маске. Скиw 
нуо сам му једну, друrу ... nету .. , стоту, Morao сам му 
их тако сКидати у бескрај . . . до њеrовоr истинитоr ли· 
ца не бих дошао. 

- Затворимо прозоре, а? - јави се Борће. меко и 
зимоморно. - Хладњикаво! Ја сам вазда био против 
претеране хиmјене. Врућина кости не ломи. . . 

Слаба светлост nлаве сијалmtе одби се без СЈЗЈа 
од меких Петрових рамена. 

-Оnрости! - рече Петар- али то с маскама, то 
је којешта! Ово је партијски састанак, а не пснхоаналиw 
тички семинар. Какве покладне маске, молим те, какви 
бакрачи! Вековић је академик, знаш шта ће то да знаw 
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чи? Први академик на САободној територији\ Идол 1 
Какве Dаво1ое маске! 

- Двоструке! Стоструке! - одrовори Мнћа брзо 
својим тихим али раэrоветНнм, живим~ страсним rлaw 
сом без хумора. - Ја сам само хтео да објасним шта 
сам мислио rоворећи о томе да порок не воли самоћу. 
И, ето, ·И с!м видиш. Уз разврат се јавља и лаж, руrоба 
не :Мања од блудничења. И немој да мислиш да Веко
вић није свестан својих наказности. Зато и лаже .. Али 
као што су на Мендељеј.евљевој таблици постојала ду.:. 
ro празна места, тако измеDу порока сладострашћа и 
порока лажи, слутим читаву серију слабости тоr госпо
дина. И то није никаква моја манија rоњења; Слутим 
их, не инсинуирам. Факат да Вековић не открива своје 
лице, да тако петља и лаже, за мене је доказ да је он 
сасвим: свестан своје руrобе. Коли~о се зна, сваrки је по
рок такав. 

- Самокритичан? Којешта\ - рече Петар - nорок 
се себи допада. Иначе не би постојао. Недостајало би 
му основно: наrон самоодржања. Субјективно, он ·се 
јавmа као самОдопадање. Даi<.Ле ... 

- Не. Ти бркаш nријатност с доnад.'оИВОшћу. Тре
ба разликовати. 

Тад поче Борће својим обичним немарним а неу
мо.~оивим гласом у коме је, поред стрnљеља, мекоте, 
увек присутне неозбњьности, било и неке добродуumе 
педагошке самосвести, искуства и знања, које је Пет-
ру импоновало. Не само то знаље него и сам њеrов на
чин говорења: смирен, кротак, тих, а неумољив. 

- Много сте задубијанили, другови. А, видите, мени 
је све то врло nросто. И сам сам прост човек, можда 
зато. Али о чему се ради? Човек је узео жену која, по 
свему судећи, није ни т:Ражила ништа бо~ое но да буде 
узета. Ви сте млади обојица и на те ствари гледате с 
прага својих годиН:ица', Ьаво га знао, с већим узбуЬе
њем но што би требало. Нарочито Мнћа. Али ја сам 
с~ашта већ претурио преко главе и могу вам рећи: то· 
вам је тако. Ми смо ту политичка партија, а не старе 
фрајле и млади уседелци. И не смемо да се због таквих 
стварчица зrражавамо- два сата. Узео је човек жену. Па 
шта? Врло важно, што да не узме ако она пристаје; 
Њихова је то ствар, не наша. Лепо бисмо Ю:1 изrледали 
да турамо свој лицемерни носић у такве афере. Док 
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ми, на nример, брбтамо о томе, сто ХИ!оада -!Мушкараца 
и жена раде то што је већ nporm:caнo и што раде већ 
одвајкада мушкарци и жене кад су насамо. И шта П~р
тија може да има nротив тога? Ништа. Раде, -Мићо,. Јер 
зато у неку руку myfЏ'I. и nостоје као мушкарци· и ж~е. 
И поново да ти кажем, сигуран сам, nроводе се призат
није од нас који се ту сушимо као пршута. То сам хтео 
да кажем. Треба гледати политички и rштати се: Шкоди 
ли нама то што је Вековиh оборио npa~oy на лећа? Не. 
Не шкоди. Е, па кад не шкоди, све је у реду. 

Петар се брзо насмеја и, као да ће да II!oecкa, fЏ'!.Же 
руке с цеваница, али их, оклевајући, врати. Ето, помпе
АН: Бор!;е има ВРАИИУ добрих организатора, уочи од
мах све што је важно и што није. Открије карику и 
свуче ствари на земz"у. То треба усвојити. Борће осећа 
да нема демократског pa:rs pro toto у нашој лоnщи. То 
њему није ни тешко. Он је nролетер. Он инстинктивно 
осећа хијерархију свега у природи и МШШоењу, што 
хоће да својом природом ефикасно одрази тешку и 
мучиу и сложеиу природу ствари. Јер је. тако. Ако хо
ћеш да дејствујеш, а сваки комуниста као човек дела 
жуди за акцијом, онда се мора да лучи -важно од спо

редиог. 

- И ту је, Мићо, твоја грешка. Борће је сасвим 
добро уочио. Ти имаш некакву чистунску. пре~с:аву . о 
животу, и зато што живот не одговара ТОЈ ТВОЈОЈ преk, 

стави о њему, хоћеш да с nрљавом водом из каде прос
пеш и живот у канал. То. !ьуде треба узети онакве как
ви јесу, nоготово кад нешто значе, а добровољно прилазе. 

- Новости! Бар за мене! - одврати Мића спремно 
- ми смо, дакле, од данас равнодушни према моралу? 
Нас се не тич:е nриватни живот /oyft)J. с .којима иМамо 
коНтакта? Ми хоћемо само да узмемо власт и тачка, 
што би рекао Борће. Е, ако тако мислите, ја се с тим не 
слажем. Ја нисам социјалдемократа. Ја нисам nрема 
судбшш света равнодушаи. Јер ако ме се не тиче АИЧН~ 
живот другова с којима се борим, не тиче ме се ·НИ МОЈ. 

Ја ћу се пропити, nрокурвати, а рад, а борба? ИЗВИ!НИ, 
Петре, и оnрости, Борће, али чини ми се, иако сам 
млад усеДелац са старофрајлинским схватањима, мени 
се чини, и шта моrу кад ми се чини, да је не само при .. 
јатније, безопасиије и лакше пити вино и љубакати де-
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војке по подрумима и таванИIМа, и то не само у овом 
часу - у свим је часовима свих даtНа и ноћи било то 
лакше, безолаоније и пријапшје но гинути, или трпети 
баТИLНе на тавану Г лавњаче, и муке у nодруму Сnецијал
не. Али оставимо крајње случајеве. Непријатније је но. 
сити главу у торби, nалити камионе, бежати и пуцати у 
издајнике но ићи у биоскоп, позориште, читати књиге 
пуне козметизираноr- живота спремног да ·корзира. Али 
лафови и лафице не дижу револуцију. Ни у тим рома
нима. Не говорим о себи ... Мој СА:учај, какО га назива Пе
тар, сасвим је друкчији и . заувек запечаћен. Мени је 
леnа и четврта глава Историје. И још нешто: ја лemue од 
nартијског рада не могу ни да замислим. Али ја мислим 
на утисак који би оставиле Борћеве теорије на људе 
који су одскора у nокрету. На оне који су му прИШАИ 
у овим тешким часовима да би се борИАИ, ие да би 
уЖИ!Вали. Био би то nоразан утисак. ДемобнАИзаторски. 

- Шалшп се? - уnита Петар јетко - nознато је, 
зар не, да је друг Борће ту!;а схватања црnао. по фаб
рикама у којима је радио, да их је цементирао на ро
бији, где је лежао четири године. 

- О схватањима Борћа могу и касније. Сад бих о 
нашем моралу. Њега не диктира ни младоуседелаштво, 
ни старофрајлинство. Пракси је nотребан. Морал је оно 
што нас држи кад га се држимо. 

-Ти као поп, а?- плану БорЬе и одмах се свлада 
- морал и морал и морал. А видиш, борци су помало и 
мушкарци. Бар два-триnут неде&оНо, ако не и сваки дан. 
Лењин није захтевао штројење nред улазак у партију. 

Петар се насмеја бешумно, сад се в-идело. 
- Не смеј се, Петре, увек кад Бор!;е одвали нешто 

неукусно. Не nonyjeм, али се трудим да вас подсетим 
да се један комуниста мора на д_елу и речима увек да 

· nриближава идеалном лику новог човека, иначе одос
мо до ћавола и ми и револуција. 

- А ког је рода тај идеални АИIК новоr човека? -
уmпа Петар с извесном усњьеном лежерношћу. - Као 
поо. И то шокачки! - рече окрећући се Бор!;у, 

- Да ократимо, Петре! 
-Зашто? Па и Лењин је имао жену! -рече Пеrар 

уоиЈоено - и насамо с њом није само бројао звезде. 
- Доста је било филозофије! - рече Бор!;е, 
- Свињарија! -рече Мнћа истовремено с Бор!;ем. 

з• 
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Али стресе се. »Сфесте«, помисли и осети како кост 
прека ломећи се nод ударцем гвоздене nолуге шт? ~они 
у меку масу мозга. И помисли: Стварно, машта Је ЈЗ~а 
као стварност. . . · 

- Аа је Лењин био мушкq, то не треба доказивати! 
_ БорЬе се протегну - али је ружно о томе причати. 

Лењин је Лењин. . 
- Извини - рече Петар - ја сам то више као при

мер да бих доказао да треба извршити наре!;ења. 
· :._ А ја, брате, - изјави Бор!;е немарко - извршу-
јем наре!;ења. 

- И ја! - рече оnет Петар. . 
- А ја? - уnита Мића - не иэвршуЈеМ ли их ја? 

Али постоји и виша револуционарна законитост. 
Он их је гледао. Rутали су. Мића nродужи: 
- Али ја се увек, после сваке акције, nитам ~а ли 

сам се, извршивши је, још за стопу, за узе~ГИЈV; за 
прст приближио том идеал у новог човека ЧИЈУ слику, 
без обзира на ове ваше nростоте, носите у себи. и ви, 
самим тИtМ што сте оно што сте, као нешто на]леm.uе 
што постоји, као несебично во~оење човечанства_. ~ао 
стротост nрема себи, као храброст што се жртвује Јер 

разуме tоуде. . 
- Во~оење човечанства, у реду. А шта Је с разуме

вањем конкретног човека? - уnита Петар и прец~зира 
- Вековића? Он хоће дВ иэаЬе. Ништа му не СТОЈИ на 
путу. Сем тебе. 

Бор!;е nомисли: Не стоји на путу. Покориће се ве
ћшtи. А то што говори тако, то је младост. Рече: 

- Све је добро. Мића је МАад. А да ће се nокорити 
већини, у то не сумњам. 

-Зар нисам и ја млад? - уnита Петар. Борће мах-
ну руком. Али Мића рече с тутом: 

- Добро. Молим, извешћемо nрекосутра Вековића. 
Стигао је на слободну територију. У реду. Јесмо ли за
мислили све то? И оно пОСАе? Дошао је с гласом про
rресивноr, народног nесника, човека који У 56. годи~и 
остав1оа кућу и радни сто у же1ои да nоистовети СВОЈУ 
судбину с народном и да, ломатајући се гудурама и 
кланцима, допринесе, у границама сВојих оrраиичених 
моћи, заједничкој ствари и, устреба ли, свесно :- добро
ВО/оНО положи и ·ЖИВОТ за САободу. Је ли тако. 
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- Леnо! - рече БорЬе - леnо је тако. А тако баш 
и јесте. 

- Шта је оно што је ту леnо? - уnита Мића и сам 
одговори - Вековићево оnреде1оење. Оно је изванредан 
морални чин. Објективно, неоспорна је мобилизациона 
моћ тог геста. 

- Капа доле, онда! - рече Петар. 
- Стрn~оења! Покрићеш се ускоро. 
.-Зашто ће се nокрити? - уnита БорЬе. 
- Зато што је све ТО" што Мића говори данас једно 

mпnи-nиши-nетнаест. 

- Зато - одговори Мића, не осврћући се на Пет
рове nодсмеш~оиве речи - зато баш што ће његов из
лазак тако снажно одјекнути. 

- Сасвим се слажем да ће одјекнуrи, и то врло 
снажно! - рече Петар. . 

- Колебtоивци ће се осећати - допуни Бор!;е -
као да су· добили инјекцију армираног ·бетона у кичму. 

- Рећи ће - јави се Петар - рећи ће: Вековић 
nесник један кога нико није дирао и који би могао миР: 
но и без страха да nреседи цео рат у свом кабинету 
што, можда, са субјективне тачке гледишта, за њег~ 
лично не би било најгоре, Вековић, знате, академик и 
тако дЗЈое, један човек који је успео у животу, цењеи 
и nоштован, човек коме ласкају са свих страна, о кога 
~е сви ломе, о коме деца већ уче у школама, ето такав 
Један велики човек, изашао је, јесте ли чуди, изашао је 
у nартизане. Шта кажеш, Мићо? 

-Против! 
- Противиш се још увек - уnита Борће - користи 

коју ће Партија да извуче из тога? Немоrуће. 
- Морам. После оног што сам у nодне ВИАео и оног 

што ми је рекао док је иэиrравао човека заЈоуб~оеноr 
У живот. Њеrове речи наводим: »Волим жене, хал8.II.tЪи
во волим ~епоту .« Када је признао да вешерка није ле
па, рекао Је: »Не бирам. Је ли то зло? Ја обожавам све 
жене одреда, какве су да су, ружне и лепе, ћуркасте и 

м.удрице. Чак и паметне и најпаметније само су део ма
шине за nлоћење чији сам и ја саставни део. Плодим 
их незасито. Мучим их и муче ме. Али не могу друкчије~ 
Маме ме, маме ме и кад су стерилне и хладне, и кад су 
успаЈоене и поносне, кад су без достојанства и шашаве 
и ја их обарам иа лећа све одреда, од 16 до 60. Ја у њи: 

37. 



ма волим. живот и зато што ra толико в~лиМ, и IJ1!llieM 
можда пеоме, mnueм песме јер не моrу Јахати од Јутра 
до јутра без престанка.• Не криви се, Петре. Пренос'!м 
тачно сваку њеrову реч. Тад је изиrравао с_~т.ира ~ чо
века из кога се ·nрелива »ЖИВО'IЋОСТ«. Добро. И JR се 
nитам шта he он такав или овакав, али свакако он~ав 
каквог сам ra видео, mпам се шта ће .на сл~днОЈ ::~ 
риторији? Борац неће бити, ни бомбаш, ни. Ј~ИШАИЈ · 
Шта? Матнет за мобилизацију иителитеициЈе. Но док 
ће &,р ци гинути на nоложају, он ће им заводити сестре, 
девојке, жене. /ьy/JJII. гину, а он се ВЭЈоа по стр~ с 
њиховим дра.rана.ма, nритишће их уз плот, .об"ра У Јен· 
дек, маэи у nrraли, руши у обору ... II!oyJeM на та1<ав 
магн.ет. _ Будимо практични! - рече Борће сасвим nомир-
ыmо - јед"" ми је друг причао . . . . 

- Шта? Да то може да остане таЈна? 
_ Не! - nрискочи Петар - треба раэликоааm мо

рал личног живота од моралног чина који nредставља 
Вековићево опредељење. Ти то бркаш. . . 

- Јасно да не бркам. Али село ниЈе град. Ахо Је 
овде успео да четрдесет rодина скрива тај nорок, У селу 
ra, вала, неће мајци са'К:рИТИ ни четрдесет. дана, ни че
трдесет сати. Такве се ствари тамо не даЈУ :акрити. А 
откривене, шире се брже од метка и смртниЈе од њеrа 
рањавају. И шта, -питам, шта ће борци? Хоће ли их то 
подстицати на јунаштва? Хоће ли захва.rо~ати ~аР; 
тији што им је довела Вековића да им опасуЈе девојке. 
Сва села на слободној територији биће оr?рчена и оnту· 
жнваће Партију да их је преварила кад Је тврдила (ви 
то и сад тврдите) да је Вековићево опреде~оење - мо
рални ЧЈШ<, Зар је то морал? nитаће огорчени борци сво
је ~Комесаре и можда неће поrр~о питати,. иако нису 
тако суnтИАНИ као ми ту, ми КОЈИ разликуЈемо морал 
опредељеља од морала личног живота. И онда? Хоће
мо лн да стреља.мо Вековића? Јер то се ради кад брука 
nукне. 1 Во ~ .... Ј·а сам баш - Врло ретко. - рече р"е - ~-· 
хтео да ... 

- нека. Не .мpnrrн се, Петре, mпао СВ1М СВIМО: -
Хоћемо ли стрел,ати Вековића? Ретко се то ради, рекао 
је Борће, знам, врло ретко, али се ради. И не може да 
се не уради nонекад. И квд се не би хтело. Борци ће 
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рећи: »Стрељали сте Јована збоr Анће, морате, вала, 1И 
Вековића, ако сте за правду!« Имаће право. Мораће 
се. Стрељаhемо, дакле, песника Вековића. СТрел,аћемо 
ra. А и такве се вести брзо шире. И далеко. И што да1ое 
- веће IJ.!arxvтaњe. Зrражања на све стране. И не бојте 
·Се, н~риЈатељ ?е знати да· направи каiШтал од те муке 
У КОЈУ вас двОЈИЦа хоћете да доведете Партију својим 
nандурским: •Бефел је. бефел«. Сем послушности, кому
нист има и других СВОЈСТава. Мора умеm да paзi.Шiiiloa. 
И предвиliа. Вн сте то забораэили. 

- Ех, Мићо, Мићо! - насмеши се Борће врло бла
~ - био јед"" друг у фабрици коже. Mal:iap. Имао ти 
Је он неку пословiЩу, маћарску. Каже: поткуј зеца па 
ra туци као да је коњ. А? Зrо~но. То твоје ми на то' ли· 
чи. Малочас ми ниси дао да доnричам што сам почео. 
Сад се иэдувај мало и nрнчекај. Јед"" друг ми је ис
причао нешто од....де. Обавештајац. Дошао је ту no nо
датке неке. И та·ко - мало смо nричали. Каже - најго
ре је умор. Борба, .каже, то није ништа страшно, али марw 
шеви, маршеви, то сатире. Све горе, па доле, па гребен, па 
опет доле, па опет горе и тако ваздан, још и оно брдо, 
па више равн.шtе, каже, нема. А храна, зна се никаква 
Слабија но ту. Борци -неиспавани, дакле, умоРни, rлад: 
ни. И без оног . . . како се зове . . . да, и без оног брома, 
ником женско чељаде не пада на nамет. И сад ми тај 
обавештајац прича да је једном изашао из колоне у 
покрету да мокри. Јесте. Био јеЈ каже, толико забле:
савио од умора, да је, каже, приметио да у руци држи 
учкур од rаћа и то тек кад је осетио да кваси сопстве
ну ногу у ча.кширама. Разумеш? А то је мла:д човек, го
роломник један, нас тројица ra не бисмо савладали. И 
са:д, кад је тако младомеЈ ка:ко ли је старом? Нек изаће 
7амо, ту сам најтањи, буде ли Вековић за три дана знао. 
Је ли мушко, женско или средљи род. Ратовање је так· 
ва мука и напор да ником то и не пада на памет. Мис· 
лим ш,валерај. 

- То се зове мислити nрактично! - рече Петар и 
уздахну - оnет топло. НенэдрЖЈонво. А Мића халуnн
нира. 

Привића му се! преведе и ту реч Бoplie у себи. 
- Плаши нас бабарогама којих конкретно нема. 

Тачно оно: Поткуј зеца, na га туnн ..• Аnстра;кција. 
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- •.• Као да је коњ. А, не, апстракција - исправи 
ra Ворће. . 

- Моја предвићања нису никаква апстраzщнЈа. СТ~>· 
рији !DYI>)!. не ратују. И то што је Ворће прИ>!ао, мада 
анеrдотски nретерано, изузетно може да важи за борце. 
Али Вековић ће имати коња и нuкад неће бити тако 
уморан да не трэа на жене~ Но--има још један вид ства
ри. Ја сам већ алудирао на њега, без резултата. Бићу 
отворен, кад намигивање не nомаже. Ако сам nо~еров~ 
у нешто од онога што ми је рекао Вековић, то Је да Је 
женскар. И не од јуче. Нисам ra IШТао колико је ж~а 
у животу имао. Његова ствар! рекао би Борће, мада Ја 
не мис.лим да је њеrова само. Има их доста к«;> ји- у овом 
случају имају интереса эа »Те с;ва~и«. Сем Веков_ића, 
»те стварИ« с nравом могу да СВОЈатаЈу и жене с КОЈИМа 
се ва~оао. Не IШТам се колико АН их ј~ узео из радозна. 
лости. Али се nитам каквих их је све могло да буде .ме
ћу њима? Рекао је да није nробирач. Видео сам. Али и 
ја сам ту иајтањи ако она пра!Dа није брб!DнвШ\а. Цео 
дан над коритом ћути. Кад увече доће кући, сиrурно 
тороче. С ким? С неком особом ~личном себи. А. ко ми 
rарантује да се сутра те две оnаЈдаре не почуnаЈУ· Св:>· 
ки је од нас имао прилике, пролазећи улицама, да ЧVЈ7 
женске сваће, да се и нехотiЩе иаслуша дета~оа и »ТаЈ· 
ни« које га се не тичу. Или не мора да се почуnају. Нека 
та иајвернија и најбоmа пријатељица Вековићеве гос
поће npa~oe има за швалера, а то бива, неког жандара, 
плац-агента и шта ти ја знам ... 

- Замислили смо! - добаци Петар. 
- Ва!ода је немоrуће? 
- Све је моrуће, али држимо се оног шrо јесте -

директиве. 

- Тако је, Петре. 
- Сем оног што јесте, постоји и оно што ће бити. 

И ако говорим о томе што још није, не значИ да волим 
да rатам, нити да сам уобразио да сам nророк. Само не 
бих да, бојећи се евентуалне критике форума, реализу
јем њеrове застареле директиве неnромиш.тено, зато 

што се nлашим одговорности. Ја нећу да nравим глу· 
пости које ће се осветити вiOlie борби, целини, но мени 
лично. Зато мислимо ... 

- Замислили смо, иако нема потребе. Ми видимо 
већ твој црни петак. Непокоравање већнни. 
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- Драго ми је што ти и то, Петре, полази за руком! 
~ рече . суво Мића. 

- Не бој се, није :ш1 .лако, али стараhу се, хад ка .. 
жеш. Дакле, замислили смо. 

- Замислимо . . . до ћавола • . . Нека швалер пије 
полицајац, али постоји моrућност да, шапутана у па.. 
верењу од ува до ува, ствар доће и до ушију поЛ1ЩИје. 
Тад: Ходи овамо, вешеркоl И после кратког убеЬивања 
с подмазивањем, сутрашње ће новине донети сензаци
оналну репортажу о раАrовору »Нашег« сарадника са 
сиромашном али nоштеном... Силоваље! Oprиjel И с 
наравоученијем: »То су вам комунисти!« То .ће читати 
свет~ Непријатет би био луд да не постуnи тако и да не 
почне да, и пос.ле тоrа, траrа за пр...ьавим вешом Века.. 
вића. А има га ... 

Мића се заrрцну, али лако, и nродужи: 
- OHJ:I ће искористити све што им пружа један 

дуг _и развратан живот до 'чијег сроэавања ауторитета 
им ]е и те како стало. Нису они лyNII.. Чак су врло па
метни. Дати им материјала за хајку nротив Партије 
значи објективно бити с њима. Објективно. Али и то је 
грех. И те какав. Зато, кад кажем да блуд не може бити 
једини Вековићев грех, ја знам шта кажем. А кад се не
ко ма у чему објективно сврста у ред с непријатетем 
не треба бити манијак rоњења у лерлауфу да се прет: 
постав~ и субјективне~ свесне маљкавости. Али, тачно, 
за своЈе слутње немам доказа. Не инсистирам. Но и 

ово је довољно, Петре, да останем одлучно при своме. 
Јесам и бићу против Вековићевоr изласка. 

Ворће устаде и поче ћутке да се облачи. Петар -
такоће. 

- Чуј Мићо! - проговори помир!Dнво Ворће тек 
кад поче да везује кравату - промислићемо ноћас о све
му томе. Не. Не. За мене је нареliење - иэвршење и 
тачка. И, да знаш, кад ја кажем .тачка, да је то rрад 
Варадин, а не тачка. Неnом:ерmиво нешто. Него про
ми~ли ти. И стари нека nромисли, тако му реци. Пору .. 
ЧУЈУ ти другови да промислиш о свему шта те чека 

тамо, нарочито у вези с мушко-женским стварима. Не

ма врдања. И да сутра пред вече будеш ту и ту, то јест 
овде, сем ако немаш неког пријатеmа у близини код кога 
би ти било уrодније да ноћиш неrоли на даскама од ме
ког дрвета, али дрвета. 
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Петар се насмеја бешуыно. 
- Не смеј се - окрену му се Борће - дрво је дрво. 

Кад ·на њему спаваш, ребра подједнакО жу..ъе, било -о~о 
храстово или чамово. 

-Зашто да мислим да је само твоја тачка тврда као 
Варадин? Не видим да то не бн моrла бити и моја. С 
вЈШiе nрава. 

- Не! - одrоворн Борће - ти маштнраш, Србнне 
мој, а треба и раднтн, нарећења извршаватн. , 

Петар је поrледао Борћа хитно и с разумевањем. Про
летер је сваким атомом свог бића. Практичар! мислио 
је Петар с искреним одушев..ъењем. l<мс.<? само такти· 
зира. Не одступа од своrа, а. остаје све· време блаr, по-
мир.tЪИВ, мек, расположен. У сrва.ри, суnериоран, иро

ничан. 
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Субо;а, март, но/1 

Мала засебна кућица с .врrом у Рмиичкој у.uщи. 
Велика соба, Кауч у ниши. Ана. 

Једном јој је причао. Има скоро две rодиие од rora. 
»После Рејине смрти нисам моrао да радим. Ниједан 
стих нисам моrао да .истиснем из себе. И тад СЗIМ, У 
кратком размаку, rотово истовремено упознао тебе, чуо 
прву емисију немачке ста>!ице слободе и приближио се 
једном чудном младићу.« 

Сећала се Ана. Рекао јој је да тај тајанствени мла· 
дић личи на вилиноr rоњица и 1КЗА ra је видела пре 
три дана· у оrледалу, помислила је одмах· да је то ~· 
Не што је личио стварно на вИЛШiоr коњица. Мада· Је 
танак и не~оу дски витких пропорција. Цртеж из мод
ноr журиала. И брзих, rипких покрета. И озбИ!оЗIН као 
судбина. А и очи: - љ.убичаста сева.ња. И усне - оте· 
чене детиња-сте. Но не би зато мислила о њему. Али 
сети~а се у тренутку кад ra је видела свеrа што јој је 
Векови!; оне ноћн причао. И после. Има две rодине ско
ро. Препознала је Вилиноr Коњица чим му ·је видела 
rлаву у оrледалу. А кад јој је Стари причао о њему, '!е 
именујући га, сећа се, није слушала паж.съиво. Хтео Је 
да је остави тад. А она ra је још волела. Највише -
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што је лепо при:чао. Но тад, била је уморна, мазило јој 
се. Али. волела Је Вековићев rлас. И сад ra воли. Про
мукао, дубок, напрснуr, мум.лав, а снажан. Осећаш му 
зауздану снагу. Не можеш да јој се отмеш. 'Копрцаш се, 
отимаш се, нећеш, али не вреди, глас улази· у тебе, му. 
млав, длакав и настав..ъа у теби да брунда као неки цр
ни зауздани медвед који те nлаши и привлачи и тако ..• 
Запам~а је не причу, детаtt.е, ·него лепоту цеАШiе, чар 
младиhа, драж храбрости, пожртвовања, .лшuавања ао
кезе. Он верује да је моtуће поправити свет и да ће' сви 
ьуди постати добри и праведни и све жене лепе. И они 
се боре да то тако буде и mну. Сви тн младићн rину 
млади, пупо1оци нерасцветани. Они знају да ће да no
mнy млади, ы.и њима није жао живота, они гину да 
живот буде свима доброта, а сами за живота нису осе
тили никакву доброту, ни радост, ни сласт. Чак IНИ же
ну мноrи нису пре смрти осетили, по~оубили. 

Сећа се, било јој је тад жао; сва се савила и склуп .. 
чала у оrромном Вековићевом крилу и дошло јој је да 
плаче од жалости за тим младићима. Али није плакала. 

Било јој ra је жао. Тако је почела да воли Вилиноr 
Коњица. А пре трн дана ra је видела први пут. Видела? 
Магновење једно. 

5 

Субота, .март, поноћ 

Главе допола освет..ъене стоном ламnом од мајоли. 
хе с нис!<.Ш{ nерrаментским абажуром на коме су сти
Аизованом пучином пловиле мы.е каравеле под неким 
посткоперниковски лvцидним и упрошћеним сводом са 
звездама рационално rруписаним у лоrична сазвежЬа 

"Вековић је писао своје Писмо друzовима и, nишући ra: 
-он би повремено застењао и уздахнуо. Од сурово беле 
свет лости што се расшzа по десној половини њеrових 

.снажних лећа ОrРНVТНХ плишаним капутом боје непре
врелоr моравскоr дувана, од те светлости што се кру. 

·нила по црвеном потИ~оКу, по седам мекокосом темену 
и КОIIIЧатом профилу, десна се страна њеrове масивне 
rлаве чинила набрекла као да се растаче, рашчијава и 
аrиче под ударцем ове пахуљичасте, светле белине, док 
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му је лева остајаЛа стионута у шаци сенке, мања но 
што је, згрчена, опрезна и нев~а. Невнд.ыша, а при· 
сутна као књиrе по полицама од пода до плафона, АУ· 
жином три зида ове ·огромне, скоро празне соб.е .. у којОј 
се, одмах код врата, налазила (јледозелена nлИшана гаро 
нитура око ниског столића од стакла и кованог гвожЬа, 
и у дну, измеЬу два прозора - орман за рукописе. И 
ништа више. Да, још и та ружичасто политирана плоча 
писаћег стола на грубим буковим ногарима. И ништа 
више. 

Вековић је већ исnисао десrл листова обичне кан· 
целаријске хартије својим гњидичастим рукоцисом, с. ре
довима који су се, преrусти, без ваздуха, сваки час на~ 
јахивалн и су дар али укуцавајући се један у други без 
прореда и маргиналнја од краја до краја странице. Ј о.ш 
ra је држала она уnлашена, револтирана срџба и он је, 
увреЬен, ЈШсао брзо, без колебаља и брисаља, као ма· 
музан притисцима rиева што је па рио у њему, Нади· 
мајући му тешки rрудни кош. Укратко - инспиришу
ћи га. 

С почетка је, разуме се, изнео да _га на то писмо 
наводе прекори које му је упутио Мића у вези с нека
квом потnуно безначајном nриватном стварчиuом, пре
кори који су или неправедне оптужбе или увреДtDиве 
инсинуације, али да ra они гоне да узме САободу да им 
поштено, једном заувек, изнесе своја схватања, јасно, 
сасвим супротна Мићиним, па, вероватно и њиховим. 
Затим ће_ им nие;ати о свом огорчењу и nосле тога ће 
заiUоучити да он не нrн:систира више да изаће на сло
бодну територију. 

Само још је далеко од зак~оучка који, уосталом, и 
неће баш тако ого~оен да формулише. Тражиће, рецимо, 
да му другови недвосмислено одrоворе још у току дана 
може ли да рачуна да ће, такав какав јесте, управо 
каквим ће се оmtсати, моћи да еrзистира у њиховим ре
довима. Додаће да не мисли м се мења. Стар _је и не 
може чак и кад би хтео. Тако he некако завршити. 

Но сад је још оnисивао себе. Како је и заЦiто је 
то њему, бунтовном али неполитичком nеснику, nало 
на ум да ·се везује за комунисте; шта је, везујући се, 
тражио од њих и шта им је давао заузврат. 

Писао је да ће бити искрен до краја и покушати 
да, први nут, постави њихов однос на здраве, несенти· 
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менталне. основе брака из рачуна: он ће им изласком 
дати СВОЈ углед, име и тако дал:,е, а они њему наду да 
њихова борба представ,ьа крај барбарства. Ништа више. 
Приватн~. он се· још надао да ће тамо, на слободној 
!ер.иториЈИ, написати своју најботу nесму, ону због које 
Је Једино вредело радити тако како је он целог живота 
и радио и живети толико колико је живео борећи се 
са собом. Друге су му се борбе дотле чиниле још 
бесмисленије. 

Право рећи, није био уверен да је све тако како 
пише. Можда је зато и nисао тако брзо и још је више 
убрзао к~ је покушао да изложи свој став према жи
воту, СВОЈ поглед на свет. 

» ••• Ни ја живот нисам тражио. Али кад сам се Пре 
педесет и шест година,. ни од кога упитан, обрео на 
зем~ои, за мене се nOCAe петнаестак ГОАННа поставило 
nитање nроналажења неког релативно интелигентног за
иимања помоћу ког бих, убијајући време, убијао у време
ну себе, ту огромну, сувишну снагу. Не реците: анархис
тичка nатетика. Нарочито не реците то иронично и nре
зриво ако вам је стало до нашеr брака из рачуна. Ја 
спадам у оне малоrраћ~нске духове, како их зовете, ду .. 
хове малограћанске КОЈИ не знају да се ослободе уве
реља да је обрачунавање свести човекове са судбином, 
са соnственим животом, заиста nатетично. Претпостав
Л:tам, као и ви, да она, св~т, настаје из условних, псећих 
тако рећи рефлекса, да Је у nочетку само· користила 
човеку сл ужећи му као складиште искуства, магацин 
сећања и арсенал умног оружја, али од извесног тре
нутка. она, вршеli'! и дал.е своју .првобитну практичну 
и убОЈИТу функциЈу, почиње да поима срж појава око 
себе, да их nовезује, уопштава и критикује с позиција 
ширих но што то могу бити прагматистичка _ тумачења 
света. С осећањ~ да живот не би иорао бити неnравда. 
С уверењем да Је бo!tte да ra не буде неголи да то 
остане. 

Код ~ене је та критика почела врло рано и, руку 
на срце, Ја не могу рећи да је престала, без обзира што 
ме данас више не мари с оном бритком, некадашњом 
силовитошhу. Она је отnочела рано, рекао сам, можда 
и пре но што сам, nроменивши дечји соnран у мушки 
бас, изговорио jeAIIoм реч човек и реч жmют и укочен 
застао ослушкујући њихове одјеке како, одбијени од 
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звез_Ааиоr свода, падају, враћајући ми се н~.јежени, уо
плахирени. Не реците да су то примитивне Језе, познати 
паскаловски штосови анимистuчке метафизике, јер ја 
сам тад дубоко осетио ту језу, оrрwичену бес~сленост 
Свега тудског под куполом бескраја. И, nриродно, почео 
сам да nрво поричем живот. Чему он? После nрвих nо
рiЩања и nитаља .н~ која. се добија одговор, досле~ 
својој нестрil!DИВОЈ ]езИ, Ја сам почео да nротесту]~· 
Но после неколико полуозбИЈЬНИХ и неуспмих покушаЈа 
самоубиства и плана о подизању аутоматске I'И/DO'I'IШe 
nреко пута аутоматскоr бифеа на Теразијама, ја сам се 
примирио, nритајио и nрихватио живот. Хоћу да ка
жем: истовремено сам некако стао и да JIИillieм песме 
у које сам смес'I'ИО своје незадовотство животом који 
сам продужааао 1>1'- живим. . 

Али никад отад, na .ни дан~данас ја се нисам, mпдући 
своје песме, ослободио неког потмулог немира (моЖда 
немира савести?), неке ·нмагодности, неког муклог осе
ћања излишности и за мене увреДlЬивог сазнаља о ствар
ној непотребности свега што човек може да уради глу
по и паметно nод тим равнодушним небом и да је све 
то щто се на зем.сьи Ч:ИiНИ само изговор, само бежаље qд 
основног проблема језе живота и неспособности чове
ка који је дорастао да је схвати, да прихвати сnознај
на ограничења човекове судбине у друштву, времену, 

мисли. У име слободе којој је посвећен, од тренутка кад је 
поима као антитезу свему што јесте, човек се оnире 
животУ мишљу и свиме што је отад пронашао. Ис;орија 
цивилвзације, културе и друтптвеноr успона, то Је бес
крајна ниска пораза снага природе од стране и~а 
која је над њим иэвршила nротнвnриродна, порнчућа 
страна човекове свес~. И једини достојан ?дrоВ?Р твор
цима крнвнчноr случаЈа живота или случаЈа КОЈИ ra Је 
таквог, криминално противречног, створио, био би, при
знаћете, она моја пубертетски нетрnетива, нихилистич
ки нестрil!DИВа, аутоматска :гњьотииа коју, дабоме, ни-
СЗIМ подигао. Било би исувише лепо ВИдеТИ nред њом толико већ 
узднrнуто човечанство како у бескрајно буитовним и 
кратким редовима чека да · ч.овек по човек убаци У эно
ју лица зара!;енн. динар мећ танке металне усне касице, 
стави rлаву под троугАМ нож, npи'lUIOНe дрме и умре као 
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једш Од многих, ј~ан од свих, .вршећи то доброво.tЬНо 
самоубиство, практично безразложно, али и те како 
мотивисано разлозима правог, највшиеr бунта против 
ужаса свега o.~r, свих тих м:рвiЩа сазнаља и осталог. 

Умире по СВОЈОЈ BO.!tili бар кад је већ неуmпан дошао 
на свет да nостав;ьа nитаља без одговора. 

Човечанства Је, срећом можда, још далеко од тога 
да то . схвати ~ одиста изврши колективно самоубиство 
убапуЈући те Јадне динаре v ·касицу, свој добровол.31К 
nрилог намељен непостојећим анћелима за покриће 
трансnортних трошкова које ће имати пршиком пре
ношења са оnустме земље у густо насетени рај, те моје 
машине, те фабрике протеста и хумора тог гол.ицавоr 
ох;uтрог троугла nраведнијеr,. храњыmијег' и весеАИјег од 
ИЈе.АЈНе Цен11рале за хумор. Али, рекао сам, почео сам 
да mnneм песме. 

И nисање nесама значи бежање од проблема; IШса .. 
ње nесама исто је што и nитање овог •НеГИ/оотинираног 
позива за велmс.у метафизичку нужду, као и свако 'Ш· 
новничко од шест до два, као и свако оmпте од првог 

до тридесет и nрвог, као свако људсКо сто дана- деве

десет rроша. По чему би се римовање сушi~ИНски разли
ковала од филателис~ог лепљења маркица у албум, 
урлања фудб~ских Н~Јача, менталног и физичког на
пора оних КОЈИ, <:НсаЈући оловку, попуњују укрштене 
речи или истовараЈу жито у силосе, ИЛiИ се баве ма ка
квим послом на земљи, дижу револуције које једу своју 
децу П<? утврћеном реду, руше жене на облаке перина, 
на перЈе травњака или пуше оnијум? Или чак ни то. 
Не раде ништа. Живе жнвотарећи. Али ја сам nрихва
тио живот. Разочарање у човечанства? Не. Свеје,мlо. 
Заса.о.. Али и nритајен, тај· младићки бувт остао је у ме
ни као nритул.ени уrарак огрнут набораним пухором, 

nрестао да ми смета раду и л.убааима, не дозвол.М!ајући 
ми само да себе, ма к~г другог или ма шта друго схватим 
исувШIIе озбИZDНо. . ' 

Остало су - навике. Мудри пухор. Проnmсударни 
пуфер постаал.ен иэмећу краја и бескраја; иэмећу чове
кових година и реке времена; моrућности и жеtьа; по
стављен у срцу; у животу; свемиру. 

Истина, постао сам познат, вшпе осnораван но nри~ 
знат, али песник релативно угледан, колико то већ код 
нас песници моrу 1>1'- буду, MR/>Ii потпуно раанодутпан 
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према свему што није имало везе с rmсањем, до чијеr 
ми успеха, nосле свеrа, није ~mne било стало. Врло 
мало. Нимало. Знао сам како Је код мене дошло до rm· 
сања како је постало навика, па страст, па яеизбежнест 
у за~ену за аутоматску rи.tDOTИНV коју нисам· nодиrао. 
Како онда да mnтa, уктучив ·и писање, ~мем исувише 
срцу? Хумор је остао, свест О_ ИСКОНСКОЈ супрОТЈ:;IОСТИ, 
неnревладаној тиме што сам постао све~тан своје не-
моћи. Ко. је једном осетио rлад за бескраЈем и покушао 
да сам доће до одrовора 'tШје је решење, изrледа, ствар 
свакоr и свих колена човечанства, тај се умирити не 
може, као ни Вишњићева Србија. Некад сам и био не
стрlЈАЈИВ, препотентан и узео да у пар десетшtа rоди· 
на једноr живота решим проблеме целоr времена, свих 
колена до краја живота. Било је то нешто налик на 
глад за бескрајем. То је потреба уnраво таквих нестр-
11/оiШИХ nаранојака у рвању са смрћу. Потреба непло
дна. А m<cau је плодан. Он као н неметафнзнчки живот 
постав1оа nред собом само оrраничене, реi;Uиве задатке. 
Све сам то с временом сазнао, али немир Је остао V ме
ни. Рана. НеозбИЈоност. Немарност дубока. Неоnходна, 
уосталом, ствараоцима, који су неnрецизни као жене. 

Тако бих дочекао и nриродну смрт, туЬ животу, 
мистифицирани мистификатор, митоман ударен мокром 
стварношћу по муrној главн. Лаку ноћ. . 

Али траrичан крај једне лепе жене код које сам У 
то време навраћао н у чијем сам стану сусретао уnла
шене нервозне Јеврејчиће тужних, меснатих носе~а, 
тртасте, тусте и паничне бегуице из Немачке, Аустрије, 
Чешке, ~оуде кравооке, сетне, сентиме!!талне и крваво 
реалне окупиране смрћу за вратом и јадНИМ, нев.ажно 
важни~ ситницама као што су nечати, докази иденти· 
тета, дозволе . боравка, легитимације, визе, везе, познан .. 
ства; ~оуде обузете паником која се о~ панике nретва .. 
рада у своју супротност и чинила Јуиаштва да нм 
одржи у беди егзистенцију што им се ?тимала, ЈDуде 
оrлувеле од есесовских шамара, 1оуде к~ЈИ оу, оставл.а
јући све што су волели, имали и хтели, једном речи све 
што им је некад сизерен живота дао у лено А~ то док 
живе сматрају својим; 1uудн који су, разЛИКУЈУћн сто 
уинштења rрознијих од смрти, усnевали да пре15у ~а
ницу и у15у у Југославију н још дахтавн од бежанИЈе, 
уиезверенн од живота који су по други nyr добили, збу· 
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њенн од среће, срчућн чај у Рејнном салону причали 
фантастичне паклове ·својих судбина и страве логора 
полиција; Гестаnоа, Дахауа и АуiПВ1Ща; њене, РеЈин~ 
nриче о њима и радио-аnарат чија је зе.\енкаста ка .. 
n~о:ица вечито rорела тихо као жижак звучног кандила 

у уrлу боrатоr и неукусног салона ове мукло-чулне Је-
врејке коју сам волео, та каn зеленила што је rорела и 
горећн пуинла собу страсним, узнемирујућнм, опорим 
речима, појмовима, доrаt:.ајима, све то на шта сам с по
четка реагирао само с каrлашеним и подсмеш~о:ивим 

немаром, са супериорном досадом испод конвенциоиал· 

не и коректне кваэизаш~тересованосm, све је то почело 
полако да nродире у мене, да ме сигурно растаче, не

nриметно oкyrmpa, мучи и неосетно киљи. И кад је 
Реја nосле Аншлуса скочнла с трећег спрата на улицу, 
ја сам, не знајући зашто и како, набавио рад:ио-апа
рат и унео га у своју радну собу. Да ли нз m<јетета 
према тој жени која ме је, и мртва, по сву ноћ гледала 
својим замаr1оеним очима чији је поглед пролазио кроз 
све векове галактеје? Да ли из жеље да продужим се
ћање на њено обло и тешко вретенасто тело љубавни· 
це, ·на њену маслинас1'у кожу без сјаја, на њену страст 
тешку, спору и безумну? Или зато што сам у ме!;увре
мену постао радиоман? Или што сам испао на калдрму 
нз ншчашеног бедра судбине и осетно н ја нехуморан 
бол бола? Но зло није било у томе, него у апсолуrној оэ
бИЈоностн у којој сам хватао себе да разМИШiоам о ~uу
днма и дога15ајнма. Куд се дела моја хуморна равно
душност? Шта је постало од моје радне себнчности? · 

С емисијама што сам слушао на свим језицима које 
сам натуцао, у моју је собу хруm<до једно нзмучено чо
вечанства, толико обузета ситнуријом одржања rоле 
егзистенције да није било способно ни да схваm мо
rућност оног језивог спора живота н бескраја, моје ду
боке, скривене, основне, никад зарасле ране. Разумео 
сам да је моја патња преурањена. Блаrовремено се ни
сам убио. Шта мн је остало да. урадим? Да озбил.но 
схватим живот у овим њеrови:м границама? Изrледа 
то. Покушао сам. Али као понета вихором, разлетела се 
са листовима хартије на мом столу и моја емотивна 
концентрација, онај тврдоглави радни елан који ме је 
начинио оним што сам представтао јавности језика 

4 Оскар Давичо Vl 49 



ове земље. V исто време пада и мој први контакт с 
Мићом ... « 

Последње редове Вековић је писао сnорије, прецр-
тавајући, бришући, тражећи реч, изrуб~оену нит мисли 
испод усова речи, па дошавШI:I дотле, до Миће, испусти 
перо из руке, диже главу, уздахну, камршти се и· оста 
неко време тако мрк, неnомича:и, зам1Ш11Dен. 

Не, више му се није писало. · 
Нема смисла. Прелаз на радно-аnарат није убеД!оИВ, 

иако је делимично истин.ит. Реја је заиста скочила · с 
трећеr сnрата. Али све то није оно. . . Није. Неће му 
веровати, видре су то, видре, мислиће ла се уплашио, 
а он се уплашио није. Друго нешто. Коначно, све су то 
полуистине, а оне ко~ њих не пале. Полуис;ине? Ни то. 
То су моrућности КОЈИМа он први не веруЈе. 

Да легне? Па сутра рано да устане и доврши? 
Био је уморан: вешерка. А и прошле ноћи ниј!' ':!'е

нуо. Тад није ни мислио да се посва!;а. Ништа НИЈе Јед· 
поставио. То је. 

Пре свега оно о ГИ/r::ЈОТШIИ - чиста је измИЈIL'Ь()ТИНа. 
На лицу места ју је измислио. Под пером. Осећање не
лагодности у животу? Којештаl Шта се прави важи"'!? 
Чему хоће да збуни те просте, практичне zьуде? НиЈе 
леnо. Али може ли њих да збуни? Није лепо вечито ла· 
rати вечито. Да, али бити други, изМИllЈЉаТИ себе, бкrи 
свој~ чежња, бити слободан, то је стварати, то је бори· 
ти се против свега неправедног и криминалног у слу-
чају живота. . . 

Хоћешl Зашто? Пре свега, све је ro истииа. Донекле. 
Све што је написано у сушТШIИ се и доrа!;ало тачно она
ко како је наrm:сано. Има у њему и тога, тог метафи· 
зичког, аnстрактног револт а. Код коrа га, уосталом, 
нема? 
· Како да нема! Зар га није написао? 

Написао га је и тако· је како ra је ormcao. И Шта 
онда? 

Ништа. Он је писац, не? 
Шта хоће тиме? 
Ништа. Писац пише. 
Да, пише истину. Своју истину. · · 
Вероватно. Али она не мора да је и нстииа о њему. 
Hero о коме? О коме, мајковнћу, muneм ово ·IШСМО 

ако не о себи? 
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. Можда. и о једној моrућности у теби, о могућности 
КОЈа се НИЈе остварила. И никад неће. 
. . . Лажеш. Ја сам то, и то што сам ја не може се по
рећи тек онако, вицевима .. Постојим - песме, револт и 
КЈоуч слободе. 
.· . Мислиш? Части ти, озбиtоно мислиш то да си? Ме
тафизичка буиџија, nротестујушћн анимист неrиzьотини-
рани протестант? Мајке ти? ' 

Да. И т? сам. Нисам ја само rрубијан, брутални 
ЖАреб~ КОЈИ скаче на а сваку женску, и нисам саМо 
Ј?МnалиЈа стиха, и обијач брава слободе у животу сад, 
Ја сам и ... 

И? Профињени, декадентии моnоић који као Ло-
wеамонови nси осећа nотребу за бескрајем? · 

Свакако. Ј а сам и .човек, не само Павловљев експ& 
риметални пас. 

Опрости, не верујем. Ти си једна обична србендска 
песничка пастувчина и ништа вШIIе. 

Вековић нагло одrурну тешку столицу, устаде и 
преЬе чврстим, тешким кораком поред поЛЈЩа с књи

~амц, отвори врата, окрену wалтер и уЬе у ходник који 
Је .водио у кухињу л_ево и десно у собу за спаваље. Нас
ТОЈНшtа му Је, нечуЈНО као и увек, наместила кревеТ и 
он се, онако обучен, свали у јастуке не престајући да 
тихо мрмори nсовке пробране, ретке и скоро nоетски 
сликовите. · 
.. Био је сад гневан на себе. Не више на Мићу. И знао 
)е: брзо се неће смирити. Заrо узе са ноћноr ормарића 
мрку картоиску кошуzьу: рукопис Стефановићеве анто
логије. Стиг~ је јутрос . с једним писмом у коме га ау .. 
тор антологије моли да Је погледа и стави неке од ·Оних 
:~>Тако драrоцених примедби« и даде неку »Од оних тако 
блиставих вековнћевских cyrecmja којима само наш 

~елики песник зна тајну«. 
Вековић се намршти. 

. - Jajapal - прогун!;а кад стиже до места rде ra 
С-rефановић моли да му неизоставно ·одговори слаже 
,Ш се с •избо~м ваших песама које би дошле у обзир«. 
Напо~ да Је »~ично био на r<;>лемој муци с тим из
боЈ>?М, али ~ао )е да се оrраиичи само на двадесет, а 
:о )е бескрајНО МаАО кад се ЗНа Вiоковићев опус у КОМ 
Је свака песма драгу.&« ••• 
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- Свшьа! - прогунћа седи човек и nоче брзо пре
вртати страюще бацајући по један кратак nоглед на 
наслове изабраиях песама. Кад заврum:, опсова rл~о, 
заошија и тресну на под картонску кошу~ .. с дакти· 
лоrрафисаннм nрозирним листовима хартИЈе. 

- Дандара! - nомисли - nесму •Станшщ Слободе• 
није ставио. Али и да ју је ставио, не би ме скувао. По
ложара швап.ска, шта мисли о мени? Мајку му, па Al1 
не изаћем! na да не изаћем! 

Лежао је одједном миран, затворених очију. 
Онда, не отварајући очи, пружи руку, узе јабуку са 

ноћиог стола и nоче да је једе брзо. Била је сочна. Од
rрисци су nуцали откидајући се од црвеног, накнселог 
лоnтастоr меса, као кад се цепа штиркано nлатно. Он 
ј е брзо жвакао и хрускао халапА>иво. СОк му се ц едно 
таtНКИМ кончићем низ браду, обриса се рукавом, осети 
глад, устаде. Зашто је устао? /4, осетио је глад! И nolie 
у оставу. Хоће ли наћи оно nарче nоховане џиrерице? 
Преварио се. Мислио је да је остало nарче nоховане џи· 
герице, а није. /Ј.Ј?,же један. поклоnац, па други .. А-ха! 
Вуфте од мозга. Г лавио да Је изнутрица, месо НИЈе во
лео. Жвачући брзо, nоједе два ћуфтета, хлеб није во
лео и искаrm: чашу воде. Вино би вmue nријмо, али У 
ф~ га није било, значи требало је да ~чеnи нову. 
Значи требало би наћи вадичеn, а мрзело га Ј е да га тра· 
жи. Смешна реч. Пластично рогобатна. Вадичеn. Не би 
га нашао. Мара држи сваку ствар на своме месту. Али 
сва мука и јесте у томе - он није знао где ј~ место сва
кој ствари. Није био сигуран да зна ча.к ни где је н.ему 
место. Тамо? На слободној територији? 

Питан.е. 
Оnет је лежао. 
Зашто nитан.е? Њему би било тамо место, тамо и 

нигде другде. 

Да. Па да га првом приликом убију као што је Ми· 
ћа убио оног војника. 

То је друто. Био је непријатељ. Мене не би нико од 
н.их убио. Добро то знаМ. 

Пусти ти то. С каююм је мржн.ом Мића nоновио 
оно .сфеете». Ех, Мићо, Мићо! - уздахну Вековић. -
Томе се нисам надао. 
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Чему? 
Свему томе. 

Што лажеш, стари? 
Ниса.м ја још стар! лецну се он. 
CтSip си! То је. Да ниси стар, све би било друкчије. 

. Не би. Нисам луд да ме ови морални бикови стре
lоаЈУ· Они би ме стрељали. 

Није то, стари. Знаш добро да није, н да те нико не 
би стрељао. 

Можда и не би; али ја још нисам стар! 
Пусти то, стар си. 
Кажем ти да нисам .• Вешерка, на nример. 
А Ана? 

~ековић се сав стиша. Само му је срце ударало; 
Чуо Је тешке цокуле срца у сдабИiНама и лаке, лаковане 
ципеле срца на nОТИ!оку. Онда nомисли. 

Није истИil!а. Нисоw л.убоморан. 
Све се бојвм да ннси! 
Озбил.но нисам. Није то никаква л.убомора. То је 

само страх. 

Мени бар не мораш nодвал.ивати. 
Не nодвал.ујем. 
Подвал.ујеш, дРаги мој. 
Ја Мићу волим. 
Волео си га, али ra вmue не волиш. 
Вал.да ие мислиш да ћу ја збоr једне жене престаm 

да волим Мићу. Па он је мени ... 
Није то једна жена. Збоr Ане си у стан.у да np~ 

неш волети и Миliу н цео свет. 
Није истина. 
Истина је. У стаљу си. Престао си да га BOAlfШ. 
Али дозвqли, пријатно није. 
Шта је мали крив? 
Не, није. 

И није, она се запа.лила, она ra јури. Он и не слуrи. 
Јесте, не слути, б~ верујем. ДоrоворНАН су се већ; 
Ја - курир и posttllon d'amour, знам: он и не слути. 
Не слути, кад ти леnо кажем. Али ти он пас. 'Ти 

си У стању да пошаљеш до ћавола све: наду, ·поезију, loV
.дe, Мићу, све, а эanno? Збоr некакве жене. И да је неш
то изузетно! Али није. Жена као жена. Сто хил.ада так
вих има у Београду само. 

Нема на свету ниједне такве као што је Ана. 
Претерујеш. Уосталом, сам си крив. Сам си хтео да 

елеrанmо преzwнеш с љом и, знајући шта чиишп:, вэ-
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градио јој комплекс Миће, кога си назвао ВИАИН Ко
њиц. И зато м би јој се брже доnао. 

Сви15а ми се страшно. Увреддла ме. 
В то, признао си. Али сам ои хтео да је .а:ставiШI, ·а 

увредио си се кад си видео да се заљуб~оује у приче· о 
Вилином КоњiЩу. Збоr таштине си, дакле, омрэнуо М~~ 
ћу? Због увреliеие таштине. Како можеш? Па он је тебИ 
омогућио да се обноmпu поетски. он ти је донео све
жнну. 

Он ми је замо бол. 
Није он крив за увреду коју ти је на:нела Ана. Није 

он крив што је млад, а ти стар. Зар ниси имао доста 
жена у животу? · ··. · · 

Није ми доста\ И нисам стар. · .;: 
Треба и за појас заденути свиралу. Време је. Сети се 

какав си био пре но што си ra упознао? 
Вековићу· није било тешко да се сети своје јало

вости у оно време. Чинила му се тад да више никад нео 
ће наnисати ни стиха. Веровао је (и још верује) м. је 
поезија израз младости, снаrе, једном речи, мушких со
кова, како је волео nонекад да каже, уживајући UIТO 
саблажњује плаве чарапе. и остале · мушко-женске пре
циозе и жолике својим: навлаш г.рубим,· сировим језиком. 
Чим се песник осуши као мушкарац, готово је с песма· 
ма. Веровао је у то там (и још nомало верује у тО).·Реја 
је скочила с трећеr спрата на улицу, Ана се још није nо
јавила. Мислио је: свршено је са мном као с мушкар; 
цем. Није осећао norpeбy за женама, био је утучен, мис
лио је да и сам nоће за Рејом. Гиљотина је постала ак
туелна. Оnет. ААи заиста. Појавио се Мића. Ста:новао је 
у истој кући, на четвртом сnрату дворишне зграде. Знао 
ra је као што је знао маље-више све станаре. Сусретао га 
је у ходнику или nред лифтом. Мића га је nоздрав/ово 
с поштоваЊем, уЧ.тиво, и то је све. 
· - Добар дан. 

-Добар дая. 
Младић као млади15. Заnраво је још био дечак. ГиМ• 

назист. 

Али у то му је најцрње време по њега, једиог дава 
донео св·ешчицу nрвих стихова неког свог пријате~оа·. 
Рака се звао тЭ.ј пријатељ. И nошто му је Мића; rледа
јући га с радозналим nоштовањем у ?ЧИ, мирно рекао 
да се Рака стиди да му сам преда СВОЈе песме, то га ОН'i 
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Мића, моли да их Вековић прочита и каже шта мисли. 
По .њеrовом, Мићином мишљењу, оне нису добре, али 
он Је свестан да се не разуме у песме. 

Вековиli их је прочитао. Ништа нарочито, али је 
Мићи казао неколико -дана касније да би волео· да се 
уnозна с Раком. Сутрада:н га је довео и Вековић је ре
као Раки неколико од оних комплимената који не ан
гажују. •Талента, мислим, да имате, али ти су стихови, 
иако неосnорно талентовани и за.нимљ.иви, ипак . тако 
младиliки неодреliени да ми је збИ!оа немоrуће саsеrо
вати вам да ли да nродужите или не. У сваком случају 
покушајте.(f То је била формула којом се он извлачио 
из шкрmща у ~оји га је чешће већ доводио глас угледног 
песника и добра човека, мека срца nрема почетницима. 

Такав је заиста и био према свим МАадим песници
ма. МоЖда из хумора; Љубазност, и кад је очиtледио 
конвенционална, обострано прија, а не обавезује и оду
зима много маље времена неголи суровост коју зову 
искреношliу, суровост која је чешliе nоследица природ
ног отпора већине према даровит:им ~оудима неголи И& 
раз. истиноmубља. Не значи то А:а је озбИIDно схватио 
СВОЈе миrољаве полукомnлименте. Ако нису користили 
нису ни штетили, а пријалн су. ААи у сnасоносност хи~ 
руршких интервенција такоэваноr моралног става, како 
су .догматици и човекомрсци, фраэирајуliи, називали 
своје и морално и интелектуално очито мањкаве гру
бости, у њеrа, одиста, није веровао. Обострано су ште
тили. Неколико ништ~них ~оубазних речи спасавали су 
га иэлишиих мржљи, ~сти, дискусија и, код нас тако 
честих, nолеми~а у којима никад није хтео да учествује. 
Уз то би, кад. Је реч о сасвим МЛЗАВМ песницима, заиста 
било тешко рећи, на основу nрвих, муцавих строфа, ка· 
кав се таленат nочињ~ да ослобаЬа окова иэражајних 
навика и мука речи КОЈе скоро ником не доэво~оавају да 
се с nр:&им махом крила вине -до nесме. 

Уосталом, .он је успевао да и у тим првим делима 
свакоnролетње генерације песника открије слутње но
вог, и често му је понеки титрај, интонација или акце
нат само, от~ривен V наоко бездарном тексту, олакшавао 
да сам nрокрчи пут до новог, служећи му као одскочна 
даска за открића још незнаних мотива и мелодија који 
су и те како, кад би их он разрадио, изражавали пул .. 
сирање саме ЖIIВотне актуел.ности, јединог поетског ве-
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...... ____________ __ 
чноr мQТIИ!Ва, оноr што тек има да доЬе, шrо ·настаје, . а 
што млади, и не зиајући, носе у себи и што им НИЈе 
тешко да изнесу на онај свој на'ШН. Питаље је ynp~o 
у томе. Како? Углавном неспретно, неубедћ.!ЩО. неда· 
ровито. Њему то није сметало.да уочи сушmну и да се 

њом послужи. 
Али шrа све њему није служила! 
Поглед иа улиnу, излог, фирма, профил, начин хода. 

Дв~и речи које би ухаатио у лету биле су дово~ие 
да понекад погоде и разбију атомско језгро њо;гове ИН· 
спирације, и развију бескрајни ланац експло;шЈа иадах· 
нућа који је, развезан, сnаривао те поводе с унутраш
њом' жеиком стваралачке жудње. Боја неба, силуете 
кропnьи, мисао наliена на страници случајно оrворене 
кљиге, први кораци детета у парку .•. све ra је ·ПАодило 
гонећИ ra на рад. При тој радsој неминовности, 1/'DPKOC 
некој сталној метафизичкој зебњи и rрижи савести, 
упркос короз.-ости хумора којом се бранио од тра
rике дисања и тог свог прнхваћеног живота изrуб~ог 
у маглама галактеје (зашто и сад фарба ~ себе?), 
в~ало је бити вештак да би се сачувао од те Јетке це
Ьи самонепоштовања, али н од ryбZDeЊa времена на Jl3o 
АИШНе сусрете, разговоре, друшrвене обавезе. 

Ипак, успео је да се коликс>толико раздруштви, усами. 
То није мало оном ко зна непосредност и површиу 

срдачиост Бeorpaliaнa склоних поЛIПИЧКНМ ћаскањима, 
препричавању последљих вести и надменим оговара
љима, дакако у најбо~ј намери. Када је забранио себи 
дуго времена свако Шiтересовање за политику и остало 
urro би могло занимати ЈЬуде које је познавао, њеrови 
су пријат~и први примет_или да је досада.н и '!очели да 
га избегавају, не оптужујућн га при том да Је постао 
уображен, него: »Радни чо:век, проnала С1Ћар.« »Као ~ 
није Србин!• •Уnисао се у Швабе.• ПОЗдрављао их Је, 
и оии су брзо отnоздрав~ и брже пролазили. После 
неког времена ником се од љих није вшпе долазило 
к њему да прича новости. Није луд да ra Вековић после 
дави терцинама и јамбовима и, uпа ја знам, да му чита 
Малармеа. 

На почетку њеrове двосмислене поетске трке за жи
вот, пре 30, и после, пре 20 година (увек се почнње) ОП· 
седали су ra нарочито политичари, њеrови далеки ро!>а
ци, стари обреновићевци, сад силом !1рИАИК8 чика-..Ъу· 
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б11111и демократи. ПокУЈ1IаЛ11 су да га заинтересују за 
политику, позивали се на :њеrовог оца, човека домаћина 
и либерала и, на крају, чак и на заједничко обренови .. 
ћевско западњашmо, у опозiЩИји према пашићевском 
Ј?УСОФилству. Није ra ~ то мумифицирано противуреч
Је успело да разгали СВОЈОМ успореношћу с којом је тек 
У ХХ веку почело да реаrира на мисаоне надражаје из 
XIX. Био је југословенски расположен, као сва српска 
омладина тада, а:ли није се пре ии после атентата 1903. 
истицао Х њеннм ·бучнша и живописним редовима. Ту· 
цовић НИЈе марио за песнике, а Скерлићеве поsитиви
стичке екскурзије у области поезије откривале су, поред 
амузикалности ,~г иначе даровитог и бистрог Вре, -и 
њеrове тенденциЈе да намак~Ие тек напола ослобоЈsеном 
срп~ком Пеrазу и онима који су га јахали стари !>ем 
ancillae У <:АУЖби иове умерено nporpec1111111e, радикал· 
ске теологиЈе. Иако се у Вековићу нису прекинуле нити 
осећања и љубави за земљу, иако је у суштини остао и 
репубмm.анац и социјалиста, све ra је после ратова, у
морноr, разочараноr и скепrичног, позивало да се опет 

усами и раздруштви, утолико пре што је требало на· 
докна.А;И_ТИ Изгубљене Године од 1912. до 1918. Таласи 
н~е КОЈИ су ~ускивали ратнике после руске револу
ЦИЈе заrлушенн су фанфарама српско-<:еиегалске победе, 
уновчељем солунства, скандалима, аферама, обзнанама, 
корупцијом, све аrресmшијим иступима дворске кама
рил~, гаliењем које га је обузело још тамо на Крфу, где 
се ЈОШ крвава . и свежа срамота почела да претаче у 
легенду и хероЈСКИ мит и точи -навелико из косовских 

буради; а кореспоиденција са Супилом, процес Апису, 
Хаџићево ~ање добровољаца, Хрвата и Словенаца 
уrАа.ВНом, тамо на Криму, све је то, и још мноrо томе 
сличних полузаборав.ьеиих чињеница, допринело да се 
њеrово револуционарно одушев~ење охлади лицем у ли

це са суровом и сировом ерпском ствариошћу, да демоби· 
лисаиом и уморном 33-rодишњаку забр...,. илузију. Да је 
имао 20 rодина, постао би поново песимист, самоуб1Ща; 
или би се, привучен rравитационим пољем револуције, 
заувек окануо писаља песама. Овако, сувише зрео за 
одушевл,ења (у мрачном или ведром) непромипи.ена 

. докраја, без вере у преживеле своје врппьаке који су 
ловили интервенције, новац и аграр, бацио се на рад. 
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и рад. И рад! Једина моrућност да се жнви без rа!;ења. 
Стекао је име и роћаци су га поново почели . салетати 
причама о циrанлуку кара!;ор!:iевнћев~ који нас, бра
те, упропашћују, просто - уnроnашћУЈУ· Ишли су му 
на живце. . . 

Но роt;аци су престали да му навраћаЈу и ои се о
слободио давно њихових уздисања за кра..ьицом Натали· 
јом, бистром главом кнеза МИАоша, госnодством краЈоа 
милана који је брате, био прави кр.аlа и господин чо
век, а ~е каИшаР и зеленаш као овај федер и бузорант 
Саламандер. . 

А оно је радио. И ~оубио. 
А оида је Реја скочила с трећеr спрата. И оnет: Не

рад. Очајање. Па Станица Слободе, Аиа, Мића. 
и Мића је причао о политици. Али и времена су 

била друга, земља - оnет уrрожена, а мла~ .Јоуди су 
се у ме!:iувремену дебалканиэирали и, оста]ућн родо
Јоуби, nостали Европејци, прави револуционари, чисm и 
строrи према себи. 

Кад је Мића ушао у њеrову радну собу, после 15 
rодина ТИШШiе, Вековић је осетио дах . новог времена, 
осетио је дах реализатора њеrове m~оотине. Не за чо
вечанства. Само за мртво у њему. 

Но тад је већ хватао себе да tmтa чак ~ депеше с 
прве стране новина. Нису ra занимале само радио-еми .. 
сије. Ето шта је с годинама· и временом постало од ље
говог нихилизма. (Не лажи. Ниси ти никад био нихи· 
листа.) Коментари ситуације, вести с фронтова отворе
них већ на уда~оеним странама. света, при':lе беrунаца из 
логора које је сретао код РеЈе, све га Је то на неки. 
начин узнемиравало, а да није знао зашто тако cтperm. 
од тих окрутности кад га оне нису лично, ни директно 
ни индиректно, уrрожавале. Је ли бранио унапред Ре
јину усnомену? Врага. Почео је Да стреnи ~а зем/оу и 
свет још пре· њеног самоубисrва. Просто НИЈе мог~о ~а 
се не nобуни против тог васкрслог барбарства КОЈе Је, 
уrрожавајући све 1оуде, па и њега, открило неочекивану 
вредност живота. Валоризирао ra. Поричући ra дотле, 
он је nридавао значаја сам: о nорица~у, не мислећи да 
је бар од исто толиког значаја и живот који се пориче 
само док се живи и који тек одбијаљем да буде nрихва .. 
ћен такав какав јесте, даје моrућности да буде схваћен 
и учињен својим добром. Ја nостојим не само што моту 
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да замисл1iМ и живот AeiiiШI од овоr већ и зато што и 
пред бар.барством могу Аа браним овај који желим 
праведни Ј им. Јер бранећи га у часу опасности и таквог 
ја хоћу да будем друкчији, мада се практично залаже"; 
за њеrа таквог какав јесте. Што значи да схватам да .је 
корен леnоте само у nостојању које је фиксни ток, овај 
тренутак сад, али и нада ·да ће онај који долази бити 
леmии ако у~ем да побо~ошам овај што одлази у непо:. 
врат. И да Је пу~а ~епота тек у тОј двосеклој · моrуh
ности дивЈоења КОЈе Је и оно само и револт који га по
риче и, порекнутоr, гони да буде. оно· што човек хоће. 
А човек, импу;ирајућн свему сврху; принципом финали· 
тета зanollliЪyJe фиксни· ток и даје ··променљивом љего
вом делу одре!;ене задатке. Већ nрема укусу времена; 
И свом сопственом. Сваки ЧоВек~ · према прелому свог 
личног укуса; у призмн и кроз призму епохе. 

Да. Али живети ту, значило је бити -сам углавном.; 
На. чијем укусу да nроверим свој? На реакционарности 
МОЈИХ колега из АкадемиЈе? На nроданим начелим:а nоз
наника, на збуљености и глупости мојих ·роЬака ·који 
су били »nоштени« зато што :нИко није хтео да купује 
њихова уверења? Зар су ти обреновићевско-кара!;ор15е
вићевски дуковни провинцијалци били 1оуди? 

Чин·ило м.и се, и nосле ·повремених сондирања, да су 
сви такви код нас. Тад се nојавио Мића. 

Од npвor тр~~ка осетио сам у њему оиу увутраш· 
њу напетост КОЈа Је и мене ~ оним шrо сам. Као 

rубава магарад што се нањуше, на.мирисао сам и ја у 
њему - nобуњеника. Прво што ми је рекао на моје МИ· 
rо1оаве ~оубазнщ:ти nоводом Ракиних nесама било је јед· 
но реско: 

.»Немојт~ му тако рећИ.« 
-Како?- mrrao сам- како да му кажеМ? 
- Отворено. Немаш, пријатеЉу, талента и мани ћо-

рава посла! Он је комvинста. Он мора да nодиоси ударе. 
У оном »мора да nодноси ударе« било је и rордости 

и протеста, очајања и среће, ·вqље и немира, самоуби· 
лачког бола и масохистичког ужиВања и упркос миру 
с којим је то рекао и упркос· осмеху кој~ је nропратио 
своје реЧи, било је, за мене бар, у њима и њему који их 
је изговорио толико _заузданог ·Очајања да сам одмах 
nомислио: то је човек који ми· треба;· он је отров жи
вота nретворио у лек против змијских уједа којима noo-
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тојање уједа човека пrro се не даје усмртити; коrа н ти 
смртни уједа подсrнчv да се супроrсrави н.иштавилу на 
једини мoryllи начин - стваралаштвом. 

Стваралаштвом чега? 
Свега. 
Уметности. кад је реч о уметнику. Али није само 

о њему реч. Мића није био уметник. Био је стваралац 
живота. Вековић продужи да пише у rлави своје писмо дру· 
zови.ма, лежећи и дЭlDе: 

Бацио сам се, гладан, на њеrа. Можете замислиm. 
Млад комунист. То сам убрзо дознао од њеrа. Заnраво 
схватио nрво, па дознао, пошто сам му дао на знаље да 
сам спреман да помогнем, њему, то јест њеrовој. борби, · 
став~оајући МV' повремено свој стан на располаrање. 

Да са.м борац, не само против свих облика смрти 
(а један је и кратки пристанак да се живи без ~а, 
низ струје које безизrледно вуку), то сам знао. У ЈУРИ· 
шу сам се за време рата осећао увек ':"о ~иба у води. 
Опаоности којима сам се иэлаrао позаЈМ!оУЈУћи .писаћу 
мan.mнv и стан Мићи, подстицале су ме на рад, опет 
сам писао. Свршено је било с апатнчиим очајањем које 
ме је морило после Рејиноr самоубиства. Али нето ко
лико и Ана и нови талас стихова, обасјавао ме је У оно 
време и Мића, нова свежина оnасности. 

Проучавао са.м ra. Довлачио ra себи на разrоворе. 
Био сам обазрив, он је опрезан као сви борци. Нисам 
се прев.,рио. Мића је био од моје расе. Та ће тврдња да 
ЗВУ'Ш неуверљНIВО сваком ко зна љеrа и мене. Amroм, 
mтересима, врстом ЈШтелиrенције, образовањем, ми 
омо различити. Али обојЈЩа смо пошли од. заједничкоr 
непристајаља на живот који не бисмо сами оnлодили. 
Време, специфичност моr талента и све остало, допри .. 
нело је да се наши путеви иэвију у луковима лево и 
десно од утртоr пута. Молим да се то лево и десно не 
схвати политичк:и:; могао сам рећи: доле и rope од крче-
вине. Свеједно. БК11Ко је друrо. 

Непристајање. Можда су афекти, породнчни мотиви, 
друкчије· крвава искуства Мићу, још зарана o~elleнor 
бунтом, упутили на nОЛИТИ'ОКО поприште. То Је мање 
важио од траrичиоr даха који је са собом унео и на ту 
ја;дну сцену, од озбwоноеm с којом је penmo да буде и 

60 

сам .»нови човек, већ дайiЗС, кад ra 11--нема- эапраsо, и 
кад Је скоро немоrуће да ra буде«. 

Хтео је да буде то што је.немоrуће. Видите ли? Ми
ћа, комуниста немоrућеr. Човек који ће бити до крај
љих консеквенца, говорио је, борац »за идеале Скоја« 

Река? сам, б~о је нечеr трагичноГ испод ведрог~ 
меха КОЈИ .му Н!ИiЈе лебдео на уснама зато шrо не би био 
ведар. Али он је ~но ведар зато што је млади борац 
- чове~ ведар. Та Је траrична со чинила укуоном и- нај.; 
д~ЈУ nширнату каwу коју ми је сервнрао као 
свозе убеЬење. Биле су то пароле. Али оне су биле и еле
м~т њеrовоr . крвотока. И кад је · говорио најiiАИће и 
НЗЈпуританскиЈе, овде-онде би се јавила нека реч, ми
сао, тумачеље или а'IЩенат М81КЗЈР, који би сведочили о 
аутентичности, али и р битнијем, о траrичном нихилизмУ 
тог творца »будућеr света слободе, истине, лепоте«. Ње
rове речи. 

Почећу од лепоте. Ње нема - она ће доћи. Слобода 
- и она, разуме се, треба тек да буде. И истина - исто 
И живот. Јер ово није живот. · 

Ово. То је био и он сам. 
Без девоЈке. Без 1оубави. Без икакае младићке ра

дости. 

Јеt.ННО задовоlоСТВО - борба. Је_,а радост - учи. 
нити себе пrro убојитнјим борбеним оруЬем. 

Признајем, моје непристајаље није нИКад имало та
ко пусщњски опор укус. Можда зато што сам :rm:cao 
песме, које су једна од слобода; И то већ сад слобода. 
Прем~ томе, већ ~ и живот.- Бар miим. пrro _је у њему 
жиао. 1оубав~оу. И JOIJ! нешто. Али то зе моза слабост. 
Мо~а услоВ!оена МОЈИМ аЈртнстоидним релативизмом. 
СвеЈедно. Та се слабост зове: жене.- · - · 

Мића који је својим стваралачким потребама обо
гатио будућност и осирома:nио ·садВmњост, кретао- би 
се у ЊОЈ само као човек КОЈИ рупш (потреба тренутка) 
кад не би већ данас стварао себе, чоВека будућиостн. 

Осећате ли противуречносr? Мяћа ју је осетио у не. 
ким њ~ тактичким видовима, щ не и у стратеш~ 
~- Он Је схватио да не могу ићи укорак исТИЈНа и 
КОНС11Ј!Рад:ија, чије се rравитациi?НО ПOIDe простире ОД 
иепризатеља 1>1> с:вих друrова неанrажов..иих у одре15е
ном задатку. Ствар8ЈШ од себе ИС'!'ИНО!Dубивог, новога 
човека, а мораш под овим условима борбе да лажеш на 
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сваком кораку. Тешкоhа је у томе што временом постаје 
скоро немоrуће лучити нужну од ненужне лажи. Сад је 
нешто нужна. Два минута касније - не мора бити. Де
сет минута већ . касније - није ни бИI:Ао. У оста.Ао~. све te 
борбене околности знате и сами Конкретније ·ОД мене. 

То није све. Има и rштање слободе које се и Мићи 
јав~оало као nротивуречни nроцес: да бих у датом тре
нутку заштитио слободу коју хоћу од тираније, морам 
је сужаваm и до привременог укидаља. И о томе смо 
јуче разговарали. 

Но о спору ћу касније. 
. Узмимо 1оубав. Човек будућности јесте и човек ~оу
бави, по Мићи. Али nитање је како волети данас када 
борбена нужност 1оубоморно ·бди и својата сваки наш 
секунд? И онај који бисмо посветили .ьубави. 

Није чудо што она може да прими у свести таквог 
човека као што је Мића вид дезертерства nротив коrа 
се треба борити. 

И борио се. 
Били сте у мојој соби и виде.\И Аиин портре у ниши 

испод тријумфалиоr лука полице с књиrама. О .ьубави 
смо nочели да говоримо Мића и ја пре две године от
прилике. Посматрајући га пэ.ж.љиво, nриметио сам· да 
се, увек кад бих се понав~оао ( брб.ьивцима се то чешће 
дешава), њеrов nоглед лermo за Анино лице. Не мислим 
да се хвалим неким својим посматрачким даром, уто
лико пре што вам је nозната хотимична непрозирност 
Мићиноr лица. Оно је данас такво без напора; Али ње
rов трајно ведри, а озби.ьни и nриступачни израз резул
тат је стрп.ьивих вежби. Сматрајући, оправдано, да ли
це илеrалца треба да дезинформише, будући да је он 
увек окружен стварним или потенцијалним непријате
IDИма истине, он је своје лице претворио у неразреwиву 
загонетку. 

Но упркос тој мајсторској мимикрији, њега је, у 
тој nрилици,· ИЗдаВало само фиксирање. Мирко је, на 
пример, гледао шарене пОлеЬине књига, иако је било 
јасно да их неће читати. Портре је поrледао једанпут-два
пут и рекао: 

- Згодиа стварчица! 
И не само Мирко. Ни друrи нису зурили у портре 

кад нису rледsли мене. ·Али Мнћа је увек враћао поr
лед на Ану. Било ми је јасно. Свићао му се портре; Мис-
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лим Ана. Али знајући шта све себи забрањује, ја сам 
узео слободу да индиректно подјарујем ту ~оубав која је 
почиња.Аа, и које је, не очекујући је, вероватно био нес
вес1'а:Н. Чинио сам то опрезно, индиректно,. ·говорио сам, 
и то ретко, о сликарству, о уметнику који је насликао 
то ремек-дело. О моделу сам nутао чекајући да он nрви 
уnита. Ао данас то није учинио. 
. Ствар ме је забав...ъа.Аа. У једном сам часу, призна. 
јем, чак и nожелео да га упознам с Аном. V десио бих ја 
да то испадне случајно, менамештено. Једно време, .же~ 
лећи да видим на какав бих одзив наишао код Ане nо
чео сам да јој. причам о Мнћи. Звао сам ra вилии' Ко
њиц. Она се толико заинтересовала за њеrа да сам убрзо 
престао. Интересоваље је с обе стране оста.Ао једно
страно. Нису се упоонали. · . 

Да! помисли Вековнћ. Онда nродужи да пише у мис
лима. 

Све ј едно. Им.а ту и неких приватних момената који 
не улазе, по СВОЈ прилици, у ОКВИр овоr mrcмa. Можда 
ћу о томе друrи пут. Или касније. Вратио бих се спору 
засад. 

Имао сам разлоrа за тугу цело ово поподНе. Пред ве
че је дошао Миhа и рекао ми, некако одмах, да је убио 
немачког војника. У крајљој линији, зато су Немци и 
ту. Да буду убијени. То је нормално у овим nриликама. 
Остао сам. неузбу!;ен. Чак, било ми је, nризиаћу, и драго 
У извесноЈ мери. Шта ћете, дотерали смо дотле да· се 
већ радујемо вестима о убиству иеnријате.ьа, радујемо 
се начисто, без икаквих скрупула и моралних неурал
rија. Но убрзо смо nрешли на rлавни мотив. Данас се 
nрича о убијању као npe рата о лепом времену. ОнЩtо .. 
Док се не почне .. А МиDа је почео iп medias res, тврдњом 
да ћете, по СВОЈ прилици, одустати да ме изведете на 
слободиу територију јер сам је недостојан, а недостојан 
сам је због инцидента с праљом. Поменуо сам га. И не
ћу се враћати виwе на њега. Ствар је ·исувише неважна. 
Не само за мене. И за Мићу,. ако сам га добро разумео. 
Чини ми се да је сам схватио, упркос његовом готово 
~раноидио делиричном иитерnретирању тоr дета.ьа, да 
Је до опасности по борбу nреувеличани значај и за ње
rа лежао више у моrућим последицама но у самом чину. 
Реч по реч, како се то каже, и ми смо се на крају наш~ 
ли на супротним странама, скоро непријатељи, НЗЗllао 
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ме је лажовом, малограЬанским анархистом и разбару· 
шеням малограЬая.и;ном. У једном сам тренутку скоро 
плакао. А да сам у одбрами, изазван, рекао и оно што не 
мнслим, а и оно што, мислећи, Шiак не бих ина'С._Iе рекао, 
ствар је разум,ьива, мада је он све време остао савр
шено миран и, што се наш рЗзrовор nриближавао свом 
крају, постајао је тиши. мирнији, али и леденији ... 

Вековяћ преста м. IПШiе у мислима продужетак своr 
Писма друzовима. Чу Ммћу као м. га чује: 

- Не моrу се у истом ЛО!Щу варiпя борба и раз
врат! 

Вековяћ му је објасяяо своју туrу, яесрећяу 1оубав 
која ју је изазвала, осећање да је после свега постао 
стара, бачеяа, яяком више nотребна ствар. А пр.ал.а му 
је враmла nоверење у сопствене снаге, иако ни)е прес

тао м. очајава. У осталом, она га је прва nозвала. Од· 
бити значило бн увреднrя. А он не уме м. вреl;а жеяе. 
Он ~ воли. Он има утисак ~ ов.е оне и постоје збоr 
њеrа. И м. ra увек зову н траже. 

- Инфектио! - рекао је Ммћа - алн меяе се 
не тиче ко је коrа први позвао. Чи:њеmща је да ан ynp
JoaO заставу над собом. У теби је народ требало м. гле
да борца. Да си се nојавио на слободној територији, 
1оуди би то у теби и видели. Како би се преварили и ра
зочаралн м. яясам био яа тавану. Био саiМ. И својим 
сведочанством спречићу зло. Ти не знаш какво зло носи 
раэочарање. . 

-Какво зло кад свако може да раэочара? 
- Борац не сме. Ј а никад не бяк могао М. разоча-

рам човека који ми верује. Не због своје гордостя. Због 
оданости. Збоr сумње која је некакво високо море што 
непрестано удара о грудобран н~чяњея од примера '!'"' 
ројства. Таласи сумље nокушаваЈу М. се инфилтряраЈу, 
траже пукотину да продру, раэоре, nоnлаве. Сумњање 
је данас у служби непријате~оа. А ти би му отворио бе
деме слободне територије. 

- Зашто? - mrrao је Вековић - зато што нисам ре
као пра!оЯ да нећу? - Одговор је знао. Али яяје био 
с81Мо онај који је знао. · 

- Пре или. после ће се доэнати ко си и чиме се ба .. 
ВШII измећу туrе и очајања, песме и слушања весm. А 
борац кој.я яе би био сама вр""'.'а, који би био и;сто 
што и маса, не може м. претендуЈе м. Је води. То ЈОШ 
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није страшно. Редова је nуно. Али ти си име. Оно оба
везује и тебе и нас. Твој nад би одвукао и нас у nонор 
што се увек отвара под хеР?јима и боговима. И док се, 
усправня, днжу. Али њихов ЈО nад тако дубок и тако nун 
яеслућеяо оnасних моrућности, да објективно представ
~оају изм.ју према борби ... 

-Шта? 
- Претензија да се буде борац ако се не може. Си-

гуран сам да ће твоју крив1Щу дРугови оценити како 
заслужује. 

- Не видим кривицу. 
- Тим горе. Mory то све м. nоновим и суровяје. 

Бяће још истинятяје. · 
-·Зар се може окривИти: неко ко је човек и баш 

због тога и хоће да се бори? На то излази моја кривица. 
Али зато што се борим, потврЬујем да сам· човек. А чо
век је у nитању. 

- Рекао сам: ти си издао илузије које су ZDYA:И мо
гли имати, које је Партија већ имала изашавши у сус
рет твом захтеву. Ти ·си сам тражио да будеш изведен 
на слободну територију. Мислиш ли м. то яе обавезује? 

- Издао -сам, кажеш, илузије које су IDY/JJl! могли 
имати? Али јесам ли крив зато што IDY~ имају инфан~ 
тилне представе о борцима који, и кад су борци, не би 
омели престати да буду нај~оудскији 1оуди? 

- Крив си, кажем и понавZDам: крив. Ако ничим 
друi"IИМ, самим тим што ти је нешто што служи борби
инфантимю. 

- Ја који се борим яе треба, да.кле, да будем ја, 
неrо оно што 1оуди мисле м. треба да сам? И та инфан
тялиа лаж треба да користи борби? За шта се боримо? 
Зар не и против nредрасуда? 

- Зна се. За истину која ће бити и која чини да nо
стојим као борац слободе. 

- За истину измеl:iу осталог се боримо. Али ко тре
ба да се бори за ry истину, ја или она лажна илузија 
коју други имају о мени? · . 

- Они који се у суштяяи увек и боре! - рече Мића 
- друrи. 

- А шта сам онда ја који се борим стварно? 
-Посредник. Opyl:ie. Функција будућностя. Извршя-

лац класних интереса. 

- А класа? Њу ЧИiНе ZDyA)I, не? 
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_ Можда. Ањi ја сам из а.ванrарде. Ј а треба д';' ви
дим да~ое, знам више и умем да постојим убисrвеиизе од 
z.уди моје класе. . . 
-И због свега тога сматраш да мож~,да судиш 

ОШ<Ма које си поо1"'" да слущаш? Немоrуће. 
-То су наши заједиичк.и интереси. 
-Ко каже да су заједнички? Ти? . 
_ и ја, ако сам борац, коме су ти интереои Једи:н.о 

iiiТO он има. . · 
_Гледам те. Дишеш. Орrаии ТВОЈИ раде. Мисао МИ· 

САИ. Живиш као и ја. . 
- Сведени на то, каква би разлика псх:;озала иэме-

15у ма коr човека и Хитлера? Нас не одре15узе чињеи!Ща 
да живимо. Него оно што хоћемо од ~та. И каrко то 
хоћемо. и коЛИ!«> смо спреМ!Ш да дамо то] борби за жи
вот који ће бити крв иашеr садашњеr живота. То Ј.е ПИ· 
тање за оне који праве историју. А њихов одrовор зе ц~ 
ла њих.ова историја. Ј~о да .које ~ачи д~ све свозе 
време дају борби. ИсторИЈа НИЈе прОСЈак КОЈ~ куца на 
моја боrаташка врата да јој дам отпатке. Она ]е хрупила 
у моју празну пролетерску собицу одва~оених врата.~ 
ја, сем своr roлor жmюта, голог, али целог, немам да ЈОЈ 
понудим ништа друrо. 

- То је лепо речено, али... . 
-Они који деле своје време као сенд:вич~ эавни_м 

и тајним дрољама, и дају ra стиховима, с;ти 'КОЈИ ~аЈУ 
своје радно ·време и своје шетње, они цепаЈУ ко зна на ЈОШ 
колико ропских навика страницу дана. Је ли чудо ШТО 
историји могу да понуде само марrиналије? А н~ њима, 
зна се не може много да се напише. МеЬуrим, време 
је т~- треба бескрајно мноrо ур~и. И брзо: Ј<;Р 
је мноrо тих марrиналијаша. Цела твоЈа rенерапнЈа зе 
таква. Није урадила оно што је м~гл~, што је требало. 
ваша ствар. И кривица. Воз историЈе зе У, приличном за
кашњењv за данашњицом, за оним што ]е зрело да бу· 
де. Ах. о ложачи дају сад целог себе nар н ом казаиу, мо
раш и ти да то учиншu, ако хоћеш с њима. ИАИ остаии 
ту и не качи се без историјског пар1'би!ьета на локомо-
тиву. То· тн је. 

- Значи грлити - никад? 
- Кад станемо. 

- Историја нема станица. 
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- А ФМ,? Постоји, в~, и нешто шrо се зове крај· 
њи ЦИiЪ, постоји .ли? 
~ Иза крајњеr постоји - бескр,.јни ЦИ!о. Станице 

су људске категорије. С локомотиве се не силази. С ње 
~е само пада у rроб. А у rробу се једино први одржава
ЈV и миоже. 

- Бићу црв. То, уосталом, и јесам. 
~ Ни црв револуције не разара само. Ако останемо 

код црва, онда је, с позmщја његове будућности, глоц· 
кање мртваца - лоrичНи историјски обрачун с прош
лошћу. А твоја је лоrика мање доследна. Са непрнјатеz.ем 
уииштаваш и себе, са собом - живот у чије се име б" 
риш. А то је немоrуће. 

-Борба и јесте управо таква је.о:на немоrућа муд· 
рост ... 

Вековићу. се чинило да ће заспатн. 
У ствари, одавно је већ спавао. 

6 

Недеља, мауr, пОсле noнohu · 

Два сата после поноћи. Ми15а се диже одлучно од 
стола за којим је дотле седео у мраку н бос приће о
твореном прозору, погледа на мртву, пусту неосветљену 

улицу. Затвори полако прозор, брзо се свуче и леже; 
ноhас неhе доћи по њега. Нема смисла да их даље чека, 
до шест може бити миран; одспавати који сат. 

А све се већ догодило. И оно што је имало Тек да 
доЬе. Шта је могао да очекује кад вшпе ништа није пре-
';'У~Шено избору, моrућиостима. Са јутром неће rранути 
Ј~ерашње сунце, на свеr ће доћи последице ДQral5aja 
КОЈИ су их nроузроковали, старински бракови скло:rиое-
ЈШ још у колевци, Погрешно склопљени бракови деце, 
пorpeumo склоiLЬени бракови родитеља, с децом роће-

ном погрешно да раћају нове погрешке. И ко да поНФ
се крИВIЩу ако се данас искоnрцају на земtоу наказе 
с две главе и пет ногу? Ко да сноси одговорност за жи· 
воте у тим rрчевитим кz.усама? Бојао се, ове је учињено 
и ништа се вшпе неће моћи да побољша, измени.· У за .. 
<>удаи је сваки напор. Борће и Петар покушаће да ·ra 
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присиле ~Ф- уради што они хоће. Он ће им се' одупрети, 
друкчије ие може, а тиме ће бити учињеи прекршај фа· 
талан, неоnростив. Свестан је да ће га учинити а·ко им се. одупре; све-
стан - да не може да им се не одуnре. 

А после? После ће се десити оно што мора да се 
деси. што је већ ужлебљено у ланце који извлаче утте
в.љ.е сунца иза брега; nосле ће се десити све што се до
rодило пре ио што се збило: прекршај диСЦШW!Ие. 

У зраку је. дише га већ. Од тога му већ унапред 
К~оуча у глави. Кад би могао да зacrm:, четири сата ма-
кар. Обично би четири сата сна била дово~она да сперу 
с њеrових мишића и мисли, nодједнако изједених опа .. 
оностима, и последњу трун умора обилно наrомиланоr то
ком дана проведеног у наПор ама, бежању, састанцима, 
чекањv и дејству. Али како да заспи? Свака му oromeнa 
гранчица живаца трепери. Све га боли од сржи у кости· 
ма до неизrоворених речи у грлу. Зна шта ће се иеиз
бежио збити, а хтео би против иеизбежиости. Ј ежи се, 
једе и секира, све сличнији оцу. 

Отац, то је онај који не сnава. Брине само и жести 
се што брине. 

С тврде постеtое Мића гледа у tоуту таму, tоут на се-
.бе, друrове и оnет себе, измеЬу осталог и зато· што је от
крио ту своју сличиост с оцем. Први пут је постао све
стан ње. А отац је ... Доста с тим мислима. А и с блаћењем Вековића. До-
.сrа је њему и оно што јесте. Није му пра~о. дабоме да 
му није право све што је било, ни све што- ће бити, али 
ие осећа се кривим. Правилно је постуnно и тачка. 

Несаница. Мрак. Тишина. 
Све је то због тога што је рекао ВековићУ м је убио 

војника кога није убио. Погрешно је. 
Погрешно? 
Никако. С~trурност коју noceAyje вреди несанице и 

... свега. Је ли баш тако ситуран да Вековић није ... Је
сте, сигуран је, прошло је два. А ако сад зазвоне? 

Осети··,како су му се мИIIШћи затеrли, спремни на 
скок. Али се убрзо смири. И да је зазвонило - ништа. 
Зграбио би одело и за трен би, преко тавана, на терасу; 
с ње - на кров суседне куh.е; одакле би се сnустио на 
н.ен таван, увек. сmюрен према степеииштv; зачас би се 
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нашао· V дворишту, па преко плота - на аэ 
рушевинама. Лако је то рећи! Што? vnит.:ч'се 'Ка;:е!'ен с 
пробано. А ако су одложили пос . · , Је исрешнли да га не . ету за УЈутро. Ако су 
тили> Из укапсе ОАА,'ах, ако га буду спрва само пра-
Н . · ~ћи ће се. Не боЈИ се он никог кад је на улици. 
ИЈе им Једанnут утекао. Је ли бар сигуран > д · 

бстари откуnао, агенти би већ одавно били о~Н· а Је. 
а се обмањив еба б ~ . е трезна. ем По arrи, тр ити -nоштен према·' себи. При-
Та~.' Нијi': К~шЈ;ео смсамео посумњао У Вековиliа. 

· М посумња? Зашто> А 
како да не nосу.мња nосле свеrа · : очима. што Је видео СВОЈИМ 

Н Мића шкрипну лако .зубима и окрену се на леви бок. 
еиздрЖЈоиво, све иста Једна мисао у месту . Одј 

::.е д:Ј!·~=ну напбреrнуто, али ~ н~~~- н:~If:. 
. . • чу ло и се сасвим засно Пре rоди 

ну дана Је ЈОШ, nод изговором да им се nокваРило звон-_ 
.на вратима, nовезао капиј'у са станом v.. 

0 

на · · J.UIД доле зазвони 
СТОЈНИЦИ, звони и њему. Захваtоујући томе он м 

=.:.~.~а спава код кylie. Да спава? Да пр~. Да 3'::;:. 

. .. Ипак нешто треба урадити и • лежати, лежати, лежати. , еиздрж..ьиво Је тако 
Не мо~ виш.е тако да Аежи, тако беспомоћно е-

nуштен ТОЈ Ј~АИОЈ мисли у месту. Ако већ ие може~а 
засnи, да му Је да изаће, да шикне из те заrушЈоиве љ . 
~е, да се дохвати свежине, дочепа зрака. Али к-ако' Т~ 
Је два и двадесет и nет. Ни да чита не би моrао сад . так 
клонуо; ~ервозан као змија. Уосталом, нема струје' v:К: 
иута им Је због неnлаћених рачуна Електричној ц~тр,.:: 
ли .. давно, одмах nосле окуnације. А М устане и оде оцу 
КОЈИ никад не спава? 
. ебСам~ то не. Нипошто. Стари би одмах стао м му 
~ ~у)е ово и оно или би га liутке мерио сат два три 

.ли ћ и з~акао горко и почео да се сенилнd ж~ н~ 
само У и Јада на живот - сама раэочарања - и жали 

на живе и мртве, све који су· ra ОСТЗВИАИ И жали . 
оина, сина. Чак ra се и роћени син одрич~ и нико : 
mпко, не воли. • 

Воли! 
Мића се с трзаЈ· · ем одиже nодупрвши се лактом 0 

танак Јастук и оста тако неко време, зурећи у мрак. 
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Је ли се бела рука i'JIIXAa? Не. Ништа. НИIКаюm I«>раци! 
Опет се спусти и леже. 

Чиста будалаш'!'ИIIаl Шта би то оrари xreo? !оуб""! 
Ако вам не треба. . .. . · 

Пред њкм се nоја"и на тренутШ< исnи]еио очево ли
це и ишчезну, затим опет исi'I.Аута однекуд, десетак ny~ 
та увећано и смrвено са седам Вековићевом главом на 
биковском врату, и Мића више осети но. што виде на 
платну мрШ<а ону сnечену, nриштниуту боЈУ њеrовоr ли
ца, боју средине недовоА>ио осушеиоr nршута н осети. nо
ново немоћ nред том оrромном ружнчастоцрвеиом дво. 
струком главом исплуталом из вода таме. И она :ишчезну 
брзо као талас што се повлачи и остав~оа пусто жало све
сm с ре'ПIМа батрrавим, одвојеним! засебним, с рещ.wа 
које су nрестале да се дотичу и везуЈУ у мисли. Празнина.. 
r лувило. Колико је трајао овај фединr? Не зна ... Онда 
се мисао врати. Исто тако безразложно. Мнћа саrледв 
јасно мисао коју је ·МИСЛИО и виде А>уде ~ Ai!IeвRO 
умиру на мукама и дневно букте у крематорИЈумима из 
чијих је здеnастих димњака ку1оао (он осети и мири: тоr 
кутања) онај слаткотешки rap спа~оених косТИЈУ и 
снова! 

Ниnошто оцу. Болесни, нервозни crap~ сам.о .то 
и чека: жртву nред којом би се сатима В~Јкао над неу
авраћеном својом А>убави nрема сину КОЈИ ra не воли, 
cm1V који ветар rони, а ни капе нема. И стално нешто. 
хоће оно што се ме сме: немогуће. · 

На то би се свео њихов разговор: сузе, nр~ациваља. 
Како не схвата и како се не стиди, 1И шта Је, yomnтe, 

свим тим старцнма? 
Ех проблем - нема шта! . 
н;ма шта, проблем за дневни ред ових дана, за да· 

нас " сутра. Сутра је састанак у осам. Петар, Бор15е и 
он~ Миhа. Њих тројица само, а ДИВIDИ, без веза с фо
румом. Сва несрећа и јесте у томе. 

Једно га је задржавало да свом онагом не насрне на 
себе оnтужујући се најстрашнијим оnту>Кбама: сазнање 
да је у праву и да, уnркос свему разумном и моrућем, 
треба nридобити од та два гласа један бар, ако ие ~ оба 
за свој став. Иначе ... ~ИНаче, све ће отићи· Ьаво!оОЈ ма-
тери. n ? 

Бор15а не може nридобити. Зна. А етра 
Ни њеrа. Шта онда? Да nonyc11И? 
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Знао је щта ће се ове десити не хтедне .АИ да се~ 
кори већини. Петар ће постати наrло, без прелаза заје
дљив, ироничан, зао, арогантан. Баш зато што ће бo.tDe 
од Бор15а осетити сумњиву вредност већине којој се Ми
ћа није покорно, баш зато ће бити нестрiLЫIВИје нестр
nА>ив, жеА>ан да nретераном суровошћу rурне Мићу што 
?рже оној црти иза које нема вшпе повратка. Већ јуче 
]е на силу хтео да му исфабрикује вештачки nрекршај 
демократскоr центраАиэма. 

Нека извини. НикаiОQВ ra демократски централизам 
те врсте и никаква ra кеба т·рrнута иза појаса такве ве
ћине неће натерати да за црно каже бело. Какав бих ја 
то био борац, ~е, каква бих ја то хуља био кад бих, поре
кавши оно што сам видео својим очима, учествовао у 
извоћењу на слободну територију човека недостојноr ње 
поrnуно иедостојноr, ~ обзира што се већ може уз.; 
ти као сиrурно да НИЈе цинкер, ни провокатор ... Уо
стал.ом, ни пре Ш1Је био озбиљ.но уверен у то, али »Здра
ва сумња услов Је за усnешан илегални рад« Аењин. 
Видео је својим очима. И nреrласавање ту не 'вреди ... 

Па. nrr~ онда? Преrласан је већ и nред њим. се ствар 
nоставља Јас:но: да или не, nримити одлуку већшlе ,или 

~е nримити Је. Трећеr нема. И да је црње но .што је. Све 
]е црње но што му се чини. Али трећеr нема. Има. Ако 
на15е Бећу. Или ако nреко курира усnостави везу ..• 

Ко зна, можда и ·Није све тако. црно како -изгледа. 
Можда би се и без њих нашао- излаз кад IНе би био тако 
уморан. 

Г лава ra је болела, мисли су му се мрсиле ... 
Кад би могао д~ заСIШ, да одсања нешто лепо што ће 

и да ra умири и освежи. И то брзо. · 
Не. Не. Он никад не саља. Скоро никад. А " тад -

скОро нШIIТа ·не би запамтио. 
Природно. Ретко кад, врло ретко, назрео би нешто 

од сна у оном делићу секунде коЈи није вmпе сан, а још 
није јава, у тренутку који је нестајао муњевитије но ос
тали тренуци. Г ледајући ra како се губи низ мутно маr
лене воде забрањеноr света, остајао је равнодушан кад 
би- и то се дешавало- назрео оне леnршаве груди, 
ону nрозрачну руку nrro би му махнула са сnлава сна 
пре но што би заронила у заборав. Али никад још . нн
кад није ухватио себе да је после мислио !На тај ж~ски 
леnршај, жалећи за њим, желећи да ra заnамти1 nроду-
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жи ... Ни кад би, причајући с Вековићем, гледао у пор
тре оне девојке у удуб~оењу измећу полица. 

Стави дланове под образ топлији од њих, на ту ме
ку попуст~оивост још нежних маља; затвор~ _о~ и rtо
IМИСЛИ како ће, ако одмах за~. сутра .устаm свеж,- др
зак, луцидан. Сутра га чека тежак дан ... 

А био је страшно уморан. Мисли су му се већ спо
nщале, без контроле. а није усnевао да ~· Надала~ 
зиле су из неких углова у козе .никад ниЈе гледао .. Без 
икаквог интереса су били ти мисаони подруми за ЈедИ· 
но што ra је занимало; али било је нужно да се одмори 
већ. Шта је оно мислио малопре? Да, понека~ би саљао 
нешто апсол ути о без везе са собом. Ону девОЈКУ са сли
ке Вековићеву поћерку, коју је живу видео пре неки 
д~; сто Пута лemny ,него на смщи, мада је и на слици 
била дивна. д:!Је годИНе колико виси у оном углу изме
ћу поЛIЩ8. с књиrама, гледао је у њу само ~ао у идеал 
женске лепоте. А ·већ три nуна дана зна да ]е та леnота 
_ жива девојка с којом се може причати, ще:ати и де
зертирати. То га исто мучи. Та моrућиост да зе упозна. 

Не он. Никако. Никако. Прекосутра одлазим. Не. 
Сутра. 

Сва срећа. И кад одем, престаће и ти сусрети У сно-
вима. · . 

Мрзео их је, понав1оали су се, били досадин, и Јед
ва би, још спавајући, дочекао час бућења. Ства~но. 

Исувише се дуrо иаиикавао на идеал хероЈа, ису· 
вm.ue је тај идеал начинио својим стилом :ЖИВота и сво
јим карактером да би туrовао што му се на дневну све
тлост никад није пребацила шuта од тамног блеска ље
них бедара, уз која је, можда, и не энајућИ је још живу, 
проснио понеки од своја четири сата ноћног одмора. 
Пред:ност? Врлина непамћења .снова. . . . 

Био би огорчен на себе да је конкретно саэнање о ТОЈ 
слабости икад пјюдрло у њеrову ии умором неэамаr~ое
ну свест. Шта би на састанцима или у . акцијама са м~ 
теорским варющама што би П!оуснуле са· свода њених 
дуrачких очију да су се ИКад без упозорења изненада 
отвориле. над њим? Шта би са жа~оењем које би ra нео
чекивано, мимо дневног реда, спопала за- мирисима што 
збуњују и маме? Шта би с ryroм за незнаном јој јощ не
эапамћеном неж.ношћу? 
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. Бо1ое је овако, неоспорно. Рука с револвером му још 
низе задрхтала кад_ би, атентаторски витак, искочио из 
заклона· и почео да пуца, пажња му ниједном није одлу· 
raAa ни с једног састанка. Ни с једног ... Ни с ... јед ... 
ног ... : 

Заспаћуl помисли, осећајући како се нагло стањује 
трачица ~вести, с:vжав~, замаг1оује, прекида и друкчије 
продужу]е. Знао )е да )е и овог пута усхтео да эапамти 
тај тренутак прелаза јаве у сан, и да ra ии сад као ни 
досад,_ није могао да уочи. ПодваАа! . . . ' 

Недеља, марr, после поноћи 

... Не! помисли Вековић. Није подвала. Србија ј$ 
nуст rребен на мртвој планети Зем~ое, мртвој као Месец 
без иког живог. Градови - порушени, села - попа~ое
на, а Шiак поСтоје и ту понегде поштеЬени, полупоруше
ни rрадови, села, чак и књиж.нице пуне књиrа. ВековИ 
пролазе. Столећа су прошла. Једноr је дана однекуд из све
мира rрупа ~оуди банула на тај оnустелн окрајак зем' 
1ое. Научиици? Мисионари? Авантуристи? Десперадоси? 
Ловци бисера? Они ·су у Беоrраду. Случајно улазе у ње
rов стан. А он је ту негде, у свом стану, али обамро, н& 
моћан, без .тела, само му чула, _дематеријализовша, 
спроводе утиске у свест што неВИД!оиво тиња у мраку. 

Група 1оуди која сад улази с лампама и пијуnима не мо
же да га види. Он стварно и не постоји вшпе. Они мир
но прилазе. полицама, преrурају равнодушно по књиrа' 
ма, и у очи им падају њеrов:иХ 12 свезака песама пове
заних у црвени сафијањ ОкрећV их, загледају, ншпта не 
разумеју, ништа не схватају, бацају их на под. А он 
који их невиЬен види, хтео би да им каже: »Вј! Не ба~ 
цајте ми књиrеl То су моје песме. У њима је цео мој 
ЖИВОТ.« · 

Али шта значи то »Цео мој живот« кад живота нема 
вшпе око њега, кад IDY АИ с Марса или: Месеца не знају 
~рил~у, ни језик на ком су rm:caнe те песме у којима 
)е цео зедан радни живот. Iедаи. Не. Сви. Сви животн 
свих lDYAИ који су ,говорили њеrовим језиком. Тим диВ· 
ним, тим 1Dудским језиком, који је он знао до у каЈПIЛа· 
ре корена, до у nоследљу паучину смисла, до у дно. ље. 
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гових прошлости, садашњосrn и будућносrn, будућносrn 
иа чијој је развојној тенденцији он уnорно ГРадиО своје 
дело. Језик! Језик 1ауди који су живели под условима 
које Вековић није могао да nрими. Које се rщарио да' је 
прихаатио тек кад је ужас запреrnо да помути бистре 
воде ове трагике. Он је брашю корен свог револта, али 
тиме и nостајаље. Језик. 

Саљао га је. Из закланих rрла са крвљу истичу све 
речи које је знао н теку у неповрат са животима !DVIЏI 
иэбезум~оених од смрти тућом руком задате, !oVМtl зак
лаких -ножем чије реско улажење у хрскавицу душника 
представ.tоа последљи звук који су цели народи чули са 
wу.мом ваздуха urro је, rpromeћи влажно и масно, ~,; 
клокотао на дебеле артерије nуне крви и кркљања. Ота~ 
да је завладало безвремте типmне. Вечн~. маљ.аве, ри· 
ће тишине с парама кајања. Одатле је, сваких сто rо
дина, каnиула кроз мепсидру смрти рошава каn апстрак

тне крви из руку убица несталих у празнИЈНИ што се 
отворила иза њнх, неnостој ећ:их вШIIе. А из тог грла клеn
оидре, из тог отвореног њеноr грла налик на рану, КЛИ· 

зиле су с ;к:рв.tЬу све petm које су твориле ритмове, инто
нације и животни смисао њеrових песама,. њих саме. 
Његове песме што прскају бешумно у понор, у тај не
моrући зев ТНЈimНе. Но дио се одједном дигло као за
веса и он је у отамњењу видео себе у некој сеоскијој, 
хангарскијој, барачкнјој фиэичкој сали. Стајао је иза 
стола и чит:џ> стихове. Пред собом, у сали, види саме 
девојке и жене. Лепе, страuпrо лепе, све младе. И поз
нате однекуд. Да, све их зна. Зна им однекуд имена н 
rласове, чак и смех зна свакој. КикОт, рсыехе, заборав 
и мили бол даваља. И одједном се присећа. Па то су 
све девојке и све жене које је у животу Њ\iао. Свака 
је од њих обучена у ха~аину коју је носила оног дана ... 

Вековић их је гледаО IШЈ:бан б:Ичем успомена, тужан 
и радостан, а Неизрециво узнемирен. Препознавао их је, 
а.ли_;н:еодрећено; по струку и ха&ИiНИ сетио би се године, 
с rодином - осталог, снова, смисла дана. Све су- оне 
седеле мирно и гледале га. Једне су биле стегнуте v 
струку, бледе, друге астралн:о мирне, неке плачне и сен
"ГИМенТалне, ове ту наглашено и лажно мушкобањасте, 
спортски грубе, беспредрасудно циничне,. оне тамо та
јаиственије женствене; већ према укусу · roдm~e, већ 
nрема идеалима мушкараца које ··су оне наслућивале; 

74 

суrерирајућн им их пре но што би их они постајали 
св~ни. Година 1918. иэбадша је пожудне и једре де
ВОЈке, смеле у прохтевИЈМа н амбицијама; лево· од њях 
седе жене из 1926. Тад су биле још плен сањарија али 
У 1928. су постале пракrnчне, ефикаоне, rипке, у '1933. 
..ьупке и детиља~е. Следећег пролећа знале су све, а 
две годн;не раниЈе НI!ШТа. Закон је 1935. глаоио: бити 
морбидна; изнети на светлост - унутрашље смрти и 
трауме nодсвести, а у 1936 - nоново · прона.Ьену хармо
ничност тела. Лета 1931. могла се доживети најлеПша 
женственост (шести ред десно) и смисао за беэмерје 
У свему. Али.ндуће године, с првим Ј;ур!;евком (у дну 
с~е), корзо Ј~ бно преплав~аен аГРесивним јатима де
воЈака тако допаДЈD~:ивих, тако мушкоэовних да се tm· 
нило да вас ЊЈ:?'ОВИ погледи зову гласно, преко умще, 
на лу~овања КоЈа им :нико не би могао да ускрати. Сле
деће Је пролеће било раздрагано до суза, девојке су 
им":'е високе струкове болничарки, :.од коректаt~~, без 
VВИЈаЊа, и руке сестрински благе. 

А све су ту, чудио се, одушеВЈьавајући се све вшпе. 
Све. Као по списку. А он га није никад правио. Откуд 
онда све? З~ га нису многе већ заборавиле? Ниједна. 
Зашто су дошле? Да га у,коре? Али мужјачку верност 
верност ои није никад ниједној обећаоl Како оу jou; 
лепе и младе! Каt<о су шумне и привлачне још, врме 
од наде и сете. Ус:не су им напрсле и очи нм се склапају. 
Све се заб?рав!ааЈу опет и опет му се дају. А ои прелази 
очима од Једне до друге као да бира. Нн он није оста
рио. И нико никад не стари. Он не зна само коју би. Све 
~и их опет. Колико младости и лепоте nред њим. Он дрх~ 
rn и сећа се! Колико је ~аубави просуо у њих. Колике 
оплодио. Све су свечано очеш.-ьане, свака по моди свог 
времена, као оног дана кад му је дошла. Све су дотера. 
не како се онда шм-инкало и облачило да би се· пред 
њим свукло. Неке ·од љих носе високе мидере из првих 
дана овог века и имају дуге оукње и -nрекрасно ov мла
де и невине. Оне су утеrцуте јако у струку и имају на 
глави wироке, тврде сламене шешире -с врхщама и. пти. 
цама. Како су пожеmне! Оне носе nунће које би и сад 
дрхтећи ра:шчеtпЈоавао и велове које би опет полако ~ЏЈ.
~ао. Али до њих седе и смеше се друге девојке, а он и 
њих жели._ И оне су Аепе. Неке имају високе »авијати. 
чароке« цшхеле што се шнирају као мидерИ и црне сви-
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лене чарапе. Оне су из 1916. Солун. Како су биле пожуд· 
не тада ГрЮ!Ње и Францускиње и Еиглескиње. Пожуд· 
не и осећајне. Друкчије од жена у кратюш сукљама. 
Ове су биле сКоро голе. Говорило се: Замислите,_ сук
ње им свега три прста испод колена. Ево их: и·· исnлива
лих из nослератног заноса у · усжим сукљама тачно до 
колена. И, ево, сукања поново изнад колена. Вековић 
гледа колена и диже очи ка струку који је такоће ћуд· 
ЈоИВО .мењао место. Спуштао се до кукова и дизао се под 
:rpy ди, да их истакне и заобли. 

Вековић гледа препуну салу и узбућен је, прелаэећн 
очима- као генерал ~убави, изашао на смотру својих је
диница, регрута и искусних бораца којима је комаидо
вао у страсним сукобима тело уз тело. Захвалан им је 
што су све дошле младе како су некад биле, дошле да 
га чују. Јесу ли се договориле? Како су се нашле? пита 
се. Одакле су све допутовале? Како су стигле у ту дале
ку се~оачку фиэичку салу? Колима? Ципеле су им чисте, 
скоро балске, а напоtоу је блато. Одакл_е им ~овац за 
такси? Већина од њих биле су сиромашне жене. И како 
да им се нису смејали пролазници гледајући ту историј· 
ску ревију моде? Како да иису љубоморне једне на АРУ· 
re? Или су то биле? И како то да нису остареле? Јесу 
ли живе? Ниједна није старија ни за дан од Q~or часа 
кад је nрви пут била њеrова. Кожа им је свима свежа 
и језици ружичасти, а усне су им исте, осмеси пурnурни 
као некад и он их се сада свих сећа, сваке понаособ, 
сваке од њих у страсти, како се која даје и шта говОри 
дајући се. Он их гледа задивљен, срећан, млаД, млад и 
хтео би опет да сваку загрли, јер је сиrураи да су све 
само ~то дошле, дошле да га чују, да би поново схва
тиле себе и друге слушајући га и, схва'I:ИВШИ себе и дру· 
ге, да му се опет пову де. Ои им опет осећа већ оно пре
мируће, утишаио дисање, у сваке друкчије нежно и бур
но, и доживљује им унапред поново под>'\'ПЦе. и дрхтаје. 
Али у том тренутку, скоро иэбеэумљен од страсти и по
новне же~ое за сваком, он .примећује да све имају пре
реэано грло. И оиа у првом реду, с главом која одне
куд подсећа на Мићу. 

Слећен. 
Г леда их слећев, не верујући затвореним очима. 
Све се оне бешумно хладе леnезама и смеше му се 

а из хладних заклаиих грла истекла им је сва крв. Од·. 
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једном га је страх да ће, не почне ли да им од.мах чита, 
И саме приметити да су эаклане. Оне то још не знају 
хла.де се, смеше и гледају га као да су ЖИве. ' 
. Како су могле да доDу, како нису примЕmiле рани
Је шта се десило? Зар их то није болело? Осећао је како 
и сам хлади~;~. како ~ смрзава, али најужасније је што 
ће - њему Је и то јасно - све оне у један мах приме
тити да су заклаие и вриснуће тад страшно све у један 
глас. Заклеца. 

И да б~ одложио Н'емин~ост тог вриска бућења, 
он продужује да им чита своЈе песме, да би сnречио и 
одложио крик за.кланих 1Dубави. Чита их да им: не би 
дао времена да примете, да се освесте, с;::азнају себе и 
престану да га желе и бу Ду, и тако ледена мрТве, по
Же.&не. Чита. Али с неком несхват.!Dивом језом почиње 
да осећа по погледима које му ове бацају, по приrушено 
ужаснутим погледима, да и оНе крију нешто од њега 
правећя се само да га слушају, иако га не qyjy. ОН m,; 
чита п~сме само онако. АлИ и оне их слушају само она
ко, дазући себи изглед жеиа које Слушају. Јер је сва 
њmс.ова пажња упућена некамо другде. Не може да до
кучн, ~лиэу је њеrових уста, алИ ипак не на њима. Ту 
се краЈ њих укрUIТају сви њихови заносни погледи, ·при
кривено ужаснути. Зашто ужаснути? IШта се и чита. Он 
чита, !Шта се и не престаје да рецитује, отвара уста, али 
тако Је обузет тиме да не чује себе док нагло не схваm 
да му се глас yom::ilтe не гласа. Како? Како то да не чује 
себе. Чита и ослушкује се пажљивије. Нишrа. Зар је 
изrубио глас? Он чиви наnоре да се чује. Он виче. Он 
урла. Тnшина. Само грго~оење. Као да нешто истиче. 

И наr ло му све бива ужасно јасно. А то се сазнаље 
дешава истовремено с nоимаљем бола који га је и до
сад ле~о. И ов је заклан. Ко је то учинио? Кад? Како? 
Запrrо. ~тих му пада, беэв.учаи, кроз прореэ душника, 
Глас му Је заклан, стих му Је заклан, све њеrове речи су 
заклане као његово грло, и нИшта вшuе нема омнсла, ни 
речи, ни смисао, ни грло, али он Шiак rовори, не усуЬују
ћи се да nрекине због њих, због свих тих жена које га 
гледају и осмехом скривају оно што виде. И он се тру
ди да с~рије што види, алп све је узалуд и све је све 
стращниЈе узалудно и све стращније. Из белог прореэа 

. њеrовог грла падају на сто речи- мале као капље крви, 
мале као ·клихер-бабице. То су речи које то вшnе нису, 
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нису обичне речи, Т() нису речи од меса звука, то су 
речи од меса IDYNtl, малих, малих IDYIЏI, сасвим правих 
IЬУtџ<. На сто пред њим они се стролоштавају с малим, 
нечујним, оштрим јауком. То су све српске ре~, азбУч~ 
ним редом неког новог Вуковог речника, тан'кОг као ци
гар--папир, а све му његове жене nл:.ескају да не би по
мислио да мисле да је мрт~. И он им се, закланима, за
клан клања, а зна шта мисле и шта не би хтеле да он 
мисАИ да оне мисле, Иако баш то мисли што оне не би 
"теле. Али оне не знају м су М!рТВе и он се само боји 
да то не дознају, о, тубави, која ЧiШ1Ш1t чуда, нека тога 
никад не буду свесне. Нека продуже да му 11/оескају, он 
ће им чИтати сву вечност, само да не помисле да он зна 
да су мртве. Знају ли? Сиrурио не знају, читај, мрТј>!i 
Вековићуl 

Он воли опет све те жене, поново неуrешан за св~~ 
ком. У првом реду сеtџ< млада жена с Мићином rлавом. 
Не. То је Анина rлава. То је Ана у Х8./оИIIИ каква се но
сила пре двадесет година. Све" га оне воле и гледају за~ 
нето плавим, смеЬим, зеленим и црним дужшџ~.ма и сме
ше му се бистра и cemo, иокусночедно и разблуднопа~ 
Метнотужно и слаткобоАНо ·И он би их опет . • . опет све 
грлио, волећи опет све те осмехе које је волео и све би 
их опет затрЛЈИо, све једним јединим заrрmајем, толико 
му срце осећа туге и снаге и толико му се руКе чине мо
ћне, велике и же/Ьне. А мртве су. Четрдесет rодииа IЬУ· 
бави нису оставИАе трага на њеrовим чистиы длан()ВИ· 
ма и нису их ·изглодале и издубиле вшпе но што су били 
кад је почео м прелази рукама преко првих жена иэ
тру далнх у облине 11 мирисе, набреклнх у куполе и бр м, 
извијеннх у доли и кланце, м прелази пијаном руком 
преко пејзажа жена које га нису никад замарале, а .увек 
радовале као голи, бескрајно поносни живот, као домо
вина. 

А чему? Чему? 
Песме су изrубиле сваку своју вредност, нема више 

жена, нестали су· љу~ЏЈ. који he песме читаm. 
Све су жене заклане и његове су песме мртве, нико 

их не може да чита и нико не може да разу~е, јер су 
и my!ЏI мртви. Из његовог закланог грла излази ШИ· 
штећи ваздух речи као из пробушене ауrомобнлске rуме. 

Он окрену у сну. лећа сали н nоrледа ~СроЗ nрозор. 
Срце му је бубњало те!IIКИМ батом којим корача чета 
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смрти:'дуrо му је требало да се умири. Али најзад схва
тн. Још је жив, И пошто је жив, треба неШТо урадити, 
крик.нути м_акар, поцепати мрежу таме, омчу ноћи, воде 
мрака у КОЈИМа се дави сам на свом дну. Треба крнкну
m и гласом пробити зидове што су одвојили људе од 
људског гласа и зазида.ли сваког у њеrовој самици стра~ 
ха и колебаља. Треба врнснутн ту у rраду, ту почетн ру
шење, ту ~де се врисак враћа с одјеком, ту где је саће 
сам~Ща наЈrушће, ту где 1ьу.ь;и под ~оуоком зебње цете 
н цвокоћу ..• 
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Недеља, .март, пре свиrања 

Омучио се. 
Не тамо у пустиљи брда и врхова, где је одлазио 

као иэлеnшк, ту :Реба да учини нешто, ту где је живео, 
ту .где га с:ви знаЈу, ту где њеrов глас може да се нада 
наЈОНЗЖНИЈИМ ОДЈецима кад крикне и nоследљи nут с 
четрдесетосмашких барикада, застарелих сто година за 
савременијим техникама револуција. Али и ои је стар. 

Он устаде полако и задрхта. Ах, Мићо, иэнен:адићеш 
се кад чујеш шта ћу ураtџ<ти. 

Уће у радну собу, седе за сто и помисли да је лам
па све то време узалуд горела. Али свеједно. Ионако 
?Н више рачун иеће платити. Сви су рачунн плаћени. Пет 
Је сати. 

Поче да чита nоследљу страну своr Писма друго
вима. 

У Чини му се недостојна њега, другова, озб:иtоносm 
дана који је почињао, свега што је омучио да rуч!ИНИ. 
Та страна. И цело писмо. 

Доста с митовима. Једном и у животу треба биrи нс
КЈ>7Н; не резервисати истину само за стихове. Нека га 
АаЈке свиме сада онаквог какав јесте, без намештене 
фотоrеничности за брзе \'ИИМКе вечности коју rарантују 
уџбеници историје кљижевности. П~оује он на то. И то 
~ување није тренутно расположеље. Нека и буде. Све 
Је расnоложеље. 

Расположе~ су све што ми је остало од живота. 
Расnоложивост. И молим. Остајем на расположењу бор-
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би свог народа, али не Миhином лу~Џ~Ау, схемама, мора
лу. Нећу да иэа15ем. И квит. Ту ћу све. HajлeiПIIa моја 
nеома биће скандал који ћу да nриредим. 

За вас је то ионако свеједно. Свет ће знати за шта 
и за кога сам се определио. · ·· 

За вас, да. Али не за вani претећи, непријатни морал 
кој..м .." прети Мића, Мнћа који би nостРојио и убио 
свакоr ко данас врши издају rрљења, као да- је тиме што 
је човек и љубавник, по·стао сарадник Немаца, па каже 
сфесте, а не звезде, као што ми то Срби кажемо. 

Али не, Мићо, видећеш! И тебе и Ану иатераћу на 
кајање. 

Вековић зrраби листове Писма друzовима, зrужва и 
nоче да их цеnа у ситне комадиће, баци их у широку 
бакрену nепељару налик на tањир и заnали. Гледао је 
у nламен и док је_још горело, поче да mnue Писмо Мићи. 
Предаће му ra ујутру, кад дol:ie no одrовор. · 

8 

Март, нгОеља, пред зору 

... Бу дио се одједном, уз трзај тела, али било је 
можда у том трзају нечег од оног rрчевитох: зацењивања 
с којим новороЬенче долази на свет али и спремности 
да полети. 

Отворивши очи, Мића помисли уз осмех који се 
следи: - Јесам ли спавао? 

Ослушну наnето. Нико. 
Пред њим је nриrушено nодрхт."ао фосфорнн број

чаник ручноr сата емитујући зелени жубор немоrућих 
,даЈо~ИНа. Ј е ли се то његова рука оту-Dила и сабласно 
диrла на дно млечног пута? Или му то њена рука маше? 
Сат је њеrов. Готово. Пола пет је на њеrовом сату. Ни 
у ком случају није спавао вmпе од сат и по. Вwоватио 
џи толико. Можда -уопште није спавао. Свеједно. Био је, 
свакако, свежији, мање наnет и мање раздраж.съив. Нико 
није звонио. Поrрешио је шrо је, став~оајући Вековића 
на nробу, деконсnирисао оно што га се није тицало. 
Није nоrрешио. Сад ј е бар сиrураи да nесвик није оно 
шrо није. Доста је и оно што јесте: развра1'НIШ<. 
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. оПет _мисли о ~стом. f!o не зна BШIIe који пут про
Јицирао Је кроз цаЈт-луnу )учерашње дoral:iaje у nотрази 
за решењем и .није га и није наАазио. Није сумљао у 
правилност своЈе индиm~ј: у вези с оним на тавану, 
ни у правилност става КОЈИ Је имао на састанку с Бор.. 
ћем и Петром, предложивши им да ra оставе ту пошто 
се Вековић дисквалификовао за излазак на слободну 
територију. Неосnорно, у све је то био уверен, али је 
осећао nотребу да буде ЈОШ уверенији, како би у то све 
лакше уверио БорЬа и IIeтpa. А знао је да је то немо
гуhе. И ~осле свак:с;-г рашчлањавања бивао је у ту не
моrv?ност сигурниЈИ и, не налаэеhи своје rрешке, 
остаЈао чвршће усаћен у вери да је у nраву и да не 
сме да nопусти у осам на састанку, где је све тек -имаАо 
да се коначн_о реши. А ако се не реши ка:ко '!реба? 
Његово одбиЈање да се покори већини представљаће 
nре:'ршај, јер је већина - већина, оваква или онаква. 
СвеЈеднО. Али миран није био. Далеко. Свеједно. Три 
су ствари извесве: БорЬе не схвата nроблем, Петар ra 
схвата Э..Л:И н~ сме да се не сложи с Борћем и, треће, 
став с КОЈИМ Је остао у мањини - скроэ~наскроз је дра
вилан и, према томе, виша револуционарна законитост 
налаже: сва средства, сва. 

А ипак. . . Није све баш ни тако просто као ово: 
један1 ~а, три. Шта ·није? Њега очи још пеку од оног 
што Је ЈVЧе no nодне видео . .. 

. . . Затворио је паж~оиво арата од лнфта и nошао 
ходником, одакле се, nреко десетак степенiЩа, улазило 
на таван. Остало му је неколико слободних сати до 
акције на разrласву станицу, nровешће их код куће, nро
читаће други део Четврте главе; и nосле ће прича ти 
с оцем, коr је ионако требало nриnремити, Бар nочети 
!Ipиinpeмe. 

Н~јно _као све што је радио, преће степенiЩе и 
стуnи у nростор nод цреnом. Одмах ra оnече љути и 
оnори мирис суве nрашине и rреда које је настојница 
nремазивала сваке године лизолом и прскаАа флитом 

проmв стеница. У ниским угловима rде су се rреде, као 
фишбајни и карнери тешких, старинских сукања, сnу
штале до самог пода од иловаче, гњилио је, трнући, 
непроветрен вечити полумрак и увек кад би се преко 
тавана враћао кући у стан на четвртом сnрату двори
шне зrраде (суре и олишајеле пре времена услед ште-
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дљ.ивости с којом је превучена малтером, за разлику од 
уличне, эаџиџане лажним каријатидама -испод лажних 
балкончића, лажним анћелчићима и претенциозним ер· 
к е рима што су као настрешнице покривали с_енком. сво~ 
трбуха ширину тротоара), бацио би nоглед ·nут тих ~У: 
това који су, чинила му се,· били задово/DНI:{ у СВОЈ?Ј 
тмици пуној згуснуте оштре воњавине, подносећи СВОЈУ 
убарену судбину са стрrы,ењем и кроткошћу што су 
понекад иритирали, а nонекад изазивали у њему стрп
/DИВО и заштитничко осећање човека који је узео на 
себе да се бори за све слабе, мекушне и ружне. Па 
и за ту кућу. Да, 'био је задово~оан, горд, срећан живо
том који је учинио својим да би живот љу~ЏЈ. и св~а 

. nреудесио и учинио боz.им, леnшим. Јутр~ Је са СВОЈОМ 
групом запалио немачки камион, после Је, на састанку 
са Борћем и Петром, утвр~ЏЈ.о дета1ое nротив Ј~азгласне, 
дотакли су се прекосутрашњег одласка, затим Је поново 
отрчао Кости у nекару на Хаџи-Поnовцу, пренео· одлуКР 
које су се тицале групе, одржао с њом теоретски час, и 
договорио се за вечерас: шест сати, камени лав степени
шта, калемегдански плато. 

Био је сад нешто уморан, али одморити се знаЧИА:о 
је и эа њега заменити једну врсту рада дРугоМ. Решио Је 
да зато nоново nрочита део Четврте главе и, обазрев се, 
упутио се десно, где је еркер, спроведен од меца.нина 
до крова, истурао на уЛIЩу свој излишно отечени трбух, 
чинећи недекоративну иэбочину исnреnлетану nодуnира
чима стрме кровне конструкције. Архитектонски nос
матрано, било је то расиnништво, али Мићи је добро
доiiiАо то ратнобогаташко изазиваље сваког осећања 
укуса и мере, карактеристично за граЬевине дизане 
после првог светског рата, све тамо до 1929. године. Још 
док је радио у гимназијској техници, искоnао је у дну 
тог еркера склониште за свој материјал: циклостил, 
матрице, хартију. Нико за то није знао, сем њега и тет
ка-Маре са флитом, нико није ни зал~ио у. то мрачна, 
слеnо црева поткровта. Јасно, настоЈюща Је само по
времено nрска.ла -rреде, а он се провлачИ? до ~г сщ;х>-
вишта тако опрезно и спретно да никад ЈОШ НИЈе. nроде
рао или окрэнуо тусту nрашњаву nаучину ·што · Је мес
тимично доrmрала тамо до самог набоја. Иза крша од 
цигала, летава, малтера, слоМЈоених црепова и жица, У 
тој невидz.ивој nространој руnи искоnаној исnод rреде 
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што се лако могла да помери из леЖШIIТа, сакривао је 

сад неколико килограма динамита, три краrујевачке 
крушкасте бомбе, изолиране клеште за сечење бакарне 
жице, некакав алат за различите диверзије, али и неколи
ко драгоцених књига увијених у испуцалу, стару муше
му из rимназијских дана. 

Руком пажЈЫ~во очисти мушему, о дм ота је пазећи 
да не одлепи и не окрњи ниједно од оних nлочастих ли
нолеумских крmушти што су штитиле књиrе од влаге 

и извуче Историју, коЈ9 је невешто али nотпуно сам 
укоричио у комад непромочиве балон-свиле. Стави је 
у џеn свог капутића, сави врло опрезно круту, исnуцалу 
мушему и врати је у складиште, одакле узе клешта, 
бомбу и француски кz.уч. ·Затим, nоклоnи рупу даском, 
поврх ње nоложи rреду основице, углави гвоздене спој
нице, навали ћерамиду и цигле и преко свега просу 
нешто кречне nрашине, коју извади из платнене кесице 
што је, невИДЈоива, лежала на високој хоризонталној 
таАIШ и, nузеhи, поново се провуче испод nаучине. Онда 
се диже nрав, врло висок, врло танак и стаде да 

бешумно отире трагове креча, иловаче и прашине што 
су се задржали мање на кртичје сивим nанталонама без 
буга, више на зеленкастом трен чу. 

Довршио је баш чишћење ногавице на којој је от
крио нешто беле прашине, спреман веh да изаће из ер
керске избочине, кад зачу брујање лифта који се nењао, 
стао, треску његових врата и кораке још тамо у ход .. 
нику. 

Не оклевајући, скочи у страну, сад скривен висо
ким јеловим стубом. Рука му nотражи револвер. Стег
ну чврсто хлаюу -"РШКУ слкоченог оружја. 

Ту, иза стуба носача, био је сигуран, иевид.ьив. Са
мо а·ко ... 

Али коме би могло пасти на ум да га ту потражи? 
Чак и да је агент. Но тад би ... Јасно. Али нико га неhе 
тражити Ј:IИ код куhе, ни игде. У сваком случају, оваЈ 
је nоложај изврстан. Стуб је довоmно широк да ra са
крије и најоштријем погледу који би случајно эалутао 
у полумрак еркерске избочине, а кончићи светлости што 
су над стеnеницама коса и мек о клизили кроз ф ил тре 
измећу црепова ишчашених из жлебова, осветлиће сва
ког који npebe тавански nраг. Осветлнhе ra, ИСТШiа, 
танким малаксалим врежицама застртог сунца, неда-
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во~оно снажног да се nробије ло пола п проспе на њ и 
најмаљу суву барицу светлости, али шtак дово!ьНо јас
ног да обасја свако лице и упозори. 

Стеnенице су зашкриnале мучене расејана те~ 
и спорим корацима. Мића се приби сасвим уЗ стуб при
чвршћен при дну с две изјеДене кламфе за греду поло
жену на набој. Исто као и тамо код скровишта. Ваз
дух који у тај мах узе замириса непријатније на такси
не, оштре и сурове. На врху степеница указа се прво 
глава, затим се појави велики rрудни кош, а за њим све
тлост откри широка мишићава бедра ... 

Дижући безво~оно ноrу под тушем бледнх сукчаних 
зрахова, Вековић изрони сав, закорачи преко високоr 
nрага и не задржавајући се, поће правцем који је всr 
дно поред озидане сушиоИ!ще ка дворишној зтр.џи. Ми
ћи се учИН'И да му је лице уврећено. Уста су му била 
стиснута, туробна и тврдо, глава оборена. Ишао је ncr 
лако, одсутно, не гледајући ни лево, ни десно, слепач
ки, насумце. Ипак је увек стизао да се на _време савије 
и увије и, онако rоростасан, проће без судара и чвору
га испод хоризонталних тамш и греда. 

Мића сачека да проће, укочи, невИД~о.НВ, револвер 
чим га је препознао, извади руку из џепа, провуче свих 
десет прстију кроз замршену косу, заглми је и поће, 
rазећи нечујно захва~оујући старим платненим ципела
ма с гуменим ћоном. Биле су као створене за човека 
који се сваког дана морао да неопажен привлачи не
nријатеkу и неопажен и тих креће градом и после псr 
лицијског часа. 

Сави се и проће испод попречиих талпи. У џепу му 
зазвеча rвожће; задену револвер за каиш nаитал-она и 
осети мртву хладноћу цеви у издуб~оењу слабине која 
се одбојно најежи. Али већ је клизио дуж чеоноr зида, 
окренутог Пилсудсковој улици. Трамвај је напо~оу про
тандркао котр~оајући се .са свом моrућом буком ка Ду
шановој. Мића погледа очима навиклим на тавански по
лумрак за шкршtом и ломотом невИД/DИВОr трамваја и 
сети се, одједном потпуно ћуД!Dиво, а намет~оиво, жа
бица које је некад, с друговима, став.&ао на шине и;, 
сакривен. у калемеrданском џбуњу, чекао с њима да на
иће трамвај и да увек пијани и плаш~оиви кондуктер, 
чика Струја, носа ишараноr плавим муњам:а вена, за
устави кола и жмнрећи опсује мајку мајчнну небу и све 
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божје куварице дечјим анћелчићима који су решили да 
му доЬу главе пуцањем у невреме. И, истовремено с tm .. 
ка-Струјом, Миhа се сети свог дечачки алоrнчноr стида 
што станује у ':ако трбушастој, ружиој кући, чију су 
му архитектоиску рутобу, мора бити, и пребацивали не
како манrупчићи, који су свим њеним кирајi.Шјама, па 
и њему, nридавали особине те куће, замшшьајући их 
саставним АеАОМ глупе, наmqмитане и предимензиони
ране њене нецелисходности. Ето, помисли са жаmењем, 
штукине бомбе су је ш~тоr априла само протресле· али 
је нису разориле. То је: врша :&рШIИ ••• Али ја, ~ ми, 
ми ћемо им већ ... 

Ми ћемо им већ! понав~оао је у себи не мислећи 
ншnта одрећено, иако би се, и трrнут из сна и у:rmтаи, 
одмах, без npeмИiii.I/oaњa сетио ,шта је у ствари тиме 
мислио, али у овом тренутку, ту на тавану, говорио је 
У себи само текст не осећајући потребу да објасни ни 
ко су ти »МИ« ни -шта ће ти »МИ« »већ« тамо ·некима да 
ураде и покажу, и није ништа вшпе ни мислио у вези 
с тим »ми ћемо им већ« кад подједнако бешумно уће у 
озидаии део тавана, чист и раскрчен. Служио је свима 
станарима као сушионица и ваздух је ту био увек хла· 
дан, влажан и rњетав, као промрзли кромm1р. СијЗЛЈЩа 
од 16 свећа освет~оавала је тај смрешкани простор с мок .. 
рим руб~оем што је из дана у дан друто, али из дана у 
дан мокро, висило низ коноrще разапете на све стране, 
пр~учене кроз алке укуцане у бочиа брвна. »Ухватила 
га Је путна rрознiЩа«, ЗЗК/Dучи Мића прешавши са оног 
»МИ ћемо им већ ... « на Вековића, као да је од првог 
часа под тим »МИ« мислио на себе и Вековића, који је 
свакако био пошао њему. Коме би иначе? Јуче му је већ 
рекао да не може ншпта вшпе да ради, нервозан је, да 
му се никуд не излази (што је добро? помислио је тад 
'?дмах Мића, добро из разлога конспирације, рекао му 
Је тад Мића). Јасно, пошао је њему да опет поразrовара 
о слободној територији и песми коју ће тамо написати. 

Колико је знао, а знао је мање-више све што се не 
Ј?асmпујући ~е, могло саэнаm о ~авном ·nеснику с' ко-
ЈИМ се стануЈе од роћења у ИСТОЈ кући, знао је да се 
Вековић не дружи ни с ким од станара, ни с lDУАИ!МЭ. из 
уличне, ни с онима из дворишне зграде. Живео је сам 
у двособном стану с прозорима окреиутнм Калемегдану 
и годинама му нико од укућана није прекорачио праr, 
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Изузетак је чинила настојюща коју су сви укућани 
звали тетка Мара. Она је расnремала његове собе. 

Сваког јутра у осам улазила му је у стан и затицала 
ra празна, сем неколико дана npe две године кад је Ве
ковић крио славног друга Мирка. То вРеме; од ?Сам АО 
десет, песник је једном заувек резервисао за Јут.арњу 
шетњу и могло је 111оускати или rрмети, он би своЈе од
шетао (сем, јасно, онда кад је Мића замолио Веков~ћа 
да скрије у свом стану друга Мирка, члана ПокраЈИН
ског комитета). ДаКАе, изузетни дани на страну, у собе 
му је улазила само тетка Мара, Мића, и нико више. Али 
Мића је друго. Он је могао да му доће у свако доба. За 
ове последње три године, Вековић му није ништа одбио. 
Поздрав~оао -га ј е и раније, али до љиховог ·је RОнтакта 
дошло неочекивано, кад му је однео Ракине pyкormce 
у же~ои да убеди свог школског друга да се окане ~
сања и сав посвети скојевској активности. Вековић Је 
том приликом био тако срдачан, отворен и све време 
тако неодо~оиво пенушав од неког унутрашљег оду
шевљеља да се Мића није либио да му касније доведе 
н Раку и да остане с њима до краја, мада су све време 
разговарали о песмама, материји према којој је увек 
био равнодушан. Што је још nрви nут рекао старцу. 
Вековић је, ·причајући с Раком, гледао све време. њега, 
Мићу, и смешио се њему. Неколико месеци ка~иЈе, кад 
је требало хитно да наће стан за конференЦИЈУ акт~а 
Месног Партије, обратно се оnет Вековићу и nесник Је 
nристао без даtоег да отnутује на два дана у Аранћело
вац и да му остави КlоVЧ од стана. Од тада је Миhи пос
тало јасно да му Век.овнћ неће ништа да одбије n~д 11"' 
ловом да наће бар три-четири сата у неде~ои КОЈе ће 
провести с њим. Што је чудно! Али тек сад, сећајући се 
у кревету свега тога, паде му на ум да се никад ЈОШ, ни 
тад ни посЛе није упитао зашто то Вековић воли да 
раз~вара с њим и зашто није одбијао да уради ништа 
од оног што му је тада и касније тражио да учини. За 
време разговора нудио би га ракијом, коју је Мић~ о~
бијао редовно, и колачима из посластичарнице КОЈе Је: 
расејана јео, све време под варничавим. оком Вековића 
који је ~ислио да с усnехом скрива СВОЈУ радост. Мића 
је схватао, ·уколи·ко би се тако назвало његово стварно 
неразмИШ/tlање о том мотиву, ову наrлу наКАонос; ста
рог амt: још креnк.ог човека nрема себи, као СВОЈ аrи-
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таторски успех. Чак није хтео да прими Ракино тумаче
ље. c:sera тога песник овом усам~оеношћу, нити мисао 
КОЈУ је· суrерирао сам Вековић говорећи једном о nотре
би да разуме поетски лик младића данас. Додао је 
да га Мића подсећа на вилиног коњица не објашњава-
јући зашто. ' 

Тачно је да је Вековић живео прилично пустињач
кн, без обзира што се о њему свашта говорило. Говор
кало и nрестало. Бар коли.ко Мића зна. Ручак су му до. 
носили из недалеког .,империјала«, али вечеравао је 
обично ван куће, сам. Једном је Мнћа начуо (да ли од 
тетка-Маре?) да стари нма у граду одраслу ванбрачну 
кћер, КОЈУ повремено посећуЈе, али с њом га нико није 
видео, ни настојница ни ико од оних који све те ствари: 
начисто измиШЈоају, како се већ и измиш.-ьају такве 
ствари: исисавајући их из nрстију. Други nут је чуо да 
му то није ванбрачна кћер, већ ~оубавница. 
. Истина, Мића је одскора имао разлога да верује да 
је ту његову nоћерку видео. Није био од оних који ће 
се ижив~оавати у вези· с изМИШЈоотинама које га се не 
тичу. И зашто да претпостави одмах најгоре: ванбрачна 
кћер, љубавница. Зашто упр!оати ласцивним нејуна
штвом част човека који се храбро борио у прошлом ра
ту? О томе му је nричао једном Дача Солунац бивши 
најбо~ои nријате/о љеговог оца. ' 

ПосваЬали су се око неке шале пре 15 година и од 
тада отац није ни реч проговорио ·НИ о њему, а камоли 
с ЊИIМ. Али Дача се, nовремено срећући Мићу, увек рас-
~тивао за оца и после причао ратне згоде. Оцу је Мића 
Једi-_юм nокушао да то каже, али стари је плануо: »Не 
спомињи raдal Крв бих му попио.« Такав је отац био: 
претера·н у Јоубави и мржњи, а све што уради- за цео 
је живот. Дачу више никад није видео. Али Мнћа је 
слушао ПажЈоИВО како Дача с поштоваљем прича о гос
подину поручнику ( батаtоонског команданта је звао 
»гос'н мајор«, па и nуковник је за њеrа био само »гос'н 
nуковник«). Једино се Вековићу у част трудио да изго
вори свако слово речи госnодин, што је ишло уз чин, 
као његов саставни део. 

Госnодин поручннк Вековнћ био је бог својој четн, 
с којо~ је увек из истог казана јео, исти тајин жу~окао, 
у истОЈ земуници спавао, а сву је плату слао преко Цр
веног крста nородицама својих погинулих војника. Три-
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пут рањавЗIН, jypШIIao је увек дословно на челу своје 
јединице и нема ниједног борбеног зЭАатка у ·коме није 
и сам учествовао и вазда био најхрабрији од свих, али 
после, при дељењу похвала и ордења, никад га .. ниси ~о
гао наћи, ни у строју, ни на СIШску-. После рата, насле
дивши ренту неког роћака, о ·свом је трошку школовао 
синове и кћери неколицине својих погинулих вој~ика. 
И сад, кад се Мића сетио свих тих Дачиних прича, ЈаснО 
му је зашто о оној девојци у дугој прозрачнобелој ха
љини, коју је пре неки дан спазио кроз отворена врата 
Вековићевоr куnатила, крај којеr је nрошао одлаэећи У 
кухињу по чашу воде, зашто о оној девојци која га је 
гледала онако укочено (вероватно се упла:шила) не мис
ли као о песН\I!Ковој ванбрачној кћерци, нли ~оубавницн 
коју му npшmcyjy малоrраћанскн докоњаци, неrо као 
о једној од оних ратних сирочади о којима се, npe~a 
Дачиним речима, очински старао веЛИЮЈ човек. Ни]е, 
разуме се, разговарао с њим о њој, био је иэненаћен са
мо кад је осетно у пролазу крај отворених врата куnа
тила да тамо има неког. Мислио је дотле (зашто?) да 
сем песника, Петра, Раке и њега нема никог петог У 
стану, па је у nролазу бацио кос, узнемирен, запрепаш· 
ћен и спреман на зло поглед пут отворених врата, спа
зно жену у белом с чеш~оем у руци н nрепознао одмах 
у њој девојку с портрета, сад засталу усред покрета над 
наранџастом, лепрша:вом косом. Више од К?С7, пао му 
је у очи одраз њеног nогледа у нестварно СЈаЈНОМ огле
далу освет~ьеном с три сијалице, nогледа укоченог као 
у звери ухваћене у КА>уса рефлекторскоr снопа. Мислио 
је да сем њих није било никог петог у стану, и претпрва 
му је мисао била неnријатна: шпијунка! али се одмах . 
досетио (знао је, с портрета) да ће то бити једна од Ве
ковићевих :nитомица која је, по свој прИЛ1ЩИ, доима да 
однесе и склони његове рукоnисе и ретке књиrе на ~
rурније место но што ће биm његов стан кад, за КОЈИ 
дан, цела зем1ьа, сви љуNЈ,, добрИ и зли, хероји, подани
ци и гесталовци, сазнају да је песник изашао на сло-

бодну територију. . 
Вративши се у собу с бокалом и чашом, НИЈе ништа 

рекао, збоr Раке. Мићин већ до у рефлексе усаћен сми
сао за конспирацију задржао ra је да не тавори о томе 
пред човеком који остаје ту у rраду, без обзира на уве
реље да би се Рака пре дао жяв исећи тупим жилетом 
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:ra ХН~Ьаде комма но што би ишта одао. Али сигурније 
Је од свега немати шта да се изда, иако борац не издаје 

~ кад има шта. Раку је сма~ао другом, борцем, али он 
Је вечерас требало да отпутуЈе у унуrрашњост на десе
так дана. Враћа се, остаје тv и бо.л:.е је да НШ11Та не зна 
о ствари.ма које га се не тичу. 

Добро је то, мислио је Мића крећуhи се нечујно 
сушионицом измеЬу чаршава. Вековић је, ваљда, сти
rао већ до врата љеговог стана и зазвонио. Отац је иза
шао да их отвори и засмо изненаћен, осмехнут: »Изво
лите, изволите'!« Биће више него срећан што је тако уг
ледан човек дошао да тражи његовог сина. Замисли 

гордост оца. Природно би бил9 да сачека мало, како би 
свом старом nродуж.ио то задовоА>Ство. Ионако му ниш
та друго не може засад да пружи,. утолико пре што за 

два дана омази. Застаће, дакле, причекаm мало. Али се 
одмах онерасположи. Сусрет оца и Вековића чинио му 
се, не би знао рећи зашто, чинио му се одједном немО:. 
гућим и неприхватљиво неnраведним, ча:к стидним због 
нечег што не би умео да објасни, али тако је то интен
зивно осетио да, пун неке зебње, крену журио и сигур
но би и потрчао да није било тих мокрих широких кре
ветс~Ц~х чаршава свуд око њега, пред њим, тих чаршава 

што су се исnречнли тражећи од њеrа да обилази ту 
њнхову буновиу, још мокру Ка.па>!у чистоћу, у страху 
да их не ynp!Da. 

Ипак Мића пожури. Још мало па ће стићи у пери
они;цу, затим у ходник, па пред улаз у стан. Чаршави су 
се ЈОШ цедили. Одмах се испрси, у сушиошщи мора да 
има некоr. А мотућност сусрета с једном од станарки 
~ праља нагна га, већ сад,, да себи да што безбриж.
НИ]е држање, што адекватни]е представи коју је таква 
жена имала о младићима, студентима, како би прошао 
што неупад.А:tИВИје крај такве једне, која сигурно има 
оштро око да уочи, иако не и дОвоЈоно ума да правилно 

заКА>учн. Студент је за једну од таквих жена исто што 
и манrуп, швалер, левента. Неће их сад убеЬивати у 
противно. 

Пol'ie, дакле, испршен, расклиманих рамена, размах
иутнх Р11КУ· као да му то страшни мишићи под пазу
хом, од рамена, низ крајеве лопатшtа не допуштају · да 
nрИ!оуби МИIШЩе уз тело. Аlще је ионако лишавао увек 
свакоr одреЈ;еноr израза, па ra ии сад није морао да 
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коригира, сем што га је, отворивши мало уста_, учинио 
мекшим, безазленијим, чак и глупим (идеа~ је имати 
лице које и на улици и свуд rде треба делује убедtоиво 
rлупо). . .. 

Уверен да је постигао nn;o је хтео, стави руке У џ~ 
пове панталона и затури мало главу, како то раде мом~ 
ци који се нису отели малоrраЬанској борнираност.и, 
па воле да девојке из њихове улице мисле о њима. да 
су страшни коцкари, пијанице и донжуани. Отвори ЈОШ 
мало уста, али их брзо врати на стару меру. Ништа не
убеД~Ривије од претериваља, поготово кад се има такво 
.лице какво је његово. Да зазвиждуће нешто? Неку од 
оних арија коју такви певуtие и звИ>Кдућу? 

Већ набра усне, о којима није никад мислио да ли 
су леnе (његова најразличитија самопосмат~ања нису 
имала естетске цИtоеве), увуче снажно тај влажни, 
rњетави ваздух у себе, спреман да га извижди • · · 

Застаде као nогоћен: Вековић! 
Тад спази и жену. 
Држала се ПЛ>оснатом, блед01ьубичастом руком за 

конопац разапет изнад забра:Ьене главе и гледала У ве:
ковића који је стајао nред њом - гломазан и тежак. 
пањ заривен у зеМА:tу; гледала га је интензивно, као да 
хоће да га сможди. А.м1 не само да смоЖАИ .. Као да би 
да побеrне од њеrа држећи ra сама за руку КОЈУ би хтела 
сваки час да пусти. Да може. Није држала човека за 
руку. Држала се руком за конопац. Није бежала. _Гле
дала је Вековића уплашено и строrо, застрашујуће. 
Можда само неодлучно. 

Јаких костију, расквашена, ни млада ни стара, али 
эАеnаста и мека, носила је револтирајуће избледелу ц~ 
венкасту блузу са закрnом све до млохавог котура дој~ 
ке. Наднетој цело преподне над каза:иом и коритом, тан~ 
ка јој се сукња поквасила и остала и сад .залеWоена као 
фластер за избачени трбух, с ·удуб~оеним отиском пуnк~. 
Можда би заиста бежала од њега, али с њим. Било је 
неке трагике у њеној дИлеми, у одлучној несиrурносm 
која ју је nрожела, у том изазивачком страху, лишеном 
потцењивања, али не и пркоса,, за који ~е не би могло 
·рећи да није без подсмеха. НИЈе се смеЈала, разуме се, 
није. Мерила је Вековића напреrнуто озбw.ним, исnи
тујућим погледом вране, очима које нису одавале њене 
жеље, мисли и намере док су мотриле · противника и за~ 

90 

то деловале у први мах тако nразно. Аице јој је било 
озби~оно и без одреЬеног израза - једна мрља белине 
nробушене црним мраком оЧИју и рањавом влагом уса~ 
на. Оне су мировале без осмеха, само - обијене, прит~ 
ворена врата, олабав~оене, као сваки мишић nред деј~ 
ства. 

Нешто се доrа15ало ту пред Мићом, који се невид· 
љив укочио измеЬу два прострта чаршава што су се 
скоро додиривала, на свеrа пар корачаја од њих двоје. 

Никакав неочекивам:и nреокрет, неnријатност, за~ 
nрепашћење, па чак ни страх не би га обично- пара~ 
лисали. Напротив, тешкоће су ослобаЬале сву енергију 
у њему претварајући је у нужне, rиnке покрете. Али сад 
је кроз прст размака измеЬу белих, мокрих чаршава 
гледао Вековића укоченог, напрегнутог, огромног, а кр
тог. Колико има како је nрошао ~рај еркерске избо-
чине? Три минута, пет највише. А чини се да ту стоји 
кас:- пањ већ .столећима. Значи, није разговарао с оцем, 
НИЈе пружио прилику старом да се обрадује. (Од тада, 
Мића не nамти да је отац споменуо име Вековићево, 
бар не пред њим.) Мића проrута !1/оувачку и уnита се: 
да се врати па пешке сиЬе пет сnратова и пешке се 
поm1е на четвр.ти високим стеnеницама дворшпне зrра~ 

де, која није имала лифт? Стигао би да проради четврту 
главу Историје, а, после, и да разговара с оцем. Или да 
размакне чаршаве и npoJse као да ништа није видео? 
Али шта је видео? Ништа. Двоје, жена и муuщ.арац сто-
је и ћутке rледају једно у друrо. Па ипак . . . · ' 

Тачно, ~ишта нису радили. Вутали су и мерили се, 
али у томе је било оне Миhи добро nознате тензије која 
nРетходи радљи? Каквој? Није ништа сигурно знао, а 
слутио је, и та слутња је била таква да није хтео да 
зна. Осећао је неку муклу неnр.ијатност, гаЬење скоро, 
безразложан страх, а лист леве ноге му се тресао у ла~ 
ким грчевима сличним: цвокоту. нешто ће се десити! 
Чинила му се:. нешто одлучно значајно ће се догодити. 
И то га нешто унаnред позива да сведочи. Ништа дРУ"' 
го: само да сведочи. И то мучио ишчекиваље тренутка 
сведочеља, ужасно нестрWоење с којим је чекао тај 
тренутак држало ra је (без потребе да ra убећује у пот
ребу да остане) болесном, самомучите!оСКом радозна .. 
лошћу која га је обузела и укочила. Јесте, препознао је 
чак и у зраку који се тешко ди.сао нешто (шта?) од 
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оне напетости nред атентате и акције, оног оАЛОМЈЪеноr 
комада санте времена кад све што живи престаје -да 
отворено ж-иви и све што тече престаје да вИДtDИВО. т~ 
че и, nреставши да тече и живи, увлачи у -~ебе- своЈе 
борбене мачје нокте и своје гладне, сурове канџе и прет
вара се у бубицу што се nрави мртва, у перфи""'о ме
ку пуфну шаnе што је ту да камуфлира, завара, превари, 
с1<1рене пажњу с битног и д~информише. Нешто од ре-
волтирајуће бледоцрвеие боје блузе светлуцала је КАИ· 
завим очима жене, која зажмури. 

То је био и први покрет после њихове напреrнуrе 
обостраие одрвеиелости. Крај њеиих босих иоrу У др
веним нанулама цедиле су се капtоице што су. се откида
ле с руба недовоЈЪно исцеЬеноr платна и, шкропећи их, 
распрскавале се о цемент: није обраћала пажљу на то. 
Као да је ие прскају по трбушатим, црвеикастим листо
вим:а и незrралн-им чланцима, маzоавим скоро као У 

мушкарца. 

У тишини што се све више затезала није се чуло 
више ни њихово мукло дисање, само то капање са свих 
страна дуrе, рачвасте сушион.ице; час одавде, где су ви
силе мушке кошуЈЪе са затегнутим рукавима надоле, 
као да су то у њима Невид..'ЬЊВИ ЈDУА:И из света- наглавце 
почели да се nредају; час оданде, слева, rде су висиле 
пруrасте рШiсане нав.лаке за фотеље; час одонуд, rде 
оу из nразних rаћа, с дуrим иоrавицама причвршћеиим 
штиnаzокама за конопац, nоиспадали: акробати суновра
ћени у понор у који су клизале и све те кarm с једним 
једва разrоветним шумом и расnрскавале се са сувим 
танким праском неких лилипутанских сијамща направ
љених за трбухе свитаца. И можда зато што је то пр~ 
кање долазило одасвуд, Мићи се чинила да то не падаЈУ 
КЗП!ое на под, него да то, с последљим мрвицама Щfii.Ie 
која је престала, падају те добујуће каnи у иемоrућим 
сиикопама и ударају својим прозрачиим мамщама о 
затеrнуте бубњеве кровова покривених акустичним цре-
пом. Тако му се ЧИiНИЛО: летња је кшпа налетела пла· 
ховито и сад пролази; ромињају последље каm, наnе
тост поrrушта, промаЈЪа се кроз КЛЗIНЦе облака прва 
крШIIКа длаветнила. 

ВековИ:ћ се помери. И с тим покретом као да поче 
дв веје од велике корnе nуне рубА>а, од те корnе крај 
ње!ШХ ноrу, али и од тих разаnетих, мокрих noвpiiLИiНa, 
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озонски оштра, пријатна свежина. Као после истинскоr 
ПА>уска. Дотле окреиут Мићи оrромним својим лећима 
Вековић се појави профиларан кад коракну ка жен~ 
која оста непомична, жмурећи. Тренутак. Онда јој -теш
ки куко ви почеше да подрхтавају, да се узбућено мичу 
све брже, топећи се, заједно с карличним костима, у не
ку цвркутаву nихтијасrу масу, nperиnкy, прерастреситу, 
налик на враrще ударене струјом, налик на дим, на па
РУ. Мић.а се зас'Х'IИДе себе. Данас! Али ту није нmпта мо
гао. Мушкарац је. Да, att\И воља. Воља све може. БоЈЪе 
је, уосталом, да оде. Стидео се истовремено. Н~ преста
јући да дрхти, праља се некако насмеши, несиrурним 
уснама: као два развучена -неосушена глИнена к.лике
ра,. једаrн уз други. Али у исти мах како оmоче, тако 
јој осмех и замре. Жена се трже лако уназад и тај њен 
покрет као да је раздерао шатна, не та, него друга не
ка, паучинаста, мрежаста, прострта у Мићиној нутр:и:;ни. 
Мач несхватЈЪивог чуда врати се у корице гнусне nој
МЈЪИВосm, све поста стварно и јасно. Ча:к му и срце, 
дотле или зајапурено убрзано или на некаквом издиса
ју, поче нормално да се гласа дамарим:а пуним одјека. 
Сад је видео све, као да је стварно видео све што се до
годило откако је Вековић, прошавши крај њега иза rре
де у удуб,ьењу еркера, продужио с оним истим увре15е

ним и одсутним лицем према сушионЈЩИ. Као што се 
аутоматски уклањао тава:нским талпама, rредама и пре

прекама, тако је после ту продужио да пролази тачно 
како је требало изме15у nростртоr руб,ьа, док му жеиа 
није нешто рекла, нешто дрско и изазивачки, вероватно 
нешто што га је извукло из каталепсије увреде коју му 
је ко зна ко и ко зна чиме нанео, и то га је вратило 
стварносm. Видео је жену, можда уnлашену том соп
ственом дрскошћу, али можда и воЈЪну да појми mrre
pec који је пробудила за себе код тоr мушкарца соn
ственом дрскошћу, мож.да ВОЈЪНу, можда и неспособну 
да се одупре сили коју је развезала, можда жељ.ну да 
.се све то и сручи на њу ... 

Али наnетост је поnусmла и све што се Ми.ћи чини
ло досад уnркос с_вему озбИ/оНо и упр!WС свему свечано, 
поста ситно, гадно, прљаво, али баш зато неодоЈЪиво, 
.судбинско. Вековић, смаљен, иако још увек rоростасан, 
промрМЈЪа нешто. То је звучала .као одговор на оно што 
није чуо, а чиме ra је пра,ьа пресрела пре неки мииут. 
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Смаљена, она пружи меснату главу измећу два комада 
руб.tЬа, рече шаnатом: 

- Молим? - и закнкота се увред.-ъиво, скоро б& 
шумно. А видело се да се савлаћује и дише_<?. на';Јором. 

Неnријатно је постајало; расквашени ваздух Је зап
тивао. Мића осети оштар бол под десном лопатицом, 
али се не помери. Остајао је и гледао, стално на ивици 
одласка, али не одлазећи. Дрхтао је, уэбуЬе':'· Било је 
иечег надражујућег у свему томе. ПринуЬуЈуhег. Зна
ног. Вековић, који је застао после првог кратког кора
I<а, помери се опет, неуврећен љеним бешумним, под
смеШ/DИВИМ кикотањем без поштоваља. Али она, веро
ватно, и није знала ко је он, а и ~а је знал~, сигурно 
не би била имnресионирана друкЧИЈе но што Је анимал
но и била. Вековић се уто и сам насмеши, исто неод
говорно као што се она кикотала, и у љеговом осмеху 
и њеном тихом rрцавом кикоту било је и нечег грозно 
инфантилног; два детета страна једно др~rом коЈа се 
позивају на игру свиме, само не речима, Јер знаЈУ да 
свако од њих говори неразумmивим језиком. Но иза 
неодговорности смеха и ·погледа што су упућивали једно 
другом још увек је притајено ћулила оnрезност. Панич
но је деловало сазнање да .то ипак нису деца. Здепаста 
жена и гломазни човек с белом косом, my»t незнани 
једно другом, спремали су се да забораве ~та су, па 
ипак Миhа није имао снаге да им каже своје: раздра
жени презир и увреду коју је осећао у име ... не зна 
чега и кога све не, али и у име самог Вековића. Сигурно 
и њега. А следећи корак који је одмах учинио прибли
жио је мушкарца толико жени да је она морала да за
баци главу како би му могла да види лице, намере. 
Мокра сукња јој се затеrнула још јаче уз кукове, што 
су тоnли и дрхтави, живели нарочито концентрисаЈНО 
б~ испод оне тамне, мокре мрmе једним својим посеб
ним животом који се немушто договарао с Вековићем 
nоэивајућ.и га да уради све оно од чега су га одвраћале 
руке - у до ви свести - руке што су, скрштене на rру
дима, грубо притисле дискове дојки великих као округ
ли хлебови од две киле и мекших од хлебног, водњи
кавог теста. Вековић промрМ!Dа 8ешто неразговетно, 
на шта се она уозбИIDИ, изви обрве и уnита шаnатом: 
»Шта?« али не издржа, закикота се безгласно кратко, 
нестварно и додаде: »Г ле ти њега!« Брзала је: »Шта би 
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само хтео!« Глас јој се изби~трио, али остао је тих, ма
да дрзак, као да су њих двоЈе равноправни вајкадашњи 

np!fjaтei\:i.и који могу да кажу једа.Н другом све, не стра· 
хујући од nоследица. Али Вековић је, изгледа, само то 
чекао, те реч~. ~зненада је зграби. Њеrова длакава· ру
черда покри ЈОЈ ми~ку. Она сасвим зажмури, окрену 
главу као да се nобоЈала ударца и онда искоса погледа, 
у први мах врло оnрезно, у rрмmасту, кошчату шаку 

што јој је зrрабИАа мишку, затим подиже очи брзо 
увис, пут њего~е тешке, • тврдо клесане главе, постоја 
час тако, гледаЈући га с неким слаЬењем, чудним ужи
ваљем ухваћене животиље, лопова, шта ли, и онда, као 
да се покајала и пожелела да се освети самој себи за 
нешто, за страх или разочарање што га -није било до
воmно, диже још увек неодлучно и лењо слободну ру
ку, диже је nолако изнад главе, задржа -је као да се 
протеже и онда је стреловито пусти. Ударила је Веко
вића песницом у прса, лево. У д~р јекну као тресак вра· 
та на дну неког nустог, _ акустичног rимназијског ходни
ка у време тешких, препуклих тишина летњег распуста. 

Вековић није ни трепнуо; неизненаDен, зграбио је 
и ту руку одоздо за мишку, као да хоће да је подигне. 
Али она је почела да сикће: »Пуштај руку кад ти ка
ж~. Пуштај руку, матори, нема данас rmлетине, пуш
таЈ, стара nастувчино, лепо ти кажем, пуштај ме!« 

Мића хтеде да побеrне, али --се не nомаче. Гадно се 
исувише да би могао и да се покрене, а ништа није, чи
нило му се, схватио, сад, поготово. Био је и сам преузбу· 
!;ен том наnетом струјом сnариваља у ваздуху који је 
удисао. У ствари, забрањивао је себи да схвати, несвес
тан да себи то эабрањује. Није био сигуран да треба ве
ровати очима. Је ли то моrуће? Је ли то м~могуће? mr· 
тао се, замуцкујући, усnлахиреним гласом у себи. Је ли 
то ... то ... мо ... моrуће? Пре рата су траЬани Векови
ћевоr родног места хтели да му још живом ставе спо
мен·nлочу на кући у којој се родио. Видео је својим 
с;>ч~а то :rmcмo и про1.ППао одrовор којим им се, одби· 
ЈаЈући, Вековић дискретно иронично захва~оивао на 
части подсећајући их да се б~ртан постаје тек посл~ 
смрти, и то тек пошто од ње проће најмање моrућ тро
':I"Фр~ни број година с две обавезне нуле на крају. Сво
ЈИМ Је очима прочитао· оба та писма остала на столу 
кад је једном, пре рата, позван, Вековић морао да иза-
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he, рекавiШI му да nричека, пошrо ће се вратит.и за по-
ла сата. _ . 

И ово сад, не верујући, гледа истим: очима !КОЈИМа 
и онда она IШсма заборав...ъена на столу, и ЈС.~_ео би, -х~ео 
би да заиста не верује, иако се то дешавало у по бела 
дана, у тој нејасној сушиоНици, где се цеди мокро руб-. 
...ъе кЭl111:tући на бетонски nод, док отуд, с тавана дува 
тоnлији ваздух што мирише оштро на дезинсектансе, 
на лизол на стенице м, туn...ъе - на иловачу. Пра...ъа се 
отимала 'шапћући сиктаво, али ако је у речима којима 
ra је терала од себе било простота и псовки и одвратних 
rpyбocm, у трептајима њеног са:вит...ъ:ивог гласа пуног 
изненаћујућих коленаца било је nредавања и више од 
тоrа, помиреносm и необјашњиве же...ъе што се задува
вала. »Бежи«, шапутала је реско и брзо. »Бежи кад :И 
леnо кажем, бежи, свињо једна, не стежи ме тако Ја
ко. Јој, што си јак, nсето, псето, nсето, остави ме, чу .. 
јеш ли? Теби говорим! Теби\ У nершун, матори, nуш
тај, nуштај, то боли! ААи шта m мислиш, стрвино? m:a 
ти хоћеш од мене? Не дам, ето, не дам и нећу? Знам Ја 
све вас! Сви бисте одмах хтели сукњу да дигнете; ЧИМ 
женску утледате, али не пали то _код мене. Бежи, бежи, 
имам ја искуства, не важи.« 

Затворио је очи; није. моrао то д~ поднесе, али речи 
је чуо: рески, ...ъиrави шапат сту.tШАНе самохвалисаве 
простакуше која се хвали да има своја таванска искус
тва. Волеле су ra те речи и вреЬале као да су . упућене 
и њему. иза чаршава; био је уврећен као. да Је он то 
постао Вековић, славни песник, а Вековић Један обичан, 
безимеи скојевац. Увре!;еи за двојицу; и још више, за 
све оне другове који су Вековићу IL\>ескали тад У. npe
IIY"'Oj Физичкој сали. Вековићу? Не. Застави КОЈУ су 
uретпостав...ъаАИ да представ...ъа. Намршти се гневан и ат

твори очи. 
Вековић је клечао. Притиснуо је главу иа њеи избо

чени трбух, тачно на ону тамнију, мокру мр1оу. с ути7" 
нутим, издуб~оеним воденим . ~ом nynкa. Обу~мио Је 
ОКО бедара, nрi!IКАе!ШТИВШИ )ОЈ сад ТИМ З!Щ)!оајем обе 
руке. Она се отимала УдОIРаЈући га ногама у наиулама 
са широким каишем. Видео је њене пеrаве ноге с nо
црнелим, изубијаним ноктима, рожнат~ као кохmта, 
како бледе рубом nрстију nrro се заривазу у даску каму
ле да не иоnадне док ra њоме луnа у бутну кост и сла· 
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бине. В;".овић је притиокивао rлаву уз њен 11рбух, оза
рена nрофила који није осећао бол. Уто жена ycne да 
ис~опрца· руку и. стаде да ra одмах опет удара -по глави 
ко~а Је тупо одзвањала, али ПеСIНIИК се још вmne :nри

nизао главом 'lfЗ nра!оНН трбух, с ""тим .одсутним !ИЗра
зом човека који ужива у игри наrученој наnамет и зarro 
моокда, љему mко .лакој и драrој. Ништа Од овеr~ што 
би урадила није ra иэнеиа.Ьивало, збуљи:вало, rни вреЬа
ло. Ни речи, !НИ псовка, ни удаsрци. Као да .иије озбиmио 
СЈ<ЈВаtТао то ИС1\1!11ЮIW 6ес<>мучно отимање жене. Пона
шао се 1Ка0 \да ужива .у њеној Ш1рИ аnи:мања која за ње

~а има ВIШ.IIe """"' РИТVЗ!ЛНИ кара.ктер. У дар це no ГАа1!>И 
Је .diОЧеюивао с IЮКретом налик на одоброо01јуће клима
ње, као да каже: »Добро.« »ТаКо је« . , •. »Али .да ·i8ЦД(И1Мо 
~та ћеш сад? ОДЛ!ИЧ!!о.« Држао се суnериорно, као да 
зе он "'""""""'о та правила игре iКОја можда и није била 
иrра. Свеједно, говорио је израз њеrовог. мща, 

Та:ко су .то IИЭражавали уживаље њеrови сэмозадо
вомш обр.~ под n~оуском удвраца 0!11<Жi1!!ИХ nра!оИ!НИХ 
РVЮУ док ЈУ Је он, не бранећи се, самО стезао око поја
са, !I1рНiПИја1ући се ове вшuе уз њу, са нечим све само
свеснијим у изразу затворених очију. с rпритискујућом 
нЗiМетмmошћу у наnетој блаrосm ;uща, са С11р81IШ<ОМ 
гр'.'евитом сенком у углу олабав~оених усана. А уnраво 
""Ј његов nомало nрезриви nобедничкм мир је .и нзбе
Э\'~ММi~Вао rrо.лико пра..ьу и она ::ra 1је, све Qешња, ударала 
no темену, no тој сиrурносm !IЮ!IOA rкocm лубање пос
тајући све свеснцја њ:rовог еч>аwног уверења да :..V. не 
може одолети. Зато Је, mута истински, забораrв...ъајући 
нarqa:c ИЈ. она и не ЖеАИ, оно шrо се :кЗIЖе, да иу одоли, 

почела rлаоно да ra тера rоворећи rму: .Ма:рш«! и •Сви
ља!« и: ·»Треба да се СТИДШII!«, 1»Не дајеш мира слабИм 
ж."....._ !Које юrои чес-mто iН1И В~Щео.« »А rкоје хоћеш да 
оборшu одм:ах, ту, на тај хладни под. А матор си ,A;l жу
Ј?iИ!Ш. Матор. Матор.« То је све речено с л.утњом, без 
наде; ·аАИ је ,речено ТЗIКО rлаоно да је ·вековић· морао 
тоr пута чути, ако се п претnостави Аа раиије, еаиет со
бом и задово...ъством што му је то IХ1рИЧИ!ЊаВало, · iНИје 
имао ни ?ЧИ ни уши за ону 1<10ја му је пруЖ<ИАа ro ужи
вање, таз заборав, то хлувило те.реба. А она је сад 
викала да је он матор, безобразан ~OIPan који уобра
жава да може да скуэа и девојчице које би му моrле 
бити унуке. Рекавши то, inpama yllyтa, али у ИС'11И мах и 
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Вековићев заар,ьај иеоче~<~ИВано nonycrи." pY\I<e .су :му од
ј~ом \КЛону ле, обесивЈШ[ се без снаrе низ ·тело, !I'Аава 
му 1е па:ла на rруди скао да је обешен,- па скинут с ве
шала. А све се то- десило. тако брзо и неМО11И!ВИСано да 
.мића !НИје ии схваmо nrra ::ra је то !МОГА<> ·раю~.m и по-
косити. Ањi и пра,ьа ra је исто тако гледала заnрепаш
ћена, нема. У !прВИ .. ах, кад ју је нагло 111рекинут загр
Јоај ослободио, посрнула је <уНазад, 1ИЗ ниерције, алн не 
мноrо не оиолmw коА:ИЈЈОО би t':ребалО да се ОДiRСТа О'l'И
мала 'онако истински бесомучко како је то у једНом 
тренутку изгледало Мићи који је тад помислио ·да иза!iе 
иза чаршава, иитервеиише. Пра,ьа је само посриула, ми 
је зачас ·повратила равнотежу и чврсто стаАа на снажне 

ноrе. Није, разуме. се, :nобеrла, само се одлепи:ла .од- Вех:о-
вића и гледала га полуотворених .уста шго су изгубила ьи
гави сјај, н сама збуљена неочекиваиошћу поступка "''У" 
ШКЗЈрца, његовом необјашњивошћу што је mлазила 1ИЗ 
оквира њеног искуства о поиашању о.<уuП<ИЊа у т~ 

приАifКЭМа. Чах и из оквира искуства. др'!/ТНХ .жена КОЈе 
радо .. ењају IИЗме!;у себе своје эакz,;учке, богатећи се тако 
энањима н продужујући тако эщдовоьства, '!{Век кратка. 
Подбочених руку на немирним, таласавим куковнма, 

Ј43.ЛО размВIGiу'ШIХ ногу, жена i'a је п~атрала' nажљи
во, nратећи сваки њеrов nокрет. Мића ra . ј: исто . п~ 
.мa'IIpao. Је :ЛИ се постидео? Је ли схватио да· Је недостој
но пеонш<а и·. . . 1И човека а<.оји nре:кооугра ·одлази. на 
слободну ·територију да попусти тако слабићкн свој!ИМ 
наrонима? Мића nРосто хтеде да эаzLЬеска, -~о је, не
разговетно желећи, осећао да је rи нtем.у лично, не ·само 

њеrозим оЧИМа ускраћено rаешго, аАИ хтео је да; .. ~
А>еска ка:д се ВековИЈ! подиже пригушеније црвена ли
Ца, кщ некако још беы и .~вилас'!Ије, кад -_се I_Iодиже, 
окрену без речи и nol5e не погледавши жену. . 

ОдлаЭ:ио · је споро, nomyr као сплRваrри '? филма 
»В-еј-ухњем«. Мића рече скоро за:дово,ьно у себи: •По-
бедиЛа је свест. Воља.« _ . 

ЗЗ!МИIIIIоен, .тежак, т.рапа:в изrледао је- њеrов -!Корак 
и тај човек који је одла6ио rније !ИiМао .везе с оним мало
чашЊИIМ Вековићем, пуст.им: -'И снажщr.м, са дебедим-.као 
прст ЖИЛЭЈМ.а· ШТО су му IИСКОЧИАе ПО челу, слепоо~м 

цама и врату; Био је то сад гуробан човек, туробнИЈИ 
но .. алочас ка:д· је прошао :tqJaj Миће. притајеног 1\1' мра-
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ку еркерске избочине. Нешто старији но .. алочас, 
погрб,ьенији. 

-Вј - учини .сажа,ьивq .жена, која 1КЭl11да није·· 
умела да цени снагу во,ье н свести. Њен је глас био 
несигуран, Пiреиеражеио прозукао, . . 

- Вј, ти! .Вј! Чујеш ли?. ~·:!'оНови, али Векооић је, 
не освриув се, продужавао СВОЈ од свега одвојени пО:. 
бедНИЧкИ одлазак. · · · ' 

- Еј, маrrори, ·па зар тако, ·без~? · 
У њеиом се глаоу ащјави прелуt{оiИна 1ИЗ које севиУ 

нека '?Уэиа М'\'И:" на прагу rpлa,~\i~.IПJ"UY очију, клецави 
др:.:таЈ шго НИЈе могао .да. ~е Векqвићу, сем .ако 
НИЈе већ заборавrю да Је икџ. с~ иекак:riу пра,ьу на 
неком тавану. . · . -- · 

Одлаз1<о је равномерно, уда.ооi.вају11н. се ПОМјКо и 
неумитно, и тиме подстицао њеиу беспомоћиу збуње. 
ност, губ,ьење слособиостн расуЈ:;ив,щ.а .. Ломила се· очи
гледНо, налињу~ се мал~о",.са .Свахим њеrов".. 
кораком н кад Је . Вековић стцгаq1.до ,отво .. · рених врата 
~о су водила у ~Одl{К[( с ..щ ~ериоmще и осам __ дево
ЈаЧI<ИХ соба, у КОЈИМа су пре,.,рата ста;новали студенти, 
женЗ; се одломи с места и. раэроrачf!НИХ.,~ју,_ !Г}>~е!што 
Сави.Јеиа, мараме спале с кщ, _ рашчупа:на, појури див...Ье 
И снажно упркос слепом сnопщању О НеRЗRВа два Лам 
вора с исце15еним фииијим руб,ьем (која су се испр.,. 
чила на "Yl'Y до ВековИЈ!а), п0јури с 0И111!М лудилом 
жена понетих ветром очајања,_-;; · ·· ... : 

- Стани!.- """"'VЛа је за Вековићем - СТЗIНИ ти! 
Будало једНа! . . .. · , ' · · 

Али Вековић се не окрену сВе дО!f.;ОИа. не дојури до 
њеrа вичући:. »Стани, матора .будало, _.шаллла сам се!« 
Тад севну ~о:юр~ .као .r,оли~ !НОЖ' и оНа се затетура од 
ЗЗ>IIIIXa с КОЈИМ се Вековић O:t<J>e!jiyO к њој, али иије могЛа 
да <:е заVС7'ЗВИ, I1Р'У'да'ЧК!И . IНЗ:Аете_ !На љега .и клону 
Ањi ~ве су се руке већ Сi<дОШfЛе око. ње, ц пре н; 
шго је Ми1!щ могао да. разабере шrа <:е и зашто се то 
опет дешава, Вековић. је .дигао пра,ьу. ill, дРжећИ је· ПО:. 
ложену на пруженим рукама као на пОслужав:Нику, 
врати се IМ~ту где су се м~очас !'Ледали ощш~ које 
су се псе~ њvшиле к мирисале. Преображеи, прав, не 
~е ОИа.Ј смо.ждеии седи чика,. јак, као бик, ВековИћ 
Је,. сав тврд и чврст, носио ону гломазну· жену, не оСе
ћаЈући њеиу тежииу, осврћући .се у nотрази за местом 
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и rоворећк ·за 'све то ;време својим мумлавим. медвеЬИIМ 
басом: 

- Шrо волим курве. Што ВОАIИМ кад је жева 11<урва. 
Што волим. .. ' 

Нема победе овесm. Нема вomel М!И:Слио је Мића, 
аЛЈИ пре но што се следи Од iУЖаса, с'I\ИГАО је да ;м;у се 
учини да он то место Вековић:а !НОСИ, исто, на рукама, 
ону девојку у белом. Вековићеву поћерку и, не зна шта 
му је, зар је он т~ ... '.' _ . . 

И СЛШ< се у нстом/М'ОО'Новеwу. Да МЈ\f и она НИЈе 
љубаэюща. То би било·' страшно. Но ошах поМЯСЈ<Я: 
немоrуће. Било му је вр>'о лрија11НО шrо је то "7"огуће, 
тако врло nријатно Да· rукори себе за то, за та] поро:к, 
дm< у МНСАИМа rледа себе како 8ОСЯ Вековићеву nо
ћерюу на рукама и , Мlј>МЉВ: Што вомш юурв~!, Не, То 
би била ;издаја, а ја 'то <НШ<ад нећу. , , · 

Праља, с _левом испуца.л.ом руас.ом заnьуреном У 
овиласту пеиу \њеrове Косе беле као с:апуница, оба:вила 
му је '"'I'Yl'Y око 'избра3давоr сељачкоr ,врата, """: шћу
ћуреиа, зrрчеНа 1 И у <:kс1'И _мах oпyurreнa, r.л~а:ла Је ~
роко Отворених очију у стрму тававяпу и реrке лрорезе 
изме!Sу црепова · кроз које су, осетМ!Ви као роrовя оr
ромних !11У'Жева; nрОдирали ленмром ·. извучени жу.ти, 
наmутя сунчевя зраци. Ништа није :ви;дела. Чему, кад 
ју је он носио? . . 

Мяћян nоложај, н доо:ле немоrућ, nостао Је веяэдр
жљиво стщан кад је В.ековић спусrяо праљу на 11<0pny 
још··пуtНу мокРоr, :иж.мИканоr рубта и ~ах заТtи:М пао 
на њу покривши је целу својlИIМ rоростасним телом. 
Мића осети оштар бол, прво под _лoii.a'I'IЩoM,. а одатле 
се бол разли свуд;'као да му се распрсло лево, засењено 
плућно крило. Вековић је почињао да· љуби жеву. Св~ 
је то эначило дубоко одвратан пораз.. фасЦННИРајућИ, 
болан н до суза несрећан nораз. Т111д ]е осетио навалу 
моралНоr liнушања, npafDY ;,..,ањеву, лроrесrујућЈу OIМI>ty 
~ације, роА.ИКО више ·што ra је то све,_ упркос 
ИНДШ1Нацији, дра-жило, еротиэирало, а то !НИЈе хтео, 

~НИје хтео. . . . _ - не ту! Не ту! - rоворИАа зе -жена, нев-ИДЈЪИВа 
nод Вековићем - не ту. Вщеће 8аС! Неко ће нанћн! 
Не ту! Не ту! - · rоворяла је неаmорннм шаnаТом .и 
Мића би iВОЛео да све Жене и ма:ј:ке, н она коју tm]e 
знао,· з..,ри:wте сад свуд по свету, · зазнвајући У nомюћ, 

и nочиу да 11'""1' Вековића и уједају .. као ТИ!1р1Ще. Можда 
бн се тад" он у овом часу nомерио н ""'Ударао штаnам 
Вековића као пса, _Rao давно оне слеrњене псе, као анда 
!<ад је као :дете сломио nсећу к:ичму оним слеЈ:IЛ:tеним 
nсима који су то ЧИ11Њ1И nод nрозором Јелкнве куће 
ry тр~ кад се она, Ј е.лка, враћа:ла с часа иаm~Ј.Ра; 
~ ниот.к:уд се шtједна жена !НИје јавила криком, а ова 
Је, невидл,!ИВа, пoКAOIIl'Deнa, rоворила же..ьно оно своје: 
»Шта то радшп?« које је понавmала :Говорећи ст$о:' 
»Шта ти то радшп са М'НОМ, неко ће доћи,· драги, шrа 
m то радиш са I.М!НОМ, сву ме раоnуђ.iи:, шrа то радиш 
са мном, iL?т~- ћ~ бити са мном, сва; .сам се нЗ:јежила, 
сва rорим, ЈОЈ, ~ема ~м:е, нема, ~ема,.шт~ 1'ГИ то радшn,_ иди, 
сва сам се IНа]еж.ила, сва на]~а, али IliТa ти_ то ра-. 

дrи:!Ш,, чуће IНЗС неко, чуће ... « .Вековић јој на то море 
узру]Э!Н!ИХ, врућш< речи одrоворн шюрrо .басом: 

- Нека! Нека! · · · . . 
Њене су се .речи сударале_ лако Као сен·ка .cлemrx: 

МШ!lева у .летљој ноћн теш:кој од Же!ј/' <Која још i!Шје 
прошла, уnркос месечшm: nrro хлади ~~жу али не и .Ш
нутряцу у којој се раћају луде жеље; њеве су болеQВе 
речи, нЗТЊIИЛе као мушму_ле, удара.л.е о ТаtмН'У стену ·Ве
!!<Овићевоr тела; ОШЗМЈУћеве сударом, раоnрака!ВЗ.Ле ·оУ се 
без дејств~ и онаrе •Као њене !П!Dоонате, !И:СПУЦале руке 
што су, С11ИОНVIе у немоћне п~, ,~рогко !ВИСИЛе 1НiИЗ 
корпу на којој .је .лежала по_леDушке С .теrом од сто ки~ 
лоrрама на себи. И !Као да је ~ овом Вековићевам не
марном: •Нека, .нека!• била .щюбјашњива снаrа убе!Sи
вања, врло разлОЖtНИХ, . 91На Се после ~r овлашноr-:. 
»Нека! Нека!« смнри, yтmna, ryQel;eнa: да ш. !НИКО. ;вшпе 
11еће виде'IIИ, ни чути, да је њен $:емир .био безраэложан 
и да чак, и ако их неко и -вц.џr,'и._чује; iНИШТа то неће да 
МЗ!р(И, јер је он дОВО/оНО јах да тоr некоr занавек учини 
неmк.о,4;/DИВИМ. Мића се НЈИје ·моr.ао да· помmсн:е,· :х:иm~о
тисан. 

То и јесте .најс'l'Рашн:ије, било је одвратно, али фас
цшшрајуће. Миоrо се није ВИдело: изме!Sу процепљених, 
стубастих .AIИCI'OBa лежао је Вековић скоро непоМIИЧiНо 
и на љегов nлшпэлш капут боје непреврелог моравскоr 
дувана пэ:далн су немоћян, р.;д<'>зналн rпужјп роrови бо
леоноr сунца. Преврнута су.к:ња~ беласање танке кошуте, 
.м:рте ,меса ... Није могао да оДе. 
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Ника.д ја то не бих са оном .женом у белом. Преко
су:гра одлазlfМ. ,;шта ти радим?« питао је i~ШЮИСТИ~рајуliи 
Вековић, »UПа ти ра:д:им?« Ниса:м: ·развра'I'Юiк, то ·је ·_-[ю. 
рок, а ПОроК UfИI<aд НИје сам, ОН се јавЉа !УВЕЖ у Серији, 
6\>ооНУо је као жар, •Кад је np"""a одговорила на Веко
вићево IШТ.аље rлаrолом ш псовки, мени није страно 
Нmnта што је људско, али у данашње време, и то се 
питање nринципијелно -rреба МА посма-rра; Вековнћева 
се крста нису М!ШХала, и он је наRеАЈНо rлf\A,ao на то пи
тасње. »BOAШII А1И ка:юо то р31А;ИМ?« nиrrao је он, а оНа је 
одrоварала да воли, да страшно вомr, јецала је да воли 
кmо он ради то што ради и Ми1iн -се за трен чинила Да 
та реч звучи ЧЈИСТЬ нэлазеliи 113 љенИх уста топло отво
рено, без мис.ли ii<.Oja би прљала, ·али се ражести, ifla .. 
iоутИ на себе јер је немогуће биТи· са.мо тОЈКав. Попусr
...ьивост nрема једној слабости отвара арата новим сла· 
бостима. »Нећу још, нећу, не бој се, неhу«, rоворио је 
Вековнћ и Мнћ!И се учиНи да ra је :дота:као l8pYii талас 
нeмorylier, эној.ШЪr ветра inтo се ПЯЈркајућн i0.113RO с мо
Кре корпе и би Му наrлО rадно, од те ~ьубави, тог преВрм 
Нутог меса преко корпе што стење, изГОвара сирове речи, 
тоr npeвpнyror рЗзrолићеИоr меса што се qдара, одбија 
И qjypyje у АРУГО и дахће. Не, данас се све то не би 
смело, Не, би смело тако .. Сувише се !l1ИНе На све Стране 
И борце чека смрт за СВSI!<НМ yrлoid н муке C11j)IШII!Щje 
од омртн, муке које се не моrу а морају издрЖатll и 
ЈШаК :иэдржавају насwоем С11еС'11И над nриродом тела 
urro би да не зна за морал !Кад бол забоАИ, · аАи ипаК 
еаенаје и одоАева; али Иnак ~ас је то· не:дОСЈ:'Ојно и 
горе, даиас је То издаја. ·»Је лм m лепО? Кажи колико 
ти· је лепо?• М\'0«\ао је . Вековнћ а она рече да јо} је 
c-rpiШШIO лепо и за јеца. Вековић је тад, упита шта је ·то 
лепо, и она рече реч коју Мн/iа није ....слно да женска 
уста моrу да язrоворе. Пра~оа је rоворила ту реч, понав
љала је тврдећи да је слатка и стрЗ!ШiНа, дак. не поче да 
кркља муцајrући, давећи: се; не може :вшпе да иэдржи, 
говорила је, не може. Онда је почела да ra зове да доЬе, 
да доЬе. »АоЬи дparn«, зв.ала је, »доЬи, доЬи.« 

Говорили су страшне, ,речи и нису се ничеr стидели. 
Бил:и су у том часу с.тоiјОстотно себични, одвојенИ од 
света, без остатка ~а иЩrа друrо, ча:к оу били и без 
способности да се замИсАе· ·како су· ружни· тахви, поМ~ 
шани, и м се виде како Објективно нэrледају. Као rion 
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на умщи. Јелка је наилазила Н11З улицу и моrла је да 
~ псе, а он то никад не би могао поднети .. Ударао 
Је псе сво:м онаrом својих дванаест roNtНa, ударао· их је, 
а они се rнису могли да одлепе, ЈеЛ!КЗ. је долаэи:ла све 
ближе, НtИСу моrли /Jil се одлепе ове Д(ЈЈ.{ rорњи пас није 
клонуо прелоМЈоене Ј<ИЧМе. Тако би и Вековића 'I'])ебало. 
Ноrом. Пра~оа и он су створили свој •топли IКутuћ«, 
~лирали се, и они .ШШП'а mmre не маре шrа је и како 
Је на свету, у ОВОЈ 3еМЈЬИ; љему и npatD-и добро -је 
и .лепо. • 

Себична и одвраl'На је та љубавна IП'ра у својој теж· 
њи ка апсо"'УТЈЈој лакој пријаmости, том rpeи\rncy ..,. 
ван времена и nростора. Она тражи ,4i8a цела човека за 
дезертирање с попршцта. У овој, 1942. rодннИ љубав је 
у служби иепријате~оа. Мића то :није МНСАИо речима у 
себи, мисл;ио Је ИНАИI'Ю<Раиим осе!iањима, маље nрщпэ
НI!!М. Али Јаснй nомислн: значи и Вековић. 

То му се учини •монструозним, али и праведi!ИМ И 
ма rкоА~НКо одби ј ао да то схвати озб.и&.но, та 1МУ се mPe:r~ 
поставка свиЬала: ТОАИI<И се .борци данас АИПЈавају све
rа, а . ""' ту :"убавника нэводН. Али неће I!Заћи, Није 
ДОСТОЈан. Т~ је !Тад. ПОМИСЛИО. И urra ова ЉубОIВ пружа 
људима КОЈИ се МАЈУ завести њеном песмом? Трзаје у 
ршму СЛ\"ЭИ, у грчевиrом rамт""'У """'\'ћханоr лшовора 
мождине? Докле ће људи биrи таЈКо ианвно слепи 
и слаби! 

Али велики Вековић се срозао. . 
. Вековић се више н.ије мицао. Замро је. А Мића је, за· 
Ј""УРен, у себи умрао псе, иа УЈ\ШIИ :детињства. Они су 
цвилелн врrећи се у КIPYI'Y• 0111!1Мају5и се м ЈЮбеrну, 
У ~"""" да се раставе, привеэа.ни задовољством које их 
НИЈе nуштало, неспособни да 3aiii'I'!m'e себе, с наrоном 
самоодржањ.а ry откаэу, у слепој функцији продужења 
~е, што Је и ту пред њим '\'Н'11ЩТеЊе себе. Вековић 
I!IИJe био !ВИШе оно што је био. Песник. Борац. За,<:тОIВа. 

А Миhа се осећао понижен и m~еван, осрамоћен и 
ЈDут, Јоут на све што је биологија понудила човеча.иству 
свету. Кад би једним ударцем IНore моrао да искали н~ 
Вековићу серије и серије уМАраца које је на!Менио rом 
болу, разочарању, блату и паду! Човека, .ьубав, <Као и 
друш~о, -rреба наново створити иа друmм основама. 
У. то Је био убећенији но икад. Вековић лежи на nра,ъи 
ПOТ1Iylio немоћан, сасвим эамро човек коrа је за два 
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дана цела зем.-ъа и напреАНо човечанства требало да 
сма11Рају уэором, примером. Унутраппье, још неуста
.&ене ре"Ш ·клупчале су му се у глави и души и ни~ на

лазиле снахе да се изговоре и обасјају ra; ~слом. Цр. 
венео ј е и црвенкло га је :qаралисало м Претварало m:ев 
у еруrщије белих и nлавих иесиосиих муња што су 
~<ра:rnсим зевС>!>I!IМа искрича.ю врцале пред њеrовим уко

чен!ИIМ nоrледом, nред ким: се !И АИВЈЬе очајаље ШТQ га 
је скопало за врх срца јав.л,ало као тупа, ХШIНоmсан:а 
туга. Зашто је остао? Пребацивао је себи. Што није II()o 

беrао чим је видео шта ће да се дoroN!I? И сам ужива 
у томе. Зато. 

Све је унаnред знао, чим их је уrледао. Зашто сам 
то rледао? САШ<а девојке у белом с ЛIЩем у оrледалу 
освет.л,еном с· rrpн сијалmtе, свирепо блеаrу и болно се 
уrасн. ААИ се одмах јави жеља да се то IOIЗIПil. И Ве:ко
вић, и ја сам - криви смо. Зашто СМо< ocmo. Он збоr 
свега. Преварио нас је све. Можда, моЖда см.< остао 
эбоr оног ·код !Мене вазда: будног интереса за ·ыуде с ко
јима сараЬује.м:, иrн.тереса који ме је и сад задржао 
очајоо при:ковЭЈНИМ за то место, место с коrа је неви
ћен моrао да вц.щ и чује н доће до оодатака који ос
ветЈЪавају Вековића друкчијеr од свеrа што се досад о 
њему знало. 

Да, :интерес за ствар га је задржао, буД!КОСТ, не ра
дозналост, не радОЗНалост на првом месту. Али Век.о
вићу се треба осветити за све. За бол који је нанео по
к,рету. За разочарање. Идол се сруппю. . 

Да >Шје остао, он не би себи поставио питање: Шта 
ће ова тамна м;р.л,а покошеноr тела, то. суманута, бес
ТИN!IО стења:ње на слобоN~~Ој територији? Коме ТО 11Р"" 
ба? Чему? Да упрља самю људе :који рЗџ\ЈИ њега ст..,.Јоају 
rлаtВу у торбу, да упрља земљу коју ће rазm:и н .разочЭЈра 
све који верују у љега. 

. Зашто да разочара? јави се у њему rлас <Који је до
бро познавао, гм.с кој!И се \'(ВеК jarsJoao с тшо nоД&ИМ 
разлозима неверице и сумње да ...у ни:кад НIИје било ла<Ко 
да на задовоmаrsајући начин одговори. »Сем тебе, НИIКО 
за то не зна«, рече му тај rлас. »Не кажеш АИ икоме и 
реч о овоме што гледаш, ко ће шпта дознати? Вековић 
ће остати -Вековић, песник, чије је опредељеље позвано 
да одиrра значајну мобшмэациону м моралну у лоrу. А 
и да се дозна, шта? Сви њуди то .раде IМ.ање-више та!Ко, 
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само ти ниси гледао како друrи то раде па ти је лако да 
изводиш чисrуица н духовноr шкоrща да би се оправ
дао пред собом, на nрвом месту, што .си гледао оно што 
те ~е не тиче я у шта НiИКО нема права да тура нос. Шта 
те Је ту фасцннирало и држало? ПубертегС<КО rвиркање 
1<р03 ~ <У собу 'f којој се iOAJVЖШ!i!<a СВЛОIЧИ! ·То 
је неморално! То. Мислшn ли да ће неко да се зrрози 
Кад чује твоје бестЈW<о сведочанство? Ниiко. /rJyN!I ће 
tliDeoкarrи; ,Браво, стари!' рећи: ће; ,Гле, ~ОIП може!'« ·Али, 
рећи ће Мипн: ,Ти, ти ен зшщтжио шнбе. Ти .. .' Не! по
мисли. То треба казнити. Преварио нас је. Бол нам за
дао, р300ЧЗЈрао иас. А 1)еМ тощ објек1Ћ18!Ю... шrети 
VГЛеА/У покрета. Јер да је,.место мене, неnријатељ· ... На то 
није мислио већ тада. То је отпор Борћа и Петра у 
њему. Hoћa.I..Wfdl са-ст.аиак који наставља у IIO'I'Pa3ll за 
новим ар:rументима. 

Оборе.не rА.а.Ће, Мића је сл.ушао овај и онај .. свој 
глас, тражећи противразлоrе за СВаюЈ: од разлога који 
су се, у ства,ри, ако их је добро разумео, практично. сво
АИМI на захтев да то све затаји пред другоэима и не ка
же мм да је видео шта је видео ··ив C'IIpaxa да они не по
мисле за њега да је неморалан, маетvрбаторсюи, подао 
Тарmф. А зашто? Зато што ~о сем њеrа није вrидео 
Вековића у блату? Глупо. Прва нетаЧЈНост. Ту је и пра
mа. Шта се зна о њој? ClllVPllo не ЧНiНИ ТЗiКВе ствари 
први пут. Вековић мора да је, ;у свшом случају, човек 
чија проШАост врви од таквих !Контаката за ([{Ој е ће не
прија<rеЈо брзо сазнати и био би луд да их не иск,ористи 
апелујући он, окупатор, на морална .схватања масе, ~лу
мећи индиrнацију и изазивајући је код lDYNII, како би 
IIOC'I'!Нrao своје ЦИ!Dеве: упрЈЬао борбу, застЩ. Не, ЧИ!Н 
није важа:н. Али послеДИ!Це. ПослеАSИ!Це. И зато, аiК.О хо
ћеш веh, МОЛИ!М, било је ружно, признајем,. rледаrrи то 
и, тачно, можда моје побуде у почеtU<у IRИcy биле иај
ЧШIIће, у ред'f, али зато што ћу се осрамсrШтн пред дру· 
rозима, да . прећутям то и дозво.лим да се ср'ра, можда, 
ynpma с.ве . . . ове до чега ми је стало ВШIIе неrо до жИ
вота? Никад иеће он да шра ни обје:кmвiНо, ни суб
јектив.но """'aiOIY иrру од које само иеприја<rељ ши
ћари. Па макЭЈр ra Борће и ПетЭЈр ИСПЈоували. НИ<Квд! 

Била би то лаж. А jeNOa !Раћа друrу с ТОТЗМIIИIМ ау
томатизмом који би, пре 1ИАИ после, довео организацију 
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у неnрилику, најблаже реч"'!о. Јер то шrо ра:ди - то је 
Вековић коr ннко од нас ННЈе знао. 

А Вековић? Он је затајио од Мирка, Бор!;а, Печ>а! 
РаЈКе н мене ту своју ману, свој двОС11РVКН _живот, СВОЈ 
разврат. И јасно је шrа заслужује за то! С~ено! Из
вини. Песник излази на слободну териториЈу, али не 
стуnа у редове Скоја, то .јест Партије. Да, алtИ и:мазн 
да се за.Аожи за- оне идеале; за оноr човека. СвеЈедно. 
Не. Бац'Ио бн своју пр~оаву сенку н на ~ све. 

Песник се полако ДШ'ао и сад, сrозећи, rледао IIPa!DoY 
која је отресала прапmну са мокре, нзrуЖ!!ане суюье 
и смешила се некако уморно, равнодушн~ и збуљено. 
nесник је двсао још увек бурно, закопчаваЈуl!н прстима 
дутмета. · 

- Наилазmn ли чешhе овуда? 
- Понекад - промумла он. - Што? 
- Ј а ту често перем. ПИтај само за мене. Ех '- иа· 

смеш·и се - а m и не· знаtЩ како се зовем. 
- Како се зовеш? · · 
- Милка. А ти? - упита. 
- Ј а? - учини Вековић и рече без наЈГласка -

Мнћа. 

9 

Март, тих дана,· то поподне, те нOitu. 

Оне ноћи је дввно спавао. ~о је саме. врхове, 
иамрштене, В:И'ЦС.е и_ ~едре, и себе у колони КОЈ З; с_е. не. 
уморно креће с требена на требен, себ~ како ЈУРШШI, 
бива n:poctpe~oaи метк(?ом, али не пада,· Jet? он н:е може 
да пonme. СаЉао је како се редови иеприЈат~а раства
рају пред. њвм, како Немци f>i,rжy руке предаЈући ~е, и 
како падају· мртви пред њим. И како. му се борци диве. 
Ко би рекао, 56 му је roДИIIa, а брз. Је као око, ~а да 
је мм.лииа,. као Младић се извлачи уз брину. А и ЈУ"ак 
је, јунак. Видв се дОбро, стара школа. 

Пробудио се и наставио да машrа. У ApyroJ сОби 
је мирно дисао Мирко. Колико је прошло од оне иоl!н? 

Мирко је отпутовао кад· је завршио састанке_, ~~ 
ције н своје иарочите Об""ештајне ·nослове збоr КОЈИХ 
је највШIIе и долазио овоr пуrа и рекао му, на растанку, 

да за десетЭIК дана буде спреман. Поскочно је Вековић 
и заrрлно Мирка и Мнћу, којИ је требало· да иза!;е за
једно с њнм. Мнћа с још двојiЩом непознатих друrова. 
Вековић се радовао као дrо:е. И Мића се радовао, ади: 
он је умео да савлада своја осећања, био је још nрави 
идеални илеrалац. АЈ.ще му је казивало само Оно што 
је смаtрао да треба да у том часу каже, ·а сад је, као 
и увек, мислио да юrко не треба да види к.ОАИК.о се сам 
радује. 

Настали су дани уэбуllења, нервозни, у.Журбанн да
нн у којима оу сати јурили пролазећи суиовратом бр
зином, а цело nреподне, поподне, ноћ и,· yoiDiiтe, свИ 
већи Ј1РУМеНИ времена стајали су иnак у месту, као да 
никад неће клизнути у прошлост. Шестоr даiНа Мнћа 
му је рекао да омазе накосуrра. Вековић је још истоr 
даиа одјурио Ани да се опрости. Она ra није нн поњу
била. Као никад nостало му је тад јасно кoAIIIКO је воли 
и да није било ror путоваља, те :Наде у нове, незнаю.~је, 
баснословније сусрете, стихове, н ~оУбави, бно би уве
рен да никад ниједНу жену неће волети као ту АН!{ и да 
Ш<Кад још мушкарац није волео жену као Он њу. Писмо 
је юшло доцније. 

Прошао је НПЭIК још једаи дан и Ана је дошла да 
од!Несе њеrове pyкomrce. 

Вековнћ затвори очи. Увреда ra је nекла. УiВреда? 
МоЖда ~оубомора? Није он щбомораи, али. ои ипак није 
нн Aornн К'!/РИР. Зашrо ен то '!/'ЧИНИЛа, Ана? 

Он је виде прелепу, какву је волео, прене:жиу и 
упорну, фњксну као суманута мисао, сву КО!Щентрнсану 
на Мић:у хоме Ю1 име юrје знала. 

Као неки јадни чика-Чиi<а одвео је ПИ'СМО. Није 
имао сиаrе Да јој се одупре. Узео ra је и однео. А Ана 
тим mю:мом оитурио позиаа Мнћу себи, но Мнћа је 
не во.&И. 

- Може ли Мића да је воли? Да цени њену МлЩ4.0Ст 
као шrо је Вековнћ цени? Да разуме њену лепоту н 
душу као шrо је он разуме? Зна ля, уоmпте, Мића да 
воАИ? По нечем неодредивом, по нечему што је више 
осећао но шrо би знао формулисати, Вековнћ је био 
уверен да Мнћа није од мушкараца · облаnорних ·на 
жене, мушкараца rрасположивих, увек радозналих; ако 

не и гладних жена, увек з~еиих, ако не и зз.Јоубље
них. У з то неискусан · и невеШт у mм стварима. А nozшo 
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је такав, а такав је, Мrића ће је разочараm, нанеће јој 
бол, измрцварити. И зашто онда све то, та њена mубав, 
не, та њена жеЈDа, зашто сада . . . ка:д нема наде, КЗ;А 

Миhа одлази као и ја, прекосутра, кад ?.е и Он, као 
и тоЛШ<ЈИ друm, погинути? Зашто ће јој сада кад тај 
контакт не обећава НИШТа и не води IНИЧему? Шта је 
то Ана осеmла у њему? Мужјака? У Миhя? Смешяо. 
Претанак је, савитЈDИВ као жонглер, црв једm без кос. 
тура. Чиме је само могао да избезуtМIИ такву жену као 
што је Ана? Чиме? Твојим nричама о .Вимmом Коњицу. 
Првом .којом. си је загомщао, друnима кој!ИiМа ои хтео 
да yrracmu ш.амен. Пос:гИ!Гао си сущютrко од оноr што 
ои хтео . 

.Вио је туж""' од пита;н;а и ОдrовОIРа које је себИ 
давао. Био је туж.З.н, а своје је rоДИIНе осерао као не
правду према својој првој, правој и тек проиаћеној 
~оубааи. То је било у питаљу, младост. Мића јој се 
учинио истинсюи млад, истински мушкарац .. Преварила 
се! Како се преварила! Њој не треба такав мушка.рац 
као Мића. Сасвим дРукчији мушt<аЈРац њој треба. Био 
је утучен . пред подне кад је Оl'ИШАа, био је убијен 
гледајући nиомо .које је лежала на пустом столrу као 
казна за све, све што је зло усmнио у животу, за прис
танаrк да живи и остари. Снага је . O'IIИiliiЛЗ, говори му 
то IШОМО, а жеmе, а тубав остале оу да ra муче и, муе 
чећи, ка:жњавају за све. 

Немогуће! бунио се он. Она не оме да ВОМ< оноr ба
лавца. Патиће. АМI је тад опет виде у мисм.ма. 

Било је рано прол~ће, зима јощ; јесење се лишhе 
тек појавило као обарено испод снега и лежала још не
просушено, на.тњило на црном асфалту булевЗIЈ)а, пО 
сrоверовима на којима су почињали да бубре врхови 
юрана НЗ!Д поiiiЈi:lу.ача.ним стазама терасастоr Калемегда
на, који се д:иже над рекама nпо се ујЧГРУ ДIИ!Ме од 
магле и двадесет чеmри часа на даrк отичу, О'l'!ИЧ\", ОТIИ

чу, отичу rиспод непомичних бедема и оrичу исnод пушкар
НШЈ;а караула које пркосе стојећи старе, омmrајеле, 1рУАе. 

Било је рано, рано пролеће и Ана је тоr преподнева 
трипут долазила и односила свеске, рукоrшсе, понеку 

књиrу и свој nортрет. Иако иаручеи и плаћен неку ба
rателу, опадао је, по Вековићевом уверењrу, у најбоmа 
ОС'I1Варења оног даровитог младог, :к.ратковидоr, nрерано 

несталог сликара. Кад rод би .AIИI'ao очи с хартије или 
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кимrе, сусрео би њеие зрачие очи сјај<них, порцуЛЗ!Нских 
беоњача, те . врашки интелиrентно резане очи, дуrачке, 
отворене, тајанствене, дивЈDе и он би се· с див.&ењем· се

тио мајстора од непуних 30 rодииа који је успео да пр<> 
несе на nлатно Анииу уэнемирујућу једностааност, ону 
несхваrr!оИВу реалност праве жене, све оно што се ст.ра.

оно с :њо:м: нуди отнмајући се у исm мах љубави и уму, 
а што је на љищу тоr пор11рета било npиoyromje ио иа 
иједном АаЈуi'ОМ које· је имао nрилике да с одушев.л:.е-
љем гледа и· воАrИ. • 

Седео је налакћен за свој·им ра,4јШfМ столом и, Та!КО 
наслољен лаrктовима на ту већ ПVCIFY ш.очу од полиТи
раiНОr руЖiИНоr ;дрвета, rледао пут празне IНИШе, гле~ 

у сто МШiен mюr нереда који је давао тако жив и .щ>аr 
изrлед тој плочи, rледао у живу Ану. Волео је. Једииа 
·жена коју је после Реје-волео mубЗ!Вmу, осећањИ!Ма. Лела 
није представтала н-иnпа оэбиtьно. А Шiак, због ње је 
пре две rодиие хтео да остааи Ану. 

Ана је оо:rварала "fiAШ<JY актен-таЈUШ<V од ри!;е ов:ињ
ске коже с последњом партијом рукописа, а њена слика~ 
окинуrа са зида, лежала је На зеленој фотети крај на
ранчасте ниске и здепасте ка.л:.еве пећ!и. Нало.tЬу је ду
вао неки шаша:ви ветар који је већ 11рећи пут од ју11рОС 
мењао омер, али и Вековић· је •мењао данас расположе
ља, час радостан што одлази, час безнадан Што оста:в
Јоа Ану, иервозаtН као увек пред nут, пред одА\'КУ, пред 
mсање, пред претварање вина наде у :юрв реа.&н:оСти, 

да!оШ<е, пеоме. Осећао је мукло како бије празиииа из 
эатвореЈШХ фиока, осећао је њихов Гла.Ан:и эев, а пред 
собом - пустош празног стола за којим је од деветсто 
.осамнаесте до .Данас провео највеhи део свwкоr од сво

јих дана читајући, раэм~И~Ш~оајући и ПИ!11IV!1!и песме, тоr 
стола за кој!ИМ је провео најбХшmји део _живота, ј~ 
прави живот у ком су жене биле подС"111Щај,_ трув песка 
од коr се ту щчила спора бисерка оуэа, седео је ту за 
том плочом: у коју су rодине уреэале боре, запа.ране ко 
зна како нокТIИМ.а за време ~~рча писања, за том плочом 

повинутом, улеrлом услед сталног притиска долактЈЩе 

и влажноr вpyher длана, тог -стола иэбmуrваног мрљама 
МаоТИАа, сенкама брига које су .л.ишиле нека;д сјајну по

:Лif!!УРУ свежин:е и ружичастих свmаца светл'ОС'IIИ и сен

""' проэра'>Н'ИХ од радости. 
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Ана је својим ЛeimiiPacmм IIpC"1'1!!Шl эаmарала пре

пуну актен-ташку и он је тужно гледао нествЗ~РНУ, пау':" 
чинасту _rиnкост њеног мачјеr струка и мукло осећао 
празнину фиока своr стола, Ов~је главе и · ~or ср~а, и 
био је врло тужа:н, утучен, rотово ту:п, -као ·nромрзли ПР:" 
сти набрекли од зиме у ноћи ш:иибаној бичевима коша
ве, као одРвенели -крm прсти.· из којих испада перо. Је 
ли било хладно? 

Није било хла;<~~Но. Последн;их су дат. падале кшпе, 

дувао углавном југо, а од jYI'Poc оу се иаизменично эа
хуктавали источњаас., смекшали северац . и .. м.лак, ско-
ро топао поветарчић и није било хла,А!Ио у тој соби с;а 
зидовима постав..ъеним од пода до врха I}{}Ьиrама ЧИЈе 

сУ веселе и строге полеЬине nозивале душу на емир~ 
Али је.о;на би ватра добро дошла. Са>4о, НИЈе било ии yr
/DЭ. -ни дрва у rраду. Окупација. А он није имао електри-
чни камин као Ана. . . 

Оставила је најзад ташну на низ:ш<,. окруrао сточић 
од стакла и кова.ноr rвожt:.а, погледала _ ra ОИИIМ оЧ!И!Ма 
Са слике И како се .В_ековић није мшtаО, насмеnmла- му 
се охрабрујући, пршuла му полако и без колебања, као 
увек, и пружила руку, до.бола стварно: 

- Кад заправо полазшn?, По ПO,Ail{e? . 
Није знао тачно. Речено му је .да од cyrpa у подне 

не излази ИЈЗ юуће и буде спреман. 
Ана стави своје рукав!Ще на сто, обиће га и Веко

вић осети како га додирује небеска плавет њеноr капуrа. 
Испод капута је дисало њено вретенасто, савшАМВо те-
ло; напамет је ~ао Сву свеж::ину љених 26 година. . . 

--' Жалшn ли? - упита га - је М! m ~о жао? · 
Вековић је осећао мекОту њене руке у коси, али ни' 

је дИзао _главу, нешто nригушена~· неизреЦиво ra је ~ 
эало за аорту, онда хтеде да устане, да се испрси пред 

њом. 

· - Седи, седи, мшм. Знаш да си ми драг! · ' 
- Драг само? - лецну се он ·прв-и nyr слуrећи зло 

- зар само драr? · · · . · · 
- Затвори очи! ~ реЧе му она озбИМiо - ја ћу 

адмах отићи. Хоћеш ли да дотле говоримо .. мало без 
везе? Као кад се иrрамо;· хоћеш ли? 

ОН потврди. 
- Драг си ми! - рече она oвлa!lii и насмеши се-
- Зар ме не ;воАО!Ш ВШIIе( 
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Векоаић к.шмну главом и промумла: 
- Данас ююи Ана. Ана би требало да је иста, чи

тана с оба юраја, првоr и последљег дшtа- и, поtШЊући 
НIИХОВу -нrру говореља без везе, он nромељеним сласом 
"ИКIНУ - кел-нер! 

Она се трже, насмеiШI весело и ·vmrra: 
- ВоАIПе АИ, rосподине, рибизле? 
- Да - уздахну Вековић - :волим .рибиэле шnико-

взие црном радошћу. Кажу да је то добро за лење душе. 
- Знам, драги rосп"днне, али сви оу . црнци на од

суству, сви су осмеси у служби. 
- Ох! - рече Вековић - не :идем аЈКО 1МИ не дatre 

своје срце. 
- Вараш! - rнасмеја се Allia - то IИIМа везе. 
- Онда -идем! - ..ьуг-ну се rпескик - ја са.. тражио 

црне звезде од шеснаест савесm, а не суву cyny на пра
зном длану. Шта ће ми то? 

- Немојте .ићи, драги босе, пmиковаћу вам својим 
црвеним очима див..ьач вашег рибизластог очајања. Са 
зем-нчком од плућа, то прија. 

- Да не ornyryjeм? 
- Не, босе,- продужите.-
Вековић учини напор да не >I!ИСАЈИ. 
- Црвено не -иде с црвеним. С :вашим оновнма до

бре.би биле-· 
Слабо, али Ан-н је. било овеједно .. 
- Обрали су нам ..".,...,, Дошао је и сшюћ Вилин 

КоЊШ\ и обрао их. Имао је ·Тело од челичиих опруrа. На 
његовим образима било је улегиуl!а направ..ьених по ме
ри мојих труди. Уморио се оА Стајања. Долази ноћ. 

Вековић диже глаВу. 

- Вараш. То има везе .. 
-Нека. · · 
- Он не постоји. 
- Видела саљi га у огледалу. 
- Али он није прш.iетио тебе. Он ии себе не ВИАИ 

у огледалу. 

- Он није слеп. Нешто """" .......,.. 
- Оно што ће. бlm<. · 
- Али он јесте ... 
- Будућност. Њом соли 'бомбону у устима. Он је 

аскета. 
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- Аскета у О!Ш<Ију. Мушкарац. Зашто нећеш да ме 
упознаш? 

-Он не воNИ иикоr. 

-Приче. 
- Њеrова је ~Dубав апс11ј)ак11!1а, без nредмета. Бес-

пре.д/Метна. 

- Разлоr вшпе да il'a вољим. Он паrrи. 
- Они који поричу, не narre. То оу ем6р1ю!1Н оноr 

што ће бити. ДИШу на шкрrе. 
- Не nричај. Видела сам ~а. Зашrо ме не познваш 

да доћем кад је ту? 
· - Хоћу да ти уштедим ИЗАШШtИ бол. 

- Ти ои ми ra задао ry овоје ~рем:е. 
- Светиш се? 
- Не. Чини ми се да ;воМШ. 
- Али аи те иеће разумети. Он би да мења маrrе-

рију света, не саtмО њен раа~оред. 
~ Ј а ћу се прилаrодИТИ. Ј а то ..,..ем. 
- Нећеш моћи. Он би да уюmе. клаоне раалш<е ИЗ' 

мећу живота и смрти. 

- Он је Rилнн Коњиц. 
- Он траје један дан. Он нема црева. Ништа не уно-

си у себе, 
- Има уста да 1Dуби. 
- Он спава у :~<ревету с црним ча~ршавнма. Ои мис-

ли да антил:ибидо смрти !МОЖе да обори живот на обе 
nлећке. 

-нека мисли шта хоће. Он је невин. Ја волим вр-

~ Невиност !Не ~ди ар~ која може бити само 
чежЊа остарелих проституrкя " пасту>sа. . 

- ВИЛШ! ће Коњиц бити оутра. силована девојЧЈЩа. 
Прекосутра нек бу-де и ЖА!Јебац аа«> хоће. · . 

Ана престаде нагло, клону. Он скочи. да Је прихвати, 
али она АИЖе rлаву и nогледа ra. Веnrовић Уэдаl<НУ· • 

- Не ще даиас! ....:.. р'ече он rорко. Ана се НЭ.ЈЗад 

сложи: 

-Не иде! 
Али одмаос nокуша да се насмеши. 
- Што нећеш да ми кажеш како ·се зове? 
- Не смем! - шai»>Y - они !ОУ тајанствени и за· 

брањују то. 
- Хоhеш ли ra видети Д81Нас? 
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- Не знам. Он стално ради. Трчкара. 
Шаnутали су сад !И аи и ана. Није nрестајала да •а 

милује ·ПО КЈООИ, 
- Бо.tое би било да :кажеш где станује и како се 

зове. Хтела бих да м.у однесе:м !Нешто. 
-Шта? 
Њен шалат задрхта у 'I'ИIIШНИ IКао ухваћена рибица, 

баш ~ЗIК.о светлуцаmо, rрчевито, ПА:~оанато, сребрно, али 
рече Једноставно, скоро сурово; 

- Писаrмце! • 
. Вековић се <;>кРеиv да је IПОГледа. Дрхrала је mxo, 
ј"":"а прим"':"" је дрхтала " шаnутала бРзо, брзо ~речи 
које су остајале у ваадуху "Реnерећи, светлуцајући хла
дне као улов плаве рибе IИЗбачен на жало 'КЗ!Меног села. 

- Морам! То је јаче од свега, од свега што осећам 
чак и за тебе .који си ми драr. То је iдорукчије1 чини ми 
се, могла бих за њеrа да умЈрем. Спавало је о~аtвна, ии 
се nробудила изненада~ npe два дана, улетело као от
рован метак у IМ<!!Ие, 1раопрсло се, rра3В>ИМ> 11<1Њ1>аду мш· 

mюна, •Корија!НДола, увукло ми се оод кожу сребрн!И[М 
АаiНцетама и за1Ћорило се ТЗ!МО, у мени, шлама и .коп:

чама 'fНУТРЗiliiЊИХ брошева. То IМе боли, боли ме СВИЈМе 
IllТO знам, сrваrри:ма, .мислима, обл3.ЦИ!Ма и m rне знаш 
како ме .све боли од уједа љегових очију~ кОјима ме 
погледао .. Сва сам модра, цвокоћем. Саrм.а се себи itШН!ИМ 
као овца х о ју је вук, ЗЗЮЈmШШИ се у тору, rрицнуо ма
ло под врат и IНЗаШао безбрижЗIН, anwaн да она сад 
јури као Ј!iИПНсmисана смрћу за њим, у IIIVМY. а виа све 
шта ће јој бити и зна да ће-је вук, чим огладни, појести, 
уншптити, разорити. Не знам шта nричам, не знам шта 
би могла 6Jrm та љегова немарна озби.rоност која ће ме 
уништити, бојим је се, rне бих хтела, али ни за шта на 
свету не бих могла друкчије, ОIIрОСТИ, хоћеш ли? 

- Дај nнсмо: Однећу му ra, шашава моја. 
Ана ra дрхтећи заrрли. '.ЗНам!• .Рече. Векавнћ нас

ЛУ'f'И Ан.ино т"ело што се rрчи, љене слабине које дрхте 
као од зиме и њен пољубац мек и хладан као цвет у 
јулску зору. Задрхтавши још једном ОШ11ј)О и кра111<0, 
ОДЋоји се. На столу је .лежао ск:оверат. 

Мюснула му је руком, хтела можда \1\3 !КЗ:Же •још неш
то, али је понела само актен-таmку и ~СЛЈИКу, и бешум:но 

· нестала. Њено се изазивачки бело лiЩе, сад као и увек 
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у некој топлој омаrлици ј,аре, !Наје~ом IИСТоnИло. На 
сцену се IНаrло спустила завеса ноћи:. 

Више је неће видет. АЈ.<.о се жив врат l!l3 рата, бн
ће стар за њу; стар је већ сада, она му већ. цретnоСтав
/Dа Мићу. На !раста.нку. Лепо. Опрашта се од Ве!<ОВНћа, 
а с Мићом проводи последњу Вековнћеву ноћ у rраду. 
А једанпут је cau.<O IВНДела Мнћу. 

Болело ra је то, болело али 'Ш1ЭЈК болело ин.телиген~ 
mo, с дивљењем, јер се дивио њеној IМуmкој раr=поло
живости, rroм њено:м: можда nоврiШtОЫ, али снажном за
носу I<OjM без ммлостм прелази: []!р6КО најдуб/Dеr, нај
трајнијег свог осећа:ња. Рад>< чега, !<Ol'a? НИ!Ког. Нмчег. 
Боо је уверен дВ Arila IНе волм ~оУбав,ьу Ммћу, већ њеrа. 
Било је то све знак Аlнине н~ивости - највеће сло
боде дос'I'I{ПНе жеки, њене окЗIНДалозно суверене рав
нодушности за МIИП111оења других, за бол оних :које ос
тав~оа. Безобэмрност? Себична безобэмрноет? Не. Он је 
последњм који би смео да јој ишта а!Шери и пребаци. 

Стајао је наслољен челом на прозор своје собе која 
је гледала на будуће калемеrданСI<О зеленило што ће 
букнуm одједном за неде~оу дана и .није вшпе !НИШТа 
на!рОЧНТО МИ!СЛНО. Био је само тужан. Тута је текла I<poa 
яwле бешуМIНо као песак urro nропада 1НИЗ грло пешча
ног сата. Ана Борћевнћ однела је н ооследњу торбу ру
коnиса, а он ће, заrузврат, преда'IИ· њеио писмо Мићи. 
Услуга за '!/СЛЈ\IГУ· Сад смо квит, rocпolio. Шта iЛИ му 
IIШIIe? 

ПОЭiИiВа га. Непознатог! Шта бн друrо писала та бе
эобэмрна .жена """' rкатеrорија? СrопостО'IIНЭЈ •.жена. Ј е
м<На која му није нн после трећеr пo/DIYIЩa била јасна 
до краја. Ана је носила ра:внодушко и пО>ЮСНО свест о 
расеја:н:оСТIИ својих чежљи, .као да је то :вар~а !Којом 
се треба rордm'И· Знао је још од првог дана дВ ће та 
иэневериrи, за неде~оу већ,. а истовремено био је CiИI'YP"" 
да ће ra волети, Као што је био :уверен да је волела сво
rа мужi ~ је живео, иако се даэа:Ла без стЩа и. ос
татака љубавнику, и знао је, не само њем1[. Њена је 
осећајност створена од противуречних и ћуд/DИ!Во па
ралемшх серија које се истовремено одsијају, не дају
ћн јој дВ буде ошкад сва на једном месту, rонећн је да. 
чува, као војсковоћа, своје резерве, један део себе за 
друrа анга.жооан.а. Она је 'lживала кад бн јој ,ьубно 
груди, али не мало пута му је, уж.ивајући:, реКАа: »Ос-
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тави, кваре се од тоrа!« А, ето, сад је сасвим пом,дела 
сва. '% '" 

Но· не желећи да мисли на ro, врати се срећним, 
ДЗИIИМЗ.,. RЗ\д ra је волела. Умела је 11'ад и ~да .не npotiV-:
штa НИЈедан. тренутак уживајући га најпуније, анrа.жо
вана до краЈа у њему. Али и кад је јецала од женоке 
среће и задовоЈоСтва rрчећи се под љим, она није при· 
падВЛВ cau.<o њему, иеrо и својој срећн и свом задовоЈоо 
ствv и ОТVА. .можда, онај њеrов ·vвек буА!НИ Шiтерес за 
њу све док ra није Лца нагло запалила. Без тра:јања. 
Дово~оно да rме она nрестаtНе да воАiИ. Да сам десетак 
rодина млаћи, мислио је -Ве;к_~ић, наmао бих је. већ да 
се веже за ~ене, ;ушао бих ЈО] nод кожу. Са. 56 је то не
моrуће ... Не. Не би liiИ даадесетоrо-ем .. омrку било 
лако да nх:тшпоми такво звере од жене каква је Ана. 
И можда ]е сав :њеrов И!НТерес за њу и св~ ње:rова ~о-v
бав и потицала отуд што није никад имао осећање да је 
поседује до краја, !ШТО је мушкарцу довомr.о да .се за
сити и равнодушан см.ирн. Но то и јесте оно щrо му 
се тоЛЈИIКо свићало код IЊе, то што му је онемоrућавала 
да се смири. 

Он је можда био мање свестш да је ro њено ве
чито резервисање за нешто шrо ће доћи~ то нешктуали
стнчко ЖИ!В/оење за будућност, то во!;ање рачуна о за
дово~твима .. сутрашмще, та способност NJ:' urreди и 
уживан.а д~ би уживала, чнннло Ану необично слнчном 
њему. Јер Је н он, пишући .песме, осећао да: још И!l<је 
написао ~ црВЈВу,_ као што Је, волећи-_ жене, био увер"ен 
нек~о да ЈОШ НИЈе Н3!ШШ110 иа ону <Щја би л"""""· (а 
шта Је то лепота?) опра:вдала сва безбројиа њеrова лу
таља, ту школу коју је требало проћи 1да би се једиом 
~аволело онако IКШ<.О је он 1МИСА:ИО да може и 'I!Реба и 
Једт:'НО !!!Ма омисла В?Л:ТИ· Године оу прола.mле и ои ии 
за Ј7д"У од жена КОЈе Једоса.д iИIМао li!Иje моrао рећн дВ 
МЈУ Је донела <1Н1У ~оубав коју ~е чекао. Чаrк ни за Ану 
то ~е би моrЗ;О рећи: са mвесношћу. ПонекЩА. 'МЈ'i се чИнил.о, 
~а Је бескр"Ј"'У хш.адарi<у ~оубimи nроћердао стуцавwи 
Је У ОИТШШI и да в~е не уме да волм. · iИ баш rка;о. је 
;о мислио, HШИIIIIЛa Је Ана. Алм н тад М!1/ је било одмах 
Јасно да му ни она није моrла nредст~љаm nраву ко-
начну ;оубав. Па Ш!ВК, била је М<:>ЖАЭ управо та .ъубав. 
Решо Је признавао, као сад кад му је измакла дефшm
тивно. Но а;ко је увићао сличности шмећ'f ње и себе, 
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био је свестан и разАШ<а иэмеhу """'· Чекајући да на-
11ИШе песму незнане још силовите нужности и сретне 
жену неслућених чари (а шта су то нес.лућене чари?), он 
је nисао песму за песмом и волео не.м:.илице Же!qТ за 
женом. Ана се увек чувала помало 1И ха.д се- давала, че
кајући .~>убав која је морала · доћи, и кад јој је .~>убио 
rpy IЏtJ. и кад му је, дрхтава и бледа, од задово.tЪСтва ша
путала: »Остави! Кваре се· од тoral« она је била ОШVР
на да ће та тубав доћи. Дошла је. А песнmс. је као се
.~>ак. И кад није празиоверан, он rата. И ка.д је прази?
веран, он је скеnтИR. V ту своју песму он: :више. !IW!Je 
веровао миоrо. Не мичући с.е с прозора, Вековић Је ту
rовао мад својим животом што је продувао као ·ветар и 
чинило му се, ип:а.к, Да он то мора да оде и одлази 'У 
часу кад је сав тај дим требало да се cmp~e у неки 
смшс.ао. Био је тужан што одлази, а било м;у Је и драrо 
што одлази, што је оста:в!Dа. Све што 'МУ је IIIpe. ~ да
на на неуспелом растаи.ку ин'I!ИМНО ·рекла, било Је ЈеднО 
тихо и самосвесно: 

- Ј е л' да ћеш ме брзо заборЗ!S!m{. 
Више ирС>.НЈИСm~а же~оа неrомr mrraњe. Можда и сА~у

тња оноr што ће доћи. Што је ДOIIIЛO cyrpa, кад је .први 
пут ВИiдела Мићу. Cyrpa. Проклета сутра. Тек ra је ви
дела, и сва љена неактуелност којом је ~жала уза се 
и 'IIpИ године к.рО'ШЛа Вековића, нестала Је заувек, као 
да то и није чинило лепоту (а шта је то лепота?), не
преЦ11ЗНОСТ н чар (а ШТа је то чар?) њене природе. 

Упознао је пре три rоДIШ{е у Врњци:ма ... Очарала ra 
је одмах наЧШiом, разговором, духовиrrим и п~КIИМ 
асоЦ'Ијацијама. Можда пре неrоли лепотом (било Је мно
rо лепоmца тоr лета у Врњцима). Више пршrавим ре
чима :к.рај воде но лепотом ВИ11Ке, еласти.чне, е:амосвеоне, 
у себе сигурне женке. Упозна.лм су се. Било је нечег 
збу~Щјуће бис.троr у њен>ИМ rутут""'им очима и нечеr 
немоrуће чедоюr у обАШ<у усана кад је рекла: 

- Ј а сам - рекла је - јеАНа обИЧiНа, мала жеиица 
која страшно ооли мушке мушкарце! 

Ј е ли то она рекла ил.и: ми је само дала на энање да 

би то могла да рекне? 
Била је таква и није му то морала рећи. Али и ана ;а 

је зачас разумела и можда је з~та и ;рекла то nrro ]:, 
по свој прИАИЦ!И, у оном часу најмање очехивао, а ·на]~ 
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више желео да чује од жене која му се одмах тако А,о
пала. 

- А ја највшuе волим баш тшве ~эуалисmчки 
романтич!Не женице, пам.аrло црециоэн:е! - !Насмејао се 
Вековић заборавивllliИ да такав pasroвop не прилwm чо
веку од 53 roмme. 

Постали су брзо пријатеЈDИ, нераздвојни, и брзо, ок<;>
ро истовремено .~>убавmщи. Њој с.е свићала њеrова тиха, 
седа коса и тврдо хајдучко АIЩе и нарочито _Оно нешто 
неизрециво мужјачко tf боји њerooor :rласа, начи:ну на 
који своди жену на женку, свлачећи је, а не о:убећи при 
том ни поштоваље ни .. одушевљење. 

-Нисмо ли сувише нестрљыши? - упитала ra је 
иронично. 

- Напротив! - рекао јој је и привукао себи. 
Била. је ноћ, јулски широха, звездана ноћ на АИВа.:А.И 

пуној неви~их скака.в~а. крцаТој зрНiКаiьа које_ се 
гласало из 11раве у откосима. 

Те но!Vи лежали су на још млакој, мирисној закла
иој трави и .ъубили се до юраја под бритком с.вежином 
црног Гоча, под реским далекИм звездама, задивљеюr је
дно АЈ)уrим, одушевљеаш по.tЬу:пц:има 1ЈiуНИМ па&еког _цве

!'iа на које их је бацила режија случаја. 
Али није мислио да ће да пусти корен, да ће ~а при

везати за се, ни КЗ!д jJV је, мало уморан, касније, допра .. 
mo у пансион, ни суrрадан, ни roДiИiНiy после, ни дан

-данас није МiИСА1И0 ни на шта с.А~ИЧНо; а било је таrко. 
Срећом. На жалост. Није се опи;рала, дма .му се одмах 
без С11ИДа, с nриродношћу коју је и иначе !МНОrо ценио, 
мада је уживао и у савлэ.DI!iВању сm:да оне друrе, АИЈМ· 
фатичие врсте жена. Али Ана је свакш,~ својим recroм 
давала на энање да је свесна да је он мушкар'ац, а ана 
жена, и IIIТa ту :m.t:a J1LPYro нето да се најбрже наће псr 
годна · хоризонтала, под претпоставком да једно друl'О 
хоће, а хтеА!И су се. 

Волео је Вековић све родове жена, али тај бесm:д
ни, споља некомnликован род - највише. И уnрЗ!ВО та 
најсавршенија женка опекла ra је ју-грос и та опекоти~ 
на крвави ·не зарашћујући. 

Кад је Ана отшила, нестала, помислио је, јесте, по
l\ОИСЛИО је да ие однесе 1Шсмо. Али бно је свестан да би 
то било нефер, а он је са женама И!!1рао увек пmше:ну 
да.м-даrw иrру. Колико је nута он прев81р1Ю. Оно што се 
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каже -преварио! Јер за њеrа пожелеm н уз<m< жеиу 
која му се свића није представтало ннка:кву превару. 
Превару коrа? Жеие која му се у том: часу мање сви!;а? 
Зашто би то биЛа превара? Зато nrro она МЈНСМ1 дr..· ми 
се још уаек санЬа највшuе на свету? Смеiш<о. Зар се 
може бити позван на одrоворност што неко друm има 
погреmне претпостзВRе о неком -првом? 

Г.лrуnо. Али NJ. је волео безброј ·жена· и, према томе, 
да је морао долазиш у. те .глупе оитуацrије, то је щ.пье
юща. Но он не!lе .правиrn сцене Amt. Било би то неуку
сно, немушко нетрпZDење бола. О,оЈНеће П!ЮМD. 

Рекао је боtо.а. Мис.лио је на IDyO- бол, на тубав. 
Он је волео !Dубав: И кад боли. И ка:д не боли. 
А јеоу ли биЛе тубавн аве жене које је rршо? Сва-

КаiКО не. 
Свеје.АЈНО. Биле· оу девојке, жене, уw,ек овеж.е и нове, 

увек noжeZDНe; биЛо mc је мноrо н била је је,оЈНа је,оЈННа 
ZDубав, ова: за њих све. 

Иnак, све их је волео, ако· ће пашrеио. Волео 1ИХ је 
уаек младн15кн сурово н 0111rpo, Ј1!'!'К0С пона:втању које 
долази с rодннама. Но ако оу ra н у 56. rодшm прнала
чиле жене исто као нЕЖ.а~А. у 16, ro је зarro што ra· њима 
није мамила тајна тела, неrо НЗЈда !КОју је овака но
сила и пружЗ!Ла с телом, _увек иста и ·друкчија нада у 
увек друкчије нетом: телу. Памти како оу те наде шrле
дале од 1903, кад-је први пут имао жену, и од тада,'са 
шиpoiGIIМ двостру:ким марrовима за ~<~.евојке које заос
тају н оне које нсrрча:вају испред уа<УСа ТО,оЈННе, знао је 
шта је доносила с:rваралачка. ерупција ава.коr пролећа 
тој нади км би, оноr је~<~.НОТ једнноr дана у rоДИНII, за
ПZDуснуло у.uще првим эвончнЬима !;урliевка, тубичiица 
и таласима тек проnупеАих девојаrка :које · сваrке roДНII;le, 
на тај један дан, излазе преображене нз кућа на у.uще 
као леnтнрн nrro избијају нз својих лутаrка. Нико не 
сх::ећа тако заносно збуњено почетаrк ЖIИВОТЗ каЈО те де
војке км први пут у лаким, шареним и овет.лим ха.л:.и· 
ннцама забАИСтају наомејане н rорде стасом: нзмећу 
бронзаноr Вуре н Војислава. Ам1 о:воnролеmи род де
војака није донео мноrо nотреби л.уб""" да се сваке rо
днне QIIllja новим дрхтајtиЈМа н није му било јах:но да ш 
је то, старећн, нзтубно чуло којим је :д<>са1<1. непоrрешно 
могао да наслуm, ВIИА!И, сазн:а у ЧеМЈУ је тај дрхтај, тај 
ЗЗ!НОС којим је април обдаривао сваке године нове кла-
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се жена позване под заставу живота А1Ј. неомањенам же

стином заводе мушкарце који конС'I'IИТ\ЩИонално воле 
промене. Можда је рат узрок неједннс:rвеностн овоrо
д~еr рода девојака пред л.убаЈВну промоцију. Мо>ЮДа 
mc Је рат~ оне префнњене чулиостн nотребне са~<~. 
прокреаiЩЈН, оне за сезону у тоюу кЗЈраrктернстичяе цр

те . женоrвености? Или· је nрестар или ће овај л.уба:внн 
роЈ noлer<m< у авет и бнm добар само за "'Убавн вОјни
ка яа 'I'рО.АIВевном одсуству, војника којима је све по-. 
ТЗIМан само .кад служи акщ,ању мрака с очију н забора
ву експлОЗИЈа •. т~ вучјачком дахтању смрти за вратом? 

Ово дру;о, НИЈе он остарио, не признаје. Шта није? 
А ЛНСМ!О КОЈе му Је Ана дала да однесе Мнћи: А Ми!iа? 
А Ана? · 

Ана, то је С::В!д казна за све жене које, золе1Ъи, није 
волео. Ана, то Је бол, mубомора, увреда, опек<mИ:н:а коју 
осећа. Ко зна? 
-~Он окрену лelia прозору. Не да ое, осветн!iе се Пре-
д=е m<СМО Мњћн. • 

Није то ништа страшно! Једна иoli! 
н~. Она ће се разочаратн у Мlићу, у себе, " 

бнће ЈОЈ тешко nrro је ту но!! nотрошила на оноr нес
преmоr балаЈВца. 

Предаm nиомо - ~ је јеДИIНо памеmо што може да 
УРади овако увре!iен ." Једак. И, уоmше, је,оЈННО naмemo. 

Штавише, њему Је ~ ннтереоу да до те ноћн доЬе, 
каа<о .:' после, Јl""РећуЈућн, Ана моrла до краја .рата 
да с пребацуЈе лакомисленост с којом: је преmоста
внла Ве:ковнћу оноr маАШПана. Да јој ycкpiiiiИ ту ноћ, 
ник~ му се више Ана не би враmла. А кад му се врати, 
?" ЈОЈ нelie l!ШWlТa nребацивати. Па он је баш воли nrro 
Је т~а, што не уме, као ни он, да IIрИПа1ДЗ. никоме до 

краЈа, нн себи. 
Пршuао је стол у, узео писмо, ставио ra у џеп своr 

nл:ишаног капута и пошао, ИIIaR. необрадо:ван, ипак yr
ZDeнНCaR туrом. Ikmeo се лифтом до последњеr спрата н 
упутио се Мићи, ЗНЗ!НИМ путем Dpei<.O таваиа. . Није 
осећао mубомх>РУ и није замерао !I'Шll'Тa нн Аш<, ин 
Ми~, КОЈИ су му ."""'али толмки бол. Зар је ко од Њ1ИХ 
крив. Неко ~о ·Је млад н нзrледа прналачно? Зар је 
I<рнв он што Је ?С;арно н не прналачн вшuе Ану. Зар је 
крива. Ана шrо ЈОЈ. се он не чmm: ВИiШе тЗIКо прнвла'Ч!ИВ, 
иако Је уверен да Је само он може стварно ис'I'\ИIНОКИ да 
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умори и обрадује. Он је у то ЈlВереи, ие Она. Она ће то 
сазнати су"Ј)а, nрекосутра. Отпутоваће nрекооу1'Ра, али 
Ана ће О'I'ЗЈА ЖЉ\ИТН. са:м.о њеrа, не ~у, и чекаће до 
краја рата њеrа, не Ми:ћу. . .- · 

т..., је спазио прм.у I<Oja га је приметила можда 
трен раније и гледала га сад изазиваЧI<iИ с рукЗIМ.а на ку
ковима. Г ле, »ШИЧе«, nоМ:ИСАIИ и стаде. 

Без речи и ћyrn<e Вековић ју је ухватио за руку, 
привуtкао себи. Дсл:ле неnо:мична, окамељена можда 
nодудЗЈрНошћу њених мисли и ·при.мшtе која јој се, ето, 
nружила Вековићевим проласк.Qм, она је стала да се 
отима, исконским .рефлексима женс11Веносm навикле да 
буде отета, силована, надјачана и онда \Кад све врућнiне 
у њој зазивају мушкарца. Стала је nосле да се nраћа
ка и отима, не сувише у:вертиво ·да би ra поколебала, 
амr га је ударала тешким рукама, но љему је то rодило, 
оеећао је nреинтенэи;воо ону ефемерну наду I<Ojy је .ну
д!ИАЗ оваrка нова жена и год!ИЛО му је ··кад га је nочела 
простачюr: да псује, да сшха увреде, наэи:вајући: га са оу
вИ!Ше нежЈНОС'I\И старим псом и старим Јардем и дедом, 
да би се . 'I"'Редио, главе лритисrнуте на хлалну, ·МОюру 
ciJКНII[ испод које се већ rрчио њен тООАИ, пијани Џух. 
Али утом се сеrи Ане. Не зна зашто, не зна како. Се'I1И'О 
се. Задовољство које га је вукло праwи попусти, руке 
1!/fY олабавише, диже се. Чему то? Ана га не !ВОЛИ, прет
поставд,а му Мићу, јер је Мића млад, а он- стар. Устао 
је наrr.ло Jl пошао. I!lpatoa је вИII<.ала за нмм, зваЛ:а га. Не. 
ка опрос:vи, није му данас до женоi«>г ро,о,а,. ЈlВреЈ;еи је; 
ЈlВРедила га је Ана. 

Ам!Ј.. npa:!Da !Није хтела да то схвати, појурила је за 
ЊIИМ. 

Још му Мића IНИје nрнреАЈИО онај послеподневни па
као. Нека. Што је пристао да живи спрат ниже од свог 

я<:ивота? Сам је хтео. 
Све је то доШАо некако эајещ<о: .радио-шарат, Ми

ћа, nесме, и Ана. Све је то заједЈНо. значило нож у лећа 
нивоу њеrове СЭIМоће. Барбарство Је и њеrа дев8.1А1miра
ло. А.лн друсr<ч.ије се није могло живети. А њеrов живот 
- дати се, даm све, дати. Дати стихове, осећања, сокове: 
эгруД!Ва~ целог себе у слоrове, у заrр1оаје, у протест. Шта 
је друго эиачило њеrово nрезриво усамд,еништво? 

Но схвати.о је .коначно да је тај протест исувиiWе 
толера.иrЗ[Н м да се СКЭ!Ндалима не може неЈ1ИРаm. Ну· 
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~о је .пус'IIИти корен у тле да би ма шта ·НИIКЛО .. У тле, 
у д,уде. 

Песме? 
Код нас (и !Не СЗIМО код !Нас) :не значе IШtiiiТa, ·У C'I\'Sa· 

ри. Отуд и. њеrов одговор: оюретање лећа дpYIIIII1ВY, эа
тварање шкура nред амбицијама, таштином, каријером, 
похлепом, тупом политичком iИrром, пороб...ъавањем, из
рабд,ивањем, nред свим тим струјама .које покрећу по
гон човеча.нства достојиоr nрезира, IМЈИ.САrио је. 

Не мием1 више. .. . 
Али МiНСЛ1Ю је, и пре но што је почео да објавд,ује 

(негде 'У rв,реме анексионе :IQЈ>И<Зе), м је живог, IЈ:аКЗ!В •ка
кав јесте, н~ат...ъив, И •НИШТа га није гонило да у 
сарадњи с А>удима потражи решење про11ИВ\'Ј)ечј<у еrэи
стеиције: живим непрИ>IВат!оИВО. ЛИберална ОПОЗШ!Нја -
лајtна обична. Ра~дничка? Нејака, а претенциоэна, при
тупа, . користо.~оубива, пmекулантска, фразерска и, у 
случаЈу долас.ка на власт, Лапчевић Драmша эиао би 
само да поново забрави затворени круг човека.- Да по
нови можда ~и, 13!ЛЈИ !Ш.Ићя, још :11ВРВи. У О:СТ"ЭЈАОМ,. ова 
су помитичка обећања лу;.рм радовшња, а кад је већ реч 
о речима, туh-ИIМа је nреmостав...ъао своје, р.и;г,мо.ване. Оне 
су бар отвореоо биле против катанца: жи;воr - СiМ(рТ. 
И нису трпеле порочне кругове ни у внду бисерних 
гривин. 

Пре балкаиских ратова уживао је пrro својом ие
rованом, иавлашном друrаЧIИјошћу сканд&\ИЭИра. ·У па
rријаЈ:>халном rрадићу на ст""а.ма Дунава н с""е,. он. је, 
провокаrrорсюи агресиван, изазивао обичЗ!је, навике, од
носе. ILpaк'ItИiКOВao слободне сгихове, веrетаријанс11ВО, 
Ћенчање око врбе, опавање .по дану, ноћiне шеrње, -~юоио 
опортСIСа. одел~, бoroxytмro, псовао. Онда је дошао рат, 
а ·после зе, с Једном надом маље (да се IИШТа ПОС'IИЖС 
скандалима), продужио да живи без спомьеr изазива
ља, ал.и. ло старом. По старом кад је ореч о основном: 
раду и д,убави. Само .дискретно, без тала.мбаса. ЈеДИiНо: 
1КЗА су ови почели· да праве слободне IСI'ИХОВе, он је стао 
да римује, а како је живео одвојен од такозв81Ног -света, 
браhа Поповић су га, не схватајући, оо обичају, много, 
'![ВедИ у Академију уаерен!И да је примерно поетско ја
nьеnще I«>je хоће да метафизичi«>м глаћу забаш1/'РИ ос-
новније .~оудске потребе. . . 

Истm:tа је да -се после двадесет и !Неке, и од ,тада до 
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пре неку rод:и!НУ, хватао у риме, да не каже укоштац 
с есенцијама жшюта м да је свесно занемаривао у по
езији сконти;иrентне форме егзистенције. Из пркоса пре
ма стварности на онази. Траrајући за емотивm1М смис
лом негде на еmцама ~а. он се враћао:у.юьижар
ске IНЗлоrе с новим и новим ерупцијама nорiЩЗјућих 
страсm, .:никоме потребних, 1НИ за XDra оnаоних, . а зrод
них да n<>СЛ~уже оnравдаљу слободQ\'IМ/Dа и наЈнетоле
рантнијеr пОрекла. О .томе није 1доокора ВQДIИО ра~а. 

Ам! кад rод се дизао од радНОr стола, осећас Је да 
те интеАИГенmе с:фЗ.СТИ не значе нужност и ~а ·.zь.yNtt, 

неометени њима, наставЈЬају да живе у роrщу живота 
- без роrпања, cлerm: и глуви на сваки ОА тих њеrов:их 
крикова без одјека. И ова њихова !ИЗМШIНОСТ, та слобо-
да, али и та потреба њихова у једном вшпем смислу 
norpeбe, били су дуrо њеrова rордост: мр~, очювно, 
корозивно стално нерасnоложење. И то ·да. Је nосле ра· 
да могао да пружи женама углавном ,муж]ачке секрете 

без осећЗiЊа, 1И .то га је чшrило ·ПОНООНiИ1М. Празжm:а, ipU"" 
нодуinност, бесм.исао, rорчин:а, аним:алносr еrэистенци~е 
- па .то и јесте 1\"1<1/С ЖЈИВОта. Дэд1И све. До бесвесm КОЈа 
ће рациоиаАiИЗИ!Ј?ат:и н nоследњи број у нрациоиамюј 
серији. . 

А онда - РејШ! скок. Ањ! ·већ пре .тоr кораа<а КОЈИМ 
је I<ренула с трећеr спрата у nразн~ ~себе, б:ио је~ 
иемнреи (делим>ИЧIЮ друштвом КОЈе Је сретао у њеиом 
стаиу, делимично - јер је немоrуће иэолнра11И се од дo
raliaja у Беоrраду) н, шrо значи више од узнемиреља, 
постао је незSrДО.ВО.I'DШI својом поезијом, престао· је да 
ради. . . 

MeliY'IIИМ, њеио сЗЈМоуб:исrво, u:юrресио и болно, било 
је и проrест проrш~ oдpelieиor зла, протm1 шуровања 
Стојадиновића с Хитлером - тако је m<сала У оп:ро
штајном писму - н · Вековић, који је познавао Реју, в!'" 
ровао је да тај !Протест :није био IНЗrовор за I:I3ИИI<>Y коЈа 
ју је сасВИIМ Ј"'3У1ММ1!В0 обузимала. 

У сваком случају, :није се, после тоr самоубиства, 
могло по старом. Скок IН'Ије значио само пад, неrо и IИЗ
рањање на ПОВРШИ!НУ· Смрти? Живота? Туrе? Како за 
коrа. За Реју - избијаље мeliy координате смрти. И за 
њеrа. Повукла ra је за собом. Стојадиновић? И од,м.ах 
затим Цветковић, Хитлер. Вековић је избио ме!;у ыуде, 
Ж\ИВ, тужаи. Светлост самозадаие смрти обасјала је зи-
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дове дана и револтом који је са:држала, као IШјуком, 
nроб:ила зидове .који оу ra добровоЈа.но изолиралн од 
дiЈУШТВа bl'/14'1. Есенција ЖilliВOТa не :м10же залуrо да се 
издвоји, :ни Р""-" стихова, од форми у I<Ој!ИIМЭ. се ЖЈИВОТ
но манифестује. 

Прво што је разумео. 
Друrо. Од аnстрактне аутоматске I1И!о011ИНе за да

леку !Револтираиу nесму колек'IIИВИоr сЗЈМоvбиства чо
вечанства до амр"IIИ коју је 'Сама себи 'Задала жена :к.оју 
је волео, љегово је иемирење -са животом 1К8СКаВ је ЖИ· 
вео, прошло «роз разне фазе, али никад још црна боја 
епохе, њен К!рвави укус нису ·ТЗIКО ужаоно наметали 

своје присуство, раЧ1/1Најући на СВаRЈУ савест 'У кризи, 
на сваку иезадовоМfV, бунтовну свест. Требало се, зби
ља, nрибЛИЖi1<11И љv~>W>Ш уrрожеинјим но mал 'У најб:ит
нијем. А то је эиачило бранити и. вредности !КОје је Ве
ковић nорицао дотле. Одлучио је да брани и нашу бал
канску културу и наше нарионалне мОТИIВе. Не да их 
nрихвати, само да их брани. Ам!, браiнећи IIIX, прихватао 
их је ие знајући ии сам како. 

Но пре но што почне о треhем, nрећи ће на четврти 
за«Јоучак који му се Наме1'НУО· У вези је с песмЗЈМа. До
тадаље .:њеrово :IШСање, без наде да ће !НаЧИШШ'И lD~ 
нужну песму, хранила се уверељем о аутономнос.m по

еТСRОr истраж·:ивања и еш:.периментиса.ња. Оно НИЈе тре
бало да аnсорбује друштвеиу нужиост. Револт који је 
објwпьавао Векщmћа б:ио је довољан и њеrовим C'IIИXOo 
вима и свему осталом што је чинио. 

Он је објашљавао све: и усЗIМЛ>еииштво и доrижуаи

ство н презир среди:не. Нико 'НИје смео :да затражи од 
њеrа да не nотцењује свет који се сатире н убија да .б:и 
савладао препоне друштвене трке, .те 1Н1Dре чија оу nра
вила коначно нзмнслнлн сами ыyNi/.. Њеrовн скандали 
пре ратова и њеrово замрачење :прозора пос.л:е ратова 
били су штит којим се н стваралачки бранио од сум
њ:иве светлости успеха, :вашарске бук~ ,и амбицrија без ће
ма, беэобэирносm каријера, »СНова« и осталих IИ!НфаiМ
них плићииа пристајаља да се игра Велика игра. Сеи
зуЗIЛНОСТ и њубав ЗНiа'ЧМ>\е су II<OЊl1P"''!P""""'" дру~ШТВе
ним правИАИМа, а хумор, неозбимюст и особењаш:rво 
бИМ! оу обЛIЩИ једноr nporecтнor неконформизма. И -
ово је .треће што је схватио - тај неконформ:ЈИэаом остао 
је без дејства. 
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У сзаrком <Юр~Щању, па н у одбијању има тоталmа
риэма, као што свако ilfЗАМетање и овака борба имлли:. 
ц:ира жеље за добедом. И ма !КОМIПОО се човек браЈН!Ио 
да оэбИЉIНо схвати 111равила IЩ>е :коју је сам ~що. 
од тренуrка !Кад је почео да иrра 1Щ>У 01Н ·!ie их, н про
тив воље, nостепено узимаm све озби.ыш:је, cnymтajyh!и: 
се полако :наниже. Не. Приближуј.у!iи се све више љ,у
д:иiМа. А то ~е значи само клизаrr.и !ВИ3 тобоrw оужене 
интелиrенције, не само срозати се. Јер је :и то :к:рета:ње 
- ДВООТЈ>!!!КО. 

Оно значи н даље порицаље правила ""'Ре у току. 
Оних ИС'ГИХ заr.конитос'Ги које Вековић целог ЖiИВОТа ни~ 
је nрихватао. Али эна'tШ и -прихватаrње wугих. нових 
nра!Вила. 

Њему је дотле било дOJIO!dliO да скаядамима изази
ва зrражање. ПОIНашају!iи се оупр<>'IiНо утврћеним пра
.вилима, lьУМ?1 који су их сrrворИЛ!И !ИЛИ који оу им IC:e 
покоравали вика.м< оу щсжирЗLНИ да :их он шок;нра. И 
то је било ТОАIИКО _глуло, .<»~ешно, јадно да је јем~о ·вре
ме ужив"? провоц:ирају!iи. ту једнюомешну ·глупост, а 
nосле му Је и она ча-к досадЈИА.а. Избеrасвао је контакте 
с њом. Два света су коеrэистирала. 

Сад је дошао до заrкљ,учка да је даља :коегзнстенција 
немогућа. Требало се ухватити у праве кости. Рукама, 
не само римама. И њима. И свиме. Бориm се. Тачније 
- одбрЗНИ'11И се. Глупост,_ дивЈьаштво, мрак поСтал.и су 
а~~· Револт је морао да се при.\аrоди револ,уцији 
I<OJa. Је таrкmка, мшневар, С11ј)атеmја. А Ве!КОВић је ра
зумео да се нmпта од ~веrа до чеrа омrу је стало (а то 
је и живот ~ ~а и IDY/JJ!/. и lDY/JJif. који rоворе језиком 
зе~е на КОЈОЈ ~ сам осећа и мисли, а .то је, да~ое, и 
хаЈдучка историЈа и поезија о бунама и бојевнма на 
Мишару и другде и свугде) разумео је да је потребно 
да прЩ<Вати и. узме оэбИЉIНо .срцу љ,удС!Ка правила служ
бе револуцији, да их се држи, шо жели, а жели, пораз 
фаmиэма, пораз све глупосm !КОју није :ни даrле трпео~ 
Разумео је 1И ра.ЗАИК.у технике пориц~ у теорији и сав
лаћивања зла у праrкси. Нужну ПОЛОВН'!НОСТ револуције. 
Иначе би испало да сече грану на којој стоји. Она мора 
да 1е и апсолутно, корозивно одбојна према свем ста
ром и иехvмориом, нескепmчно аф11ЈЈ>МаТШ>!ЮМ. Она од
бацује, у неку руку, правила nреферанса ради праошл,а 
покера, она морал Курте замељује моралом Мурте, али 
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да је то иужно, било је вљн дискусије. Но тај бо!DИ, IНО
вн, напредни морал Мурте мОра да за;д.,је смрт и мОра 
у много чему да се јави nретеран, нежшюrан и сАИЧаИ: 
моралу који ПОражава. ЛАн nрИRремено. Јер војющи 
који су се деформисали и себе прилагодили иужним <Јб. 
лицима борбе, гину или, остану АН у животу и IЮСЛе ре
волуције, морају да се I!IрИЛагоде њемзу, I7ЈРИ!Ме КООI!Крет
ност и изврше радикалну деесенцијалиэа:цију, дотле 
неоnходну. 

Трагично. Ни револУl!"ОIИар 181Ије таrко ПАЗСТИЧаи да 
nреболи сва та нем:иrновна ·наСИ!ьа над природом човека 
юоји је. Тад је упознао Мићу. Који је то аве порицао 
можда. 

Врло брзо је научио да разазнаје све та.ласе у ет.,. 
ру, шта се могло очекивати од cвaaror од 'ЊИIХ, !И са IМа

оохистичкО.М слабошћу диэао се од стола за којим је, 
аимуАИрај.у!iи рад, седео, че:кајући, у С'11ВОiрИ, следећу 
емисију, диэао се у време кад је треба.ло <ЖРенvти дуг
ме и слушати гласове који ау IМ'У "Се наметаАИ, који су 
га мучили. Прн том није више О!ИСАИО на М\>1'ВУ Реју, 
на живу Ану коју још није nознавао. Мића је тад почео 
да долази. Слушаю је ПОНе!КО!д с ЊИ1М вecrn, алм Вековић 
је још бИо немиран, болестан. Мнћа је још био тајна 
за њеrа. 

Траж.ећи тако вести нашпао је САI!{Чајно на немачку 
Сташщу Слободе и без даха, ПОIИет ОЈУ'l'енТIИЧНОillћу ужа- · 
са у глаоу спикера, почео одмах да га слуша са неким 

необј"""""""', дубо:к!иiм, правим ~јОКО!IМ С11р01Х0М и 
задовољством. iПојавило се нешто ново и у етеру, не 
СОIМО у д;уАИЈМа типа Миће. Нешто кар поезија. Нешто 
као nрави живот. Лепота епш<ерове xpaбpocrn. Јуиаш
тво што, пркосећи, говори из самог језгра зла, не:м.оh· 
ноr да савлада omop тоr .:rAaca, tНЗ!дf коју је тај глас 
доносио, онагу коју је л;у,о,има уАНВала вера у могу.ћ
ност rtрестанка мука и море, опаонОС'ГIИ што је вечито 
претила помором и ратом. 

У збућен, захвалан, Орећаи, забележио ~е .талаону дУ· 
Жо1!11ЈУ и време емис.ије. Неколико дана каоннје бацио је 
на xaprnjy nесму о тој тwjoroj СТаr!!'ИЦИ, пеому коју није 
сасвим заврiiШ:Iо. 

БИА:И су то први СТИХОВrИ после мrre паузе. Изнена
ћен, мало је peliи, био је запрепашћен врстом подстрека 
за ту песмrу. Осећао је при том да мора њом нешто да 
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испРича да би убедио iИ IИЗНео што вшпе од IНОВОI' ма~ 
.мrrета људске храбрости, од лепоте !r:JYДiil., које, док_~ 
воре, '11раже сви детективи и сви детек'l'орИ ЈП Рајха. 
Али дсж. је слушао ту ста.шщу, р!\АИО иа песми коју Ю<је 
пео брзо да доврши, јеА~Иа је реч, реч nрема Којој ·је 
исувшuе дуrо остајао раmюдушан сма'Гра:јући је 3ЗI!I"ei< 
корумrmраном помrrиком, реч из своје \МЛаф.осm, реч 
сваке младости, реч живота, реч IНа коју јенЭЈГазио и у беэ
дарним Ракиним: стиховИ!Ма, једяа је реч, та је реч обоји ... 
Аа oдje,.\illoм све њеrове МИСАИ и узе= отад чвршliе у сво
је nро:гивуречне руке њеrову судбину. Имала је још увек 
rлас поА;ИТИЧара на збору, али эабрањеоюм. !Ј'о јој је !Вра
~о чар и чистоћу. 

Слоб0!6.а! 
Разголићена, обасјана, схваћена, та га је реч ПОМИ· 

риАа са детињством, са ИО'IЮрИјом, са Зењьом, са· свим · 
што је око њега постајало у једном rрчевитом припре
маљу за постојаље. Истовремено она је осуD<и!вЗЈЛа ње
rову дотЭЈЏЈЊу јалову уса.мЈоеност. 

Али пре >Ю што је уnознао м..ћу, nоставио је ра
дио-аа:tарат nреко nута своr III!ICaћer стоАа. ДеесенцЈИјали
зирао се да би опстао, још није деапсоА!УfИЭ.И~.Рао овој 
револт, још ннје разумео да њеrова ефикаоност не трпи 
аnсурде крајности. Они су увек апстра!КТНIИ и тpiLI'ИЧIIIИ. 

Тiр'ЗIГ.ични и кад се не зна да оу то и КЗЈА се неће то 
и .кад се тврди: не сме се то бити и кад се урла: ·нем·а '11ра
mке у борби. Али тра1'ИЧ!Ю је јед>ю nоткажно С'l1руја
ње, један 0ПЈ1IТ1И укус свега, једн:о иоувише ОЧШ'Ледно 
једа!Н и један, једно исувИIIIе јаоно - ЖIИВОТ и СМЈРТ• 
Ј eAIIIO живеrn уnркос смрти. Ј едно .жше:ги уnркос. Ј ед
но конmнуирано SOS тра.r11NНе есенд1Ије света у .не
ефикаоном коiiПа·цу са СЗ!МОМ собом, својом раополу.ђ.е
ношћу, овој-им nротивуречјима. Али и на nлану ефшщс
ности, у борби нација проrив народа, човека проТ!ИВ чо
века, нечовештва против хуманизма и зев супротности 

затваран у Т~.Ра.mчни крвоток може да се .раз.реши. тра-

1'ИЧ1Н11!1М равбија;њем пломби - крвту што ће истећи за 
c.wбcwz. А она? Остаје ли нед~а ЭЗI!I"ех<? Или ... ? 

Врло брзо је научио . • . 

126 

10 

Недеља, .март, пре свитања 

Слаrао је. Звао се Андрија, Аtндрија Вековић и :ни· 
кад га нико ·Н!Ије звао именом које је казао. Зашто је 
рекао то име? Моје име! mпао се Мића. пошто се, по
rледавпш iНа сат, рерио да нема смисла ЈОШ Ni устане, 
nрерано је, поњщијски час још Т:Раје. 

Зашто је рекао моје -име? mпао се Мића пан·ижен 
'I'И!Ме више но свим осталим, понижен као да је оша
марен, а не раэумевајући эаnпо се збоr rora осећа тако 
пон·ижен, ошамарен, noii!oyвaи. Путем 1Н3. елщију и пос
ле ње, mrrao се то исто и, zьут, остајао без одговора. 
Траж.ио је раэлоrе и није их налазио. Heшrro је у њему 
говорило да их :узалуд тражи, а ипаtК је настав/DЗО ·да 
чеnрка наnрежући своју мисао до бола, 11РУ!дећи се "!' 
из лимува сећања исцеди и последЊУ кап. ИсцеДИD Је 
и њу, као да ra је неко приси.zь8!ВЗО м то чини. Ми уза
луд. Свеједно, мајiКО, свеједно, свеједно, ~ мајко, 
шаnутао је у мислима nред федшlэиiма коЈи су насrа
јми у њему чим би се уnитао зашто је толико повре
Dен тиме што се песник послужио његовим: именом и, 
да би се уrе<ШИо, поче оnет да мислн на Бор!;а и Петра 
који одбијају да схаате аначај њеrовоr открrића о Век<>; 
вићевој лажи, двоструком животу. Можда и· двострукоЈ 
иrри. 

Али не. 
Стресе се. м..ћа је анао за 1У своју слабост .и борио 

се nротив ње кщ.. rод је nостајао ње авеста.н. Само, ка
ко знати кад је сумњичење у »лерлауфу«,_ кад· није? 
Ј:Iаж..ьивим исnиТШ!ањем м<mma? Ailro би утврдио да 
може да се · .лоi'ИЧiНо претпост8!ВИ · iИЗда:јство, онда, раэум
.ьнво, не би устукнуо nред тешкоћама. Али у овом слу
чају, јуче још, сви су знаци 6iw< за иадајство, бар тако 
му се ч:инило, и он је, да би се у то. сасвим уверио, ~ 
во.м~о себи онај експеримент. Рекао је Вех.овић.у ~а је 
на Калемегдану убио немачкоr војника. Је ли б1ю """![· 
рЗ!Н да ће током ноћи доћи м га ухапсе? -А,. ето, ннпс.о 
IНИје дошао да ra хапси. Јасно, не би га ухапоили и да 
су дошли. Вековић није улетео у замку у коју би упао 
сваки ·издајник. Значи? Значи !НИје? Ко би све ана:о? 'У 
СВа!КОМ случају, још се ништа не зна! Зна се. Пol1j)enmro 
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си овоr nута. Субјективно Вековић није непријатељ. По 
свој прилици није. Постоји мoryfillюcт да то не буде. 
СубјекТИВIНо. ААи објек1111Ј!Шо? Да. А оно је меродавно. 
Јесте, постоји моrућност ;:.:а. се таваtИски доrаћај с б.л~~ 
ћењем Мићиноr имена на :юрају, тако IlрО'I'\tМЗ:чи~ Мада 
се н.и с објективним rкривицама не '<Реба разбациваtm. 

Мићи је било јасно да није дово.ьно преmоставИЈrИ 
да је нешто nр0тШ>ничка ,1;1Шерзија срачуната да ште
m, разара и демобИАИШе, па да то заиста и буде дивер
зија, кад може бити nуки знак слабосm, недостатак 
свести, партијности. СЗ!4., nOIIIТo је напетост попустила, 
очекивање ноћне посете Гестаnоа прошло, могао ~е мир
није да суди о себи и да се прекори што ноћас и јуче 
по no,4;Re и уОIШiте често, цептећи и rорећи на хладној 
ватри И!Н.Терnреt!И.Рања недела, не постаје на време свес
тан та· два бела лица свега што, обасјана сунцем, може 
да се VЧЈШШ црно. Од сенке, аАИ и сунчања. 

И да је брзоплето и узалуд оmеретио В""овићево 
оамћење непотребинм убиством. ДешОIВало ;му се да је 
панекад био у nраву и кад је По.АЈИЗао ЗI1Ј>а.А/У ОIПУЖНШ~е 
без соАИ,6ЈНОr темеља. Иомев31Ном од ,4јру1'0ва, nроrлаше
ком усијаном rлаrвом, мааmјаком и шrа све .не, доrаћаји 
би му лОСАе извесног времена :дава&И за право. Увера· 
Ва.л!И су се после да су њеrове .халуцин:ЗЦ!Ије и визије 
без основа- примери за уrлед будности, револуционар
ног инстинкта који непоrрешним маmетом своје ода· 
носm и поомаmрачке способности лrytm и у тами црно 
од белог. То су КОМIIМfМ.енпl, пријаrюни и ~ кису за~ 
служени, а.NИ rсва тајна њеvове »ВИДQВИ"I'ОС'ШI«, казс.о су 
је називали nонеки друrови:, почивала је на јеАНостав
ној, сваком доступној »-пронiЩ.с"dИВОС'IIИ«. Он је поступке 
свакоr човека посматрао """"'У'ШВО под орефлектором 
користи или штете коју непосредно доносе ствари за 
коЈу се бор!ШI. 

Није то увек лако моrуће. Има ЭЗIМрШених, слож~ 
них сшrуација чије """""' II!Иje. ј<W<ОС"ООЭНО !Ј>Ш3М1Р" 
сити, а !ИМа и пр:илика. кад- -тЗIК-тичка непосредна 

КQРИСТ иэм.еда да се оуnротсТЗLВЈоа С'I'Ратешкој, конач
ној. Но јучераwњи тавански случај није био од "ГИХ. Не
ка Вековнћ и није у дослуху с неnријатељем, у реду. 
Али њеrоВ -rаsански а:ипm швалерај представља, објек
'I'ИВНО rледа!Но, поступак који, ОТR:ривен, .може тако да 
нашкодн уrледу покрета да ће све што би се корисно 
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постиrло изласком Вековнћа бити затрltаiНо .. и ПО'<РТО 
штетом коју ће наснеm. Ризик је толико· велики да се 
не испла:vи продужнти .ту шру. Не IИСIIЛати. И једино што 
би вредело учинити ... то- је ocтa.:mrm све_ тако како је, 
то јест отићв, nрекинути све везе с Вековићем и пусти
ти ra да се докува у свом сопственом сатирском и фан
томском сосу.. 

Откуд то? Зашто? Шта ће то једном борцу? Њеrови 
постухщи досад су црпли подстреке · из сфера· племени
тих осећаља човека. Па оо:куд онда? Није знаю. И није 
могао знати. 

А.л:и се m~je ни желео отети зрачешу те освеmичке 
пакости. Било му је i!ipиja"11!1o -таас:о. ]]рни пут у свом 
животу је ТакОIВ. Њеrови су М<mmИ увек били ЧИС"11!1. 
Миал:во је. Не више. Сад су, уз неоспорно чисте пориве 
који су ra и НМ1Нали да заузме став који је у Вековиће
вом случају ЭЗ/узео, деловали и ови -друm, Нечисти,. му
ради. И уrкоАИКо .му је nостајало јасније да ће OТIIop 
који ће му nружити Борће и Петар бити жешћи tв ло
mtи:~Ији, VТОАIИКО је остајао уnорније при овом. ставу, 
али уrолико је узимала све више маха у њему та: необ
јашњива мржња, та освеТIНИЧКЗ, злураrда пакост. Отку-
да ана? · 

Тајиа. Не зиа. Не зиа, уnркос свим воћашн.нм на
порима да дозна. 

Но, не би био борац који је кад не би осућивао се
бе збоr тоrа, nри0111оавајући се да nоnусти кад већ · није 
у СТЗ!.ЊУ да се c:matm и објаiОН!В. А знао је да неће попуо
"l'ИТИ. То ra је збуњивало. Тај њеrов дијалоr са. собом, 
не њеrово уживљавање у мисао Бор!;а и реакције Пе11ра. 
Ово је сматрао нормалвим. Ненормално је: било ·.то шта 
је, ето, сву ноћ скоро, мислио· о С'I'Варима о .којmш није 
хтео ~а МИОМI, а НIИје )МОГао, · rкзю iДОСЗiд, .да nрсюто_ .IИС
кљ.учи те мисли окретом дуr.мета:. · 

А нормална није била ни nовремена слутња да неће 
бИ"rИ и"ЈiiМомm и тврд пред оtр<Ј<N~ВЫ>ЊИМа на tкоја ће "l 
осам cam ·наићи; ·нити је до :к:ра.ја био сигуран, сасвиtМ 
сигуран у nравилност ~а отпора, v име више IЈ)еволу~ 
цнонарне законнтости, -већ:ин:и коју су чинили .Борће и 
Петар. Не што би сумљао да је њеrов ст"" неправи· 
лан по себи, него збоr себе који је постао свестан да је 
nоrрешио i!ЮСТЗВНВШИ клопку Вековићу, поrрешио што 
је-. поrрешно постЗIВИО ИМ!- што је пошао од погреmне 
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претоостав:ке КЗiд је омучио да је постави. Није био, 
као досад, увек убе!Јен у своју праве.оЈНУ незаинтересо
ваност. Збоr чеrа? Што се· Вековић пОСА:ужио ·њеrовим 
именом? Којешта. Најмање то. Па шта? Шта?. Није 
знао шта. ПоМ!И<:ао да му је она девојiКЭ. -~-~а? 
Није му она то. Није. Па шта? Шта да ради онда? А 
ако јесте? Немогуће. Да оде још ј"""'ом Вековнћу и 
ПО:К'\'[Ша да ra наrведе да се отвори? Или да ... Не, ми се 
разликујемо од Haii.IIИX ·нелријате~оа и тиме што, радећи 
све што борба тражи од нас да wа:димо, остајемо ис
ПfiНiИТtИ и nравеДНIИ до краја, у целшm и у појеАИНОС'Шf
ма. И онда, шта га се тиче она девојка с · нарЗ!НџЗ.стОм 
косом и "РУдrима које. лепршају :као rолуби? Како је то 
гадно Ш1Э1К. Како гадно. 

Пеому о тајној немачкој· Стаrшщ!И Слободе заврuшrо 
је, nрочнтао је Мићи и Раки и они су ra, ·Гану'111 ·и оду
шев~оени, укоАШ<О се то .. оже ре1Ји за yздpЖ/oiiii!OI" Ми
ћу и .npopaчyнatror и хладног Раку, чак натерали да је 
реци'l'ује јавио, пред студеиmма на књижевном 01ечеру 
што се тих дана прире!Јнllало у Фиэнчкој сали. Била је 
то 1939. 

Наступиће заједно с иекоАIИКо iМАадИХ rшсаца који 
оу обећавамr, рекао му је Рака. Мића је то потврдио с 
у:верењем које не би поднело ии једва пр:иiМ.еmо. ·скеn
тично слеrање рамена. АМ1 вшпе од тих младих rmcaцa 
и њихових ЗЗIНИМ.А:dШИХ СТIЈщрчица које је, да би учИнио 
Мићн по 00/оН, 1'!аЖ.МШЮ СасАiј/!Шао седећи Ш!lp!IIO у nр
вом реду, дирнула га је и ПО'I'реСАа публ.ика. Млада, ле
па, ведра, храбра. Да, "Рабра као Стающа Слободе. Осе
тио је то по <mо.м нарОчито жарком. таласу -Иеуl(lрОТИВе 
топлоте који је емитовала n~oeoкajyliи њему. · То је;о.иН
ство ПеснiИ!КЗ са салом није ra .орозавало, кшо би МIИСАИО 
раније да је о томе раније МЯЈСАнО. УЗ,6iШЛО га је и чи
НИIЛО да се осећао јачи за сву снагу М!Ладића и девојака 
у сали. 

Није то био обича1Н или 'необичаlн n~оесак; Нн wне
бес, нн лудило одушев~оења. Ни одушев~оеЊе, ни усхиr. 
:Sила је то снага- пред којом се рушило све, па и· њеrово 
најИН11ИМННје увереље да је умеmюст СТВ81Ј? аристократ
ска у оуштшщ и да у једној земмr као што је наша, 
окренн-обрни, ВИ!Ше од 1 до 2 X!lf!Daдe чшамща ниједан 
rшсац не бн смео· да пожели, јер је све АР1УТ0 духовна 
раја неровашена културом, састаrвљена од ИIНтелиrент-
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ноr овета, ми nрИМ'lИТИВНоr и у оу:шпmи схраног напо

рима уметника да комnримирају живот у звук, слику, 
стих, песму; <?'f.РЗНоr овим њеrовим тежњаrма и стањим.а 

емО'I!ИВНо с11рахавито заош11реним,. али на плану где се 

мисли и осећања супротстsmају, не ыу.ди. Но сад, пред 
том силом што је лупала ру·кама које су се сударале 
у бесу налик на 1оубавни фурор, пред том бујщом што 
се ваmала и чупала и односила дебАа љегових ранијих 
iМИСАИ. и увереља, осећао је да заиста треба и у вези 
са новом песмом да ревидира своја схватања о .yмemo
C'IIИ и исmпа поново проблем који ыу се чин:ио заувек 
рtШiен, наиме, није ли уметност наоушна по-юреба широ
ких маса и није ли је п011ребно, због тога, уtЈ!ИНИТИ при
ступачнијом, т.име што би се секиром с'ШIХОВа -юрч:и:о пут 
кроз зај~ честар, тиме што се њена ОШтр.IЩа не 
би тупила на изузет!ШМ мотивима iНero на ·rра.нитним 
препрекама, на стоrоДИIIIЊИМ, вечним МО'l'ИВКМа човека и 

њеrових постојећих услова у сукобу са слободом. Која је 
услов њеrовоr постојања. Стално човеково ОСВ8Јјање. Ни
кад освојиво, као ниједно саэнање. Али .нужна да би се 
постојало. Према томе и оправдано. И вре,<~~~~о да буде 
мотив поезије. Макар и привидно спрат ииже. Решио 
је да о свему томе разговара баш с .мићом и оном дво
јицом младих песни.ка који су чњrалн пре њега: један 
је деловао као човек од горштачК!ИХ апоо.лута, дру11И му 
се чинио равннчарски пријемlоНВИјИ за рела11ИIВ!ЮС'ЈОИ. 
Знао их је. Долазили оу с Мићом неколико nyra к ње
му на разговоре и обично би се исваћали иэме!Ју себе, 
не престајући, осећао је, да се воле и сна известан начин 
цене, спремни, уосталом, м одустану од СХtВатања која 
су дотле бр"""""' и образлагали чим би Мића изнео на 
онај свој дирекmи а бесцризивни наЧин, своје ~е
ње, што се доимаАо безАичко, неоубјекnmно као ко
манда али пврдо и утолико аутарита-шmније. Имало се 
У'N!сак да Мића и не казује своје мш.u:л,ење, него ))је
РУЈУ епохе, последљу ИС'r.ИiНV, .коначно њено саэнање. То 
ra није одушевљ.ава.ло, али му·није ни сметал.о, убсl5еном 
да се у свакој војсци, па и у војсцн слободе, млаћи по 
чнну морају да потчињавају старијима. 

Но баш после читања, док се јОIШ орило незапам
ћено n~оескање, у юрцату салу XPJIIIIИ неколико млади
ћа и девојака. А с њима шапатом n:роструја јед,.а вест 
кроз даорану. Непрнјаmа, свакако болна, јер су се мно-
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га лица см:рачила. За тре:нутЗЈК, за два. Али та вест, н 
таква~ непријатна, Аа:Аа је нове онаrе пооусталим рук_а. 
ма што оу поново почеле да IJAieoкajy и грАI!!Ма што оу 
иэбацивала покличе. Он је сшпао с пОАИјума ексциrир8и 
и знојав од· уэбуl:iења. · 

Одједном се Мића С1'1ВО}>ИО :юрај њеrа н с оном ·на~ 
петошћу коју тајна даје мщу замолио ra ,да прими на 
коиак једног друга. 

- Хоћеш ли? - уnитао је, а Вековиh је nомислио: 
зашто да не? 

Разуме се да хоће. 
Био је то Мирко. 
Свидео му се од'МЗIХ, Н!ЗII<D rщда јОИI IНiИје знао. 1ка•<t> 

се зове. Ра.,А:ЕШК; анаж81Н; младо лик, с ·:мало длака,· н ·то 
само на ВИАЈЩИ, с- неком безбрижном СВеж!ИНОМ у по
кретима. Је"щно М!'{ је чело одавало .године. Че11рДеСеТ. 
Али очи - .као у курјака - без времена. 

Провели оу у разговорима некоАИКО незабораiвиих 
ноћн. Мирко је испричао свој живот борца, а песник је 
без стида изнео Мнрку Судару свој ·живот промашеноr 
бунтара н успелог уметника. Без C111Wl. М!'{ је причао о 
женама. 

Борац, Мирко Судар, човек .са иаrлаrшеиим укусоМ 
за необично, .изузетно н авантурисТ11NIФ, с паокњом је 
слушао седоr · пecmma, а- Век.оаић- је <>Ce'l'IИO пmшовање 
за тог бистрог човеКа који није за живота- nустио· сидро 
ии на једну обалу; пловећн од· своје ч<Щ>~Наесте годиНе 
океаном. борбе, бацан тала-сима које је сам дизао ·на 
хриди И Камене Пећиие. И ПОСЛе ТОАИКО Ю.АiИНа борбе, 
пОбеда н пораза, он ни ·данас шr за, шта на· овелу . није 
могао рећи да му припада; јер су све бравде њеrових 
орања уцртане у пластичиу матервЈу Л>уДСiКИХ маса у 
покрету, у маоу без па.мћења; као што су то већ мноm 
мушкарцИ, неке жене, у масу која эg,боравzьа ОЖИ!D:Ке и 
не носи ране дуже од воде. МОЖда је Мирко пред Векс> 
вићевим ·ЖИВОТОМ у једном чаоу леmмично и без после
ДЈЩа .уздахнуо што и он. нема за собом таiСВе ·бразде и 
такав у гранит уреза.н садржај напора и хтеља. Али и Ве
ковићу се у исти мах учинш.о да би i8ер0Ва11Но дао све> 
је огромно· и значајно дело за ових 20 rоДШiа Миркових 
ааа.нтура И борби, за. то последње Ы'//>РКО. слободщх:mо, 
за .то револуционарно черrаштво, је.АIШЮ јОИI моrуће у 
да:нашњем. А}>:уштву, за тај ма:ксимШш апооА:утии ~Ж!ИiiiO:D-
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ии некомфорооиэам, једш<о прибежшnте последноо< прона
лазача жваота - за тај живот професионалног револуци
онара без стаиа, без жене, Рез куфера, без мачке, пса н 
наsвка. Са 18 година торпедован на аустријском ратном 
броду, у двадесетој је започео нови жmют дизаљем цр
вене застаае на јарболу адмиралскоr брода укОТI!Аоеноr 
у которској луци, са 25 је изишао с прае робије. А од 
тада - илеrамm: рад, -састаiНЦИ,. скриваља, леrећИ збо
рови, хаmпења, бежан.а и Illпа:нија, најлеmпе, -најпоу
чније, највеће н најтраmчније крваал,ење за срећу слс> 
боде. 

Мирко је 011НШао после пар дана •. 
Отада је Вековићу .долазно у стан С3!М10 Мв!ћа, до. 

носећн му најновији леrак или последњу публикацнју 
коју ·бн му још истог дана узимао и односио. 

Тао<о је, радећн на једном . ЦИКЛ\/'су песама о слс> 
бо..щ, дочекао 27. март, рат, бомбардовааье. Мнћа је као 
доброво,ьац з81робл,ен, затим се, побеrааши !ИЗ з3ipoб,ьe
IШIII'I1Вa,. после Дfla дана.вра'ШЮ, али на· Вековића као да 
је заборЗiВИо. Становао је још увек у· исrој кућн, на че
твртом спрату RЗ дворИПIТа, аАИ му није наараћао. Оре
ли су се једно препо-'!Не ""' отеп-. tраз~ и 
Мића је обећао да ће иу доћн, но није одржао реч. А 
Вековиl:iу је СЗIМОМ, упркос Ани и емисијама које је ре
довно слушао, бивало све теже без тих витамина свежи· 
не и храбрости којом је зраЧIЮ Мића. Осећао је окупа
цију, близину непријател,а, ужас који је н ту рејинс:ки 
почињао. Није могао да спава, није могао да р316;И. Ни 
жене га нису мамиле. Можда оу томе АQПРИНе4.е нешто 
и .године. Не, године нису биле криве. Окупација. Она 
је взазиаала у њему то осећање клонуле пустоПIИ и ·уса. 
мл,енос11Н. Не само у љему. На улици л,удн нису разrо
варали, или оу се прЗIВИЛИ само да говоре. Тек· овде-он
де .би промакла два rлувонема с оним својим преrера
иим гестовима. И, уоmпте, . број ·глувонемих. је натло 
растао. М1щали оу рукама, отварајућн <уста као рибе .и 
је_". rлуво пркОСRЛИ. Једини? У собама. се шапуrа
Ло о страшним, суровим, застрашујућим доrаћајим"-' 
Отац би после, осврћућн. се, рекао сину: »Идн лези!• А 
кад би остао сам са женом, упитао би је: »Где ми је 
по.uща за осиrурање? Треба да уплатим месечиу раау 
сутра!« А то је значило да се нада скорој смрти, па хоће 
да збрине своје. Град је ћуrао набнјен страхом. Гласови 
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crmкepa RDje је слушао, као и пре, на свим таласима и: 
језицима, нису моr.ли да ra разrал.е и раэrоворе. Најго
ре од <:веrа: опет је пре<:тао да ради. Упркос Анiи. 

Кад .неко чегрдесет rодина ШШiе песме,· постЗIНе-·l'l'.РИ~ 
знати nООНИiК, национална слава, академик -и- ··ma ти ја 
знам, а ymrra се у педесет шестој roд:mm као Вековић што 
се питао: зашто rппuем? за ко!-а? чему сам yrpomиo .но
ћи и преподневе?, а има пред собом 12 КЈМШ"а С'11ИХОВа, 
тај опус <:ТрЗIХ'О!>ИТО И!НОПИIЈ'И'Сан и 1ХЛ1Вареи непре!ОИ!Ку
тим радом,. значи осетиrи, пред ообом, за- собом и под 
собом, саме поноре и безиадие безда:ки, значи доћи у 
кризу чија је корен.итост став~оала у mпање не Само 
песме којима је посвешю свој жавот неrо и са:м ЖtИВОТ; 
ro, још неоо:мн:ui/оен радом и Јьо~. 

Бомбе су ПЗ\даЛе и убијале, Знао је и пре (није уза
луд, још пре Рејнног самоубиства, почео да зебе) да l'!()o 

стоје шту!Ке и бомбе, али их је шестоr ааtрИЛа видео. До
летеле су и стале да завијају С"ЕрмоrлавЈDујући се, заурла· 
ле сирен8iМа. И тресиула је смрт. П!оуонула је крв преко 
смрти без лоrике, без одбира. Ако је остао жив, има да 
захвали случају. Да захвал:и случај-у? Али невоља је што 
је случај - божанство коме се човек неће и не· .уме да 
клања. Та неразумна, немО'It'ИiВ-исана, недет~· лс>
гика њије дО<:'ЈУПНа човеку. Врећа. 

Требам> је по сваку цену спасти девалвирану прош
лост, вратити вредност будућности, на,w песми кој<у 
nшue. Са Ж!И!ВОТОМ који би требало сnасти, дићи на ио
rе, побуниm, спасазао · је самоr себе и своје песме. Своје 
и туЈ;е. Било му је јаоио зашто С'У· сед8iМ редакцllfја т.,ј. 
не немачке Станице Слободе, једна за другом, попуља~ 
вале празнину коју су остав,ьале узастопие провале 'Ге
С'Г&Юа, и зaurro ·је храброст, као и лепота; неуюm.птива. 

А Шiак их ушшхтавају у ~оудима којiИ, носећи их, 
11И111У разнетИ бомбама, пробушени мецима, кла:ки ноже
вима, щдrи, rr.aj IНен-амеr.мmи, а -:тако !ВИД1а1И!ВН подтекст 
ииспирац,ије. 

Уто с<у СI\ИII'.ЛИ и први гласови о отпору, бyilml; ус-. 
ТЗ!НКу. 

Знао је Од'l"еК да ни песнику данас њије дово,ьно 
живети. Ал:и: шта да ради са животом? На nrra да ra 
примењи? · 

Смисао свему, мери· и болним mrrаљима, био је ·сад 
ту, на дома.ку, Кад је чуо за устанак, за револуцију и 
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борбе, чинила М!'{_ се да чује за нenrro знано и одмах 
је. ПОМIИСЛИО на Фиэичку салу, на оне . младиhе и девојке 
којм су ·му II&еСКал:И она:ко оиажно .и л81ИЧIКи. Сећао се 
и препознавао их у вестима о ОНа.жниN Ла!lfЧЮfМ борба
ма које с<у са;>.а ВО.А:ИАИ са "'"дбиноком f\'\МеiШЈИОшћу, и оз, 
биА>иошћу. Требало им се прид:Ј?УЯОИIIИ. Било му је од
мах јасно да треба да им се придружи. Али како да до
Ј;е до њих? KO>I<O да иваће из, rрада? Хоће ли се сетити 
да су му П!Dеока.л.н? Шта ће им он? Стар је .и пун на· 
вика. Зашто стар? Био је пор<уЧНШК у прошлом pa<Iy. Овај 
је, иcnma, ~укчији. Можда они и неhе да ra nриме у 
страху од њеrових схватања за која претпосrав,ьају да 
су страна њима и њиховој ,реао,\уцији. Зашто ·њиховој? 
Револуција коју су они дизали и дшМI припа.да и њему, 
баш таквом какав је, ње:rовим ·песмама баш таквим какве 
су. Као што песме и он припадају њима, ..ьудима устан
ка. Јесте, он је друrачији од :љи:х:, поi'Щ'ОВО од -Миће,: али 
не обавезују ли ra песме, као и .ьуди, /J,fl се и он заложи 
за револуцију и усвоји оно ново што доносе младлћи 
из Физичке сале? И онда, ко КОЈ!<е да је он стар? 

Живот. је опет почшьао. Пожелео је НеQ6.ОЈЪШЮ да 
бу де с устаи.щима, Мирком и осrалима. Јер они су то, 
чинило м<у се, дяrли ту друrу, <:Трашнију буну на Дахи
је. А он је за буне увек био. За буну макар и метафи
зичку, а камоли ову, праву. Али ·све је бо,ье од .. ропског 
ћутања. Био је сиrуран да су то Мирко и Мир;кови дру• 
гари отпочели. А да устанак н:ије што и излет у брда, у 
то се није требало да уверава. Изаћи. Иако с<у клаља и 

уништења у 1941. roдmm """"""'· п ж.иr СIПецифичЈно ""аш
ке« заосталости, балкансКе, нехm:смене дивљ.Ине, треба~ 
ло се определити. Изаћи. Али то њије значило само ста
вити главу на коцку неrо и ocramrnи и Ану с8iМу. Ана! 
Шта ће она сама? Да лИ су биле у mrraњy СТваРи важ
НИје од ње? Важније не. И она је у питаљу. И О!Ка. Оиа. 
Због ње такоће вредедо је изаћи. .. 

Ј едно поrюдне дошао Му је Мића и питао ra да ли 
би саЈМ.о за ноћас и никад више примио· на IСРНЗfК: једноr 
друrа. Јаано. . 

Нешто каоиије вратио се с Мирком. Cмpinao је, пре
плануо, зажаренијих пок~а, сав од 9JIOpor сазнаља ~еще 
тајне, драrоценије. све:rлости, сурове, тврде од ведрш~е~ 
И изгледом Мирко је сад одrоварао предстшm коју је 
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Вековяћ створио себи о револуционару. Мирко; али и 
Мића, који се издужио још мало. Кад је то ююније ј.,; 
диом ·сПоменуо Мићи, овај га је одмерио непрозирна 
као да ra .не -важе и не мери и рекао Т!ИХО:- »Четрдесет-' 
осма:шк.и барИRадИЗаМ? Кас.ншп его година.•· Било је Ј.Юо 
жда подсмеха у тим речима. · 

Мирко је отишао nосле дВе ноћи обеhавши му да 
ће rоворити с друrоВим.а о .њеrовом излшжу. 
~ Шта- има да rоворШЈЈ? Поведи· ме. И' rотово. 
-.Није ·то тако проста .ства,р! ·~ oбjaauro му .је 

Мирко. 
-.Не с".. излазаrк!- 1!СПр!Ш1И0 се- ro је·СИ'l'!ВЩа!· 

То·би се могло орrанџзовати-одмах, без по муке.-Неrо ... 
· - Стар ·с....? - ymrra Вековиh, спреман М. М'!{· ·ис

nрича последљу своју аsаЈНТ\'РУ С једном ПonJiVIIO непо
знаrом девојком коју· је· эакачио на Калемегда,ну узев
ши је, као балавац, одмах, на ~<Щ~ПiН. Али мv не исnрича 
то. Рече му само да· је у прошлом ратv био поруч;ник и 
да је командовао четом~ 

Мирко ra одмери опет непрозиран као м..tia, ·одме
ри га као да··з..брањује себи повереље, з""""" "_.,рету, 
и пусти редак, плаsича,ст дим mроэ panmpeнe ноэдрве. 

Пожудне.· 
·~ Не! - рече .и nроДуЖЈИ опет с оним Ми1iшшм из

разом, иако не тако мићинс.ки неухват.IЬИВИIМ као у Миliе. 
. ~:Није. то nроблем.· Али, видиш, ти имаш· стан. У 

тебе полиција ·не сумља.. Против тебе. ии Гестшо неhе 
nредузимати НШIIта .. беэ велике .невоте. Јоииh,. ка,ко ,чу, 
ј(Ш, хвам~.. -те .. у штЗМПiИ,_ удв.ара 'IЩ- се .. , 
.. . - То. и јесте оно ..•. Ја му иисщ: ,.;ю ИИRа,ква пово
да, за то. Доће ми да му јавно ~ем јед~Ю: .•Еуш!• Не 
гарантујем да неђу. . . . . . . . 

- ЧеКај! ~ насМ:еја се Мирi!(о опет ордачан - ·д.ш
ше мало! Будш,'ф шuiеТн:И. То је теже но.лудоЈiаn;и. Бар 
нама лвојИци. АЛИ Jdнiиl;, 'т<> је хвалио ономад.' .. 

- Јесщ:. ли мУ дао поВdАа? Peц.il! · 
Мирко·не ·о~и на· пиiање. Рече:· 
~· Не бИ било' па.меТНо 'Не iioiopишhasam још неко 

време твој стан. Некомпромитован је. Разумеш7 Не мО. 
жеш рећи М."смо га дdca,.i: Э:лоуriотребЉоuiаАи. Ја сам из
ричито •реКао Мiiiiir. •ВекОвяћа· ЧуВати· .за ·крајње случli
јев<>'. И шrедем<•СМD те, нема пrra. ·То је све. Врло прО' 
сТ_о .и ·МаАО--ј6NЮСЕРЗИО1 -ltao- ШТО в:Идйш; 
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- Ј а бих волео да ме маље штедшп. Јер аЈКО не ми
слиш да сам стар и да.ћу вам бити на-терету ... 

-Ти стар? 
Мирко _се насмеја простосрдачно, ·а паметно, сщда 

рече:-- 'Погледај се.· Сем ·сеДШЈа~ ништа старачкоr--на 
теби. Ни боја ЛIЩа, ни nокрети, а што·се жена тиче, ту 
си, претпостављам, још увек преДузИМА~ив. А? 

Сад је волео кад ·му се говорило да је још млад. 
Знак да· то вшпе није. Не. Млад tшје, а:ли ни честа неса
ница, ни nовремеюr нерад, ни то осећаље .усамљености, 
нИшта није могло да -на чне њеrово здрав~ое. · 

Али није требало изгубити нит разговора. Споразу" 
мели су се на крају да ће се Мирко консу.лтовати са 
др уто вима из штаба .одреда. Обећао .. му . је . да ће га о 
свему одмах обавестити. 

Месец дана касније донео му је Миhа поруку да се 
друтови радују што xohe да изаће, ми да је ·зосад бо~ое 
да до nролећа остане где је. 

Било је то октобра 1941. 
После тога Ми!!а И!l!је: дуто дола,эио. ·Или врло· ретко; 

Вековиh би сам преко тавана прешао у дворЈШIНу зrра
ду и оставЈЬЗ.о му цедутицу у лимено nоштанско санду

че на вратима њеrовоr стана. Мића би тад свраmо ис
тог даtн:а или ноћи, но био је за:копчан, иабегавао разго
воре о изла:оку. Вековића је то врећало и болело . 

Ocehao је исrо горi<О иестрw.ење и С'l'ИА ·као Давно 
(мир пепелу успомена!) кад је, nредавши' ча,сопису сво
је -прве стихове, чеКао· да· се- nој Зве наштаrмпани дВа пу-
на Стра11IНа месеца~ ' · ' · · 

векОвић Је щ?естао ·да nред Мићом пОставља своје 
питање. Ч~као·· је да. Му ·Мића . С_ам КаЖе: »ПолазимО!« 
Био је спреман за qут. Џа,тио је, жудео сВе виШе да·иза
Јsе, _ст.репео". да· ra ·:.сщ:и Тамо ипак. неће ШтО је c~aip, ~ 
кушавао да ~е увери да Је. Мирко то nopiЩaO ,цЗ уроће
не тананости, сiсећао се омrста .старИм, пркосно . Пунио 
ц.лућа ваздр.ом. осфао се МАа.дИМ .. Te)QiiИiК.a одлаrања бИ
ла је страна њеrовој .. робуст,ној мужјачкој nрироди на
виклој да. граби. Али нека малоумна гордост му није да
вала да "Се понизи терајући_ му.ку :на чистину и ~офака 
Мићу. да пожури .. ,с одговором. Дово.ы~о се понижавао 
зовуhи га повремено·nр!'И на .разговоре. о сиrуапији .. Као 
да је сам није знао бо.!Dе од њеrа који није као он по 
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'q>И-четирд са.та днев!iо слушао дајразАИЧИmје """""је 
на свm< седам језика које је разумевао. 

Прошао је јЗнуар !i јОАНОГ се }Yl'Pa насмеш!<О А!iЧНО 
Мирко на вра111!Ма. Вековl<ћ се сам себд учшnrо . као 
жена, Пенелопа некаква. ·И--некако се једва--узДржао.да 
се не обисне Мирку о !>рат. · 

Није могао IIНi!lle. Нцје могао да _"е "У- Како """' 
сати на 3а!КЛа1Н0 rр.ло народа, како м :mnue? ·Ни· с RИ1М 
~mje говорио, сем IЮ.Некад с Мић.ом, Аном и с -неком· 
САучајно эакаченом девој-ком ИАИ женом. · · · ; ·. 

Јер сад ће, сад ће изаћil. Живеће на . вавдуху КОЈИ 
крепи. Paдidie. Слушаhе борце К81К0 прi<Ч"ју, марши;ра
ће с њима, а кад припуца., и он ће опет као некад· мр
чи-m пушку. Зашто не оо? У.ме да I«>М.....,ује чеrом, да. 
се бори, а и довољио је још снажан да носи и бацач, 
устреба АИ, д довомю """"Р да јуриша ~<, обрне АИ се 
срећа, бежи. Спреман је на све. 

Дятао се од стола. 

Остајем. Остајем. 
И као да сам ce6!i не верује, рече гласно: >Остајем!« 

11 

Пружи још dедном д1/I'Е', -.-.аве иоrе 11ЮПQД к<>ЊСIКОг 
ћебета !i nротегну се. Време је. 

Са;д је доАаВЊ\о најтеже: дidi!i се тако да не шкрн
!Пlе челячна мрежа IIOIIOД сламарще. 

Дизао се дуго, опрезно, прекида}ући. дао< !i јежећ!i се, 
сам и Ј!ЗГУбтен у тој кафеносмећој Т111Ш!НИ мартовског 
предСIШТања, тако. глувој да му. се чшmло да је усам
mе!<Нј!i д дапуштенијд у овој јавд деЈ'ОАИ што је . ЈП<аД 
бдо д у једном од соојих заборавтенИХ онО:ва. С~е, 
далеко за хоризонтим:-а, кануло је на црна ст~~ l1PO:" 
эора тек пРву кап своr млека. ' . . . . 

Под бос1t!м табаюша осеп~ хл~ леiLЪ~ИВост J18IF" 
кета. Ни дајтiUЫI га· шуМ ·!<!<је одао. Не· дю«Ући ногу' с 
nода, он коракиу, МЈ1чу1irи нак:лепо PVl«>М' Никако да нa
mma одећу коју је с:!IНоћ бацио nреко стомще. · Одјед
ном nре,.Рду. Из таме се· д!iЗаАа nраво nрема њему нe
<rnja бела руп<а, с.ветмtја од успореног зорења. 

Отац! 
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Vкочи се. 
Сат је 'I'!ИКТакао, а исnод њеrа брже и неnра.ви..шије 

- ударало је орце. и та два nулонрања, времена !i жиВо
та, иста и разлИ'ШТа, била су све што се моrло разабрати у 
овом часу који се эшлео у r.ранатом кореЈЈ::iУ мис.лrи:: и за .. 
crao као мртав. У њему се време више није мица:ло, А 
ван љега? Не би -знао да каже колико је протекло; 'Ш· 
нило му се да не живи. Најзад, кад мину !И несrаде у 
а:мбису испод љеrа лавина страха што ra засу, о:н: схва .. 
ти као да је ооновац који сриче: о-r.ле-да~.ло. 

Подомехну се себи, огледалу, одразу оаоје руке у 
љему, застал.ом тренутку, неистек.А.<W из њеrа, њеrовој 
белој, паничној, смрти која ra малочас с.ледила до 
сржи. 

ДНже РУ'ЮУ како бд nрипре'11ИО оада тој оживљеној 
гужвн у ceбli, mм заосталим "'Ренvцима који су отку
цалн !i журв:&Н да nроћу !i нестану ш њега, алн се nре
домисли. Не вата nочнњаrn дан nретераном С'l'рОI'ОШћу. 
Чему губшд време на· излншна објашњења д правдања 
nред ообом. А nред кнм се др1/'ГИМ !i треба правдати? Све
ј~о. Нека. Наnред. Друго је тамо у брдяма, 11де је Ру
шка. Мића је стајао пред оr.ледаЛом, одоброво!оеН, ди
шући већ .лаюuе. Раскорачио се мало, као онда на сте
пеништу, у ауАИ, само сад је покушавао ~а се ВIWI у 
оr.ледалу. 3иаю је он да је витак, миши1ћа:в и го, али ни
је усnевао да види то што је знао. Само се нејасно ра
забирао кроз .маr.лено оивило и то зато што се ·знао. Дру .. 
ги некю не би ништа :вщео. Али ко би моrао бlmi 'Тај 
други? Та друга? Неочек!<Вана ·девојка у белом? 

Мића се не ок.рете. 
Ал1И а:ко се сад умире!Н не види, како је·· онда .мало

час оnазио у оrледалу сооју руку !i IЮМИСАИО да је оче
ва? Како? 

То је нешто друго. Страх. Окатији од свега. 
Бно је !>ећ саов!<М миран. 
Задо:во.tьЭЈН што досад Шlје нmnта срушио~ ·помис.ли 

опет на Pryu.uкy, која је биi\.а борац какав ће и сам од оу· 
тра бити. Хтеде да се пог.леда, види и ·поздрави. 

Није се још видео, али махну руком ог.леда.лу,- тами 
у њему. Он је бiЮ та тама у њему. Амi !i да њу, таму, 
око се навикне. C1pii!Deњa. 

Помис.ливши то, ок.рену се и заиста одмах десно уо
чи стоЛЈЩу с оде.лом баченим преко наслона. 
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Навуче кошуА.у у трен и дохвати паrнталоие. Оне су 
ra знале напамет, заувек прилаrо.Ьене њеrовом м.ршавом 
појасу и чврстим бедРима, МаА.ЗiВИМ. Добре су ОИ!' још, 
иако без бугова. Без све шале, добре су, толшrо rо;о:ииа 
већ трају, и што је главно, не прА.ају се ··.с.. кртичје 
аиве. Сам()- колена. Испала ·су као. да-nо цео дан клечи. 

Он да клечи? 
ОсмеЈ<НУ се .м тако рсмехнут эа<rЊ'I"Ј'И ГАЗ!ВУ у меко, 

сунЬерасто ткшю избледелоr юпе:ија. За.мириса на ње-. 
га. На шта ои то ааправо МRрШПе? На јевmн дуван, лу· 
пање срца и нешто·.т-ако, неодре.Ьено. 

Изронио је без осмеха .. Као да га је заборавио нег
де унутра, испод никија. Брзо се саже, дохвати старе· 
платнене цшzеле с ШАИЗа!ШМ хумеЮIМ ћоном, стави их 
nод мишку и крену. Прекосутра ће има'l'И .баканџе и 
униформу с убијеног иеnријатеы~. Опрезније! Отац спава; 

.. , Стиже /!Р />рата.. · 
Сиiноћ их је само nритворио н сад их . је. ва...ало од· 

шкринути мало, мало,:тек ТОЛЈИК.о м се провуче. узак· И' 

виг као мачор. Нн шущња. . . . . 
· Алн .отац је стајао ·у дну предсобА.а као да се није 

nомерио од аИ!!Юћ. · · 
Његово је присуство Мнћа осетио као удар. к.ојн не 

престаје. Осетио га је чигавих пола тренутка пре но што 
је. nojliiiiiO да је оно беласање у 1Ш11ИНИ очева спаваћица. 
Сад га је већ добро видео, целог. И главу која се немо
!iно њихала као да прекорева, . чак уташенн ·сјај љего
вог горко-nсећег nогледа. Удар је ту, бpJwr. """ тај уда• 
рац није страх. Сав страх је малочас проШЩ), Мртви 
треНЈУГак што се малочас заглавио у дУЈШЈИКу, не про

~ајући дРуге живе откуцаје к.оји су се rомнла..и за 
њим да изаЬу, иnак је .избачен из љега. И с љим сви 
заостали секУ"W< у nаници. 

Несрећн.и, горки отац! 
Мнћа хтеде да му прнће .н И.ЭА.уби тњј rоркоm:ећн 

поглед· којим га ста,ри сусреће увече кад се враћа, и ују
тро кад одлази, те очи, ·које, не очекујући одтовора, не
мо поставА.ају увек једно те исто брижно питаље и, без 
суза, плачу над· неуэвраћеном А.убавА.у, последњем што 
му је још остало Од' промашеног живота, потпуно .про
машеноr. 

Али, то је оно, трагични временсхи ·теснац, сва не-
дореченост .·коју раћа Ж11В01'На стоюка и покушаји, по-
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-куш~јя, покушаји да се свет и све на свету ипаrк осмисли. 
Било му је јасно да волн оца. Воли га свакако. Алн 

старом то није доста. Он xolie А.убав каква њему годи. 
А такву му жртву не може да принесе, баш зато што 
·воли и- човечанства, што цео свет воли, воли, јесте, воли, 
али на свој МАади и свесни, несебично друrа'tШ,ји -!Начин. 

Из по.лутмине су преклшьале очеве очи пепељастих 

капака и дужица тамнах као ·уташенн кратери. Зашто? 
ШIТаЛе су· једва ВИДlЫШО. Зашто? мо.лиле су неразговетно 
и дрхтале горке као мQitpo .псето на зимској КОШЗIВИ. 

Зато што се мора! одrоварао је ЖIИВахiНО светао П<> 
rАед СИ!На. 

Мора се. То је тако. Нема друrог пута у ДЗЈНашње 
време. Тачка. То је једшm начин да се живи из све сна
ге живота, снате јаче од живота који је дат човеку да 
га нњдјача, опирућн се оној убитачно щтја'111Юј · iР'У'ГИ"Ј!< 
њеrових бесмислено празних дана и ноhи. Јасно, кад те 
·уиsате, онда је све свршено. Свршено. Па иnак, можда 
и ннје. Јер ... пгга мнслищ оче, .к .... би се А>Уди убијени 
у борби илн борци умрлн на мукама мог.ш неким чудом 
да поново дигну. из мртв.щ и· пОСТЈ,)оје, ·да .мt: би ико од 
њих к.оји су ·видели и спознали ииштавило смрти одбио 
да поново поl:\е путем што га је већ одвео иа Бтыщу и 
Јајшще? Шта МИСАИIП, оче, да ли .би се нашао неко ко 
би IЈЈРИ1М11Ю жшют по цену роп011Ва? Не би! · Ја """"""" 
не би, и !Не би ТО ШЈ1К.З1д од ·оних: !КОји. fOV 1П0ЭН31Л!И .ди
вну и страшну путЗI!Ьу А.убави. која во,11И: •• 

Не схвата .л:и: то отац? Може ли да не СХ!8а1ТИ да је 
то таrк.о? 

То треба схватити. Свеједно да лн Ж1И11 илн мртав, 
с ... о том путањом треба ићн, а не стојати ту, иэмеЬу 
своје собе и· предсобља, у спаваћици до ЧАанака, на про
маји што бије . кроз прозоре остале без стакла још од 
бомбардовања · и. хтети иешrо што човек не треба да 
xohe. Зоре су све хладннје кад ени одлази на посњо без 
!!!Мена. И све· хладннје кад се по мрацима враћа кућн. 

Поноћ је прошла кад се синоћ врат.ио. Јесте. Но 
је лн то разлог ·да буде дочекан проэебао и модар, н 
онако, с будилннком у једној руци и свећом у дРVТОј? 
Чему та игра бњбарога? . 

. . . пламен свеће је титрао, усnрављао се и, проiШ .. 
њући се, бивао све тањя. Кош~а, која је још дува
Аа на махове; ОТtКИДа.Ла би црвену ла'I!ИЦV · пламена и по-
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нела је, Аепршаву, у зраку v· ком би одмах нестао као 
да ra је ветар уnио у мехове својiИХ ОI'рОМIНИХ плућа. 
Тренутак. Одмах за'IIИЈМ nојавио би се оnет nламен на ове
ћи, за треnерио, бризнуо, ловио• се и, 0'1'1I<:ИНУТ НОВI.IМ ···да~ 
марањем ветра,·нестајао. А из нем:ирних ·Аојаних Мрља Те 
светАости изр'ањали су час .отамњени очеви образи без 
меса, час будилник, кој.и је nуАсирао као равнодушно 
срце времена, час једрило кошуље· што се над:и:мало као 
М се спрема некуд сама. Ј е ли старац под ЊО.М·· већ сло
мљена катарка у бури? Њеrово је тело сама троiiЈЖа кост 
и МАохава стара кожа ·шrо виси низ празне об.лнк.е као 
рукаmща без руке ... 

Поноћ је прошла кад се ОИ!!Юћ вратио, Истина је. 
ПрошАа је, заrо што се са:д има Пу1ко nосла. Нека· не 
мисли стари да му је пријатно да се враћа у то доба 
у.uщама пустим и најеженим од корака патрола које 
се једине чују после полицијског часа и je,!iШie се тврдо 
r.ласају nотковааm:м чизмама кра'm.и:Х сара, не зато што 
ноrе у љима не би :к.леца.ле. Боје се есесовци, амr и .ско
јевци. Свако се од њих боји својим, друкчијнм схрахом·, 
класним и АИЧНИМ~ Увек није ни искуоном :ни вештом 
шеrалцу моrуће да се уклони вoji!fiЩIIIМa и arr.....,...a на 
време, да се эrури у сенку платана и IllJМY[111e_ неолажен. 

Капије оу заКLЬучане, а· жив човек НiИје само од нера~ 
:њитве сенке, шшоо је данас саrм:о у љој. Увек не може да 
се провуче, изветри и уrасие кад устреба, а изме!;у .леп· 
ка и објаве прилепте.не за зид петокатюща нема места 
за живе туде. Град је велики, О11РОМа:н. Али понекад у 
љему нема рупе Ш1 склоништа за човека на коrа су на

пујдани сви пси и сви мецИ полицијСКIИХ шмајсера. Пу
цај<у. Природно, увек не поrоде. Понекад се ПЏI!!е. И··ос
тане. Али задатак се по сваку цену мора извриmти. 

.Но стајати тако на промај-и и чекаm: ·ОИЈНа пуна че
тири сата, брИН<уrН што се није вратио пре помщијс:коr 
часа, дРхтаm. под :umроком спава.ћащом пrro, ударана 

:вечюм, истиче још више·· осушеност тоr модроr · тела 
оrолеАог као грана пуста од јесени, д~ржати К'У'ШfЊСКИ 
будИЛНИК у jEWIOj руци, у 'друrој свећу чнји пла!Мен, 
расrmњан nромајом, извАачи из таме час ropюt~ nсећи 
IIОГАеД, час АИЦе оnр.л,ено тугом, ЗC'IIМIOM И Юдина!МЗ -
то се не мора. 

И не сме. 
И отац ће то потврА;ШИ: IDYNI су раауМ~На бића, а 
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њихова осећања нису катастрофе и ерЈ!'ЩИје Cl'IIIXИja. 
Потврдиће, јер очиrлеАИо и човек пра:ви себе по слици 
свог идеала о човеку. Па· зашто. онда стари поступа та· 
ко неразумно? Што? Просто: »'оће му Се«. 

»'Оће му се?« 
Па шта? Па онда? Шта мисли да ће посmћи? 
Тера своје, На!Мерио се упропашћује да би изазвао 

са>I<а~оење и натерао сина да попуС'11И. Прошета самоу
бИАачка упорност. То је оно. V обојЈЩе, оца и оина, -иста 
је тврдоглава к.рв. 

Не види ли стари да хоће иемоrуће? 
Зна он то добро и баш ra то сазнање, то тражење 

немоrућег и гони да истраје без наде и остане апсурдно 
уnоран пред беэиаrл~. А ти а<КО! •'Оће ""У· се. "· 
може му се. Добро. Али тада нека буде шта буде. 

Колико је већ nyra за ову ro,<liИIНy ћуrања закуцао 
узалуд иа очева врата? Па ншnта. Само IIL'oaiiКaњe раш
чијаиих пап:уча иза закл,уча:нiИХ врата! И НИIШа. .За 
инат!« 

Али с кој.ИIМ правом VЦењiУје? Јер све је то једна 
обична, стара, проклета, сентиментална уцена и ништа 
друто. Уцена прmi>Ва и матора и - пас б!ю ако попусти. 

У том је часу све већ било неопозиво, одлучено. От
пуrоваће cyrpa. Одлази у одред ·и ноћас вероваmо · неће 
доћи кући иа спаваље. Требмо би да се опрости с оцем. 
Да ra умири, ако не и утеши. 

Очева кошу...ьа nреста да се надима .. Је ли .то кошава 
наrАо AerAa или се стари САедио и својим Аедом зауста
вио дах ветру што га дотиче? 

Одлучно си? - .учшmло се аину да је ПОМИСЛIЮ оrац 
коме се учинило да последњи nyr. rледа јединца који 
је решио ·-"а неповраmо преломи штап и окрене заувек 
лећа тим веЧН!ИМ мука!Ма које му он прирећује· Са!МО зато 
што ra претерано М!НОГО БО.ЛIИ. »У реду«, као ·да· .рече cra· 
ри. »Ја ћу \'IМре'I'И-« · 

Њеrове уrасле очи још ·су вшпе ухасле, ·а т~ 
iКаmщ постали још та:м:нији и еивм~. Сад би требало ,4;! 

се окрене и залуrm: вратима. Није се ни·померио. ·Мићи 
је у једном маrновењу nостало јасно све шта отац ми
сли. Мерио је сина као да ra то мржњом буши, мрж
њом непо~ које је кmучао океан уrвреЈ;еие mуб81ВИ, С'11ИД
ног страха, шкрrутавоr гнева 1И милион милиона неизrо

ворени.х нежних речи: 
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- Тако, одлазшn, је Ли? - учшm се Мићи ,."_ чује. 
Одлазшn и остав.,аш ме да цркнем као пас у lllТе

нари своје собе, одлази11I без сажа.ьења, без "'уба.ви ·пре
ма оцу који m је дао .. све UП'О· је имао; и ;умео,· да. би .то 
дочекао, је ли? Ах, бита:нrо, ппа хоћеш од мене·, да мир
но гледам -IШКО палиш цистерНе, убијаш ·аrенте, mmieш 
летке, доводmп ми· на спаваље lriYдe које r<»m: помщија, 
lDyдe без имена и -презимена, -без исправа и :икоr своr 
на земљи? Шта -МИСЛЈПII- ти, да иједан отац ~ојивоЛ!Исво
је чедо може мирно да гле""- и rр:пи како му син цред 
њеrовим очима бестидНО сцрема нове злочнне? Не Г011()о 
ри. Злочини су то. Никакви !;ЗВО,\,И пОДВиэи. То су зло
ЧИНИ· и ти си злочинац! !оуде убијаш! Еј, z"уде! III:ra 
идеали? ·I\DjelllТal· ОРганизација ти наре!;ује: УРЭ:О.И• И 
ти хладнокрвно · .-ступаш у дејс'IЋО. Ти ниси свој човек, 
човек са ВО,\,ОМ и моrућн.ошћу. да бира, ти Си роб, ти си 
робот, ти си безлично и тупо :и бескарактерно ору!;е у 
рукама . ове твоје ·тајне .и терористичке организације 
која те безво",цо меси црема својим rренутним поrре
бама. Р~"'е, !је ЛЈИ? Као \да и ја Ш<СЗ!М ратовао! 
Војник сам био, Еј, војник .. И. то. добар војник .. Тукао 
сам се ... јесте, али војник је пуцао у војнике. Ратовале 
ау. војске које су се признавале за нецријатеЈооСЈi.е војске. 
Војска. цротив војске. Нооио сам уш<форму. Имао чин. 
А ово lllТO ти радиiП ~ то је баЈНДИТИЭам, ганrстерај, и 
тебе ће цре или после У"!!а11И!ГИ и убити по раmном пра
ву. Схвати, ЗЛШ{ОВЧе ·мој; ·не ва!оа то шrо радиш. Ухва· 
тиће те ј<WЮГ· дана, МЈуЧiИ!iе те,. убити. Ти- д!>УI'Ујеш с ту
дяма ван закона, повераваш им .се, ст~аш .сто пуrа 

днeDIIIO свој ро15ени;је.о~И~НИ жmюrнакОЦI<у;апремаоцу се 
-'IJ>ЖШII као ·према ту!;ину. Зашто ми ниnrra не rовориm? 
Ја сам увек желео да будемо СЗIМО цријат~и. друrови, 
како ти то кажеш~ Ево,- и ја·.кажем_ као и· ти: друrови. 
Хоћеш ли м будемо другови? Ако хоћеш,ја ћу цепати 
с тобом Недићеве плакате и учшmћу својим твоје с:ко
јевске идеале, сећаm се, као пре пеr rодина, кад си ми 
доэаолио да се заједно кунемо у биолОЈ1Ију. којом. си се 
тада одуш~.О? Тад .сам ти црао ецрувете, сећ~ се, 
мешао сам с тобом смрД,\,ИВе течности и бдио над црИ
мусом заједно с тобом. Twro ћу и сад. Штампаћу летке, 
окретаћу цli!клостил, убијаћу агенте и све. Као робот иде
ала твоје тајне .и терорисrичке организације. Твог идола. 
Хоћеш ли? Нећу м се "'VТИМ више на тебе mro ме црн-
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МСИIШ за саборца. Не брини. С..е ћу поднети и све ћу моћи. 
Времена имам доста. Ти си ми IИОнако једm1о занимање 
у мом ЖИIВоту! Схвати. Читаћу и твог Маркса и· како се 
већ не зову ти .твоји забраљени Јеврејчнћи. Ех,. Мићо, 
Мићо! Мислио сам: биће иаучник од тебе. Волео си 
књиге, епрувете, кисел:ине и ·смрадове .. А сад?.- -.Сад· си 

све књше забаталио, ншпта не учиш вшпе, не читаш ни~ 
шта, no цео бо1:1С>вет1ш дан .лЗ!ИДа.рэш, по целу те· !Ноћ IНIИ
rде ·нема, све чешће. се враћаш кући после пОлицијскОг 
~аса, а п~екад .те и по ~ узасТОШiа дана нема. МоАИМ, 
Јесте,· то Је тако; ._по читава· те. два дана нема. А мислиш 

ли на мене за то време? Ymrram ли се кадrод како је. ме. 
ни? Како ли се ја тО коцрцам и . мучим и мoplliМ. брига
ма?· Одлазшn цре сванућа и ост"""'аш· ме ,."_ се саmрем 
сам у свом болу, эебњи, бризи, очајаљу. Красно! Тра
ћиш богу. дане на непоrребие потхвате, цеmuц усред бе
ла дана »беканmtахунrе« Ћ: објаве с. nлотова и: зидова. 
То је мamyncRИ, да -знаш. Ам1 изво~евај _.само, .Цепај, 
руши, ·пали, ·убијај, шапући; IWI на. Прс1'НIМ.а, консnи
риши. У реду. У реду, молим. И ја ћу, .Хоћеш ,ли м 
то заједно Чl!iНИМо? Нећеш? Је ли? Нећеш? Добр<> •. Он
да ћу, за казну теби који нећеш м разумеш оца свог и 
м имаш цриэрења и милости црема · њеrовој природној 
очинској "'убави, ја ћу и ~ зепсти на промаји, нећу 
спавати, и~ да ти од. живота направим робију, :кОја. те 
ионако у најботем случају чека, ја ћу се сеiОирати и, 
""- би и тн почео м чупаш своју раэба.рушену . косу . и 
да се горко бусаш у груди каб lllТO.ja,,тo ЧИI!И>{1 поста
раћу се, ·м јем ти реч, постараћу се да пре времена ·одем 
у гроб. Знам како ћу то :учниити; још данас, Нећу ·се у
бити као што се слу>~~авке убИјају, :каменом содом. Нећу 
скочити кроз цроэор. Нећу се обесити. Нишrа• од тоrа. 
Али ипак уМрећу још данас. Вндећеш.·.Не Треба.мени 
мноrо да умрем. Кад · се · ~ече вратиш, затећи. ћеш ме 
мртва. Видећеш. Бићу мртав пре своје смрти, као и ти 
што ћеш бити, ·али ја ћу .уМрети још данас; свакако пре 
но што тебе убије помrција. Мић.О, убиће те, зар·· не_: ~и
диш м ће те убити,. соколе мој радооии!. А ја тај эло
чин не бих моrао да пОднесем. И да знаш, на ·nрвом 
месту, бићеш за све сам крИЋ. Ти сам. Не, Не; Не ти. 
Цео свет који те не разуме . . • . . ~ . 

Намр=ен, отац је глемо сина и одједиом без пре
лаза бризну у плач. Ншnта . се ту није могло· учинити, 
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знао је то Мића. Њему је бњю јасно м је оцу. кр>11В0 
што ra М1)1ЧИ .ьубаш.у, аМt: исто му је .. тако и јаоио М 
стари схвата м: не може друrаЧије. Али ии ·.он· не, може. 
HИiilтa битно нема отац против циљева. борбе• којој· се 
син ·посвеnю~ »Ко може- не хтеm. слободу?.«':.то "су: очеВе 
petm, речене Истина давно,. још -пре рата.·· »Али зашто« 
- и то су очеве ,речи - »зашто m. баш.·м се истрча~ 
ваrш? Зашто баш ти, ДШ!iо? Зашто. то не раде Коста. и 
Ване, твоји друrови'-из ·депщ.с.тва?· .. Зато што,-нису ,_бу
.дал:е, .ето зашто! -Паметни су 'ОНИ·,и знају ;да:.пре. оунц~ 
не треба оrлаоити ми . .Глуво .је доба .још·.свуА :око нас. 
Џабе ое упрежеш у сунце, нећеШ. ra пре зоре. •!113Вући из 
мраКа.· Али ·кад• зацрвени буди··.најцр!1"нији, ако:.tи:то 
чини 331дОВОА:tСТВО. Иначе·ЈНећеш~ дочекаrrи овитање,_: нити 
ћеш уопште мо!iи ·м будеШ: црвен,., Нећеш!r: А• Коста .и 
Взiне. :>rоће. Оњи ће· тад бшги ·Ј.IР!IеНИ·~•.комесарИ 
и шта. ти ја ·знам; а ти ћеш бкrи 'МЈ)ТU, -:к:ао;-И ови.-:ТЈЮји 
др",..ОВИ с .којима:си.ое пре рока•диrао. у·борбу.•:В.. ћеtе 
пре времена пщсти,. а слобода • ·I<Ojry .сте 1113В0јева:ли· би;ће 
за друrе. ·3а -паМетне, за кук.авш..t~,,-нека· ти, буде/ За њих. 
Да. Они ће . се, · не. бој • се,' IioтpyдИirn. • м ви будете. брзо 
заборављени. То је тако.·.Свако: ко .rtадне'пре рока, пао 
је без зреле невс.ье, без сведОКэ:, у бездан.• Он::је.· :нек<! 
в-рста. самоубiЩе ... « '.Ј 

Мића на:чшш рrуком: покрет .као """'' би м ;381!/СТаБИ 
мисли које је треб.:Ло да доl:lу·.за ·овима. ·Зцао.-их"је 
одавна, и стщеО· се збоr-њих:·оца који._их. је,·мис.мю·и 
себе који "" је .слушао. Јер то:џrrо је сад.домщило,била 
је чиста, побеснела малоrраl:lанштина, ·њено· •бедНо :У><<>
вање !ИЗ-' МИШје ;рупе,:. оно• њене пrус.Но,:.оно:· :!КоЕти.:жели 
боте и· лепше од оца iЮјн·. re 'је• родио·? ·Није ·ли.•ти <>Н 
најпречи? Он теби и ти Ное>.!'У? 'Није .:,щ: ксмџута преча 
од капута? Није.•АИ боr iпрво•себи стВорно•браду?.:.Може 
ли шут с јюrэд1ИiМ? Главом кроо.·зид,•ii.юже ли се? Зашто 
да само ти•·трчшii пред• руду?·;Зар··си.·~и.:поснсао"С!!У 
·мудрост •овога· света?· Зашто :'Не iдозвомаваш: оцу\; који 
је старији и исКуСнији, Да ТИi ради .. твоr,-добра/ даде ра-
зуман савет: пре жетве •Не бруси .косу!'' • · ' 

Одвратно ... Одвратно ... Доста! · • "· 
У какав све смрад .није у стаi/Ьу . да баци човека 

очинска iоубав кад изгуби .достојанотао; кi>д • ое избезrу
ми. У име .ьубави. Искуства: 'Мудрости! . Све "некИХ др
вених и древних Пословица. Меето м ћути ка;д<rа већ· не 
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подстиче да храбро издрж.и на тешком путу, који је- ени 
изабрао, место да ћути кад му већ не ЗIНа да даје мао<а, 
он му подмеће ногу, ува.ьује тежа~~< камен .у торбу· и на 
силу хоће да му наметне најбе.Аiкији · .ц<евни ред· ЖllliO
тa. А КЗА СН!И, ра3'1'1ММ<ВО, одбија да. ое приспособи том 
компрач:икоски наказно:м: и себи:чном и глупом .проспек~ 
ту, онда се Ж.ИПWН·а, типична. рановићевска, љ,убав иэ
вр&ћа у "'РЖI"У пунrу озлоје!;ене Па1КОСI1И, 0'11ЈЩаю<Х са
вета и . самоубщачких поступака. А· објективно пос~ат
рано, све то шrо отац хоВе, ·хтео ·би и завојевЗ.ч к.оји би 
эаз::r.~.оескао кад би чуо њеrове савете у стИЛУ: -»НеК: сва
ко о- себи брине!« Та· исто то .-каже· и ·рн сВојим. неди:
ћевским речима: »Будите мирни и тубше немачке чиэ
ме крат;к,их сара! Бу,о,ите мирни,. Вермахт вассбесплаrnо 
чува. Будите му зах>Ва<~Ј~Ш, јер а;ко иећете.да слушате·ми
лом, онда ће САЗIВНИ Вермахт сиЛом Исцедmн _захвалност 
из вас· -на свој, начин!« · 

ОбјекТ!ИВно· ro значе очеви савеm . и отац- 'СИ:IУРНО 
зна да СЗ!МО то ·објективно значе~-није он ГАУ'П, али· све
једно, даје :их; »3инат.« 

Жика Рановић rлела у Мићу и ћути, •КРVГ као •мрт
вац. Гледа га, а син зна шта тим својим' уrашеннм· поr- · 
леюм-·хоће, какве мисли· тшьају под пепелом.-·њеrовИХ 
каnака. 

Мисли ли стари м му је снн непријат""'? Заrшто не 
би сад orpнryo капут и сео за сто да лепо попричају као 
некад? Зар је заборавио м nостоје речи н. да се њима 
може иврећи све што. се мисли: и· све што чинrи: · чОвека 
човеком? ···:' ' 

Зашто не би сщ.>. сели да IЮПЈ>ИЧЗ:ју и .прочаоtр.ьај<у о 
овоме и ономе, ие тражећи да један дpryror .убеде· ·у сво
ја схватања; причајући просто· као . два пријат"'"а: о 
ст.варима које виде и знају, као два пријwrе.-ьа. ~оји се 
воле и пријате.ьс!<М причају о себи И свему? СиН би ту 
имао ТОАИIКО да прича. ·Истина, МНОГО: вреМена· Н'ема да
нас еа причање. Он одлазИ. Има још .<нешто времена 
сад. Али наћtи ће ·времена· rrpe но што. ito:Ьe ,: .. 

Причао би му, о својим мукама, О• · дилем:и. Не би, 
разум.ьиво, рекао све - конспирад1Ија је коiНспираЦија, 
упркос тубави, пријате.ьстВу.<и свему, Но КОАИКО бн се 
ствари могло ·да исnрича- а да се не. irрек.Ора.че гра.Шще 
моrућеr. Но пружшп·ли оцу прот, одмах За руку граби. 

Стари је увек хтео баш ту траiН111Щ' ·м прекорачи. 
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Нико није тако свезнщјући као он! А знајући да се о 
љему не. мис.ли као о нароЧИ!То паметном; нико- на све

ту није као отац био упоран у доi<азивању своје памети, 
нико таа<о склон' да се эа најмању ситницу увре.о.и.,Нек 
само осети да ниси одушевљен. Неким ње!'ОВйМ · туМ:аче
њем, rотово је: он се удрвен:и, издужи, прав, одбојан, 
непрнступачан. А радоэнао ~, као """'адУ. 'секалерсиl 

VnoзopШII АН ra да би ОД . mrraњa КОЈа ПОСТавЈоа 
им~а корисm само полиција, окочиhе ти нак:nима у 
.лице . .. »Он - ПОЛIЩИја? Срамота.с 

Немоrућl , , 
Не треба М1У рећн како је немоrућ эа друштво. Зна 

и сам то. И зато што зна, oceha .. ce тЗЈКо :увреЬен и за
-постављен, и. зато .. што је .од свих -увреЬеи и запост~еFI 
- не rовори ,~са сином. Не излази по цео. дан из своје 
мале nродува~Не собе и брине, rневи се, mym:, ceiCИIPR,_:нe 
једе ШШIТа или мрљав.я, не спава, и шкргуhе од· __ беса, 
стење од болова, једанпут у rоднни зове врача~ нлн 
лекаре, али и то да би их отерао,- ·иезадово...ьа:н .. -;"' нико 
нmnта не зна! - и вене и псује кад-=ОСЈ:ане сам, псује 
тако простачки да бн и кочија:ши са :К....енићевог rумна 
поцрвеиели. Од, свеrа му је тоrа горе иеrо од болес.ти. 
И то зна. Али ,рачуна с тиме, с болешћу, као с оружЈем 
у борби проТИ!В СИIНа, коrа би хтео да ншrера да, као . и 
пре, седи цео дан над КЊИI'ОМ, вечера у осам,- легне У 

десет) а· недеzьом- ·по· подне.· шпета .с Helt.OМ -.веренички 
слатком пуслицом од девојке, , 

У данашње време? Где, отац живи? 
Отащ се помери, ам< 111е при1;е сииу. Сузе оу М1У прес

тале, очи cpse, -cwo мало поцрвенеле ивицом капака. И 
таквим, Мало поцрвенелим очв:ма,.--rледа ,га неодреЬено 
и ћути. 'Одјед111ом, ·без увода, · эареж:а ошгро, иэ, петних 
жила: 

- Као лопов, је ли? Као .лопов? А? 1 ,._ • 

- Откуд? - рече Мића, и: учини, се .са:м .себи глуn· 
.ьи с тнм питањем којим је отварао дискусију. Заw 
брзо додаде: - Мислио сам. да спаваш. 

, -Мислио си да спавам? А циnеле? Не би ме њима 
пробудио; Зашто их ниси обукао? Видиш? Ухватио сам 
те у лажи. Као пас лажеш. Теби се журило да што,, пре 
иэаћеш ИЭ куће. То. Зато ниси обукао ЦШiеле. Зато, гадеl 

Све је то било .-изречена без џредаха, IЋевнQ. и _ж,.учно, 
сваћалаЧКIII нервозно. 
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Мића приће оцу, ми га стари ОАЈ1'Р'НУ пре но што 
он стиже да ra заrрАН. 

- Не! - BИI<IIIY и окрете му ле!;а - ие дотичи 
ме се! 

Мића га, уэбућеи, дохваrn эа раме и обрну., Погледа 
ra у .лrице и рече разrовеnю као да -диктира: 

- Да те ниоам затекао, оставио. бих m rшсамце и 
рекао m где и 1Кад да се наЬемо ... 

Он пporyra Пlоувачку и нагло зa.кm\"ffi: 
- Свеједно. Можда "ћу после подие имаrn посла. 

Боtое ,је ТЗ!I<О. И сад можемо да се опрос.тимо. Зар не?. 
Боте је тако. МисА!Ю је још, мЭАочас да ће заиста 

навратити после nодне и да ће се тад опростити, али 
боте је тжо. Не би могао још једном у дану да nоднесе, 
тај мрки, самоубилачки, rорки поглед~ 

Отац обори очи. После неког времена уnита гласом 
који астма , већ :дуrо мучи и ЛОМIИ: 

- Пyryjem? Камо.? 
- Пугујем! - рече Мића иеодрећеио. 
- На дуrо Времена? 
Мића :к.u<МНУ Гда!ВОМ, 
Стари ymrra мирно и сасвим оувнсло, мада је ди· 

сао теже и напорније негоА!И малочас. 
- А ја? Шта ћу ја? 
- Ј автаliу ти се ... 
-Како - јавтаћеш? - јеi<Ну, ам< се брзо смнри. 

Мића помнсли: привремено! И саже главу спреман да 
отрnи све. 

- Оэбиљiно МИСЫ!Ш. на пут? 3эпrrо баш .ти? Зар ти 
!I'Ије добро код куће? , 

-Јесте, разуме се, али биће М!И добро и Та!Моl Не 
брини, добро ће М!И бити! - покуша Мића да му објаСIШ 
разлозима эа које .је претnоставмю да су '!l овај мах 
цриступачни старом. А1.;и скоро :истовремено помнсли: 
нема смж:ла! Но рече, бојећи се ·да се. отац ие увреди: 

- Жао ми је тебе! - тако је эаrиста и осећао. 
- Мене? -. IПа!ПНУ отац - лажеш! · 
- На часну реч! - одговори Мића и доће са:м себи 

ГАупА:М НО ШТО је МИСМIО да ·ИКад iМОЖе бит.и. 
Отац седе. На столу је сат страховито I'ИКтаtКао. 

Отац је гледШ> у сат, није га чуо. Мића је иэраqунао да 
има још двадесет МЈИIIIУТа времена. Привуче столицу, 
седе и погледа оца, који је, учшш. му. се, ста.рно nред 
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њим, постајао маљи, сав - једа:н цвокот;, а испод тоrа 
цвокота - грч. Мића ra је rледао .како дрхти и опсова, 
у себи рат и све. Пружи руку да IЮМИЛује стаъ>оr. Није 
волео кад се тако умири. Помилова ra. Отац диже пЬАаКо 
главу, И наrло се. преобрази. Опет је изгледао .набнјей гор-
ким, оузАI})жаним mевом. · 

- Рекао си да ћеш ми . се ја!ВИТЯ, је .мr.? 
-Да! 
- Преко .кога? Како? 
Мића з~Щ>еба ноктом у чамову даску необојеног 

стола. 

- ПЈ)е!<о везе! - рече. 
Отац трепну, затурн се у. наслон. стомще, н оданде 

баци један чудан·. nоглед на онна. Као да га очима· Д!!ОКе 
у зрак, мери му ТежЈИIНУ, nроверава му овојства. Рекао 
би да га диже .nрема сунцу кога није још било· и поЛако 
обрће у руци као што се исnитују јаја. Никваrо није во. 
лео Мића кад се отац тако VМЈИ!РИ. 

- Ко ће ми бити веза? ' 
- Не знам! - рече Мића оклевајући; Не, није во-

лео кад се тако умири. · 
__; Знаш ли.· коме· ме остављаш на вези? 
- То је ствар другова, они ће то решити. Рекли су 

мн да је поштанока служба добро организована. Мис
лим да ћеш налазити м:оја mroмa. у пошrаrн:ској кутијм, 
на :вратима. 

- Не nристајем! - викну отац гласом неочекивiшiо 
снажним и Щ'1НИiМ протеста. 

он. се диже И .понови то 1ош јаче, понет ·виШе сна~ 
rом нерава но снаrом снаге. 

Мића обори гЛЭ!Ву. 31iao је све шта сад! долазИ. 
Дахћућн .и заmивајућн· се, 'стари је В1И1КЭ.0 .тр~ 

се и скачући у месту; сав један· нерв, напет· до· безумља:: 
-Не дам ја да ми син или ико на свету заiЈiуПџ• 

уста. Ја хоћу да говорим. А ти ми сrЭЈВlоЗIШ руку на ~ј/СТа. 
Не. Ја ти морам све рећиl Јесте. Ја· морам да ти' одгова
рам на писма. Морам ли? Реци, ·морам ли? Морам. ·Да
боме да· морам. А коме ћу давми ciloje одговоре? О то
ме, јаоно,. ниси разговарао .с тим: т::вој:им .роботима., iC 

тим безосе,ћајшш аутоматима. Ниси? 
....;.. Јесам: Неко ће долазити по њих. 
- Ко? Ја Јrоћу да знам ко ће бити тај неко који ће 

долазити по моја nисма? 
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- Не энаLМ - поче Мића, а!М1 га отари: преюиде. 
...... Не знаш? Чудо би. бшо да знаш, не? Јаоно да н;е 

знаш. Или - рече и ЛЈЩе му прели сенка - можда мис, 
мпц да m ја Ш!СЗIМ отац; а? кад на.оца не М1ИСАИI1L 

Очево мще изрони на· лелујаву светлост. свеће ма,н,е, 
наnето. 

- Смешно ~ рече Мића,. џруживши .му руку у же
...., да миловањем спречи сваЈ;у ·на· помолу. Журнло :МУ 
се да оде Вековићrу, да nрекине све .ro. -· Зamr:o· бих·~ 
лио Та!КО шrо? Али једанпут месечно ће :п~ доАаЗИТи 
неко. То сам 11'Ред1Ю с друговима. Неко ће долазити и ... 

- Ко? Ко је тај неко? 
МИћа не одговори. Почео је .ринглшпилl Сад је отац 

у стаљу· да се врти 'VIGPYГ. саТIИМа, данима, 14есецим:а . .. , 
-То је тајиа,.·не?·Конспирација. 'l'оЛН!I<О.се.бринеш 

о оцу да те н не занима ·ко ће МiИ. до-лазИIIИ у. :ст w .. Је. 
АИ то не:кrи: добар човек1 .друr,;Rако ви .. кажете, ·ИЛIИ :нека· 
будала, кукавица, ·која ће:.издаmпослеnрвоrшамар8.? .. ; ~ 
Теби је, дабоме, све СВеједно .. Али мени није; Јер мени 
је· стало да ме тај неко. не изда; Не збоr мене. Него· збоr 
тебе, будало. Да се мею~ ·нешто деси, не би ти· икоr 
имао да те дочека с чистом преобу!ком. К3!А · се вратшu 
вашл.ив из рата ... 

- Оче, циљ: за који . .. 
- nути, будало! Rути. Рат је .вашмmа С11Вар. Рэт 

ие може без вашију. Т:у. вреди. цw. и остало ко бу ли 
гаће. 

Мићи се пушило, аАИ није .хтео да запали пред оцем. 
Цигарета би одужила разговор, отворила нова подручја 
за дискуоију и никм краја. Отац настави: 

- Да се вра11ИiМО иа ствар. Ко• ·ми гарантује да чо
век, моМЈ!М, моАИМ, да друг којiН ће долазиrи по. ·ЈШС.Ма 
није издајник? 

МИћа .одговори .без воте: . 
- Организација .. :Оиа"m.lне:може·.iюсЛати· ма· коrа; 
~ Организација?, ~ стари :се уСИlоено' наомеја. Ре-

као би - глумац .кОјiИ .је .изв8\А!Ио. смех .из фиоке. 
Мића га погледа оэбИЫiо .. Отац • се смејао. 'l(дарао се 

руком по бедрим:а, ·кикотао се грчевито, • на ивици .суза, 
женски, ХiИСТерично~: 

- Организација? Да, сећам се. Никад нико њен·. ни
је издао, био конфидент, дезертер. У њој · су најбоЫ< 
IDYN-f, све Г<МИ јутщи,. сама·. ·аrванrарда човечанСТiВа,· је 
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ли? Ево ти ·ra на! Срамота! Х8.а! Aal ·- закашzоа-·се, ли .. 
це му се- на.ля тамном- крви, али. и тако задуваи, АИШУћи 
све теже, продужи да· -се пО"дсмева. Режко кад: .је: бивао 
Та'Кав, iJIVН ву лrарних · речи~ ·босанских >Грбова,_ маrн$1 .. 
CIODt израза. Чиrаво њеrОво· ·паtLИ.Лулско детИiьств<У ~као 
да се повампирило, а шхак оriлемењено болом, Мићи се 
није чинила тако вулrарно. Речи су речи и, није 'Важно 
јесу ли. шa'IIpo или не~кад·-Неко плаче,-па·-ипа.к~!теШко му 
је. било .да- IJ:IX. Слуша, IИЗ!КО нису биле IМ·ШWDеН:е- IНИ- осе

ћане тако сурово· КЗ!Ко су речене. 
- Све се бојим да и сам то -не· знаш, о-ине- бЛесавиl 

Али ја rледам шта се ради, већ .-одавна те, ·Мамлаве, rле
дам,-па миСлИм, мисмrм: Ка:к:воr~сам-сина родио .. Дај му 
ћошак .од. АвзАе· .~ МJIONRiie Ф.а је АШИХ!ИIП, сисаће ra; 
Пре рата ·се већ; бре,. увукао nолm\ајац у вашу Партију, 
шта ли је, заrаздио се,· па· вас све...:колико·вас има·_-цуца 

у здрав мозак •. Пролетаријат\· Слобод.а. Човечанства! Ха! 
ха! ха! Пусrи ме да се исцеnам мало . до краја. Трице, 
бре! Какви 111деали; Трес:н~~,САудИ:Мићо;.rлавом о зид I<ад 
си будала, npOCIIИ м<iзшс на ·.камрму· кад си •юутман. 
Фр а ј еру божји; зар. не видиш: да ·вас . раде .. Вешто. Част 
и чест.·Нема шта; Веnпа:ц,и .. Све :вас врте·,у месту,. да је 
милина. Али зашто си hорав? И како .смеш да. си rлуљ 
Студент! Скојевацl А и тај Ској! Ко је још видео тако 
нешто! Партија - ·а онамО са:ма· -деца; ·ни праВО rvлaca 
још немају! Јесте, знам ја •све: Полицајац. што се за• 
rаэ,6јИО код вас у Скоју само тр,ьа руке и тајно добија 
ордење од крма. Он је кр.:Л.ев човек." : .. · · " · 

- Оче! '- викну Мића, ни• эrранут ·ни заnреnашћен; 
Али пре би зауставио лamilly ·но Жн!ку Рановнћа; 

- Ryтl Rут! Јесте; чуо··сам ·И све знам. Хоћеш ли 
доказа? Молим. Нека ваш·· Цека, то јест неко .. из Цека 
само нареди: •Летак растура ти! :ХW.аду I<ОМО>Даk Добро. 
Ви се избеэум.ъено раз јурите, .·na као кртице: риј, буши, 
сатири се, хартију набав,ьај,; маЈIЈИНу .укради, ·,6јИСИИ ЦИК· 
лостил. Штамnајl Подели! Раэдај! Раэнеси!· Д<>QP<>I Али 
тек што сте нос -на умщу.;·а.подиција, ћап, -за врат! -Б.ап! 
Па у бај бок, · na убиј • боrа. А неко у вашем Цека тр,ьа 
руке. 

- Како можеш д.а си такав? Како? А:Јуди mну хе-
ројски, а m ~ IIIO\rjeш-... . .. ·_ .') 

- Кwко? Л>уди! Ко rовори о вама,' ШМОКА>ЗЈНима! Ви 
сте јев'l'ИНИ. Јесте .м~ урадили· нешrо~ летак поделiИ.ЛИ, 
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на пример, а да вас ·није десетак страдало, родиrеље уц
велнло. Ја не._кажем да сте сви њушке, већ неко ка .. 
жем. Неко. А -тај -се. некО ·поставио неrде. близу врха·. 
Знам ја то, rовна <уВек nливају. А тима што страдају 1И 
имају родите,ье, бре! њима част; То су млади ,ьуди ""'" 
будућност, бре! људи. Л>уди. Ех .. А некад се питам: јесте 
ли ви ,ьуди? То се nитам. Јесте ли? Не. Ви сте ... Ви cre 
аутомати. Нареде ти: убиј .- убијаш. Шта rод ти кажу 
- учиниш. Да посумњају. на ·мене, твог оца . .- .. ИМЕ не, 
не мора да nосуМЈЊају .. Нека """ падне на ум да ·те прО' 
вере. Нек ти· рекиу: »Твој ·је отац издајник. ЛИквИ,6јИрај 
ra!« Rути! Ни реч! Ти би 'ме убио. Без nр~омиш,ьања. 
Али није то најгоре! Ти би ... ти се не. би ни nитао је 
ли истина то IIIТO ти је npernocтaвљeiOI каnлар рехао. 
Не би се двоумио. Ти би изврiп:Но, Јер ти си, као и оста· 
ли 1Ћоји, сведен на руке само. Редови -имају само рУке. 
Ти си рука друrа Ьенерала. А ко је .тај •Ьенерал, зншn 
ли? Не. Јасно да не знаш. Што :ие уnнташ? Да си нор
малан човек· mпао би се за. кога се жртвујеш? .Стани. 
Ти извршујеш нарећења, бориш .се и томе слично, али 
дедер да видим no чијем се нареЬењу бориш? ·То. се.не 
mпаш, мајмуне, никад!. Ето ја; ЖикаЈ ја сам се· борио 
под командом војводе Мшuића. Сви смо мя·з:Нали ко је 
он и шта је. А ти, а .ви? Тајна! Нико не зна .. ко.- издаје 
нареliења. Кож:пирација! Ха! ха! ха! Консnирација; а 
полиција ._,... iћап, па rv· хлавњачу, ·ћап, па .на· БанdЩу, hao:t; 
па на Јајшще ... То револуционари? Будале;:М:алоумшщи, 
то сте ви. 

Отац nрасну у смех иако су му очи nоново .сузиле. 
Огромним сузама. Котр,ьале оу му се нrиз старо, суао 
лице, згрчена и зборано,. лево раме -му се ='DpeCAO, ~ 
очи су му остајале ОТВОiрене .. 

- Оче! - рече Мића ревоЛтирЗIНО и стаде не зна· 
јући још да ли да се и. уареди-'- ништа ти не знаш! -
Онда nродужи: - јер ја! ... - Застаде у nравом часу и 
nокуша nреко срца да ra оnет зэrрАИ. Треба ra npe све
га умири"ГИ, помисли, а онда му. треба. оэбњьно рећи .. и 
објаснити да је све што је ре:као Обична mусна клевеrа, 
пр.~оава rадQСт. За коrа се бори, то је јасно1 за човечан .. 
ства. Али њеrов отац, сав v ммоrра.DансКiИ'.М асоцијаци .. 
јама, не може да замисли нове односе мetity новим-.љу .. 
дима, борцима. Исrовремено, Мића је био свестЗIН да 
отац не МИСАИ ии. х:и:.ьадити део оног ппо је рекао, 
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Ншnта сmарно не МИСАИ од тоrа ·шrо МИСМI и каже.' 
Зато одлучи м му без прелаза б!ЩIИ. у лице; n;роверено 
ефикасну причу. Она је на ,Жику деловала vвек умиру· 
јући. Било је дово1о110 да му каже: •да сте ви били, 66-. 
М< ВОјi!IIЩ!Н И довеМ< борбу ДО !<раја, . ја Ие"бИЈ< МОрао 
сад да се борим за сина коrа ·.још немам, . но · коrа hy 
једиоrа дана имати .. Ипак, није имао срца м му.то ве!\ 
каже. Пружи пОНово руке. Али пре но urro ra дотаче 
рукама .пруженИ!М ·за зarp!Daj,. отац, ·сав од неочекива;иих 
покрета, .сави рамена .и .. окупив ·.се наrло· као ..:перо; од .. 
rурну сина тако дн;в!Dе да се МЛадић затетvра и ИЈiа1К рече:. 

- Да ои ти био добар војник и довео борбу до !фа• 
ја, 1а не бих :морао сщд да .се борим ва, !ОИ!На кQra. још 
немам ... 

- Маршl - викну · Жика неочеt<IИ!Вано· недоследан 
својим дотада ·икс пута прОВерени!il реакцијама. -·Ни· 
сам ти отац. Ништа ти нисам; Яишта 'М\1· НIИ!СИ, Одлази. 
Одлази кад ти кажем! Свињоl Ја се нис ... борио1 Ми? 
- задахта ~ен; а обичlно је то .досад палнло ~ бо
рио сам се боље но ти, незналица; Бо1ое.: Али ти ссиiпрй-' 
па.uща, I!!И'ШТа не разумеш. Зар Мiii!CМII!Jl' м· ми• шюмо 
хтели да не буде више раТа? Збоr вас, не збОг ,н;ае;~.·А и 
эбоr нас. Јер ви и ми- то је увек•исто. Али не· може 
се то; иди оте. Не може се.:. Зар мисмпп М. . р:атови неће 
бити и за унуке и за прауоrуке? Еја, .к""""'r ёiш .. блесавка 
родио. Ла ,ти си ... ""' w . ; . m си обична· ~"'УП" труба, ro 
си rn. Дилејаl · 

Дахтао је. Било му је юриво urro врећа сина, мучи 
га и. заrорча:ва му· ионако . тежак живот,. али све· је то 
било јаче од њеrа. И · шuло је· дотле м и· .он понекаД· 
није .раэумевао сам себе. Има ли он то nаюребу. да I,<ШЬИ 
најмилије да би казнио себе? .·Зар зато urro, није .. уште
део рат Мићи, urro се. 1918. пребрзо разоружао? Али 
зашто ra Миhа не. воли? Но· .зар би и он волео оца. кОјИ 
му не би давао да ·дrосне, који.бц се.'у-све. мешао не д&
IIyiШTajyl!и му да ишта уради по својој во1ои, који би ra 
врећао и унесрећивао врећајући ra? Како је .. очајно Ми
ћино лице! Како паm!. АА.и шта може, шта може,.све:.је 
то зато што ·га тОлико воли, као ·отац:И· мајка ·заједно. 
Шта отац ц мај!КЗ., шта? Вол.:и: .ra· он као сви очеви и· све 
мајке на свету! Т81Ко он ВОМ< своr, једшmа. И. та /оубав; 
то је·његово ~~:yf4t~Ao_и, одговор на·сва.Јiитања, .. , .:,,.::·.-

Мића: поrдеда ·оца, преће рухом преко ·чела, било ·му 
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је жао оца, занета жао. Поглед му паде на свећу која 
је доrоревала. ПошавlШ! за СИ!НОВ!Dевим погледом, Жи~ 
ка виде· свећу како трне, па се трже и скочи. 

- Другу! Брже! 
Мића заnали нову свећу, юоју Жика извади из фи

оке стола. Мића је приносио VПа!оеИУ ШЈИбицу уз осмех 
који се моrао чишпи подсмеiiiА:dШим. 

- Будало! - рече отац, већ rnшe кщд nламен жн
вахну , - 'немој мис.лиrи. Нисам ·nраановераи. 

На то се окрете и ЗЗ'ЛуПИ вратима овоје собе. Мића 
кораi<Ну за њим и зах:тщде. Да оде? Мора ионако wo Ol!.e 
Вековићу. Онда је бо1ое што пре ... Али. врата су се от· 
ворила пре но што се окренуо да nоће. Отац бану из 
своје собе с оделом у руци. · .. 

- Причекај ме док се обучем, Испраrnћу те. 
- Опростићемо се ту! -'рече Мића гласом који ПQо 

куша да не допусти ценкаље. 

- Зар не могу на. УМ<ПУ са својим роћ6111ИМ сином?' 
Зашто? Сrnдиш се староr малоrраћанина,. је М<? Сrnдиш 
се што те во.ли?· Знам, .ход. ваС се најприро.АlRИја· ·oceha .. · 
ња извргавају руrлу. С1111АШП се? 

Претећи диже авоју руку у којоЈ је'дРЖао кощу~оу. 
..;....;., Не -.рече Миhа .- него имам састанак са јед .. 

Н!ИМ . , , С једlШМ ЮУГОМ. 
Кошу~оа исnаде Жики из руке. 
Не скидајући nоrлед са старог, Мића се саже м је 

диrне с пода. Али отац се баци· ·на њеrа· као тша.р на 
ЖЈртву. 

- Во.NИМ те! ВоАИ.М те! - викао је ухватившИ га 
див1ое за косу - ВОЛИIМ те. Не верујеш? Знам ја, ти ми 
не верујеш. 

Он ra је дРМУсао, в,укући ra .за косу, .таман, од rне-
ва, исколачених о'-Шју, а ипак увер!DiИ1В. . 

Мића се . усправи опрезно; отац . иmуче руКу из ље
гове косе. 

- И ја! - рече син, зачеш~оава:јући прстима твр.ду; 
тешку косу. 

-Лаж! 
И отац оnет llpyЖIИ руке зrрчене. "ао канџе. Но у 

иcrn мах ш: nовуче уз 11рзај целоr тела. Мића се на<:· 
меши. 

-Да се nо/оубимо! - рече отац и устукну потам
иевши. Бес ra одмах обузе. Збоr стида. 
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- Иди! ~ викну - иди. И,о>iИ. Иди - иарећивао је 
не мичући се. Дрхтао је као сенка лшnћа. Мића м:у 
при};е: ,,. 

- Да се по1оубнмо! - рече тврдо. 
Стари заr~рл.и ~:рчевито сииа и, привија:јlј[!;и ra иа 

улеrле хруди •рукама без мв:wиl!а; уnита nромењеннм 
гласом, тако иежним да се Мића покаја за све !ШТО је 
помирљиво поМИ~САИо: 

- Кад .излазиш ·из града? У ком правцу? Имаш ли 
шта за јело?· Је АИ даАеко? 

- Одмах .из.лаэИм! .. - слаrа. : 
- На ;јут? - уnита отац. 
- Не ЭНВ!М тачно~ 
Отац осети <Како му се ~а диже. Али ие плану,. 

није имао miшe снаге Ю1 за .то, иако њему бар·~Щiје тре
бало сна·rе да би !Љ/УТ' вШщо, св·аЬалачки праокао саТИ!Ма 
ако хоћеш. Но био је исувише тужан; :паралмсан и ио
Црп1Dеи дубоким ужасом растанка. 

- Добро! ·~ рече rласом који се Мићи :није чиниО 
вшuе поМирљив. Немоћ је сва--· била ·На', :површини; · аАИ 
прави смисао претио је новим још скривеним бwама и 
rорчинама, Испод речи--које су ~--·могле сваком учинити 
као попуштање, · Миl!а је ·чуо · шкрипу. IКЩ<опаца: · староr 
једрењака захваћеноr арканом. 

- Рат ће још дуто да 'I'paje,.je А!И? . 
Отац ra је МIИЛО'вао 0Ч'И1МЭ. које су вребаАе. Али, не

С'Юрllt~ив, не сачека одrовор. 

- Глуnости IПИТамl -рече- јаоно је ла ће д11"'0·да 
'граје. Дуто. · 

Оrари застщде, прО'I'рЈоа па.щем брЗ:<\iУ , rи IП!Юд'\'ЖИ 
без увода, неочЕ'ЈК!ИВано. 

-"Једно ми обећај! Само је,.I!Но да обећаш.оцу, оrо
ћеш ли? Јер ја сам moj отац·, да зНаш; •ја •... ·~ · 

- Хоћу, обеhава:м, ако завиаи· од !Мене . ._. 
Отац се сн:амршти за трен, али не рече !НШilТа,. опусти 

веће. Миловао ra је ћутке, онда шапну: • • • 
- Ј ав.~оај се редовно. 
- Кад тод буде моrућности за ro. 
- Ти w увек "rреЗанl - рече 1МУ с преб1ЩI!!Ваrњем, ми 

није престајао Аа ~а милује. - Ништа не АИЧШЈI на .мене! 
На маму ii\ИЧИШ. Била је ro дивна !Жена, часна я верна. 
Ј ecre. Волела ме· је !ВIШ.IIe од свега на .о:вету ... 

Мића узА,рХта. 
1 
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' 
Жика је гледао сина врло Лаж!DИВО и 'УМО!РНО. 
- Да знаш! - рече с .наглаоком. 

· - Знам! - МНћа се није :мајке сећао, алм је увек 
IIа:ЖЈоИВО слушао оца кад је .говорио· о· њој, . а говорио 
је увек !ИСТО, убећујући ra да је ·само њеrа волела, у 
што Мића није IНИКад nосумљао, као што !НИје· посум
љао iН.И у то Аа је била часна 1И [Верна жена, у шта ·ra 
је отац увек уверавао. 

- ЗнВ!МI - а:хонови МJ.dia. 
-Шта?- узнемири• се отац. Чинио је напор да да-

де свом rласу· ...Ьеоски Crpii!oiИВe призвуке, уздржааао 
се и дmiЛомаmсао, како то -већ нервозни; праскави љу .. 
»~ и иолерШ1И. мисле да се. ·диплОматише: н:е каже· се 
што се IМИСАИ, а у iВОЩ се баца Не !Само први· !Наrкот IКУ-
чића. . 

- Мис.шш А1И да М1И II!.Иje била верна? 
- Није !МИ пало ни на у.м тако шrа. 
- Верујеш А1И да сам ти отац? 
- Па ко би друтиl 
- У ствари ... - рече ·на то )1(ика с· IНаrлаmеиом 

кроткошћу - будеш ли јун!liК ... ја ћу се понОсити. А 
не будеш ли ... 

- Бићу. 
- Чекај да завршим! - ВШ<НУ грубо, а.\1И ~е одмах 

омири- а ие будеш ли, ја ћу те обожавати. МожДа је 
обожавање 1И mnue од лоноса. 

Онда пусти руке, висиле су му Ш!З тело !Кад завапи: 
-ЖIIiКo liy све то да mдржим?.КаiКо? Рат he дуто 

да 'граје. 
Онда диже rлаву rи nоrледа Мићу ;као да та први 

пут у животу види. 

-Зар :не бих и ја моrао? А? Шта М!ИСлшn? Morao 
бих и ја с тобом? Имам искуства, ратовао сам шест 
rодина. А :можда ћу тамо у брдима и .да IИЗЛечим астму. 
Лекари ""' ионако препоручују nлаиивски ваздух. . . 

М!ића се осмехну, замало·. му ие ·рече за ВекОвића, 
онда се """'~>""" оу себи:· Вековић је rр.ебалсi 10.а шаЈ;е, 
алм неће. Рече само да је то добра идеја. Разrовареће 
с друтовима и !liКO пристану - доћи ће неко rи nовешће 
ra.- Говорићу с друrовнмаl- заврши. 

- С којим друтовима? 
Мића рече: - С мој,.,., 
Отац се трже: - Говори! 'Чекај. Још и.ш:ам За18i>' 
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u.mo! За ОВЭЈКИ сАоучај, ;шта. их ја- ЭНЗIМ, xohy ТIВОјЈУ: реч. 
Дај реч да нећеш да поrnнеш. Реч! 

Мића се .трже црвенећи. Опет! !КаRIВу то реч хоће? 
Да неће да пoi1Иille? 

- Како могу тако што? - упита стр!LiоiНВО~ 
Отац плану. 
- Дај реч кад ти кажем ... 
- ЗЗIВНСИ мt од мене хоћу ли м ПОГИ!Нем? Како· ти 

тако што само nада на памет? . 
- Нисам ја будала! - "'VТИУ се ·стари и настави с 

ватром, ж.у.рсЩи. као ·да .:га: _ rоне -:- эна:м · mта тражим. 
Дај ми реч да .нећеш ·да поrинеш; знаш.и сам.· шта -мис.
лим, познајемо се; дај ми реч да IНећеш да ·се· без~ ПО11'-6-
бе истрчаваш и да нећеш. Да. се .прсиш и. Ј\'<Начиш •IКЭ.О 
онда ок.щд си nao с прозора nрвог спрата, бИIЛо ти је. ОСам 
го»Ш~а, али ни -сад m~с.и паметиији; дај , реч:--да: нећеш 
nред РУ'дУ да би.. застидео неког .који- то не_ сМе~ ;или да 
би се истакао пред оним ·коrа волиш, ·ћvrn! добро те ја 
познајем. Или да би насекирао оиоr· коrа-ме--.во.лш.u,. или 
просто, јер т је .досаi4Ј!Ю;·Iiути,.н СЗЈМ.оаtМ•био·rвојmm<. 

- Морам.; ... - поче Мића ~ време је! 
У стаде. Отац је стајао крај њега. Дшао се кад И· он, 

као да је жицом био rвеэан за СНtНа. 
- ОбеliЗЈј ми. 
Ми1iа ПОIМИСАИ: неће ·ме Пустити док му не обећам 

и рече: 

-Добро. 
- Не. 'Оћу да ..,. кажеш: Обећавам.да hy се чувати. 
-Јасно, чуваћу се, обеhавам. 
-ИАИ. 
- Да се поlоубимо. 
Отац ~а привину, овлаш по;,ьубн н одби од себе.· 
-ИАИ. . 
- Доћи hy можда пред подне! Не .верујем, """ · по-

кушаћу. 
Мнћа му махну .руком" кајући се .!IШО се сажално и 

то рекао. Отац .диже сВоју руку. и MU!НY.r .- Пред подне. 
Чека!>уl - д""""""'У; С.... неста. . · · .. · , · •· 

Но чим му ЭTЗICIIOY цред очима \4iР81ТИ М1И11:ин · .мm<, 
Ж.ика хтеде да :nојури за љим:,.• да ra .поште:н:о,·заrрли, 
да ra задржи, али није rи:мао СНЗЈТе ..,. да спусти· руку 
коју је днrао. 

Сам у IJii'CTOМ предсобл,у стајао је Жiика Рановнћ и 
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'" тихо плакао !ПРед већ mАИШНо у.па..tьен:ом rновом овећом 
плакао је Жи:ка. Рановић, бивши чиновник :неког над: 
лештва,- пензионисан пре једанаест rодина због тога што 
је рекао претпостављеном референту да неће иза1iи на 
изборе јер му се не rласа ни за једноr од Ка>W!~Џта с 
државие бузорантске л:исте Петра Живковнћа. 

Од тада је живео од трећimе своје раније основне 
плате. ТоАШ<о је IИЗНООИЛа њеrова пензија. Друrих IJ.Pii"'O. 
да мије имао. Ни он, ни Мића, Аа је био друкчији, гла
сао, остао у служби, живео би боље и Мића не би пос
тао хомуниста 1И не би отишао, .не би. Бес с којим је 
насрнуо на Мнћу помери колосек и пolie свим захукта
лим: локомотив!lЈМа натраг, право на старог, који се не 
nомери, убеDен да је сам крив за све. 
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Иmщом rротоара цедио се наrореди мирис иња, Ь 
високо над смећери!;им !ЮровОВИIМа, димови «УЈСИ~ЊСКИХ 
ва'I'ри дизали "У се npai8И 11<ао брезове :метле. 

Ана за'lЋори каnију за собом и пожури. С :mм не
разrоветним небом, које као да се лактовима наслонило 
на оба ~~<раја Душанове улице, не може се <НШ<ад биги 
начисrо. Аепо ће изгледати ПОtlНе АtИ да оипи, а она без 
кИшобрана н М!!Ю'ИЛа. Покионуће, али то ве бв било 
шmrra, ·да није "" косе што ће јој се n,pocyrn виз ЛЈЩе 
у сто мачјих реnића. Ах, Мmпо, Мшпо, жене су, .МИШо, 
праве јаднице! А како бн се тек смејао да је ставила 
свој светлоnлави зимски капут с крзном, .а сунце сија 
АИ сија? 

Эави 11tpaj плоrа обле~Њевоr Викторија-пла~~tатама и 
поће Поворишном. 

Све је сад пропаганда, све. КоЛИIКо јуче јавили су 
за данас: »умерено об.лачно с !Ме:стимиtlНИ:М разв,е.драва· 

. љем«. Таrман iНШПТа да не знаш. Хоће АН већ доћи јед· 
ном с том науком дотле да свака жена. може м се осло

ни на њу, а не ов~о - r.ледаш небо, а.лrи не знаш да АИ 
је мутно што је обАЗ.чно или се ЧИiНИ пр*"аво зато што 
га још !НИје осветАИЛо СУ!Ще. Ах, Мшпо, Мшпо, ко је ви
део да жена заказује :младићу састана~~< у шест. Алн тако 
јој 'I'реба кад ве уме да се у:>држи и савлада же~оу :која 
је тако веобјашњиво обуэела одмах чим ra је уrледала 
у огледалу. То је право ЛV/JJi/AO. Нити ra познаје, нити 
му име зна, само му тепа Миша, као шrо је тепала СВНiМ 
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мушкарцима. Сваки је мушкарац Мшпа, забуiне нема, 
нн вре15ања, ни тубоморе кад се пстреши име. Ах, име! 
Ам< то је друrо. Луднло. Изаћи тако, у то доба. Сем ч;ио. 
тача и млека:џ:ија никоr још нема. Те М.Лекаi,ЈНје, ~ни моЖм 
да и желе КЈИШV. Они су се~оаци. Aмir. сем сеiDЭ.Ка И!Ма и 
дРУ·ГИХ i"'УдН на с:веrу. Саiмо м· не IIII!IAНe юшпа. Све би I!Ю
ква.рила. Све. Све. 

Кроз jYI1PO што је полако уэимаАо ма:ка провлаЧIИЛа 
се IНенамет.tЬ'ИВо слутња да се, упркос IИЭМЗiГМЩИ iИ ове

'М/У, раћа један од оних слатких и меких дана ка&Ве је 
знала да umece на свет само бесmрадока јесен, .лепа као 
заборавтен ЧО!КОТ у зарћаАој ЛООIИ. Али јесен је прошла, 
и зима, март de сад, а таква јутра у марту не обеl!.авају 
добро. Али у :rом опрезном СВНТаиЈУ над улицом још 
УiiРНУАОМ од она, с мокрим лањсоои:м .лmп:ћем кесrена 
по асфаА:rу н травња.цима, било је :и оне неизрециво 
сетне · дражи напола- прошлих ши још н:епостојеhн!х, не
роћеоmх crnapи која би у свакој iА,РУЮј IЈ1\>ИЛИЦИ ,....Ула 
Ану до суза. Она баци поrлед nут неба полеrлоr свом те
жином на врх у АЈЩе и срце јој се стеrну. 'Готово; Све 
је пропаАо. Она :в<ИДе себе крај тоr у отвари још непо
знатоr младrwћа на каАемеrданској кщпи, !ВIIfAe себе ка

. ко бнра речи које ће рећи да му објасни зашто ra је 
све звала, али Тако да му све· лепо објаони, да ra заин
тересује, заинтриrrи;ра, залуди, па да он прВiИ почне. Ки
ша ће сва:каtко, свакако. БО.iое је вра'I'И'l'Н се кући, узеm 
МЗIНШЛ, кнш.обран ... 

Иnак продужи. Сад се више нема куд. А пошто ra 
је она nозвала, мора да је тачна. Не. Оно Щ~су облаци, 
то је боја неба које је ведро, сива боја неба пред сви
таље. 

Журећи и н!трестано iiiOЖIYPYjyliн себе, пролазила 
је, не обзнрући се, испод кроШњи кестеi!ЮВа с којш< се 
није оснпало лишће. Сад нема АИШћа. Кап.ыще кише 
цеде се с грана још rоАИХ, а .лншће се О'rК!ИДЗ.ЛО јесенас. 
Откндало се с једва чyjRIIМ rуздахом, чewlie још: бе-· 
шумв:о IКЗ.О сузе кад неочеки!Ваио навру н п~ да КАИ

зе низ образе. Тад јој је речено да доће на сташщу и 
дочека мужа који је требало да се врати с прmш тран
апортом заробтеника. Није crиrao. :Умро је дан пре по
ласка транспорта. Шта јој је јутрос? Нека. СвеједНо. 
Али Миша (эваАа ra је Мшпа засад, али 'I""''PO ће зна
rn КЗIКО се зове), Мшпа неће шпщд дознаm СIВ6' шта· .би 
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она била у стању да учини за њеrа. И на крај света 
нека јој каже - на крај света ·би 'O'I'lПii;.Aa, на Северни 
пол би отишла без ра.31МШI1љ.ања, овакrва каква се за
текла, у тој пролетљој Ха.Аr:инmtИЈ ·с циклама бобицЗIМЗ., -У 
тој прозрачној и ваздушастој ХЗЈоШf!ЩИ. Ох, без. суза, 
девојко. Не жали увек само себе. Још би јој ·то само 
фаАИЛО, да се пред ЊiИМ пој""" подбулих очију. Није он 
никакав 1Јва7ањнн да за11ражн од """ да оде на Северни 
пол. А шта је ако :није ПапЗЊИ!Н на леденој. санrи? Шта 
је? Песник? Ех, нису нн ови мушкарци nеаници. Па 
шта је? Као да се три ноћи и три 1дана то не пита уза
луд? Вековић ништа неће сам да ка.же, а њу је до јуче 
било срамота да пита. Добро је што одлази стари. Бяiће 
слободна с Мшпом; То је .иајстрашннје. То. Ако му се 
не бу де свидела, или ако је веh 6аlоуб!ое!К, или ... 

Колико rод да су рамичиrи, сви се дају залуде'IИ. 
Само !ИiМ треба поласкаm, nоказати им да те интересује 
0110 што раде. Дотле озбИIDНИ, преданн послу, МЈI"!l!К"р
ци наједном поде'IХЊе, успале се. Као да је- сав :љихов 
неуморни рад, сва озбИIDНос:r, био цвркут или шарено 
перо којим се маме женке. Јер чим се жена .заинтере-
сује за мушкарца - наука, 'Iрrовина, вој.ока~ поезија, 
све се то руши као че011и зид кylilщa за камуфлажу 
утврћења и тенкова из биоскОIЮКНХ журнала, и м.уш
карац постаје тај тенк и Цев топа и ншпта дРVЮ. -И 
сам Вековић, који је интелиrенmнјя 1И друкчији од ос
тамrх. Али и он - исто, камуфлажа. 

Не, i!ШЭК је дРУКЧИји. Али он је ста.р већ ... Није 
стар, само - дуrо га познаје. То је. Њихова .је веза ста
ра. Не. Не. С Мшпом би моrла и c:ro rоднна. Њеrова ~е 
ооби1/оност права. И младост права. И незаiШfП"ересова
ност права. И . све је право код њеrа. Он се не Ш1Ра. Он 
се ЮfiКад није иr;рао ни као дете. А она· уме само да . се 
иrра. Она живи да би се иrраАа и забавmала. Зато ·је њу, 
MШIIa тако и залудео, та:ко Аудачки залУ~део да прави 
неоnросТ<ИВе глупости, а зна да су нeonpoc:nme и- rлy'l' 
пости које се не смеју да праве. Али· прави их. Не може 
друкчије. Не уме lm!Ue да влада собом, Ништа в:шпе не 
уме. Зна само: 011 је Вилин К01ыщ, 

Хтеде да заnл.аче, аАЈИ не заnлака. Било је тако неко 
jyrpo и тад. Интензив.но се .сети оне тужне дражџ nро
ре!iалих кестенова и шнрокоr разроrаченоr лишћа што 
полако nада rинући кроз влЗЖ!НИ ваздух, кроз ПОЛЈУТМИ-
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ну јесењих пола шест сати, као кад сузе клизе низ об
разе. Мужа није оолеА.а. Боле:rљыm, радан, зв:шшqаи, бе
зопасан. Предао се Немцима, место да се врати кући. 
ААи сад је пролеће. Но тад је жуто лепршаво ~е: 
'!/!ПРКОС падању, трајало на рубу 1ИЭМЗiКЭ. и · чинило ЈОЈ 
се да ra продужује снаrом кОја као N1 није долазила 
од .живих. Не- успореајући ход, стаде да жали ове, се

бе и цео свет око себе, и доће јој тако жалосна да би 
се слатка иСпла:кала кад не би ишла IНа састанак. .Ам1 
да се ·већ срећна враћа са састанка, юmrra је н.е би 
спречило да плаче. Како и да не nлаче кад ово ЈVТРО 
подсећа на оно јесенашње, кад су јој ратни заробљени~ 
ци рекли да јој је МЈУЖ остао у Бирбаху - заувек. 

А није то добро. То Што јутрос мисли на јесенаш· 
ње јутро. Боље не мислиm на жалосне ствари! Боље, 
да али шта је досад био њен живот, упркос играма и 
забаЋама? Вечито сутра :које 1ШКЗД не св:иће онако ка~ 
ко се надала и желела, иаЈКО није до пре неки дан знала 
да је то шrо је·желела и чему се тако н~а б~о баш 
та из живота одсутна оэбИtЪност ЛIЩа какво Је имао 
младић коrа је још увек звала Мшпа не энајући ~о 
се зове. Осећала је да њеrа ннmта не може N1 о~ОЈИ 
од њеrовоr посла. И да неће полудети за љом. То Је и 
мамузвло кобИАу љених осећања, Нека врста опкладе 
са самом собом. Саэнање да му не може ништа да буде. 
Жеља да му ипа!К. буде нешто велико. Услед тоrа-, у њој 
је све већ три дана тако противуречно. Смех и сузе увек 
на прату. Танки, необраэложени бесмнслењаци неки. И 
нада која је држи за rушу. Можда је данас свануло то 
тако дуrо очеюmано и одлатано сутра? Ко зна, :uожда 
је сванУло, а она му се не радује. Треба се, дакле,· ра~ 
доваm, бити срећна, журиrи, журиrи. Ох, ЭНа.АЭ: је себе, 
своју ЖIНЛаву упорност. Како rизrлед в~ а. Сва Је ·крЈ<Ка, 
ломна, прозрачна. · 

Пре но што изби из Змаја од Ноћаја у ПИАсудскову, 
она баци брз кружни поrлед којим обухвати сквер дес
но, ред који је чекао на двојку, nmpoкo отворену лепезу 
тамноr дрвећа у друrом плану, раокрчене рушевине 

»Српскоr кра.tЪа« м поЬе косо, према парку. 
Ред је још бно ·М'И!Ран, мамуран. Жена с грудима 

као два полупраэна цекера и с ;празним цекером "f руци 
жалила се на скупоћу. 

- Ни проћи кроз пијац без хи.ьадарке. 
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-Пасуљ 150, а брашно - ие nиraj! -,потврди 
старчић. 

- l'!олела бих да је пасуљ 150. Али откуд мн и тај 
новац код чшювничке IlA.aтe? 

Шкрофулоэни младић у скијашкој капи и лахова· 
ним ЦШiелама, у истом реду с женом без новца, смат~ 
рао је, ваЈо,Да, N1 се та непозната особа обраћа само ље
му и осећао се врло нелаrодно. Био је то млад човек и 
човек од принципа, добро васmпан и rитариста у џез
;капели на Калемеrдансkој ·тераси. Није волео позван
ства на !fАIЩИ, али није моrао ни да остави домаћю.tу 
без одrовора. А шrа да јој каже? Као да је он крив што 
свира у локалу у ком ци::вњш !Немају приступа, па се не 
разуме у nијачне цене, јер добија фасувr. 

Из тескобе ra извуче човек с дотрајалим црвенкас
тим куфером од пресова:не хартије. Rутао је и ником 
није пао у очи дотле. Младић је само ;приметио пре то
га да је куфер јевтнн и стар н да човек нестрп.ыmо !ИЗ
лази Г4аЈВОМ ш реда м изгледа ще АН т.рам:вај ИА:И не. 
Но баш хад се осетио најнепријатннје, не энајући шта 
да каже 6аiщу крај кога је стајао, човек с куфером, 
као нови ауrомобил који из места полази пуним rасом, 
човек с ·кУФером плану бесно, опсова omптmm: милу ли 
јој мајку с "1/ffiii'М rлаrолом, оmnт.иiНIИ эбоr IКОје •fiy 
оnет д'изгубим .марковачки локал!« 

Не обзиiрућн се на свет око себе, стаде да псује и 
грди »ОНе матупе, тамо, што су .нас, мајку им, појаха~ 
ли, ни да смо pare, а не људи, али доћи ће и њима црни 
nетак!« 

- Безобразлук! - викао је - зар је то ред, rоспо
до? Путовао сам ја, rосподо, и по Немачкој. Али оно је 
друrн падеж. С vмще мед да лижеш, разболети се нећеш, 
та:к·ва је тамо дезШiфехција и чистоћа .. А ово код :нас ... 

Он 01'I1blY'fY у страну лево и продужи зајапурен: 
- А ово је, д'изв:и:вите з'нэраз - куплерај. И пази

те шта вам кажем, Србни Србину о rла:ви ради. Збоr те 
проклете двојке, трипут сам у овој rоднни иэrубио мар
ковачки локал. С:вињарија. 

Они око њеrа, у средшm репа, слуmајући ra с паж~ 
њом што долази од досаде и која може сваке секунде 
да се прекине, нису ни уоЧИАИ људину љубичасте шије 
који натмурен стаде у први ред крај даме у береу. 

Ана је, већ пред улаэом у парк, куповала од клем· 
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павоr дечака ·v огромној шајка'tШ шrо ra је паклопила пе
чене семенке од бундеве попрскаrн:е злаТIШIМ пеiiИЦам:.а 
соли, ка.д :д"...а у береу, с поnроканим и незатеrнуrrим 
чараnама без сјаја, mче да се жесm, ударц дmрокОм, 
жуrом циnелицо.М о калдРМУ .IИ свиче ~е}>а!менmо, l8u\iИ 
несин~а:но са својим гестовима, ове жешћим и 
бржm~, ст-њи:м, ситним поюреmма целоr АЈЩЭ.. 

- Ето ска.н.даА;! Ви ње каваљер, а бараба. 
- Барабаl. Него! Због та.квих urro ре:д не признају 

и одосмо ми на добош! - прих!Вати сnрем!НО р
крај ње. 

- Падобранац! 
- Дај га ов"...о да брат мало пресА.II!Ша то пе:икало 

с експлозивом! 
Пробијају!iН се кроз ред, жго1оави човек је само

свесно викао: - Места! Пролаз! Пуштајте ме! Брат ће 
га уреди! 

За-:uурив качкет лаким п<Ж~ретом nалц~ који овлажи, 
жrо~оави поће према падобранцу с !о'\'бпЧастом шијом. 
Он је сТајао зВШ!IILЪеН, слеп и глув за ·све· ·ОКО себе,, а 
лице без сјаја било му је тамноцрВено и једном за'!/Век 
уврећено, ко зна .кад, можда и Пре роћења. 

ЗаrнатМ<ја у дотрајалом KOЖiiiOM капуту склони се 
да пропусти жrо~оавог, који се раоюречи пре:д падо
бра:нцем. С кэчкетом на nO'I'И.IЬI<.y, мерио ra је дрско, 
нимало узнемирен разли;ком у тежшш. Код туче је гла
вно удариrи први. 

- Је ли, бре? - упита жrо~оави с подвучЕ!IНI!!М. ие
маринм и независним· изразом. Али l'рдооија ra ·Не чу, 
не окрену се. 

- Еј, сурлашу! - рече опет МI!Ј!И'УП и поl'ражи ос
мехе на .ыщима ЈrЈУАд око себе. 

- Теби rовО!рiИМ, лустеру! - и окренув се онима око 
себе жr01оа добаци - не чује, јербо је заузет куnова
њем карте за Ј а ј це. 

- Или Јајинце! - добаци неко црним мраЧНII'М гла
сом. 

- 3боr та.квих и одосмо на добош. Дабоме, тућих 
двадесет и пет не. боли! -- умеша се опет радник· у пр
вом реду, лево од руске емигрЭЈН'11КШЬе. 

- Пет! - жrоtоави диже ауторитативно РV'КУ као 
да је саобраћајац. И додаде: 

- Ја са.д говорим. 
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И поново се окрену ыуДИIНИ. 
- Слушај б!,q>аэеру, пошто I<ИЛа глувила? 
- Шта га жалi!Ш? Распами и квит! ~ каЈКО Ја-

паrнци. Прво 11Рас! Па т<Ж онда обја!Ве рат! - јави се 
занатлија. 

-Молим поштовану публику за мир! - намршти 
се жrоtоави. И окрену се целим телом опет падобранцу, 
кој:и се н не обазре. Жrо/оiЗ!ВИ II'a обиЬе 1И раокречи се 
пред њим. 

- Слушај, И!Ма те нАдујем к'о балон, па ћеш одле
тши право откуд си дош'о. 

И опсова. ААи падобранац, за ,4;5е rлаае ВИilUИ, 
гледао је некуд преко њеrовоr :качкета, заrнет, као ув
рећен занавек, још пре роћења. 

-Говори! 
Жrо1оа га Y""arn за капут и покуша да га продрма. 

Али викну: 
- Реп ме15 ноге и севај где ти је место[ 
Грдосија га поrледа тад као да га је први пут тек 

сад спазио; али као да још није схватио ·да је то њему 
тај ·Неко нешто говорио. 

- Шта? 
Жrо1оави диже песницу, али ·отуд од реалке изби 

средином уАtИЦе пат.рола у јачиии вода. Жrо1оа завуче 
руку у џеп, сави се, неста и изби- као да је из земЈое 
изашао негде на крај репа. Од ТШIШНе која се зrуону 
свуд ок9 реда одбијао се дрвени риrам тардик корака 
у крат.к.им чизмама широк!ИХ сара и звонио је страrно 
пустом умщом, одвојен од брига, псовки и свега што је 
омогућа.вало дотле људима да се жале и сваћају. 

Ајяс-цвај! Ајlнс-цвај! 
И боја лица и боја косе и униформе и начин хода, 

све је било на ЊИIМа страно као и језик команде коју 
оу оловни војНИЦ!И слушали. 

Вод је сЈпролаэио лупајући по каменим коцкица
ма новим, пожованим пенџетима, а десетак. корака· са 

стране, деоно, crajao је укочени, ушzрени ред. ИэмеЬу 
њих спусnrло се прозрачно звоно 'I'ИIIIИНe. 

Одоздо, од Душанове, допре цвИ/оење двојке на оку· 
цн и циаили, дотле изrуб~оеии под эвоном, живиуше. И 
као да су чули нешто најnриродније, све оу се глаае 
окрену ле према 11ра.мвају који је тандркао и шкрипао 
на успону уз буку и ломот старе, расклимаие rвожћа-
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рије прибАИЖавајућ!и се споро станици. Вод је завијао 
у Јевремову, а ред који се био сабио, смаљио, збио- у 
себе као склопљена хармоника, сад се опет рапmрио и, 

одахЈiувши, расmорио у очек.ивању двојке на .коју су Сви 
бацали бесмиСАене погледе налаэећи ем:ис:а.О и везе та~ 
мо где их није било. Сви иЗузеа људине. Тад се пред 
њим опет створи жrоlDави. 

Али пре но што викну падобранцу •Севај«, обрати 
се осталима. 

- Извииите за малочас, али оюr не знају за шалу 
у ВIЩеви:м:а - и окренувпm се опеr rрдосији, рече кроз 
зубе: · 

- Шта је? 'Оћеш ли лимун у виду десног крощеа? 
1\:1удина се т.рже, обазре, схвати ry 11ренутку, за~дрхта, 

эау.сти, прогута сузе и рече неким rласом који је и по 
боји и по nьет030Сти подсећао младића у скијашкој капи 
на обарени кромnир. 

- На пороl>ају ми је умрла. Санаторијум Врачар. Мо
лићу .•• 

ЖI'О/оЗiВКО, <Коме се учини м ће Nудес<КОIЈ>а да· зари· 
да, врати пеоницу у џеп ... 

... Ана је ходала 'I1ПIIШIOМ што се савила над њом 
као још jeд'lla небеска трана. Само се шмунак пригуше
на rласао испод ње:них плавих отворених ЦШiела. Али 
и шодер као да је био насут ПРеКО леж.ишта од вате. И 
он се мање чуо но у друrо доба дана. На СТОЛЈЩама у 
круту око рибара-који·дави·змију, два ранора:ниоца ЧИ· 
тала су сваки своје Ново вре.ие. Али чим су чули кора· 
ке, дm'АИ су уnлашено и опрезно своје старачке главе и 
нису nрестали да nрате строrим: очима ту таик:у, ~рх

ку фуксетину све док не проl>е; Тек тад старији ш,уну 
пред собом, раэrаэи испљувак, а друm п01Ћрди rА.аВом 
и •насмеши се да.лековидо: 

- Еластична одбрана! Шта сам ти још зимус рекао? 
Старији се тахо:Ье насмехш~, али строrо некако, до-. 

стојанствено. 
- Ј акако! Баmне, господине мој!- Батине. 
- А ово ту »на нове прихвати е положај е«? 
- Видео сам. ·Да. »На нове прихваmе положаје!« 
- Све је то .због дендерлес. Пазите шта вам кажем. 

Немају нафте, rосподине Петковићу, то је. А ртороs? За 
колико је заказана сахрана? · 

- За десет cam. 
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Рекав то, диже новине и продужи да проучава Ве
rецијусов коментар ситуације на Источном фронту. 

На доњој тераси над ушћем није било никоr. 
Немоrуће. Већ је шест саtТИ. Шест са1111. Никог није 

она досад чекала. Неће ни њеrа. Шта он мисАИ? . 
Она се осврну. Погледа на све стране. Нигде никот. 

Аа није погрешила? Сећа се сваке речи коју је написала. 
О свакој је мислила, сваку је одмерила: 

»Хтела бих да разrоварам с вама о једној врло ва

жиој С1Ћари. Ради се о •заједничком пријате/оу. ДоDите 
у шест сати на доњу калемеrданску терасу над ушћем. 
Ана Борl>евић, Радничка 26. 

П. С. Заказ.ала сам вам тако рано састанак због то
га што ми је неко рекао да сте преко дана врло зау
зети. И~ ако сам рћаво обавештена, али како ја 
сваког Јутра у то време шетам, то сам мислила да сч и 

сат и место погодни« ... 
И онда, у новом постскриптуму - оно il. оrледалу. 

Кајала се сад зато, али без тога је се не би сетио. 
f Ледала је у затрцнуте И хладне реке ПОД собом. 

Безобразлук. Безобразлук! понављала је све болније. Та· 
чн:о је осетила. Нико га- не може да одбије од њеrовоr 
озбиZDноr мушког nOCAa. Али она ће га научиm реду. 
Мушкарац ј е, нека убу дуће изволи први. И нека чека. 
Ах, што ће се он начекати. Као нико! Као нико! 

Да је н сад паметна, као што је досад била, о'IШПЛ8. 
би, вратила се. Из ових стопа. Нека јој доће на ноге. 
Има адресу, а она ионако нема данас намере никуд да 
изаl>е. Био би то унапред пораз. Да је. затекне како га 
чека висећи ту као капут обешен о вешаЛЈЩу. 

Знала је. Неће отићи. Али сакриће се иза оних бат· 
ремова и пустиће ra да се неко време наужива самоће 
н лепог изгледа. Она ће са задово!DСТВОМ да гледа каКо 
:се он узалуд осврће за њом и криви врат чекајући је. 
Не. Он не криви врат. Он се окреће полако цеАИМ телом 
као вук. Не. 

Hehe се сакриl'И иза баrрема. Јер би одмах, чим бк 
је угледао, поrоди9 да је дошла пре њеrа и да га је че
кала. Тамо ће се сакрити, иза стуба. С оне стране може 
Аоћи, дабоме, тамо су тениска иrралшпта. 

Неодлучна, гледала је под собом у споре воде. Оне 
су свечано и полако улазиле једна у другу и, прожете 
:.nостајале полако и лепо од две посебне мапще једна ј~ 
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динствена С'ЮрУј а. Заостајући за током, """' рекама се 
ВУ\КАО прамење магле, а средином узнемирене, таласаве 

црте ушћа димило је из учесталих вирова као из. уста 
nушача ... Он сшурно пушн. Треба м набавн боље '!Џ!-
rаrрете. ' · 

Хтеде да се ок.рене, уэдр.Жа се, али се Шiак окрену 
према степен:ица.ма. Младић који је силазио Н!Ије бно он. 
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Из АИМеног попггмюког сандучета вирио је крај ко
верта. Кад је ставЫ!И? Јутрос. Сшюћ га није могао да 
види. Мића ra узе, отвори, проtDПа mrcмo, једанnут, два~ 
пут, онда ra ЗЈIУЖВа, хтеде да баци, али не бацИ, отцепи 
само адресу. Ана Борћевнћ, Радинчка 26. Прочита јо:ш 
једНом nоследњи ред постскриil'l!ј/ШL >Пре ч>и дана били 
смо та:ко добро у истом огледалу. Сећате се?« 

Исцепао је писмо на немоrуће сиmе комадиће и ста
вио их све у џеп заједно с адресом. Бациће у канализа
цију. Радничка 26! Радничка 26. То је, помисли, то је 
!ИСПОД Бајлоиове пијаце. Шта то хоће м му каже? Поју
рио би, мояода би је још затекао. Али омрзнУо би nосле и 
себе и њу заУ"ек. 

Био је пред В.ековићевим вратима, зазвонио је брзо, 
одлучно. 

Она му је поћерка. Прези:ва се друкчије. Бс)рЬевић. 
Аlна Борћевиh, Радничка 26. Поглем на сат. Шест и три
десет и пет. Он јој је рекао где станује. А можда је и 
сам. Пет мmrута док стиrН:е на калемеrдШску тераоу 
над ушћем. Касно. Нико не чека ВIWie од десет .Ј\!ИнуТа. 
Шта ли је хтела да му каже о ВековИћу? Буде ли ИМЗ!> 
времена, отићи lie до IЊе. Можда ће дознати иепгго эа
н:имљ.иво, корИсно, нешто nпо ће оправдати његов став. 

Зазвон:и. 
Вековић се '![КАОНИ, пропустивши га поред себе .. Био 

је већ обучен. Кад су ушм< у њеrову светлу P!WIY собу, 
Мића примети м је стари блед, ненспаван. 

- Шта сте одлучили? . 
r лас му је задрхтао. 
Мића седе у светлозелену фоте~ьу, намести се и по-
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гледа у ;удуб~оење измеl>у помща. Знао је, ·ВIWie IНIИје 
било АиШ!е САИКе. Од јуче. 

Вековић оТIШ из П!ьОске што је остала од сшюћ не-
за.чеiLЬена на сточићу. 

- Хоћеш? 
- Не пијем. Знаш да не пијем. 
- Извини. Претурио сам страпmу ноћ. Ни душма-

нину је не бих желео такву. 
- Ако је била неnријатна, зашто је не желиш не

пријате~оу? И гору му Ж<>АИМ. 
Јуче је Вековић седео у сенци и Мића је на оонову 

nесн!ИК.овоr rласа био за:к~оучио да ra није сувише кос-
нула могућност м не иза!Је. Можда му се то учинило 
и зато што је веровао, не сасвим, али ипак, веровао је: 
да лажов и развратник не може не бити у служби не
пријате~оа. Експеримент је доказао м с;у изузеци од 
правила могући и ту. Тим бо~ое. Али Вековић је изгле
дао заиста као човек mмучен. Био је блед, неиспаван, 
очи - улеrле, капци - 4 поцрвенели, а доња усна би ста~ 
ла да дрхти чим бн заборавио м је подухвати rорЊIИМ 
зубима. Стално је увлачио усну под з;убе. Тако тенори на 
плажи увлаче трбух. Но то је на тренуме давало Ве
ковићу један тврд, :.убат израз. Али брзо се эаборав!оаО, 
усна бн му се опустила и задрхтала. Као теаорима који 
забораве да су хтели да изгледају мршавије. 

- Изветрила је! - рече враТИ18ШИ ПЈооску на сто
чић - сву ноћ је хла.пила! - додаде туокно. - Забора
вио сам да је затворим. 
-И сам! -рече Мића и стави запушач у трЛ!Ић. 

Одлучио је м не дозволи себи иикаюю сажа~оење. За
чепи све оузие канале! нареди себи, и не мј м те овај 
старац троие и СКУЋа. Ниси говеДШ!а ~о;удека, борац . си. 

-Шта сте одлучили? - уnита опет Вековић и до-
ња 'МУ усна задрхта немоћно. 
-У сваком случају твој се излазак одлаже. 
-Како? 
Као Аа ,вековић IНIИ'је rro очеi<!ИIВаО, пресrао је да 

дрхти. 

-Другови су то одлучили! - чу Мића себе и чу 
како се исправта. 

- Ствар је још у току, испитује се ... 
Вековић је седео без покрета и тако без покрета по

че да rовори: 
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- Схваm, Мићо, ту не моту да И3,"Ј!>ЖИМ. Ја не м<>
гу да чекам и висим као прња. Моје време проАаЗИ· и 
/ФК ннје са""""' прошло, ја хоћу да знам. Треба да знам 
на чему сам. Ј а нисам прња. Ј а сам жив човек. ' 

- Шта ја ту могу! - рече Мића. · · ·· 
- Тако се не може више. Једра се морају спусти~ 

тн. Или даћн сндро. И nоћн. Поћн! Иначе, nоцеnаћете 
ме, искидати, ни за шта нећу ваљати . ~ . 

Вековић је устао и Мића за љим. НасмеiШI се лако 
и равнодушан рече: 

- Нема прал,а на слободној територији, знаш! 
Вековнћ се сnусти усnорено на нас.лон фотеЈое. 
- СџеТШII се? - рече дахћућн Вековић. 
.....,.. Зашто бих: се светио? 
-Па зашто онда? 
- Рекао сам ти. Постао. би застава да изаl;еш. А за 

заставу ниси. Разочарао би. 
- ДЭЈКАе, МИ11!'аtоески рафал у љубав. Шта је оста

ло од слободе кад слободна територија стреља љубав? 
- Борба за њу. 
- Ако је сад проrања:мо, како да верујем да ће је 

бити после, кад ме- не буде да се у то уверим. . 
- Пролетаријат је С11Ј>IIМШ. Он зна тачно шта сло

бода тражи и зна шта за њу треба учинИПI данас, шта 
сутра. 

- Али измећу две битке nостоји nредах. Тад је љу
бав моrућа, нуЖЈНа чак. И данас. 

- Разврат није никад нужан. 
- Разврат. Разврат! - бунио се Вековић - али ја 

нисам развратник, ја нисам убио осећања. Њих убијате 
ви, аскете. Ви сте их се А:ИШИЛИ да бисте постали орућа. 
И ако m с_е деси да за време неког затШIIја останеm на
само с једном ·женом којој ћеш се свидети, ти ћеш би· 
m развратник кад је заrрАИ:Ш, не ја. Јер ја ос~ћам, · 
а rи си СVВ· 

- Ј а то IН!IШ<ад нећу дОЗВОА!ИI11И себи. Док борба траје. 
-Ти си луд. 
- То је nотребно бити да би се било nа:мета:н кад 

је то нужн:о. 
- Ти .би одбио жеиу која ти се иуди и кад не би 

морао да се бојШli скандала? 
- То се за мене не nоставlЬа као проблем. 
-Али кад би ти се тако нешто деси.ло? 
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- Ј а не бацам: коцке случајног стmџtја око.лносги . . 
Ја иrрам нешто стално, уз. принципе стојим. 

-Ти си заиста луд. Али заиста! 
-Можда се мора битн луд да би се-nобедило. Мој 

отац .каже да- гинемо. због летка који tЩТају, у крајњој 
ЛШТИЈИ, само nолицаЈЦИ. Можда. Меие се друти мало 
тнчу. Борци морају да воде рачуна само о !IlЈ>ОТИ!ВИИКV 
кога треба да победе. Све остало их се не mче. 

- То је фридерицијаиски аристократизам ратника. 
»Кад ја ратујем, нација ц:>еба да се мирно бави својим 
nословима.« Нешто слично . .. 

- Борац и ие. може битн шуша раэнежеиа nрема 
себи. 

- Хвала на сентименталном коШIЛИМенту, али ја 
нисам раэнежен nрема себи био никад. 

-Али ннси био ни војник суров nрема себи. А нн 
дисциплинован ниси. 

Вековић ra је гледао. Можда и не зна да ме је сње
~ова мајка волела. Можда и не 11реба да зна. Али Анино 
Је nисмо nрочитао. - И ништа. Какав тад. Одбнће је 
неће јој тај отићи. А она? Остаће сама, без шс.оr, полу~ 
деће. Морам изаћи. Ииаче ће ме замрзнути. Тај ништа 
не осећа више, никоr не во.ли. И уколико бу де ВШIIе ин
аистирао да изаће, Мића ће бити неумоmИ!Вији. 

- Сем тебе, иико иије видео! - рече Вековнћ. 
- А nраља? 
- Она ми не зна име. 
- ЗнаiМ! - рече Мића и ymrra брзо -:- зашто си јој 

рекао да се зовеш Мића? 
- Сетио сам се нечеТ ... 
- Нечег сличног? Илм cynpomor? . 
Вековић га nогледа. Зна .ли да су. љегова мајка и он 

- слисmо. Чудно. Причало се о томе, знало се. о о 
- Не. Нечеr дpyror. Изласка. И тебе. 
- Баш си нашао прилику да ме се сетш.u. 
Не зна, помис.ли Вековић. 
- Cemlo Са!М се! - ~ .- тек, .не зна ·МIИ име. 
- Али ако изаћещ новШ!е ће тн донети фотоrра-

фију. Преnоэнаће те. 
- Било је тамно. А фотоrрафије у нашим новинама 

- црнци у тунелу. 

-А ја? 
- Зато те и молим. Реци друrовима да си се јуче 
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Ша.А!ИО, реци им, шта ја знам, да је то биiО ·неко који је 
АЈRИО на мене, да :ro нисам био Ја, и.эма!САИ нешто. 

-Не могу. 
- Помоl!н l';y ."Nf ја. Можеш rpelш "'" он iИIСПИТао .,... 

:КН:а:.А/НО ствар, nроверио. У то са:м ее- Всреме -ја налазиО 
на друrом щрају града. Ј а ћу тн довес-m два човека кој н 
ће то потврдити. 

- Рекао сам ти, ја не лажем юугове, не лажем 
Партију. 

- Ако се бојиш да праља не каже нешто, могу ... 
- Није то само ова npaJoa ... И ја не MOIY доnусти-

ти да Партија жнви све време у стрюоу да непријатељ 
не дозна за неку од ,nрmЭЈВштина које си учшmо у жи
вогу, сам он казао: у nрИМ<Ч>ЮМ броју. 
-И? 
- Нећеш изаћи. То је све. 
- Нећу? 
- Нећеш. 
Вековић II'a је :Г:Аедао, ~ДИСао је 1К!ра111КО, заnтивало 

га је. 
- Нечовек си, Мићо! 
Ј уче сам ти ставио једно nисмо у саидучић. Ј еон 

ли га нашао? 
- Јесам! - рече Мића кратко и додаде - изаћи не 

можеш. ТаtШ.а. А нечовек? Знаш, ја ни у ком случају 
нисам. Ти си то. И не само нечовек већ и кухавiЩа. 

Вековић се диже, nрав. Ми11а је то и хтео. 
- Имам щест ра:на. Четири сам nyra рањен у јУ'Ј>И· 

шима. 

-Можеш да их имаш и шездесет и шест. Ти си за 
мене I<УКЗВИI!а. с.,...о к.укаmще и мормне наiКIIЗе ••. 

- Hanoтel - јекну Вековић - не требате МIИ. У еу
терену нећу да ж.ивнм. Био сам будала, МИСАИО с.,... дв 
могу због барбарства око нас. Напо.&е, свршено је с 
илузијама. 

ИзмеЬу таоr и мог бунта нема тачке у којој би 
се додирнуАИ макар и периферијом жел:.а. Ни ц:и&оа. На-. 
ПО/ое. 

- Нећеш да изаћеш?- упита Мића МIИРНО- сам? 
- И да ту клечшп и моАИШ - не бих В1f!Ше изашао. 

Не требате мн. Показаћу ја вама KIIIКO се rnнel Показа
ћу в"м ко је кукав.ща! Ншоте. 

Мића се :није МЈИЦао: 
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-·А под оутереном МИСАИШ на Партију, је ли? 
- Ншо.&е кад ти кажем! - заурла Вековић - на-

nоте! Ј а ћу се сам борити. 
Мића се насмеши: 
- Сам, дакле, нећеш да изаћеш? Добро! То је мо

жда најооте. 
- Показаћу ја теби! Показаћу! - шапутао је Ве

ковић не мичуl!н се с места и кад је Мића треонуо вра
тима за собом. 

14 

Чим изаће на несиrурну светлост сгубишта, М!ића 
престаде да ·мисли на оно што је оставио иза себе, као 
да је окренуо у себи nрекидач који је догле давао стру
јv некаквој непостојећој сијамщи што је об!>Сјааала Ве
ковића или очеве бриrе я проблеме НеприtЭНатоr ~оиtИОв
mевоr ар-ца. ЗЗiВеса је лала на четврm опрат таtМ~Не дво
рИ!!Ш!е зграде. Само ощрене тај wалтер и сав је ту где 
јесте; без успомена, сто посто !ПрИСутаrн. Увек је ro ЧМ:м 
нио кад је требало. 

Код Вековића се задржао пола сата. 
Сад је на ·уАЈЩН. Сав ту где је. Госnоћа Дана, Ване

това мајка, дебела жена отечених ногу. на капији куће 
број nет издавала је снаси последња упутстаа. У руци 
је држала цекер, ми узбућивала се као да ће на пут 
око света, а не на пијацу. 

- Ц.що, эакmучај каnиј-у. 
- Сад ћу, мајко! - јави се невИДЈоива Цица одне-

куд с АНа дворшmа. 

Дана већ nоће. 
- Добро јутро! - поздрааи је Мића. 
- Добро јрро! - одговори му она nогледавши га 

ОШЈ1РО, неповер~DНВО. - Мој Ваrне још сп~а! каоно се 
вратио из боЛН>Ще - рече с неодрећеним nрекором. На 
Мићяrн: или на Ванетов рачун? 

- ТЗ.·ко! - ~ Миhа као да је хтео Банету, па 
одустао. 

-А куд си ти то тако поранио? -погледа ra жена 
и сум:њичаво и равнодушно. 

Али не дочека одговор, неrо се окрену. Мића ·чу њен 
nродоран глас с капије. 
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- Цица, пази кача.мак да не преrори, знаш да је 
брашна опет поскупело! 

... У тој је улици одрастао. Ту се целог детиљства 
играо. Баш ту где се диже китњаста петокатница б:ио· је 
пре десет година празан плац. IIикЗАИ оу крпењ:ачу, ш
р али клиса и труле кобиле, а тамо су, на изгаженом тра
вњаку, с пролећа шрали :кликера: море и рупице. Жаи
дари су им оду:шмали лorrry и приводили једног или 
двојжщу у кварт, где их је IШСар nлашио баТШiама и ха
nсом и пошто би их изrрдио, пуштао их је претећи Ш.f 
робијом и оковима. Сва су деца њеrове улице мрзела 
паје бојећи их се, и иемало су пута позорници добијали 
каменчић из иевИД/DIИВе праћке. 

Рушевине, два блОка ниже, оотаЦIИ су некад најви
ше куће у у мщи. Имала је три спрата некад, у време 
кликера и крпе:њача. Јелка је становала у партеру. Сви
рала је клавир као уметница, њеиа ју је мајка зак.ьуча
вала по шест сати· на дан, rонећи је да вежба. Неко јој 
је рекао да се уметник постаје радом. А Пироћанка је 
увртела у главу: или ће јој I<ћи бити '\"Метиица ши ... 
Али то друго -»ИЛИ« није ни изrоварала. Била је сигурна 
да ће јој кћер бити уметница. 

Да .ли зато што ће бити умеnuща или што се, бледа, 
лом.на и плава, разликовала од :мушкобањастих девој
чица њеrове .улшtе, Миhа је тада маштаО да је маски
ран, на коњу, наоружан до зуба, отима, и одлази с њом 
далеко, где никог нема, негде у шуму, велику и опасну 
шуму, где је већ раније у мислима крај дубоког језера 
подигао кућу за њу и себе. Пролазећи једног јутра крај 
њеиих прозора, није чуо свирку. Ни кад се враћао из 
школе није је чуо. Узнемирио се, срце му је залупмо 
први пут брижно као у одраслих, и он је дознао још 
исто поподне: шарлах. Уnлашио се: умрећ:е она и он не-

. ће имати с ким да побегне у шуму. ПроводИо је дане и 
ноћи испод њеиих прозора. По снегу н кошави. Чекао 
је да оздрави. И кад се, смршала и нестварна, после 
шест страшних недеља појавила једноr јутра на прозо
ру и насмешила уrледа.вши га, он је заnл.акао. 

Тог тромесечја је донео четири двојке. Једине које 
је имао за осам година mмназије. 

Исте године преселила се Јелка. Касније је заиста 
постала уметница. Новине су mrcaлe о њој: концертира 
по свету. Јесенас је у Салцбурту свирала Моцарта. Сара-
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Ј;ује с ощпатором. И ан ... не, биле су то дечије буда
лаштине, каква љубав. Никад он ·није био за.ъуб~оен, 
нити ће то бити. Ана Бор!iевић. Је ли се тако зове она 
девојка у белом? Радничка 26. Зашто се зове тако? Она 
је то. Која би му друга писала о огледалу. Смешно. Шта 
јој је то било тако добро тамо? Ипа:к, три су девојке 
из њеrове умще скојевке. Аве су негде· по одредима и 
бригадама, Савка је још на Бањици. Није лоша њеrова 
улица - седам партизана и данас - он. Јер ово пос
ледњи пут он пролази с!!Ојом улицом у којој се некад 
играло лопова и жандара. Пре неки дан је баш овуда 
бежао од правих жандара, иако није лопов. Главно је 
омучиост у правом часу. Колико би пута већ био ухап
шен да Шlје, кад год је заrустило, успео да се извуче за .. 
хваљ.ујући оном што зову сналаж.љ.ивост. Која је чиста 
одлучност, ствар срца, живаца и вежбе: лупи агента,· 
прескочи први nлот, дај петама ветра. За четири године 
што је у покрету, mшад није био nриведен ни у кварт, 
а колико је пута делио летке, учествовао у демонстра

цијама, да и не говори о ди.верзијама и атентатима из
вршеним од окупације наовамо. Три пута је за годину 
дана његова hелија мењала свој састав. Било је ухап
шених и убијених. Но •НИКад га iНИКО од ухаmпеиих дру
гова није издао. Полиција није имала њеrове податке у 
картотеци, ни под илегалним надимком а камоли под 

љеговим правим именом. Свеједно. Смешно. Он је за 
илегално име узео своје право име. Сви мисле да је Мн
ћа њеrов псеудоним. Полиција нема ни љегове, ни Пет
рове nодатке, ни Бор ... Не, БорDе је хаmпен npe рата. 
Али то што Мића није хаmпен, то . је срећа! рекао би 
неки отац кад би то знао. Срећа? Можда. Али више 
још: свест другова, држање пред класним. А можда је и 
један разлог те среће што је годИНУ дана пре рата ра
дио у ТехiНИЦИ, где су провале реће но другде. ИпаLК, го
дину дана води ударну групу, па опет ништа. Важна 
је ствар и искуство. Али најважнија је свест APvroвa и 
сопствена одлучност у датом часу, енерmја. Прексшюh, 
кад се после акције у неку руку опраштао од своје гру
пе, мислио је баш на то. Саста.АИ су се код Димчета по. 
сле па...ъења магацина на Сави .. Контролни састанак и а
нализа акције завршени су за петнаест минута. Тад им 
је рекао: 
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- Треба, Щ>Угови, да изаберете >ЮВОГ секретара гру
пе. Ја предлажем друга Косту. 

СЈ>и су се из групе сложили да им Коста буде рухо-
водилац. Сем што је .tDyбa тек оrнаrко питао: .,.-- ЗашТо.? 

Отело му се. lDyбa је консnиративан инаЧе. 
- Одлазим на нов задатаК! - ·рекао им је. 
·Соо су раэумеАИ куда он то одлази, чести:тали му, 

иако се он правио да не схвата зашто му то честит а ју. 
Ничим им није дао на энање как.ВЋ ra то нови задатак 
чека, па ШIЭ.IК, ови су сватили на IКаRаЋ 1би то нов Gа
датак могао да оде. Њему је било речено да шпком из 
груnе не каже куда одлази, а.ли они су погодили, чести.:. 

т....и му, ие смешећи се, озб.......,. Иако """'У реюли ни 
они нШIIТа прецизно, знао је да знају, -а да не rоворе, 
да би све. остало консnиратя:вно како треба. А он се ра
довао шrо одлази, страшно. Престаје ово шу .. шу, понав
љао је у себи, ово ходање на пpclUfМa, окривање .ыща, 
ови летећи састаици, то полуосећање да ЧИ!НШП нешто 
недозвољено, па nрема томе и лоше, полуосећање коме 
се не можеш понекад отети, иако никад не заборављаш 
зашто се борШII, _и да је, према томе, све ЈШ'О радиш и 
добро и дозвоА:Јено и лепо. 

А ила:к, насвикао се он на тај досадаu.иыr наЧШi бор
бе, и АР npe иеi<И да1Н не би га мењао ни за један ,о,руrи. 
Чинио му се херојски и леmпи од сваrког~ . поготово од 
војничког, пушкарског. Али такав је он био већ човек. 
Док је радио у техници - чиинло му се ;да <;е за рево
луцију не може учшшти ншпта револуциоиэ.рније иеrо 
да се добијена матрица умножи на ЦИКЛОС'l'!Њ\у1 ИАИ, .по
Сле~ д~ се леци 9днесу на одрећено место. Увек је волео 
посао који је радио. И није га саrмо онако волео. Него 
се зэ..tоуб.ышао у тај посао И1 заЈЬубщјућ:и се, све више 
фиксирао на њега аве своје мисли и неосетно :п:оЧИIЊао· да 
потцењује све друге врсте активности. Био је увек rорд 
на последњи сектор овог рада, као авијатнчар rна своју 
плаву увиформу. Нипrrа ту ииоу помагала искусmа, 
понав~ьања истих осећања и М!ИСАИ. Била је то ствар ср
ца~ његове nрИроде склоне уоnштаван;у. За те nоследње 
три-четири године радио је по раэНИ!М. .АШПfјама, неко 
време у . орrсектору и на пропаганди~ у Тех!ЮIЦИ м по 
масовним Организацијама~ по :црвеној помоћи 1И оо ами
·РадУ у војсци, био је пратилац виших Ф1/1Икциоиера, 
али и јавка, поштанско сандуче и курир, члан ударне 
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групе 1И после њен rр~оводилац. За то је време :mмао при
~е да о свшом свом задужењrу !МИСАИ да је .најваж
НИЈе и да се iiipИ следећем искрено чуди себи .како је 
могао то да МIИСЛИ 1И за nретходно. 

1\.ако то м зашто? mпао се. 
Он је, 1И не IМИСЛ~ћи:, знао да је сваки раtд, :као .и ов~

ки човек, леп на СВОЈ rначин, он је ЋОлео Jrif{IAe, ове щде, 
~ волети, као шт..о с~ зна~ :није једноставна !СТВар. Друго 
Је .мржља. Она Је Једноставна, као рефлекс, као само
одбрана. Но љубав не долази сама од себе. Као ин III!IC:

м.o, као tНН [(ОКЛОН. Треба да постоји !Неко IКО ша~ье те 
драгоцености. Алн откритн у чему је <Леnота оне коју 
волиш 1И:ЛiИ оног што вомиш - то је друго, то је .тепш<оћа. 

Тако и с њеrОВИiМ задужењсиtМа. Таrко и с њеrовом 
помало детин.астом љубављу за уннформу нлегалца, тај
ну, невИДЈьиву !УНИформу, !Коју је носило тело њеrове 
ов~ и воље, уннформ.у на коју се I'Oj:\ДliO баш зато 
IIЛO Је нико, сем другова с к.оји;ма је радио~ није видео 
и знао за њу. На пот:к:и њеrове [револуционарне војнич
ке страсти, nостојала оу разноврсна задужења и секто
рн рада, као у обичиој "ојсци - (!Юдовн оружја. За.ъуб
mивао се О.мtах · у сваюи који би .постао њеrов аАИ отм 
~ .разлоге који чине врлину најновије ак~ости 
КОЈОМ су ,га задуЖLИВали несравњиво ВШIIом, важm:ијом 

и lЛemnoм од свих. ОСТа.АИХ. - !ИЗИСК:ИВало је tЈ:'.ЮЗ8КЗ.д на
пора и систематског ра.3МИIIIЈьања. 

Предавао му се са СТРашћу. Будио се :из сна с јед
ним новооmривеним разлогом !Који је непобwrно до:ка
зивао nредност рада у техници или ударној :rрупи, це

пеу илн по амн-раду над свим осталим врстама партиј
ске дела11Нос:nи. Кажу да се nООНИ!Ј)И тшо понекад буде 
из сна с ухваћеиом рнбнцом cmxa 01а удици своје не
прею:идне стваралачке \КОНЦентрације. Они тад пале све-
тлост и зашrоују своје откровење, причао је -Век~ 
Што је био жалостан! Али бо.mе да о ПеаiОЩ!I-Ша iНе ми
САИ сад кад се оnрашта са својом улицом и својим rра
дом. 

Мића не би паА.Ио светлост :као пеониrюи што .то чи
не. Остајао је да лежм у ."'Раку, преврнуо би се 01а лећа 
и с рукама под главом rуживао смешећи се што је отм 

крно је~ан разлог В!Шiе да се _радује н бу;де nоиосан ра
дећи наЈЛепши од свих nартиЈских nослова. Cpne му је 
тад лупало IКЗ.О I1ИМiНазијалцу који је неочекивано на уrм 
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лу CJICpeo девојку коју воли. О послоmша који не би 
били nартијски није .мислио. Малоrраћаншrина! Одсе
као је Димчету кад му је говорио о томе и погледао ·ra 
на онај свој непрозирии начин .. Било је то за вре.ме бо.м
барАОВања. Ди.мче .му је причао о сличној својој особи
ни, али у вези с девојкама. И после, на nрвом састанку 
пОСАе каmrrулације старе Јуrославије, Мића је поставио 
питаље неnравилноr става Димчета по м\'IШ(о-женском 
mпању. ДИмче се раскри:mковао, укорен је и ствар је 
леrла. Кад бн остао ту, Мића бн дискретно исnитао ка
ко с тим сrвар стоји сад и да ,ли се Дiим.че искрено рао
критиковао. Уосталом, rовориће о томе Кости, који ће 
ra о свему обавестити тачно на слободној територцји. 
Ана! Смешно. Скоро ће пролеће. За . осам, не, за десе:r 
дана! Никад да зна почиње ли тачно 21. или 23. марта. 

- Кс! Кс! 
Мића се окрену ставл.ајући брзо руку у џеп свог тан

коr нешrо кратког тренчкота. 

'наслољен на бандеру, стајао је петнаестоrоДИI.UЊИ 
nрћоноси и пеrавн Бојко, настојничин син. Држећи ле
вом руком свој точак за сема који је већ 'DрИ тодiИНе 
изгледао као нов, жмщжао је rледајући Мић1у и rраэвла
чио усхићено своје дебеле, цриачке уоне. 

- Добrро је што са.м те срео. И.маш ""' .милку? -
рече rла-сом који неправилно зову »оркестар«, јер је час 
баритон, час сопран, час нешrо треће што струже и 
кркл.а. 

- Нема.м ни динара. То јест има.м три банке. 
- А пет стоја? Можда имаш пет стоја? 
- Ни динара немам више. 
- Штета! - узд"""У Бојко не nрестајући да трепће 

и да се смеш-и својим истуреиим дебеАим уонама. 
- А кад би ти дао точ~, би ли нмао лове? 
- Кажем ти, немам ни динара вшпе од три банке. 
- А хоћеш ли да m дам точак? 
Мића ra погледа Па.ж.t\:di:ВО. 
- Зашто да ми даш точак? 
Бојко жмирну тајанс1Ћено, онда мљацну полако, са 

уживаљем. Мића се тихо обазре, и опе'! погледа Бајка. 
Понови: 

- ЗаШто да ми даш точак? Нов је. 
Бојко раээуче уста и rрече iМИЈ>НО юю да је :реч 

о сва:к.одневној ствари: 
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- Бежим у свет. 
-Шта? 
- Бежим у свет! 
- Какав свет? 
- Немој си мали! Бежим. Овде је ОI<уПЗЦИја, кача-

мак сваки дан, а mубав тражи смокве н банане. Дакле, 
адио .маре. 

- Знаш ли где живиш? 
- Си, lЮМе. Брат зна све ппо т:реба да зна. А аrко 

баш немаш ни пребијен'е кинте, моrу да .те данас ја дrу· 
ваним. Спремио сам нешто трање за пут. Али знаш како 
је, не одлаЗИIМ сам, ШОtЪа је са мном и - лове· IН:ИIК.ад 
доста. 

- Како не омаэиш сам? С :ким одлази:ш? 
- С Десом! - рече равнодушно и npebe руком лако 

nреко своје руњаве косе. Пошто се тако увери да .му се 
нису осушили чуперци које је јутрос солидно поквасио 
и намацао брИЈоантином, продужи са самопоуздањем: 

- Шта ћеш, стари се! МИIКИстар не могу бити, а на
стојничин син - то је досадно. А у Врњцнма, на nри
мер, сељаци долазе да ваде флеке. Пуни оу лове. Имам 
да окренем три карте, а я знам некомико шrосова у по

керу. Имам д'острижем репоње. 
Деаојка (то је, дакле, Деса) иэаЬе "" куће преко 

пута. 

- Оставићу 'l1И точак код кеве! - внкиу Бојко за 
Мићом- слободно ra узми. Ја пуцам сад на мерцедес 
с комnресором. Видећеш кад се вратим. Здраво, беэве
эюще! - поздРави лењо Десу и nружи јој млитаво PVl<Y· 
Мића пol:ie. Бојко се оi<рену за њим да види да ли је 
Мнћа nриметно њеrове нове фаэоне. Беэвеэmща- није 
лоше. А онда Њ!11Каква журба, као да је .матор. 

Девојка с немирним грудима што су је потискнвале 
наnред, х:рлећи у ходу, очеша се у nролазу о њеrа и ње
rов се поглед сукоби с њеним. Она је боље нэдржала су
дар очију и насмешила се збуљено као да се нечег се
т.ила, преiЮ3Навши у том високом iiiAaвoм младиhу, IМр
шавом као хрт, нешто далеко и .давно .. Мића пожури: 
професнона.л.ка! А њене су ra l'РУАН подсетиле на Ану. 
Мноrо су мање у Ане, али трепrавије, немирније. Као 
ласте у руци. 

Али се одмах покаја. Зашто би одмах мислио на нај~ 
rope 1Кад су у nитању такве ствари. Није професноналка. 
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Сmурно није. Њој се :само учинило да јој 1је он познат. 
V њеним је очима синуло сећање, несигурно, али сећа~ 
ње на rн:екоr IКОјiИ можда није вшпе ЖiИВ. Отуд !РадОСТ. 
А можда ... Можда је сшмо с танком осећајн<>IПћ!у Же
на осетила- да он то одла;ш, да се опраппа ·од своr I!PR
дa па је хтела м му се захвали што ще ~ се бори, за
вамr на једини начин на који iИЗВООНе несвесне жене 
мисле да се треба захва/l:!оивати борцима ... 

Приближавао се nијаци и не доврши мисао. Још 
се бла·rовремено, пре но што С'l'ИЖе до уrла Јевремове, 
ymrra да дн да окра:rи пут м лроће ll<poз :rry тако А> У мж.у 
пијачну вреву и rунrулу О<АН ~ обиће. ПоследњiИ бн му 
то био пут ~ npo!:ie пијацом. Одавно није эароњио, као 
некад, у те воmене мирисе, у море noiqJeтa б.шсх:их а не
познатих "'У дн. Али, пшмеmнје је обићи пијацу. Опаано 
је nролазити њоме, пуна је аrената, а он је мноr:има од 
:њих утекао, rнекима се још прекјуче отео; ,је,4ЈНОI' је оно
мад тако tМЛатиуо да ће ra дуrо па:мтиги. :МНоrо их је ко
ји би ra моrдн да nреnознају. Не вредн риэмкова:ги. Ја· 
ено, ~еће. 

А тако му се лролаэиАО пијацом. 
Обиће, эави у у мщу А ево. На малочаш:н;и раэrовор 

с Бојком није више миСАИо, ни на оца, чак ни на Векови
ћа. Зашто да поквари овај тренутак растанка? Има вре-
мена. Сад се опраштао од rрада, а одлучио је још онда, 
кад му је саоmuтено. да .треба да оде у оюед, да ће nос
ледље jy:rpo да nосвети :rоме. Опраштан;у с ·"Радом. Имао 
је још с_ат м !Нешто до осам. Може да шврљ.а ммо, да 
се преда усnоменама. То iМ!У се :није чест.о деmаtВало. 

Кроз Шl<iрбе рушевина лвеју tкућа поrледа на rумщу 
изнад Стр~ Баиа. Издалека је rле~о ry свет= 
се шаренео тискајући се пред п.ол'У!ПРазним тезгама с 
поврћем; од .лимених корита с рибом доnре с косим вет· 
ром оштар """Ј>ИС :юр.ьушти и устајале воде. 

&=ке tкуће умще сакриле су ве!:i Јовааюву IIIИ}aцy, 
али се врева љ.удс;ю;rх гласова, иако ослаб...ьених. и ра,з.. 
рећених, слутила у nуном интензитету иза зидова, а за

дах животшьске tЮрВИ, nроклијалоr !К:ромпира у I1Л1И'I"iКИМ 
траповима, натрулих rлавiЩа купуса и .л:у;ка, уокислоr 

рибаица .и туршије oce!:iao се уnркос удаЈьености. Било 
је то, знао је, IВШile сећање но сл-утња, свеје,АЈИо, жао му 
је било што се још једном .није щ>мешао мећу ьуде ко
је више ЕЈИје видео, а слу:гио је да стоје иза кућа у не-
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уреДЋЯМ репОВИ:Ма, на које ни немЗilU'IИНа, ни строгост 
neдшmor и суровог заtВојевача није ryoneлa да НаDИК!Не 
наш свет. Нmnта хаот.ичније ни неправилиије од 11ИХ на. 
ших nриОИЛ!Них редова; али Ре'ЈIКО је IВИћао шта леnше и 
блаже од бучних nреМЈа'l1НИХ паиаћура и уокомешаашх ' .. 
сеоских. ЗЗВе'I'Шiа, tкад је, ry:npxoc 'ПРИВИiАНОМ нереду, све 
текло по законитости једне истинске хармоније за коју се 
nод овим небом, и кад је тако муюНО, једино ИIМало 
смисла. 

Није вшп~ ~о рушевина, rшјаца се није видела, 
ни .&Y/JJI од КОЈИХ Је хтео да -се опрос.m .. Желео је да _в.идrи: 
што ВШIIе АШ'(а, да свако уnамтu и понесе, а с :њима и 

!"""лед улица 01 осећање осоје му '}е !Нерав:!fа 1Ка1ЛДрМ!а коју 
Је газио уривала и преносила кроз ~ене Јsонове у та· 
бане, ноrе, тело, свест. То- је калдрма улица у -којима ј~ 
растао, Ж!I!Вео и дочекао дан да крене 013 "Рада да бн се 
борио за њеrа, за ове те му.де које не зна, а воли. Осећао 
је нешто Ю1Л11!К на оно уэбућење уметашка пред пуб.ш
ком: »Ето, погледаЈте ме. Запам.т.ите .ме 1КЗ!К0 изrледам. 
Дњ&нте ми сеЈ« . , 

Не. Није ro. 
Није сасвим. Али било је и тоrа у овом њеrовом уз

бућењу које је сетна а намет.hт!Во ЧЗ!Врmало у њему. 
»Гледајте ме. Ја одлазим сутра у бриrа"w, да се борим эа 
све вас;_ поrледајте ме лепо на •растан-ку!« 

Застао је на уrлу, спреман; знао је да је сnремаи да 
се вparn, да nроће m<јацом и знао је ~ се не!:iе враrm
ти, да оклева и ~ ће nрекинути оклеваље ре:к.3ЈВ'ШИ себи: 
»Аа нећеm да m J:L\:Jecкajry још-? Па ти се борiШI, ти не 
rлумшп борбу. Ти си револуционар, не r.лумац.« . 

Свејшю, рече. И пolie pez<aliiШI ro себи, адн волео 
би да .већ може добити мало од GаХВал!НQС1\И која се 
глумцима таrко nриродНо пружа nосле сваке уопеле пред
ставе. Биће и тога; после. Ово сада сваm као пробу за 
nредставу победе . .Тад ће бн:ги овеrа, и """"адноо:ги. 

Жена мусава и трома проће крај iЊе!"а с по"'У''Раз
ним цекером: две мале, прљаве, пожуrеле главице ку
пуса, нешто л-ука. Она ra и не погледа. Зашrо? Свако 
има ~анас својих брига које .му не •дају да !дИDНе .главу. 
Али ХаА би Зој рекао м одлави, да -.ли би il'a аатр.лила 
и плачући поьубнла приmскујући ra на своје меке, уже
гле груди као права мајка што чини. 

То »Као мај-ка« изазва om:op који· га заустави и ан 
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брзо порече за.миuх..ъени заrрљај са непознатом превре-
лом женом као да ra бршпе мокрим сунЬером с табле 
свести. Мајку је своју знао по фотографијама на којима 
је остајала млада и сад бн већ била скоро њетова вршlьа· 
киња; за Че11ИрН rоДИ!Не биће сасвим вршњацй. Имала је 
двадесет и пет кад је на пороl;ају умрла. Али неће о 
мајци ... О Ани БорЬевић онда? Без зафркавања! Ва.ьда 
се сме рећи у себи да је леп неко ко је леп. Аеп и IOD:Irra 
вШIIе. А Ана је то била. Па? Он одлази. 

Радије ће М'ИСАИ1"И шта би урадио чиюща у качке
ту, с тешким раюхем на леЬима, шта би урадио кад би 
му пришао и рекао: »Оддазим сутра у бриrадуl« 

Прво би се трmуо, поrледао ra пренеражено, не, ви
ше збуљено но пренеражено, обазрео би се опрезно око 
себе и онда би ra без речи поtоубио у чело. ИАИ би му 
тихо рекао: »Хвала!« Шта то има у Ра!Нl!У? Храну? Не. 
Канту с машћу? У том би ra случају Ј"Јiрнуо, звао ·ПОАЯ· 
цију у помоћ. А ако није ш:пекулаит? Ако носи две це
паиице у ранцу? 

Не, не би му рекао: »Хвала!« Зaurro да се захва&ује, 
и сам се, сшурно, борио, а и рат још није завршен. То
лик.о се овде ратовало да нема жива човека nреко три

десете, .не тридесете, али четрдесете коЈи није био ба.р 
једанпут војник. Сваком је нашем колену било суl;ено 
да се бије и ЧИ~~ИЦа је ратовао бар три пута! И, :кад би 
му рекао да одлази, ч:икm:(а би ra поrледао тужно што 
је сам онемоћао за пушку, али и поносно, ошурно по
носно, што ту не престају да се pal;ajy мушкарци који 
знају да је скшrу с I<л.ина, чисту н "'J>>'ПPaDНV за нове 
бојеве. Чикнца је прошао. С леl;а је 11\31"Ледао старији, 
леl;а су МЈУ била савијена збоr зеленкасте rрбе ранца. 
Корачао је дрхтаво избацујући ноrе нееластичне и тешке 
од реуме која му је крmла кости и изазивала ону суву 
шкрипу у зrлобоэима ... 

Највише од свеrа би волео да не мора ншnта да ка
же овој двојици пролетера што прелазе удИЦу. Било би 
лепо кад би сами осетили куд он то намерава да оде и 
дв му приl;у и први кажу: »Поведи и нас!« Било би ле
по такоl;е да их је пуно, а не двојица. Да се цела пија
ца ОК'\'ПИ око њеrа и да му се придруже у једиом трену 
сви љуАЈ!f.. ·који се сад налазе на умщама rр81да, сви ту
АИ из свих улица од Карабурме, преко Топовскнх шупа 
и Прокопа до Чукарице и да му кажу: »ПовеАИ нас.« А 
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он, иэвикујући пароле и маиифестујући с њима за сло
боду, после . крва.воr окршаја са жандарима и војском, 
да се пробиЈе из граАа и, с отетим оружјем, на челу ко
Аоне, да стmне пред штаб одреда и каже комесару и 
команданту ·по бољшевички скро:мно и једноставно: 

-Ево нас, друrови! 
Не с таквим уображеним и препотенТНiИ!l\4 наrлаоком 

како је то сад у мислима изrоворио; скромно, мноrо 
скром,иије, једноставније и и.скреније би им то треба-
ло рећн. . 

. - Ево нас друrови! -понови у себи с интонацијом 
коЈа му се учини правилна, таква каква треба да буде 
и каква се једино може да очекује од једиоr младоr ко
мунисте. 

Поново је шпао и заrледао свакоr пролазника. А 
било их је већ доста. Свет мрк, сивкаст у .лицу, ћут.сЬИВ 
и кад би ишли по двојица-тројица зајеАИо. Сиви. У по
хабаним оделима, ЦШiелама без сјаја. ПроАазили су не
мирна, скривена поrледа, затворени у себе, неповер..ыmи, 
без речи, и оних најобичиијих. Окупщија. А унутра? У 
себи? Ех, у себи! Зар је ико од IDYAИ руку истеrнутих од 
нош:ња (сви сад људи нешто носе, нешто што се једе), 
зар Је НЈКО од "'У'М< с кој-а се М>ИMOИIIIIao наслутио да 
он одлази? Зар би моrао да наслуm. поrледавши њеrа, 
Мићу, какве све то слободарске орrије севају њеrовом 
rлавом? 

Знао је да се ншпта од тоrа не види на .лицу и да се 
ништа од оноr што у машти BIWI неће сад још да до
rодн. Нико неће сад да прави манифестације, 11'111КО не 
може да nоrоди шта он то МИСАИ и мис.АИ, а кад би 
знао ... Шта? Убрзао би корак и rледао да што пре тај 
нико нестане. Јер то су ластшш репови. Нису то они на 
које се борац у граду може да ослони. Лице тоr досто
јансmеноr, сна.жноr, али ИСЈШјеноr човека одаје да се 
храни већ годину дана кукурузом и копривом, а посним 
пасуљем у светке и да дуrо већ није сит. Ни он, ни ље
гова жена, ни деца. Запослен је и ради негде, али жшш 
у сталном страху да :ra јеАИе ноћи не одведу на Бањицу 
као што су одвели недавно њеrовоr суседа, рецимо Сто
јана, човека озбил:..на, разложна и мека срца, муву из 
чаше воде не би убио, :Неrо би је с два nрста извадио •И 
ОАИео пажtоИВо до прозора да се што пре осуши. Такав 
је човек био тај, рецимо, Стојан, а ето, одвели оу ra пре 
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недещ даrна, а љеговој, рецимо, Милаrнкн јуче нису 
хтели храну да приме. Значи, rотово, беше му ... У да~ 
нашње време, ·Крив си ш:rо си жив и никад не знаш не

ће ли и по тебе у глуво доба доћи девери. Јер сви.мисле 
nrro миСА е, иако нико не сме ни прстом . ;:.:а·· Мрдне, али 
сад оу таква времена дошла· да се и због мисл:и страда. 

Ahln.a осети сажаљеље и за те љ.уде, за ту врсту ло
јалних и уплашеиих, који ШШ< не знају како ће спре
ЧИ'I'IИ себе да не мисле о невољи која је навалила на жи
ве свим злом света. Не прецељују они себе и у најбол,ем 
се случају, иако не баш М!Ир!Ие савести, СМ""'Рају паме· 
тнијим од усијаних глава које I1ИIIiY уз сумњиiВу Утех!\' 
да »бар знају зашто«. Као да и љима није _јасно зашто 
гину. АМ1 ствар је у томе, у I1ИЊењу, а то, извинићете: 
хвала лепо. Не очекују mш да ће им иrко, и кад слобода 
доDе, дати орден за љихове аиrиокупаторске мис.лн, у 
најбољем се случају усуђују да изрекну нму да ће их 
тад бар оставити да на миру проживе у I<pyry породи'Це 
преостале дане, радећи свој посао. Али, дешава се, кад 
и таквог човека ухапсе, па изведу на С'IIрељање, да се из

ненада и неочекивано и за њеrа самог у њему пробуди 
бунтовник који мУ усправи леЈ5а, оомели поглед, па ви
кне гласом неке од оних »живео«, ЊАИ »доле«, које IШКад 
дотле није изговорио ни у ми-слима јер је знао, и те ка
ко знао, да за такве анmдржавне поА:И'11ИЧКе изјаве увек 
падајv главе. 

А и таее данас С'I'рељају. Има их по ..логорима, али 
и неухаmиени, они премиру од страха, они се већ ВИ:д.е 
унапред на БањШ!И и не живе, презајући од свега и сва
ког, и од себе сама. 

Сажа~оИБа mубав коју је М!Ића осећао јуюрос и за 
те ма.лоr.раћане наг.на га да се у мис..лима враm ма.ло
прећашњем ромЗ!НТИЧНОМ маштањtу, и да га корИI1Иiра. 
Неће изаћи из града одМах пошто на челу масе loYNI 
разоружа жаrндаре и окупаторски гщжизон. Пре тоrа 
ће још насриути на Г лавњачу, БIIIЫIIW и Вушину и от
вориrти врата хапсана, покцда.ти жице .л.ОГО!ра и nустити 

затворенике на слободу. 
Што? Слобода је већ кад се човек бори за њу, а 

ослобоћени затворенипи би се најхрабрије борили. 
- Пардон, господине! 
Мића се наrло окрену, спреман да пуца. Пред њим 

се смешила она бу јна плавуша с rpy ,4iИМа што су је као 
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подгурi<ИВале у ходу грабећи напред, увек некако испред 
ње, и сад, дак је стајала пред Њ1ИiМ амешећи се све ои
гурније1 изгледало је да јој се "!>YNI ornмajy као ухра
њени, нестрПlо!ИВи парШIЧИћи и да је вуку к њему. Мића 
је гледао· у њу као да му је нешто непријатно, као да му 
сувише оветлОС'11И улази у очи. Руiком је стезао револ· 
вер у ЏеаЈУ каnутића, али док је rгражио прстима обарач, 
нammao је xapmjy: исцепано Ани!но IШСМо још .небачено 
у II<ЗIНаЈIИЗiШЩју. 

-Ви сте ~а? -·рече девојка смешећи се. -
Мића, не? Зар ме не nрепознајете? 

Стајала је и омешила се и гледала ra nра~Зо у otm 
треперећи сва од неке радостн која је стрепећи чекала 
да се прелије ... 

ТЗIД је. препозна, и одмах се намрnm~, поблеА!И од 
гнева и пропеди: 

-С издајницима не разговараrм! 
Девојка је гледала за љим КЗ!КО нестаје низ У.ЫП.WЈ 

а њене су rруди, уnркос томе што се осећала јадна и 
поiЈ.&.увана, парале nростор пред њом као К!t::rVifiOBИ два 

горда 1Кутера. 

15 

Прошао је испод моmрих АИПа, сасвим црних. Чњни
ле су се греде утљенисане у недавном пожару. Расле су 
ИВИI\ОМ асфад11ИраiНОГ тротоара, избијајући кроз усКiИ би
туменСКiИ прстен. Не прстен, било би сувише прстију. 
дiугачка је Цвијићева уАЈЩа. Дрворед прс!1Ију - не мо
?Ке. ЛИпе су АИЧИАе на прљави врат црне ж.ирафе, ако 
таква постоји, црне .жирафе којој су ставили тај уски 
сивкас1'и оковра'Ј'!НЈИiК око црног, прљавог врата набрек
лог од прекСИ!Ноћне IGIШe, врата што ·се преАИО преко 
оrрАЈЩе која дави као омча. Као омча! рече у себи не
чујним гласом МИСЛIИ. И додаде истим гласом, само не-
чујiНИјим: »Ове! Све дави као омча!« И можда маље го

рак, nродужи: 

•Сваког пролећа буде и такав једаrн даrн ... Такав. 
Болестан. Притуљен. Та!Ко потмуло јецав. Нечујно је
цав, а јецав. Прави да:н свих мртвих. 

Не. Не каже се дан свих мртвих! поправи се. Није 
мр1Ћих! грчевито се ух;вати за то. Не каже се мртвих. 
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Каже се дан свих ... Свеједно. Главно је да се не каже 
дан свих мртвих. У питаљу су други неки ... неки други 
ћавоАИ. Друтн неки, а не мртви. Можда подсећају на 
мртве, али нису мртви. Или јесу? Требало би ymrraти 
првог пролазника. Сваки становник Гробљанске улице 
мора сигурно знати како се · зове онај новембарсюи дан 
кад се nале свеће и кандила на хумкама и сnоменицима.« 

Крупан човек, чворновата, снажна тела, изби испод 
подвож:њака и поче да узлази Гробтанском, поред ба

калнице с неколико анемичних везЈЩа младог лука у 

излогу пуном прашине. Уnркос седај коси, њеrово је 
кошчато лиЦе боје живог меса (чија је ружичаста цак
лииа једва пригушена танком скрамицом дима од смрче) 
сачувало затегнутој кожи и целом изразу тог педесето
дишњака оиу невииу неодрећеност која толико допри
носи чару младости: неспутаној, безбрижној, себичној 
расположивосm. 

На први поглед помислио би: жУРи. Рекао би: rоне 
га, а очигледно није жу:рио. ПрелоМЈоен мало у па-су, 
нагнут напред, избачен, могло би се поверовати да ће 
да нападне. А можда је то вукао за собом невИДЈЪи:в те
рет. На то је наводио пружен, затеrнут врат, али корак 
му је !ИМао нешто од Н'и:чиЈМ оптерећене лакоће трапавих 
звери, а поглед - хајдучку глад и прекост. 

Из дворишта и ралиоюща ЗВОИИАИ су ударци каме
норезачких чекића и мета, но У..с\IЩа је била пуста. 

»Погребна поворка креће у десет сати из капеле 
светог Николе«, IШСа.ла му је госпоћа Урошевић. 

О томе неће, неће, неће. Одвело би га увреди; ув
реда - пустоши, оној 'I'iИШИНИ у ·rлави, скрштеннм: ру
кама уэбу!;ења, укоченим эамајницама сећања, умукАИМ 
моторима мисли. Бо..ье је вратити се дану свих мртвих, 
то јеСт свих . . . свих ћавола. 

Био је, разуме се, на неки нащш свестан привидне 
сврсисходносm забав..ьања мисли багателама. Разуме 
се, у таквим тренуцима. Као 111Т0 је ова о називу дана 

свих мртвих. Cu се сетио. Зове се: АаН свих светих. 
СвисветЈ;~· Католици тако кажу. А ми? До Ьавола, шта 
мн? КОЈИ мн? Православци? Да, аАИ доэвомићеш, на 
свету постоје и православци, а мене занима како они 
зову тај дан. 

Ocehao се боmе но малочас, док се још мргодила у 
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глави она апсолутна ТИIIIИНа којом су се само чули 
шкрrуги увреде и бола. 

Утом· примети девојку која проће; оnазио је њене 
раскошне бокове и сmснуте груди. Али иије се освриуо 
да је погледа и с лећа. Није хтео да изгуби бесмислеиу 
нит дана свих светих, ту шемичну прећу коју су у ње
говој глави ткал.и сви болни и уврећеии свеци увреда и 
болова. Да се осврнуо за девојком, tmjи је жерсејасти 
шум комбияеа испод IL\авог костима ухватио у пролазу, 
прекинуло би се ово ·влакно и утеха ·тог итрарења са 
свим светима била би узалудна. Мисао на жерсејасти 
шум комбинеа испод плавоr КОС'IIИМ:а одвела би ra Ани; 
њеном јучерашњем писму које му је дала да одиесе Ми
ћи и довела ra Мићи, увреди, ТШIIИIНИ, свему што неће, 
о чему не МЈИСЛИ, што зна и не мислећи, јер боли и бо

лећи прети тишнном. Не. Сваког пролећа буде и такав 
један да·н. И такав. 

Сваког пролећа. Јесте. Сваког пролећа буде и такав 
један дан. Сасвим новембарскн. Сваког пролећа. Сви 
живи тад .личе на мртваце и сви мр'IЋаци на свеце. И 
ЗiКадеМИЦIИ и генерали. 

Не мора да жури, има времеиа, тек је прошло де
вет, стићи ће у капелу пре но што поворка крене. Стио
иуће руку госпо!;и Урошевић и рећн да је, .ето, ипак од
лучио да говори.. . Покаэаће Мићи. . . Вашег сам суп
руга, госпоliо, рећи ће старици, исувише цеиио да бих 
себи дозволио да будем болестан на овај дан ... свих . .. 
свих . .. на овај дан кад зеМЈоа nрима тело човека који 
је и као војсковоћа прославио српско оружје и као ие> 
торичар, касније, у својим бриљантнИ>< расправама о 
бици на Церу и прелазу преко Дунава ... да АИ Дунава? 
можда Саве? ИАИ Дрине? . . . о прелазу преко реке ... 
(ие мари, биће непрециэан у свом говору) доказао да 
је став немачке науке био поn:rуно неистинит и тенден
циозан. Тако је. Жртвоваће се, ухапсиће ra, стре!Dати у 
гл ухом дворiИШту r лавњаче. Видеће Мнћа. 

Шта ће видети? Како ra стреmају? То неће видети. 
Али ће чуrи. Чуће се. 

У У АИЦИ светог :Н..Коле замирнса раздражЈоИВо, ти
хо, неградски, поЈоС.Ки дах земље, која је, упркос тој 

пр..ьавој, масној светлости, одистински пролетње врила 
тамо иза последља три реда кућерака на ивици града. 
Крај града. Крај свега. После су по.ъа, шуме. Све је 
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наметало сазнаље да неће изаћи на слободну територи
ју. Бол је опет из.миrоЫ!о кроо ЈIИV11Рашње поре забра
на и опет ранио свест. Последљи је то појас rра:да и он 
је последњи пут жив на l'j)oбz"y. Још сад. И онда ~q>aj. 
Не. Крај града. Не. Крај. Сасвим кратко. С...рт. Старост 
је непотребна зе.м.ъи z"y/!iИ. ·Сви врећају старце! Зар је 
тако стар? Не осећа он своју старост и Н/Иiје стар, па 
макар ra се Ана и не сетила вmпе. Алм показаће јој. Не
могуће ће јој 6И"m да га СIЮЈШМ забора:ви. Крај града. 
Све је подсећвло на rраiНИЦУ: куће болесне од снроти
ње вшие неrол:и: од см:рm; мирис зеыље што зове да се 

леrне уз њу, у њу; тај -дан новем.барски мутан и безна
дан; та светлост што се цеди кроз. филтер облака налик 

на помије, на :крпе за праље судова и маону куч:и;ну ко
јом је iНебесп<>< .машmювоЬа мало<mс обриrсао ювоје де
беле !nipCТe и, nrромалшшш на 11ренЈУ'Гак ОЈIIНЧану главу 
кроз прозорче, обасјао эем..ьу же.&ама и онда О.АIМЩ"АИО 
nролазећи као ветар изнад земt~:~е. 

Тај мирне поz"а на ивнцн града још није био онај 
прави, !ЈiИВ"'И мирис, усправни и наrорки мнрнс који му 
је ус~tраћен с могућношћу да икад изрекне оне речи за 
које су десетак његовнх објав!оеННХ збирки биле само 
припрема и С11Ј'ILЫШО вежбање. Неће данас у6И"m њеrа 
само, већ најлепшу песму у њему, јаrње у уrроби асrра
I"анске овце. Ах, видеће М.ића ... Шта? Шта ће да види? 
Да нисам кукавица? И зато да погине? Не. Не зато.· Па 
зашто? Није више важно зашто, али вцдеће Мића и Сви 
he видеi'и да нисам непотребна бачена ствар. Само, ето, 
сваког nролећа бу де и такав један дан. Да ли буде? Сва
ког n;ролећа бива и такав један дан. Тада се послед
IЫI круг кућа на ивици 'Рада брчка у коритасmм браэ
дама nреврнуте зем~ое, чији се мета.А!НИ сјај трошно 
круни под овом оветлошћу од пр.!Dа:ве сапунице. Полу
проэирни дах трулежи. Почетак гнмлења две јабуке ко
је је ветар безазлено эањихао и сударио. Волео ra је 
као сина. А Ащ још воли. Каква калдрма! Али он неће 
да ЖtИВИ испод своје разине. Бориће се са овоr сnрата. 
Изложенијеr ударцима непријате.!Dа, али не и успа...ъених 
и кастрата који хоће да му намеr.ну неку ~ 
исувише глупу да би је човек пр111МИО без црвењења. 

М!ис.лио је. На смрт? Не, на поновни почетак мири
ше увек та эемЈDа ту, још са.к,рИЈВена турокам калдрмом 
умще, храстовим тарабама и ишија'ЈIИЧIНО искрив.!Dењим 
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' 
кућlщама што су крме.!Dавим очима виркале преко DIЬY· 

штених филарета. Иза храстове тарабе је rpoб.!De, а иза· 
филарета огромна дворшпта с две колоне станова и с 
чесмом око које се баш у овом треиут~<у сваћају три 
жене. 

Жене се сваћају крај чесме коју једна од њих није 
добро затворила, а инваАИД из првог СВетGКОГ рата с 
гломазном дрвеном ногом, режуhи маказама флис-па
пир за вештачко цвеће, добацује: »Почупајте се, оnет. 
почупајте. Не можеш Србину човеку ништа лепим до
казати.« 

Иза храстове тарабе, неnриродно nраве, тврде, ре
зила је - ТШIЩНа. Тај високи слеiШ зид без улаза про
дужавао се до поz"а удаz"еног једва коју стотину метара 
- три реда кућица. И онда - поz"е. 

Ишао је дуж те храстове. тарабе, знао је - негде 
постоје вратнице. Пре Юдm!У, ту је, у каменој ТИШИ!Ни, 
z"убио једну непознату жену у цриини. Ту негде. Извела 
га је после кроз враташца што су јекнула. Запамтио И.\t: 
је јецај. Жеиицу је заборавио. Ту негде мора да је =· 
јица кроз коју се улази на rpoбz"e. Погледа тарабу. По
глед му паде на руком писаиу цедуz"ицу прикуцану на 

rроб.!Dанску тарабу: »Продаје се кревет, шпорет, дечја: 
КОЛИЦЗ«. 

Сме!ШIО. Коме? Нафталински кликери у џеповима 
эимскоr ~<anyra иэваћеног с дна добро закz"учаноr ·<>!>' 
мана моrу тако да замирШIIу: сећањем на оно што је 
било. 

BШIIe сећањем неголи стварно проби МЈИРИС дена· 
турисаноr шrшритуса из ко зна кад бачене отчеШоене 
боце и мирис смрти иза вратиица које шкрШП!уше. Не 
као пре годину дана. Без туге. н.,викло. На самом ула· 
зу - друга цеду.!Dа, штампана. Он nрочита: »Сви на ИГ· 
раику. Обz"убz"ени џеэ: Матадор. Шлагери, конфети, сер
пентцне, првокласно mdie. Приход у ·корист- српских из-· 
беrлица. За посету моА:И одбор.« · 

Кога то за посету моАИ одбор и одборник који је 
залеmю плак·ату на вратнице што су ш.крипнуле без ·ту
ге зар!;алим шаркама? Мртваце? Ту бораве и ·труде 
мртви ЈDудн. Одборници не прецизирају кога позивају 
на џез и првокласно пиће: Рачунају ли ·и на жИве мрт
ваце? На мене? На· мене· који сам једини! мртвац који 
је прочита9 тај позив. Не. Кад ја .. засвирам, ·Матадоi>" 
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неће бити потребан. Ретки ш о дер застења- под његовим 
циnеАама, влажна иловача застења такоDе, али тшпе, и 
тишина утрну сва звучна кандила. Пупољци на жбуно-· 
вима јасмина још нису бубрели. ·Суво дехидратизираио 
грање и изгажено лишће чи·нило се жаАосНИје од гро
бова с искривљеним, већ натрулим .крстачама у чијем 
су подиожју прамињали жишци кандила. А мрамор бео 
и ружичаст и црни гранит тескаАи би се · 1КЗА би тог 
мартовскоr даrна, сасвим новембарског, ~ИШта на свегу 
могло да капmра и емитује непостојећи сјај. Ипак, иза
зивачки се дизао над хумкама бели мрамор, гладак као 
голо женско тело у сумрачној соби. 

- Господине Вековићу! Ипак! . Дошли сте - шап-. 
нуо је покојииков роћак. Вековић прихвати пружену 
руку и стеже је мислећи на сарабанду коју ће сам ус
коро приредити живима и без помоћи џеза »Матадор«. 
· Али улазећи у капелу, чуо је за собом шапат, жен-
ски овоr nyra. · 

-Ко је то? 

·- Нисте чули? Познато име. Особењак. Испричаћу 
вам пОСАе. 

Али се не осврну. Очима је тражио удовиџу. Стари
ца је стајала крај одра, затрпана црним веловима. 

Вековић прихвати и њену подбулу руку, мртву, 
хладну као тpvn кещпе. Најеживши се, промрмта неш
то уобичајено, у складу са загушљивим мирисом тамја.на 
и свећама чији је пламен уморна, цвокотаво дрхтуљио; 
НепоМ!ИЧНИ велови су се лако покренули я до љега доп· 
ре уздах. 

Али неко се тискао позади и Вековић се удаљи ла
ко се поклонивши. Један бестидно rласан, хедонистички 
rлас затруби. 

- Жалим случај, тоспоћо Урошевић. Красан је чо
век то био, тоспоћо. И ко би рекао? Пре три дана, при· 
чали смо код мене у канцеларији. Крепак. Свеж. Бој· 
ничина. Али, ето, шта вам је човек. Ето! Памет, rене-· 
рал, школе, све оде до Ьавола. И зашто, mпам се? Цео 
живот учиш, а умреш - будала. 

Удов>Ща се расплака и неутешно јецајући поче да 
понавља: 

- ГоСпоДИ!Не Дачо! Господине Дачо! 
Не вреди! помисли Вековић са жестином и гневом. 

Чак поче да се повлачи полако према излазу. - Мајму-
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ни и троглодити. Запrrо ја ту од себе да правим циркус 
за љих? Кад ионако ншпта неће схватити! 

Осети први пут задовољство. ·Како . и не би .. Све са' 
ми мајмуни. 

Ј е диа стара, пуна жена пољуби удовиnу у образе 
покривене веАом, затим nлачући поправи косу испод 
тврдог шеширића с црним пером: 

- Ах, мила моја! 
Појави се свештеник, висок, млад. Све се стшпа и 

укочи, чак се и nламен -свеће . умири пре но што хор 
отnоче »Со свјатими«. Није се BШIIe могло напо~ое. 

Хор се заrлавио у вратима, продревши у капелу пу

ну света, само с два· тенора и једним басом. Чинио се 
доњи крај запушача у грлу боце. Какве боце? Боце ра
кије? Ракије суза? Танке; разводњене ракије суза. Ла• 
ж.у. Ништа он неће рећи и била би неоПростива глупост 
рећи ма шта том идиотском црном свету који још »Жа
ли случај«. Као да се случај жали? И као да је смрт 
случај. · 

Ништа им неће рећиl ИАИ можда само неколико 
конвенциоиа:лних речи, не успе ли да неопажен умакие. 

Вековић диже rлаву, умирен, осећајући олакшаље 
после те одлуке:. За ове ту не исnлати се rинути. -ОН 
љих, уостаАом, никад није ценио, ни волео, нити се 
икад с њима дружйо. Мушкарци. Жене. Свет у година
ма. Свет сатрт обзирима, истрениран руrином живтео 
ња, млохав, у одемша приrуљеним, с облицима без л&
nоте, без сјаја. Као тај дан свих мртвих. Тај дан живих 
мртваџа. Свет себичаи, ускогрудан, глуп. Не. Збоr њих 
не вредИ ни уном мрднути! закључн Вековић и после 
тога му се каnеЛЈЩа одједном учини пространија, ваз
дух - лакши, тиска - маља, тамјан и хор - поднош .. 
љивији. Шта ту ваздан да петља! Коме ће требати ње
rова жprna? Мић:и:? Зашто? Неће се жрmовати збоr 
Миће. 

Он се испрси и обазре. Лево од ћивота - два паж
.ьива, млада, светлосива ока. Кћер? ymrra се. У црнини. 
Стајала је крај удовm:tе и rледала ra паж.ЈD.иво, и мирио 
издржаАа њеrов мрачни, преки поrлед. Је ли покојниК 
.имао кћер? Не. Сина, колико се сећа. Снаха, значи! 

Он је поново одмери, само пажљиво. Свештеmпс. је 
брзо читао, црквењак махао кадиошщом што се, звец
кајући, дими.ла и ширила онај поени, љvтослатки; мр-

13' 195 



шави мирис тамјана који ra је иритирао својим пози
вом на строгост ... Зна. На Мићу ra је подсетио мирис 
тамјана. Заправо, на икону с ликом младоr, нестрЊЫI
вог свеца. 

- По целу ноћ не спавам! - шалутао је неко крај 
Вековића - не знам шта му је то. 

- Брнте, rocnoдm1e Петровнћуl Страх, знате. 
- Али молим вас, кога ја имам да се бојим? 
-Хвала боrу, хвала бoryl - убрза друтн - имам 

ли ја разлога? А види'Те, шmк не спавам, бојим се, без 
разлога. 

-Ја ове мислим- године! 
-То, то - roдm~e. Дабоме, rосподm1е Петровнћу. 

Јер шта је нама остало? Још која rодиница. Па IIПO 
онда да спавамо и помажемо мртвацима? Природа са
ма мисл.и у човековом телу, знате. Јер човек не може да 
стигне да мисли о свему. Одморићемо се доста кад и 
нас доведу овамо. Зар не? Што да спавамо онда? Сасвим, 
rосподш1е Петровнћу. Лепо сте то рекли. - Годm~е! Ех, 
rодине! 

Снаха се вшпе није видела. Удовица је стајала за
трпана црним веловима чело главе, свештеник је појао, 
хор одrоварао, црквењак звецкао машућн сребрном ка
диоmщом, а господин Петровић и њеrов познаник ша
путали су о несаннцн, страху и rодииама. Вековнћ се 
нервозно помери. Сад jv је опет видео. Ст"ј""а је неуз
бућена крај удовице и rледала одсутно пред собом свет
лосивим очима, ничим заинтересованим. Муж јој је 
сфiЩир, заробљен, сиrурно, и она је скоро годину дана 
без мушкарца. Вековнћ продужи да разм:иш.ъа: муж јој 
m~ше једаю:ЈiУТ мecetmo. То је мало ·за тридесет дана и 

кад се воли. 

- Дуrо ће још то да траје! - уздахну не~<:о крај 
њеrа. 

- Сачувај боже! - шапну друrи rлас - немају они 
нафте, господине мој, немају је вmue ни за два месеца. 
Пазите штщ. вам кажем. -Сам сам израчунао~ С по...ъском: 
и румунском_ производљом и са синтетичном прод~ 

јом они моrу да снабдевају највише 40 дивизија. А зна
те ли колико их морају да држе у Русији само? 

-:Колико? 
-Сто! 
- Ма немојте .. Сто дивизија? 
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- Сто. И рачун је прост. Њихова ратна машииа 
има да стане. За два месеца. Пазите шта вам кажем. 

- Из ваших уста у божје уши. 
- Какве божје уuш, математика вам је то. За два 

месеца, тенкови, авиони, све - стоп. И онда да их ви
димо. Биће трке, господо! 

- Биће, вала, тада. А је л' те, овај капут, нисте га, 
је ли, још носили? 

- Предратни купои. 
- Зато и nитам. Као Сан. 
Вековић се .опет помаче. Будале! Снаха га је опет гле

дала. Пажtоиво? Равнодушно? Та се не би узбудила ии 
да се земља пред њом отвори. Жена-Фрижидер. Лако 
она nодноси живот без мужа. Верна је свОм заробљени
ку. Чак и ако умре у лоrору, неће се она преудавати. 
Није као Ана. 

Проклета. Њој Мнћа сад треба, мене оmушта. Ис
цећен сам. Па да, ја сам вршњак удовичин и ових ту 
стараца. На сахране ја треба да долазим. С којим пра
вом тражим да ме воле младе жене? И схвате младићи? 

А управо ти младнћи. Ридао је у себи што ra не 
схватају, муче. 

Погледа лица ових старкеља што су шапутали о 
штофу и ауrоматском свршетку ·рата. И Aaloe. Свуда. 
Све сама nихтијаста, оnуштена, млохава лица, набрекли 
трбуси и сигурно отечене, квргаве вене на листовима 
исnод полусрозаних панталона. Беоњаче ....:.. сузне. Цр-
вени, коњунктивиmчни otniИ капци. Нелеп, отромбољен, 
плачан, себичан израз. 

Поп је уњкаво читао молитве, хор заглавЈоеН у вра
тима одговарао. - Капелицом је испод тих гласова кли
зила rрцаво, слузаво јецање замућено таласавим узда
сима. Али ти су уздаси~ сем бола, садржавали и шапате 
о скупоћи, бензииу, ценама златних табакера од. 200 rра
ма, деколтеу iКоји је rocпoDa Аћимовић истакла о сво
јој слави, а она би, иако је оно IIПO јесте, шtак морала 
да води рачуна да је прешла педесету и да је обична. 
се~оа.Нка из Пш10саве ... 

- Не. Она је Беоrраћаика. Он је из Пиносаве. 
- Он? Никад не бих рекао да је сеЈоак. 
- Да, да. Џуџа је он. Само лисац! ЛИсац је он. 
- Паметан човек. · 
- ЛИсац! Ја вам кажем! ЛИсац, rосподине мој! 
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Неко rурну Вековића и он у исти мах чу . тихи, 
службени глас. 

- Прихватите! 
- МоАИМ? - окрену се он и спази човечуiDХ.а .у kра-

IЋИ од целулоида с табаком хаРтије у рукаМ:~. 
- Сандук, господине ВеКовићу. На сiШску сте. 
-Ја?. , 
- Само до врата. После ће већ · прихватити наши 

IDYAИ· Не брините, није то тако тeiiiКO. 
»Не брините!« И он ме држи за старца. 
Вековнћ прихвати за алку у црном iiлШIIy. Испред 

љега - један генерал. Исnред генерала - неки мини-
стар. Цене ти барбари поезију. . 

Ковчег су положили на лафет. Вековнћ завуче руку 
која му је бридела у џеп. свог плавоr пролетљег капута. 
Врскапут! кажу у Хрватској. Волео је "'У реч због оног 
f)есмисленоr »В рс«, због QНor .!Народског »С« које је дош
ло од »Х«. Као у »ораси«. 

Аћимовнћ му приће и рукова се. 
- Велики је то човек био. 
Како га је Вековнћ гледао не разумевајући, Аћимо-

вић објасни. 
- Тежак губитак за Србију. 
-Мислите? 
- Чујем да ћете говој>И'l'И? 
Вековнћ је ћутао. 
-Надам се да ћете споменути церску битку. 
Вековић не одrовори. 
- Свакако је спомеинте. У Поћорековој војсци би

ло је 60% Хрвата. Добро је, аиате, подсетити иаш свет 
на то у овом часу. 

Није ra слушао, окренула се средо:Вечном чоВеку; 
hелавом, плавом, с отечеiШМ под()чњацима. Баш јој је 
Приступио и yxвarno је меко за мишку, уздахнуо. Али 
она понови: 

- Ово се вшпе не може издржаm! Нем:оrуће. 
Поворка крену полако. Вековнћа су ставили иза: 

породш::tе. Па· да, сети се. БиА.и су неки далекИ кумови. 
1Ъуrио се на· ћелавог. Муж, сигурно. 

Немоrућа (тако је прозвао снају у себи) ишла је но
пред њега, наслољена на hелавог, отеченог Урошевиhа 
млаDеr. Како је ИШАа поrнуте rАа.Ве, видео се њен врат 
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и потИIDак, подшишан као у мушкарца. Кратке, меке, 
рићасте длачице. 

ИзмеDу нискоr џбуња јасмина, споредном, паралел
ном стазом промаче оштрим кораком вод жандара. За 
почасни nлотун! Борцима! 

Поворка <:е мицала споро иза лафета с ковчеrом. 
Прошли су крај људи који су уски сточнћ постављен 
крај стазе покривали белим чаршавом док су други 
доносили велики тањир с полукуrлом коЈЬива, чаm:е, ча

шице, кашике, воду и бм.он с ракијом. 
Далеко, крај капије, неки су се 1ьуди у цивилу сва

ћали с просјацима браиећи им да ућу. Вековнћ је хтео 
да изаЬе из реда и оде. 

Али Немоrућа се окренула брзо !Н погледала неодРе-
ћено преко њега. Он продужи. . 

С дна раке одјекну туп у дар. Неко та ухвми за ру
кав nлавоr врскапута, кад се она опет окренула, претр

чавши стреловито преко њеrа погледом. Да АИ се ос
мехнула? Немоrуће. Постаје дезидерист. 

- r.осподине ·Вековићу! - чу шапат човечуљка -
на вас Је ред да говорите. 

Око њега се отвори простор, а чеЈьуст ТШIШНе пуне 
очекивања склопи се над њим. Он је гледао у сандук на 
дну раке, задрхтао је и дигао главу. Светлосиве, IIRЖIDИ· 
ве, .меке очи. 

Поче да говори. Чему? Ради њих треба. Не. Ради 
Ане и Миће који га. не чују. Ах, чуће. А ипак и ради 
ових светлосивих очију које га гледају па.ж.tоиво и не
заинтересовано .. Има да се следшп од ужаса, има да m 
истопим ту ТВОЈУ равнодушиост или ме неће бити. 
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- Врата! - избаци БорЬе немарно, преко залогај а 
печене бундеве коју је јео МЈоацкајући, али Миhа се не 
помери с nрага: танак, висок, концентрисан. Топла rлат
ка кожа АИца. БорЬе је седео косо на хоюuщи, с' капу
тнћем пребаченим преко рамена. И тај пребачеии капу
тић преко рамена подвлачио је оно осећање што се 
,уопште ширила око њега: површна, лака срећа што је 

жив. Оно дефетистичко, помирено, нетраrично: данас 
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јесмо, сутра нисмо; оно боемски равнодушно: »Врло 
важно« које тако мало пристаје раДНИIЏИМа и борцима. 

Али Петар је седео на Нежножутим даскама креве
та, колена диrnутих до браде, сав стуткан у .себе ......:.. је-
дан чварак. Као јуче. Исто. · 

Петар погледа Мићу. ШТо се не миче? Шта му је? 
Онда му се учннн да је Мићнн концентрисани израз
варка. Брине л.и? ААи шта ra то расшzа, чини одсутним? 
-Но убрзо Петаsр nоче да мисли о друтом, важнијем. 

- Брже! - рече Петар - моrу нас видети. 
-Имају шта и да виде! - рече Бopl:ie nуним 

устима. 

Петар се насмеја брзо, тихо, и погледа у БорDа који 
се није померио. Главе наслољене коса на шаку, налак
тио се на сто. У десној је руци држао свој комад риDе, 
влакнасте бундеве, у коју зафизе привлачећи ногом 
слободну хоклицу столу. 

- Седи! - рече Мићи који најзад- затвори врата. 
Петар је мљацкао намет1оиво, мноrо гласније од БорDа. 
Мића стаде пред столом који су преместили с јучераш
њег места и ставили у yrao, даље од застртог прозора. 

- Шта је то? - уnита Мића - у no дана. 
Мића nol:ie nрозору. 
- Пусти! - рече Петар окренувши се Бopl:iy, онда 

оnет nогледа Миhу. 
- Јеси ли сnавао .код куће? 
-Што IIИташ? -учини Мића и погледа га без из-

раза . 
. - Изгледа да смо nроваљени! - саоnшти Бopl:ie 

врло стварно и равнодушно. 

- Обојица! - добаци с поносом Петар жвачућн 
споро, преживарски, загледан у празно пред собом. -
А ти, ето - ниси. 

Мића седе за сто покривен избледелим ш.авим пак
nаmr.ром ШIIараним прастарим жиrовима шо1оица ка

фе, округлим отисцима дна чаша, предраТним мрљама 
тањира и колонама невешто иСIIИсаних бумбарастих 
бројки. 

- Осетио сам ·та ја одмах! - рече Мића. 
Борће погледа у комад бундеве на столу. 
- За тебе је! - рече Мићи - једи! 
-·Нисам гладан! - рече одбијајућн и уnита: - А 

како сте дознали за то? - Глас му је био равнодуmан. 
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-Веза. 
Мића се осмехну с олакшањем. 
- Усnоставили сте !Везу с рејонским? 
- То не. Ни с каквим форумом iНИСМО усnоставили 

везу. 

- Срели смо сасвим случајно њеrову газдарЈЩу. 
Она ra је nреnознала. 

Петар се насмеја. 
- Што је то било смешно! 
- Што? Врло је Зr<W!a женска! рече Бopl:ie оо-

бНЈоно. 
- Врло је зrоАНа. Али nресекла се у nрви мах. А 

онда - одушевљење. 

-Што да не? После робије сам становао код ње. 
Пријав,ьен. 

BopDe се замисли .и рече вшnе за себе. 
-Тад би човек и змију у око, а некмоли удовицу. 

И то зrодну. 
- Врло је зтодна! - рече Петар. 
- Не разумем - окрену се Мића Петру, али одсут-

но, без правог интересоваља. - Откуда је њеrова rазда
рица знала да ·И тебе траже? 

- Комбинаторикаl - насмеши се Петар. - Одмах 
сам nомислио на Симу и проценио. Одјурио сам до јед
не своје тетке и послао је куliи. Тамо је од мајке доз
нала да оу и мене тражили. 

-По подiНе? 
- Синоћ, пред вече. Срећом, оца још IН:Ије било код 

куће, а мајка се снашла. Заплакала је 'И рекла агентима 
да ме није видела од бомбардовања. Нису јој сасвим 
nоверовали. Тражили су да им даде моју фотографију. 
Дала нм је - братов,ьеву. 

-Па онда ће њеrа .... 
И то је рекао гласом далеким, одсугним:. 
- Не, Мићо. У зароб,ьеништву је. 
- Да! - оте се Мићи. 
- Сналажљ.ива ми је мати. 

- Али то је nривремено решење - рече Бopl:ie -
кад nровере ... 

- Бнћу далеко. 
-А она? 
- Ех, у рату може и мајка да сТрада, енаш како је! 
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Испод плаве хартије шушкаz.е су невидл.иве буба· 
IIIВaбe као суво АИШће топола ношен о ветром низ стазу. 

- Слатка је. Пробај само! - рече БорЬе - а што 
се 'I'ИЧе Симе, требало би још проверити тачно. 

Петар погледа испод ока у БорЬа, и ми:рН:о стрпа у 
уста неким широким, самозадовољним окруr.лим nокре· 

том последљи комад бундеве. 
- Имате АИ стан за ноћас? - .упИта Мића за.мшп

љен, одсутан. 

- Не брини! - cлerny Петар раменима - сви ћемо 
преноћити ту. Нити нам Сима зна садашља .имена, НИ11.'И 
овај стан. Једино што може, то је да препозна Борћа, 
ако му покажу фотоrрафије. Њеrову слику имају. Г ла· 
ву дајем, друже БорЬе, да су му показивали фотоrра· 
фије и да је тебе тако одао. Мене је знао из школе. 

- Да! - рече Мића - немојте излазити до сутра. 
- Сад бркове бр"јем. 
- Да, али rазда.р>Ща те је препознала и без њих! -

рече Петар. 
- То је друrо. Уостаz.ом, код ње сам их и обријао! 

- одговори БорЬе, опет весео, као да је сасвим забо-
равио иа Симу и проваz.у и своје фотоrрафије у поли· 
цијској картотеци. 
-До сутра бих моrао корзирати дубећи иа трепа· 

II'ИЦама - толико сам сиrуран! - заврши БорЬе и Пе
тар се насмеја безrласно и, поrледав према бундеви, 
упита Мићу: 

-Озбиљно нећеш? 
- Сит сам, казао сам већ. 
- Хоћеш ли? - обрати се Петар и БорЬу, који ре-

че једући још увек свој комад: 
- Нисам Ни с овим завршио! 
Петар cлenty раменима, онда отхяде себи кома

дић и стрпа ra у уста. 
- Мноrо је добра! - рече иаrлашено, да би и ои 

истакао своју равнодушност пре:ма чшьешщи да је про. 
ва..ьен. · 

И опет поче да м.,.ъацка преживарски споро, загле
дан у празно пред собом, задовотан. 

- Добра је! - рече БорЬе - у колико имаш саста· 
·нак са групом? 

- За пола сата! - одrовори Мића одсутно. 
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- Питаље је - рече Петар - шrа ће они кад оде
мо. Остају без везе. 

·Мића не одrовори. 
- Јесте! - прихвати БорЬе - ако ти данас курир 

донесе везу - у реду. Иначе, ми ћемо то морати - пре
ко одреда. 

- А дотле може да npobe и месец дана! - рече Пе
тар са жатењем. 

- Даће им већ Мића задатке! - рече Бор!;е, 
- Скини то! окрену се Мића одједном према 

Петру. 
-Шта? 
- Остаz.о ти је црно од бундеве. Ту, на образу. 

Лево. 
- Баш си естета! - рече Петар и iНадлаmщом ски

де танки ·комадић црне, заrореле :коре од бундеве што 
му је остао залеwоен изнад усне. ' 
-А ти баш IНећеш, Мићо, НШIIТа да једеш? Немаш 

апетита? 
- Видиш како ме већ и збоr естетике 15ебра! - ре

че Петар. 
- Не, - рече Мића. - Смета ми само кад је кожа 

неосет~оива. То ми је :као да буба шета по мщу. 
- Је ли, Петре! Естетика је наука о лепоmца.ма? 

- упита БорЬе " посуврати усне. 
- Буржујска иаука, о ономе што је буржујимале-

по. Откуд то знаш? · 
БорЬе је уживао што је подвалио Петру. 
Rутао је не престајући да се смеши посувраћеним 

уснама. Онда уздахну, уозбиљи се, али тренутак касин· 
је он се опет насмеши .. Од осмеха му оrоле U!МО АЈЩе, 
као кад се ДШЋе завеса и отвори нов простор. Невесео. 
Сетаи. · · 

- А сад да преЬемо на ствар - јави се Петар пре
кидајући паузу пословиошћу - шта каже стари? Има 
ли коrа ту у близини да код и.еrа ноћи или ћеш ra до
вести овамо, на те даске од меког дрвета? 

Мића се испрси лако, заправо затури се .мало и за
боравивши три прста леве руне иад својим. набубрелим 
уснама, рече полако: 

- О томе иије било речи јутрос. 
-Зашто? 
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Петар се скуnи још вшпе у заmорени :к:руr тела, 
себе. 

- Не треба му то! - одврати Мића !ПРИСутан и 
тако резак као да је креснуо шибицом преко :куТИје, 
као да је ту зала~оену шибицу принео дm;аММту којим 
ће за који час диrнути у .ваздух све мостове за собом. 
Објасни: 

- Неће више да изаће. И уоlШlте ... Неће. 
- Ајд 'Сад! - учини Ворће - како неће? 
Али Петар се умеша ·живо: 
- Чека ј! Чека ј! Ми смо се доrоворилн да преноћи 

овде. Крећемо сутра у nет. Је ли тако? 
- Тачио! - рече Борће и усие му се посувратише 

као да би да се насмеши. Али није се смешио. Био је 
невесео, али сада на један неумољив, скоро суров iНа
чин. - Овде, рекли смо да .му кажеш, овде, ако нема 
боЫ< лот у близини. 

Петар nогледа у Мићу оним својим тромим, · mmа
вим nогледом. Мићи је у том часу била одвратнија но 
икад масна Петрова коса што му се у тешким. чуnер-. 
цима без сјаја рушила низ рахитично бубуzьичаво чело. 
-Но?- учини Петар- шта си·му ти све рекао? 

Шта је он одговорио? 
- Неће да изаliе! 
Сада је то изговорио обично, без Иl(аасБог наnора. 

Објасии још: 
- То је саоmnтио пре но што сам nочео да му rо

ворим о томе ... изласку. 
- Ко иеће да иза!;е? - упита Борће. Ои је имао 

понекад mx закаснелих чућења, 
- Вековић. И још је рекао да то ие значИ да је 

nроменио мш.IIlьење, али да ће користити више оним 
што ће да учини ту, још данас, и о чему ће се чути joni 
док смо ми ту. То је смисао. 

Мића застаде да допуии свој извештај једном суб
јективном оnаском: 

- Имао сам утисак да је узбућен и да не зна шта 
говори. 

Онда настави, трудећи се да се сети бар једне од 
Вековићевих речи. Бар је тако изгледало Борћу, којИ 
је, гледајући па.ж.л:,иво Мићу, измећу осталог мислио: 
Што је млад! Што је млад! 

- Рекао је - настави Мића - да му је жао што 
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неће за живота удахнути ваздух слободие територије. 
Деловао је доста смешно и уморна. 

Што је млад! мислио је Борће. А је ли и тако невин 
као што је млад? 

- Зашто је тако деловао? - ymrra Петар сажаmиво 
и nогледа исnод ока у БорЬа који се cмeumo неКИ!М иэ
rубл,еним, расејаним осмехом коме није више било 
места, осмехом кога је заборавио да врати у футрол у. 
Али БорЬе -се сад nитао: Како то? Како то Вековић из 
чиста мира одбија излажеље које је тако желео? 

Но Мића је за!<h>учивао: 
- МисМflМ да је све то обичЗЈН старачки еrзибици

онизам. И ја му не бих nридавао Н"И!Ка:кве важности. 
Егзибиционизам, мислио је Бopl:ie, то је ... 
- Чекај! - рече Петар - молим те! Ја бих му, 

друже Борће, поставио једио питање. 
Петар скупи још вшпе колена, сав савијен у себе, 

као пуж у 1оуштуру из које "ири рах.итичио чело са чу. 
перцима !Масне косе без сјаја. 

- А зашто би ми ти поставио једно mrraњe? -
обрецну се iНеочекивано Мића - јесам ли на саслушању? 

Петар оста једно време непомичан, онда рече озб~ 
но, без хумора: 

- Не. Али хтео бих да знам, дозволи, то нас сву тро
јицу мора да· занима, хтео бих да знам шта· мислиш да 
је разлог, како да кажем, шта је наrnало Век.овића ·да 
од јуче до ДЗfНас, преко ноћи, стварно •nреко ноћи, nро
мени свој став и то тако из основа? Јер јуче си тврдио 
да М!у је стало да изаће, само да ти :мислнш и тако да· 
1ое. Зар .,е, друже Борће? Чудио. 

Мићине су руке лежие мирне на столу. Без покрета, 
чиниле су се опуштене. као и он сав, кад рече тихо и раз

говетно: 

- Мислим - страх! l'r:iyди с јаком маштом поднОсе 
страх горе од оста.АIИХ. 

- Сам је тражио да изаће! 
- Сам је тражио да изаЬе - nонови Петар БорЬеве 

речи, али не стаде, настави - значи, пре но што је за
тражио да изаће, мора да је раскрстио са свим. ТИ бр
каш машту и усnомене. Он се сећао ужаса рата и пре Но 
што је тражио да изаће. Па ипак тражио је да изаће. Ни
је се бојао. 

- Можда! - рече Мића и устаде - али у одлучном 
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часу ·nоказало се да му се само учинило да је желео да 
изаће. 

Рекав то, · Мића се окрену Борћу и устаде, оштро, 
nошто погледа на сат. 

- Време је. Морам. 
- Чекај, нисмо готови. 
- Имам састанак. 
-.Извини. 
Петар отвори круr, раз.АИ се жидак, и хиrро устаде, 

приће вратима, захА:.уча их, извади :кл:.уч, стави га себи 
у џеп, врати се nолако на нежножуrе даске кревета, 

скупи ноге, обгрли их рукама и наслони браду на колена. 
· Борће устаде: 

- Шта rro енащr, Петре? 
- РазМИПIЈЪао сам од јучерашњег нашег састанка 

све до сада rшта he Мића да уради. Сад знам шта је> 
урадио. 

- Дај кz"уч! - рече Борће без наrласка. 
Петар брзо извади кz"уч из џепа, али му ra не пре

даде одмах, нећкао се. 
Борће му узе кључ нз руке, стави га на сто, али рече 

Мићн: 
-Кад !МИСАШП да је време да поDеш на састанак, 

ти поDи. 

Али Мнћа се окрену Петру целим "'елом !И рече rле-
дајући поред њеrа: 

- Ја питам Петра: шrа је эначнло то с КА>учем? 
- Сам знаш најбо~оеl -одбруси Петар. 
- Објаони! - рече Бoplie стрП!оиво. 
- Знам те, Мићо. ТИ си јуче отишао одавде неуве~ 

рен у исправност нашег става, иако је твоја дужност да 
Га, на оСнову деМократског централизма, ycвojmu, с об
зиром да смо друr секретар и ја представ~оали већину. 

Мића погледа опет у сат. МалоЧас није видео тачно 
колико је. 

- Сложио си се са мном да Вековића не треба из
весm. Пре састанка. 

- Сто посто? - упита ra Петар - IILUI сам рекао и 
да треба видети шrа ће друr секретар да каже? 

- Да. Али, практичво, Бор!;е не ирши секретароки 
посао од тренутка кад смо изrубнли •везу с вишим фо
румом. Од прекјуче. Заправо од последњеr састанка 
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одржаног у Симином стану, пре шест дана. Кад сам и ја 
био тамо. · 

- Срамота! - рече Петар уврећен за Борћа. 
- Практично? - заmпа БорDе помирљиво - шта 

значи то практично? 

- Значи - рече Мића прелазећи полако с три ·прста 
леве руке ивицом доње вилице од врха браде до · мекоr 
краја ушне ШKOII:d(e и натраr - значи да m, заузимајући 
ставове које си у меЬувремену заузимао, износиш само 
своје МШIIЉење, које је иеобавезно за мене, ако ra не 
сматрам праВИАIНiИ!М. 

- Није! - плану Петар, толико уирећен што се Ми' 
ћа усућује да от;юрено врећа Борћа спорећи му аутори
тет да му је било чак непријатно и да .погледа у правцу 
друrа секретара. Био је љут, на страну све остало:- -
Од свега што си рекао, чињеншtа је само да немамо ве
зе с вшпим форумом. Тачно. Али што се тиче обавезне» 
ти МШI~.~Ъења секретара ... дозволи, зашто је Рејонски 

комитет поставио EopDa за секретара наше јединiЩе? А 
не тебе? Или мене? А? Ryrmп. Рећи ћу ти зашrо је Борће 
постављен, кад се правшп да не знаш. Зато је постављен 
што у њеrову партнјност вшuи форум има вшпе пове
реља него у твоју или моју. Ти .то, истина, називаш пан· 
дурском логиком, али он је наш секретар зато што је ис· 
куснији, паметнији, свеснији, објективнији, маље АИЧан, 
н што тнм својим врлинама ПРУЖа Партији rаранцију да 
ће правилно спроводити увек и свакад њену линију. 

-Пустите то! -рече БорЬе сасвим помирљиво. 
- Извини! - добаци Петар ватрено - тнме он није 

увредио само мене неrо и тебе. 
- Нећемо ВЗ!ода - рече Борће одлучно - да се сро

завамо на личне ствари. 

- Зашто не, ако нам помажу да схватимо шта се све 
хоће овде да протури као демократски централизам! 

- Мани, Мићо, ћорава посла! - насмеши се БорЬе 
пријатељски - одржи свој састанак па се враm. 

Петар погледа брзо у БорЬа и продужи окр~ 
се Мнћи: 

- Молим те, размислИ сшм:. Г де је ту логика? Веко
вић је, по теби, тражио да иза:Ье само зато да би се пред 
собом правио важан, ие верујући да ће до изласка доћи. 
Зашто? Кажеш: .Кукавица је, има јаку машту«. Али он 
би требало, у том случају, да се већ уплашио онда, пре 
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борац не сме никад да лаже. Никад. Алн к..., неко сла· 
же себе прво, зна~ да се стиди истине. А ИСТIИИа је увек 
тако лепа да је се борац не би смео да C'l1!f.AIИ. Оиа је т...:о 
ј...:а да је 011 не би требало никад да оmрива. А ако је џ:ри· 
нуЈsен да је скрије, то је само шrо ra је вр~е стеrло за 
rушу. Време и непријатељ. Време је непријатељ! - эатр· 
цну се. 

- Да. И :време и непријатељ! - рече с..., већ мирно 
- али то је ;I,PII/\00. Несрећа је што омо без везе. Да је 
имамо, друrови старији од нас знали би боље од Борl:\а 
да уоче rде су прави интереси Партије, ова.ко . . . Бор!;е 
то не у.ме. Није њеrова крИВIIЩа што не ВИN1 и нема слv
ха за извесне сmари. Он је човек оиров и, упр1{ОС робији, 
у М!Ноrо чему заостао, примиmван. Али Петар је њндици· 
ран да схвати срж ствари, да разуме cyiii'ГИiНy и спречи 

nrreтy коју би Вековићев излаз...: нанео покреrу. А 011? 
Ншпта. Слаже се са секретар.ом. 

- Није то тако зло! - рече Бор!;е меко и додаде: -
Умири се, Мићо! Ми IIрИ!МИПШЦИ анамо, на nример, да не 
ваља говорити све шта се мислџ,. и онако rлаоно како се 

мис.ли и кад човек није узбућен, а камоли кад то јесте. 
Опросm, ја то по АИ!НИји примитивства своr кажем. Онако 
узrред. 

- Већ сам .миран. Јесте, зло је, аЛ1И хоћу да му ка
жем све. Хоћу! - Ммћа се опет иаже према Петру- Бор
ће не увића у чему је стваrр, њему се мора опросmти. Алн 
m све схваташ. Ти се слажеш с Борћем јер је секретар, 
не што би се слагао. Теби не опраштЗIМ. Ти претпостав
љаш лични мир добру ст.вари. Ти за мене зато и ниси бо
рац. ТИ се у Партији не осећаш прироДНIИје неrоли код 
~ће, на састан:цима m није nријатније, лаюпе неrоли 
игде. Ти зебеш на састанцима, зебеш да ти неко не преба· 
ци порекло. И ха зебња rrpeбa сад да одлучи хоћемо мr 
да учинимо rрешку нлн не? Не пристајем. Преrласајте 
ме, али нећете .ме натерати да свеоно ЗЗiрИВаiМ нож v :Ле
ћа Партији. 

Петар је, необично блед, зурио у Мићу, но Бор!;е је, 
и не гледајући га, могао бити сигуран да ra он једва в~ 
и једва чује, иако је Мића, раздражен КЗ!КаВ је био, го
ворио све разговетније. ИстИiНа, још увек онако 'IIИXO како 
је то навикао на илеталним. састаi!ЩИlМа, само много рес
кије, ~оутито, несхват.!Dиво I1Невно. 
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- Није лепо то·.што си ур::tдио мени и на!Ма 1У и ymr 
nrre борби. Не сме се биrи полтрон према друrовима, били 
они секретаrри обичне једИНЈЩе или рејона или самоr 
централног комmета. Од TpO/iyrкa кад ои :111рИ1МА>еН у пО' 
lq)eт, ти си револуционар равноnраван са свим. осталим 

борцима. Нико нема права да ти пребаци оца трrовца. И 
није лепо с моје стране што га спомињем, rоворећи о је
i!/НОј твојој слабости. Ам< ја и не мислим да ra дов~ем 
ма у какву неrаmвну· везу с тобом. Ја покушавам да сла
бост твоr кар...:тера објаqннм директно твојим каракте
ром, не пореклом. Али ти се вараш. Грешшn из: тобожње 
нужде, а знаш да немаш права да претпоставшu да ће ти 
иј~ан друr пребацити порекло од треиуrка кад си сам 
постао борац. Ти узимаш себи право да друrове замшп
љаш какви нису: ситничави, рћави, да би ти у својим очи
ма био фин и бо.tЬИ но IIПO си. Зато се m увек и слажеш 
са секретаром. То је стрмс, не партијrност. Ти и не знаш 
nrra је Партија. Слобода је она. А не mранија, не прiЮИ
љавање, не терор. Слобода. И зато ·баш .не вреди МИС-АИТIИ 
да јој можеш да подвалиш. Себи можеш. Можеш и . .. 
друrе да преварШII ... 

Мића не поrл~а Бор15а, али је Бор!;у било јасно да 
мисли на њега. 

- Алн Партију не можеш превариrи; ни IJI.PeDapиrи ... 
И заврши с нешпчекнваном провалом беса: 
- ... ни слаrати. А зашто лажеш? Бојmп ·ли се да m 

неко не каже да мислmп мал.ограћЗ!НСки? Ти си бистар, 
ти знаш да је баш тај биолошки страх, та непринципи
јелност једина права малограћанштина. Ипак, ти дајеш 
свој rлас Бор!;у којtи је за тебе narpmja, н...:о знаш да то 
практично није, пошто износи само своје МИIII/Deњe, ти 
дајеш свој rлас јер си тanrr, тanrr. То. Ташт си! Уображен. 

- П011авz.аш се! - рече Петар с напором rледајући 
како Мића узима КЈЪуч са стола и, не престајући да гово
ри, како слеЬен, пун суздржане мржње која је избијала 
из њеrа на поре, не само на уста и бри.дак рез стиснуrнх 
otmjy, одлази вратима и отК.tЬучава их. Мића се опет ок
рену Петру: 

- Али нека. Ти си дово~DНо лрорачунат да схватmп 
одмах и 0110 што је Бор15у мюжда jOIII немоrуће. 

И опет ·сикну неочеiWЈВано: 
-Ја ти то нећу опростиrи. Можда HIIIК ..... 
Застаде, искрену руку, погледа престрашено на сат, 

14* 211 



очајно диже р~у са сатом, окрену се брзо и рекав: 
»Здраво, Бор,Dе!« изјури. 

Борће седе на ХОКЛшtУ крај стола и тако оста неко 
време. Била_му 1е непријатна та: тшшmа у којој се ,чуло 
луnкање три пара бубашвабјих јадних, МЦ!оавИХ ножи
ца преко брашњавих, сивих састанака даiiiчаног пода, а 
већ о срцу у грудима да и не говоримо. Да и не говоримо 
о тешком_ ,дахтању Петр~, који је имао полиnе и дисао 
гласно на уста .. БорDе дохваm безвол,.но преостали комад 
бундеве, nреломи га и пружи га Петру неким тешким, 
кртим, једноставним покретом који је ( смешноl) био по
стићен (глупост!); али шта се може кад је њеrов непро
МИ!lliЪени немарни покрет шzак био због нечеrа постиDен. 
Но рече свестан да је тако и да друк~је није, а кад ни· 
је - није и шта се ту може, рече: 

- Једи! - гласом који се обезбоји, промукну. - Ис
падох бу дала. 

Ворће погледа Пегра испод ока, уздахну и поче да 
говори до~родушно, утешним неким гласом, успавл,.ују
ћим, умирујућим: 

- Сад ако би се по правди узело, _тачно је, ја и нисам 
учењак неки. На робији су ме културиици једном тако 
изрибали пред колективом што сам хтео да бежим у 
кујну од катедрала да ми и сад кад се тога сетим зами

рише хреи у носу, а црвенило удари у чело. 

Јер на робији м-и смо ти уредили прави универзитет, 
и уздизаље ти је била главна ствар. А тих катедрала (та
ко смо у шали називали катедре) било је о свим mrrа
њима. На пример - синдикално tmтање,· сел,.ачко, аграр

но и дијамат у дванаест лекција, аграрно у шест, -а жен
ско питање у четири. Тактика и стратегија - исто: шест 
предаваља са коисултацијама и радом по кружоцима. 
Али све то, заједно с mпањем имnеријализма, државе и 
револуције и социјалфашизма, није представљало неку 
велику тегобу. Имали смо ти ми другове - прави профе
сори, не знам има ли у свој КОМШiтерни таквих глава као 
покојни друr Прица или друr Кершовани. Али Капитал у 
три банда, по rодину дана једну свеску прораћујещ па 
ни пола стране нећеш да ишчиташ а да се десет пута не 
машиш Шерингера који ти све стране ре~ износи и де
по објашљава; а ипак ни тад не разумеш увек то. што ни

си схватио пре но што си сваку реч појмио. Али шта сам 
почео? Да. Једном, лето било, испИт из; банда се прибли-
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жује, а и остала идеолоmја: притисла, ·nросто убија, дру
гови мршаве као у штрајку. гла!>у, Шта ћу? :Куд ћу?··ПО: 
ла првог банда још некако и ушло у. rлав-у;:·али Друга··по.: 
ловина - не IШтај; неће, па убиј. Досетим се, па емиrри
рам меDу хуваре, све нашИ ~оу~ЏЈ.,. на смену: одреDивани, 
сваки има физиком да се бави месеЦ дана кувајући оста, 
лим друговима који уче. Тако је то праведно одрећено. 
А кувати за 300 комунаца није филозофираље; иеrо рал; 
па ти је доста било који ~е баш и нису отимали. Доl:iем 
ја, дакле, меЬу друrове куваре: »Добровољно, другови, 
долазим да заменим неког коме је кување до'!УЖило: Ј а 
сам радник човек, мени физичка, телесна мука не пада 
тешко.« »А идеологија - убија?« насмејаше се другови 
кувари, па с мојим случајем пред колектив. Не дадоше~ 
раскринкаше ме ни да сам класни неnријате/о и сателит. 
»Дезертер, бежи од културног узднзања које ·је наша 
света обавеза према мајци-парmји, да јој бо.л;е .послужИ"· 
мо кад се поново наDемо на такозваној слободи!« Нару
жили ме. Прво кувари, па остали. А како· ttojи, све .._ 
оштрије грди, све биранијим изразима. Испадох· и ·ку лак 
и агент буржуја Моргана и ликвидатор. Cтonyr бих ради
је лаву у чељ.уст, но друrарском ко~r.:ективу на критички 
осврт. Цропадох и на испитима, на црну ме за.писали та~ 
блу, моралним притиском притискивали, један ужас. А 
видиш, нека су ме просветна питања и занимаАа, спонта

но. На пример: астрономија: има ли ~оу!Џf. на звездама и 
како код JbliX стоји- са антимил-итаристичким радом. -или 
эeМAtorm:c: Бабелмандеп, Попокатепетл и .друrе необично
сти. Какви су људи тамо, боре ли се? Само друr Централ
ко ми каже: »У науци и класној борби нема спонтаности; 
има да се запне.« И добро су урадИЛИ што ми нису дали 
да :врднем, сад ·знам шта је вишак вредности. Акумула
ција каrm:тала није ми :више сасвим јасна, али некад са~ 
и њу знао. И IШтање земљишне ренте. Али што не једеш? 
- упита одједном Пегра. - Шта је, није те забавила моја 
nрича? Ех, мили .друже, живи смо л,.уди, ·све морамо ·хла
днощрвно да подносимо. И сопствену 11Луnост,. И. душу 
своју. 

Петар не узе комал бундеве. Само ·Га је rледао. Де. 
зертирања од тога нема. Као ни од уздиэања. 

~Једи! Једи! -навали Борће. 
Петар узе буидеву, стрпа је у уста и поче· да жваће 

без мљацкања и жовијал:ног млаћења рукама. А -Чим." п~ 
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че да једе, ocem, и не мислећи, с.веж, сладак укус охла
Ьене, као слојањене бундеве, затим пријаmост, а с -њом 
ra наnусти тупо очајање које ra је делле дрвенило 1t ко-. 
чило. 

- Није рекао хоће М< доћи! - рече кад прогута· or· 
роман залоrај. - Хоће ли се враТIИ'ГИ? 

- Ух! - намршти се Борће и преста да л.ушrи пре
rорму, харmјасту кору са свог комада. Устаде и поhе 
враmма, али ra Петар предухмтри, ухвати кваку и поr
леда ra захвам~о беоњачама које су :му се, упркос застр. 
том прозору, Ч:И!НЊАе ружичасте, отекле од безбројних, 
тЗЈНКИХ, подливених крвних жимща. 

- Они моју фотоrрафију немају! - рече nетар 
никад је нису ни имали. 

Борће се оамеЈ<Нуо, тако се чинило Петру дсж. је nо
сле, јурећи пустом улицом ПVIНОМ 1!1"1//l"одне светлосrn, жу

део само да стиrне Мићу и да ra IЈПТа озбиыко, послов
но, безлично: »Друr Борће ме шаље да D!И!l'ам кад ћеш 
.отnрилике да завршШII састанак.« Ништа му друrо неће 
рећи. Само то, и то као да НШIIТа није било. Сачекаће од
rовор и одјуриru нarpar. А онQ »друr Борће ме шате« на
rлаоиhе нарочито, али исто безлично, мирио и одано. 
ВорЬе се осмехнуо кад сам излазио, помисли Петар са 
заосвалношћу која ra је плавила. Он ме разуме! мисАИО 
је трчеhи. Не подсмева ми се и не сажаљева. РазуtМе, СХ!Ва
та. Прави nролетер. 

Bpamo се после десетак шшута и ћуrке сео на кре
вет од дасака и, дахћући још, почео да ск:упља ноrе. 

- Стm:ао бих ra да сам знао правац у ком је одју-
рио!- рече дахћући. 

- Па отишао је на састанак са својом rpynoм. 
- Да! Али rде се састаје с њом? Ми то не знамо. 
- Ст.варно, не знамо. 
Петар диже rлаву и поrледа пажz.шю и срећно У 

Борћа. 
- Ја сам појурио надоле, није ra било. Значи он је 

окренуо десно, према Хаџи-Поповцу. Иначе бих ra сти
гао. 

- Хаџи-Поповац - ЈШКНУ скоро Борће - тамо се и 
састају. Знам. Jeдal!lnyт је Мића добио задатак за своју 
групу, не сећам се вшпе тачно щта је требало да ураде, 
алн знам да је rребало нешто да ураде на Хаџи-Поnовцу. 
Мића је одбио. Није рекао зашто. Само је казао: оДајте 

214 

ми и.сто на неком дРуrом крају! На Хаџи-ПоnОВЈW не деј· 
ствуЈем!« 

- <Јигурно се онда саrстаје на Хаџи.Поповl!У! - рече 
Петар устаЈући с дасака. -Можда тамо и стануј'{ л.уди 
из њеrове "Рvпе. 

- Сиrурно! 
-Да пробам? 
- Сад ra више не би сТ!ИТао. - Борће седе на хсж.ли-

цу и продужи да скида кqру са своr преrорелоr комадића 
бундеве. Петар је rледао њеrове тешке пролетерске руке 
како неспреruо раде тај посао за који би требало имаru 
женске nрстиће. Био му је захвалан. Али типmна је по
стајала све l!lепријатнија. Петар рече зЗ~МИ~~~LЪено, безли
чно. 

- Он је onpeзal!l. Познат је на Хаџи-Поnовцу, зато 
није хтео. То је добро. 

- А-ха! - рече Борће и, ~ СЗIСВIИМ свој "'"" 
мадић бу.н,деве, остави ra полако на плаву избледел'У и 
умрл.ану xapmjy којом је био пm<ривен сто. Петар обо
ри главу. Наста опет она rАува, С11Рашна, успорен:а ти
шина. 

После нек.оr времена Петар рече опет једва чујно: 
- Ипак није добро одбити задатак који добијаш. То 

је nроблем, а не мањкава искреност. 
Борће диже главу, али не рече још НIИfiiiТa. ·само је 

поrледао кратко у Петра, који се мучи<> расmпьан болом 
и револтом несиrурним у себе. Петар најзад рече: 

- Није тачно оно што претnоставл.а. Друто је. Ја ... 
не лажем себе. 

- Боли још увек? -упита ra Бoplie не дижући rлаву. 
- Боли! - рече Петар шапатом: пошто проЬе неко 

време. 

- ИС11ИiНи треба rледати у очи. 
Бoplie је скупл,ао са стола л.уштурицу по л.уштурицу 

црне nperopeлe коре, танке и плочасте, а раслојене као 

М<сmћи ЛИСКУI!Iа. 
- Гледам, друже Борће! И зато баш ... и кажем да 

нисам лагао нн себе ни икоr дpyror. Тачно је само да ја 
. .. ја осећам задовол.ство кад извршујем дирекrиву. Он
да сам CШWal!l да поступам nр!Ыiилно. Алн он није рекао 
то што је најважн!Ије. Задовол.ство. 

- Није! - nонови Бoplie. Петар жнвну. 
- Није рекао. . . ни зашто ја то. . . само тад осећам 
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задоВQљство! Можда је то зато штq ~~ам:ощуран у се
бе. Не знам. Свакако сам сиrурнији Кад извршујем наре-
15ењ.а старијих; ИСI<:уСИИјих друтова ИетОАИ Кад сам треба 
да. одлУ'/ИМ• ·Је ли !fO зло.? , 

- Можда и није уиек! -. одrовори Бор15е nосле nay· 
зе - треба имати и иницијативе. 

- Слажем се. Али то је код мене зато што ја прет
постав.л:.ам да старији другови знају вшпе од мене. да 
знају све што '!Реба знати. Кад с.., дошао први пут у ће
лију, ја сам се осећао нелаrодно. Тачно је. Осећао сам се. 
Тачно је да сам се осећао нелаrодно, али не· из страха да 
ми неко не пребаци порекло . . . туће порекло. Било ме 
ј.е стид сщ.tо што још нисам нmпт_а знао и урадио· од оноr 
што су други друrови урадили и знали. Нисам их се бо
јао, дивио сам им се. Можда сувшпе. Мислио сам: с којим 
то правом ја тражим. да седим крај тих хероја, ја који ~ам 
незна..лхща, ја - нико и ниmта, и ••. Ја сам тад веровао 
још да сваки ЧАан Партије зна напамет целоr Маркса и 
Лењииа. На часну реч. Зато сам се осећао иелаrодно. 

Петар диже rлаву, ие nоrледа 6opl5a. Само диже rла· 
ву, брзо је обори и продужи тише, приrушеиије, мучећи 
се све више и више. 

- Ти не знаш ... Како с.., заю!алан ја .Партији и 
свему. Нико то не може знати. Ту срећу што сам ту, што 
смем да се борим ... јер код куће ... 

6opl5e је ћутао. 
- Код куће ... стид ме је ... мајка у цркву иде .. . 

побожна ... ~ али то је зато ... видиш ... мој отац има .. . 
како да кажем ... иМа и једну дРуrу жену и једну трећу .. . 
разумеш? Ја мислим, ас.ад неко не може -да. буде веран, 
зашто се жени? То је за мајку-болно, а децу...".... баца у о
чајање. Једаред, изашли смо с мајком у шетњу, тек сам 
у школ у пошао. Сели на лаЬу, 'У Земуну су кола"tШ ·И сла
долед са шлаrом били боlDи, -мама је тврдила; Отац ј'е већ 
месец дана био на nyry. И онда у посластичарници- тек 
смо почели да једемо сладолед са шлаrом и шамролне. а 
оно улази- отац .са неком женом, .весео, смеје се, а -код куће 
је увек био мр к, строr, викао ••. А та жена· .лепотИца,. сто 
nyra лemna од маме ... Не знаш како то боли! Да није 
била тако лепа, можда бих и заборавио, џи овако .•. осе
тио сам да је та лепота неправда према мами •.• Чекај .•• 
и онда ... ето, разумеш ... било је ту и других ствари iКО. 
је сам после cxвarno јер оцу вшпе .iНИСам Ј~ИЏ~Та могао 

да опростим . . • Maji<a се ·nравила да rније видела ·тад ·У. 
n:осласт.I{Чарници оца. . . Он је, истина,. одџах изашао.- .• 
али .... те ноћи ... мајка .•. а :после ••• · ШIШТа. Кад се отац 
вратио с пута, недељу дана -касније,- мајка ra је дочекала 
као обично ... кротко, радосно. Лаrала је. Али црква ~ 
то је· била· код ње жеља за nравдом, једна yrexa, а не не
што метафизичко ... Али ја никад вшuе нисаМ Ништа оцу 
веровао. Нисам могао. Хлеб ми се rадио у к.ући; !Мајка ме 
је чинила несрећним што тprm:, не буни се, туЬа .себи. 
О.тац је трговао, лутовао,"'варао, боrатио се. То је био мој 
живот пре Партије - један. укус сmда на челу rи: срамоте. 
Нелаrодност. Стална нела·rодност. Као ова окупација. Те
шко је, не можеш трпети, иако знаш да је привремено, ра
дије rинеш, .нећеш да подносшп, иећеш да будеш cтpii!DJШ, 
да <:е мириш. Не можеш. 

- Да! - рече 6opl5e једва чујно - неуrодно је то, 
мој дружићу. А ко би рекао ... 

- Шта? - процеди Петар. 
- Па то ... такав живот. Никад ие бих рекао да је то 

све тако ... шта му ra ја знам ... тако шашаво удешено. 
Видиш, код мене је све било nросто. Ни мајка, ни отац 
ме нису nослали у Партију, али са дванаест roдm:ta и осам 
месеци. . . морао сам у френт, трбухом за крухом н дУ· 
шом за динаром. Рат ме у немачким рудницима затекао, 
онај први рат, па после ајнру:ковања, па фронт ..• Чуо си 
за Доломите. Тамо сам био .. Али досади.ли ми ровови. 
Био сам их сит још из рударства, па ти се јавим у авија
цију. А nосле проnаде Аустрија н мене преузме Кра....еви
на. А ја :- ни двадесет rодина нисам саставио. И тако по
сле неколико rодина постанем ЧАан. Некако прир.одно. 
Једино nrro ме је иавело·у Партију- то ти је, брате, би
ла, право да ти кажем, же~оа м радmrчка класа .направи 

мало реда у свету, да, брате, за свој рад добијаш добру 
nлату и да не видиш: данас има посла, сутра - баш ме 
бриrа шта ћеш и -како .ћеш .. И· зато је мени !ИЗ почетка 
Партија и све то било нешто сасвим просто. Али сада, 
сада,· виДШIЈ, -више .ми није просто, неrо нешто 1МНоrо до
бро н толико сложено и паметно да понекц мислим: »Вј, 
Борће, БорЬе, никад ти нећеш nостати прави комунист.« 
А после мислим: »Ако и не постанем баш прави, и такав 
какав сам могу се тући против класноr и нанети му ште
те и то поприлично, па што да се секирам: Удри. и не 
бринњ• Али. понекад ПQМЈИСЛЏМ, оmак да је wтета бити 
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rA'\'[1, ла (\'ЧИМ, уздижем се, а зна:м:, !НИКад се нећу дИ11iи 
КОАИК'О .треба да би се све ·Р8ЭУ'МеАО. И што сам дуоке у 
Парn~ји, све ми је rro јасније, а опет - не омета :М!И, Ри
јем непријате~оа IЈ!Рема 'својим сп~а •. Зато и пос
тоје оне, ооособносm, да га rrytКV. А ја СЗIМ -понекад н за
дРВОЈоаsн ударцем. Али олет, самокрИ"''ИЧКИ !Кад се ооврнем, 
знам да би се моrло я бо1ое. Тад се, !Кажем rrи, nотру;АЈИМ, 
узмем КIЫIIY· уэдижем се, """'1К8А дос....,., ја се и .ymrr..,: 
нећеш ти буржујима н осталим сателиmма IКЊ!ИI'ама ·на
УАКЮИ, неrо песнщама 1И орцем. А што се тоrа .mче, IМОЛIИМ, 
то М1И је у исправном СТ""'У еа СВ8.10И аапифашивам. 

Петар се IНасмеши мало. 
- Слажем се. Сад је <'Лаi>НО удараmи, уда!Раm. Про& 

леми су за после. 

- После? После је mпање iВЛ8.С'I1И и IОСТаАО. Не :даје 
борбени живот да се nуно филозофира. То н јесте зло 
код Миће. Зафилоэофира се, а за то време - све се тор· 
бе исnуне неизвршеним зма.ц.им:а. 

- У вези с .Вековићем? 
- А да с чим? Само :МЛад човек може б1nи така:в маз-

rов. Што је запео! Као да -се ради о nропасти света, а не 
о обичној мушко-жеиској стварЧiИ'ЦИ. НеаЗЖIНој. 

- Таквог ra нисам још видео. 
-Јесте. 
- Ненаротушев, ·а гнева:н ... 
-А mrraм се зашто? Не знам. iiЈитам се на .коrа се 

то .тако ...ьути? Не знам. И јеси .Л1И r.rриметио, кад !IIАЗНе -
и сам се некако :изненади, ла се -савлада 1И опет плане. 

-Приметио сам, друже Борће. Нарочито !Кад је CIJOo 

менуо лаж. 

- Кад је рекао да Партију IН!Ије !НИIКад tл!ll'ao. 
- И тада! - рече Петар. 
Тада највшпе! 
Али то последље Борће не рече, 381УСТа!ВИ се на вре

ме. Борће је већ говорио са својом беэбрИЖIНом лежерно
шћу. Полако је " Петар добијао свој уобнчајеlН!И иерае, 
губио ону укочевост која се превосила. Све се IЈ!РеБОСИ. 
Петар је говорио ове неваnетије, све сличније Бор!>у, не
свестан да му подражава, иако је нераоположење које га 
је било обузело после Мићш!оr испада према њему било 
и аутентично iИ интензивно. Свакако :ииrенэи!8НИје од Бор
Ьевих напора да ra эаб8!В[И. А ипак, туrа !И жалост не воле 
себе, траже забаву "' ћорају целу себе за ова!КН 1д~ са-
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држај, макар и аа оноЛЈIIКо колико стане на сла.мци за 

коју се. дав!DенtИЈК хвата. 
И то је iМИСМЮ Бор15е . .Али 1Н!И то ilfИje рекао. 
- Ја 0Шi1СЛИ1М .о.а ту има нечег личног. Таа<а!В с.., ути

сак добио. Не знам :са:м:о шта то може биюи. 
Петар се прек.иде, одмерн Борћа и рече: 
- Не мислшп ли да ја .то говорим еато што је 011 

казао све оно о мени. - И додаде: 
- Што се тога тиЧе, ни !Мени није остао \4,ужан. Испа

дох будала. Али слажем"се да ту iИМа нечег шrо се у Ми· 
ћи заОШ11Ј>ИЛО некако ло личиој АИВИји '!{<Њему самом. Не 
пакујем му IН!ИШта. Нити то кажем шrо сам уврећен илв 
што хоћу да му се свеmм, али уверен сам да ... да је 011 
изазвао Вековића нечим што му је рекао и да је то што 
му је рекао морало бити rврло, !КаКО iда кажем, врло не
објективно !И л.:ично кад је натерао Вековића м -изјави да 
неће да mаће. 

- То н ја ЈdiИСЛИМ, И рекао сам. Јер, сећаш се како 
се .Вековић радовао излас!Ку ономад? Прнчао је да ће на
rшсати своју најбо1оу песму чим стуnи на прву стопу ос

лобо15ене зем~ое. 
Петар ућута, замшпЈоев. 
-Шта је?- rупита Борће. 
- Нешто мислим. • • :Emje !МtНОГО !Конспиративно ... 

али Шiак ... можда би требало оmћи до ... 
- .Вековића? - Борће СIКОЧИ оэарев. - Тачно! Треба. 

И ја ћу с тобом! - рече Борће <уСТајући. 
- Не ти! Они iИМају твоју фотоrрафијrу. 
- Нека. Онв - моју, а ја - Ш!!ХОВу. 
Борће се удари лако по џепу зелевоr хубертуса у ком 

је носио револвер. 
- А авда, брате, све су ФоТОI1Рафије иэrореле шестог 

априла. То је утврћено. Напред! 
-Ја ћу за тобом!- рече Петар став~оајући руку у 

џеп. - Ићи ћу другом страном уАШ\е, лет .о.о Десет .. етара 
иза тебе. 

- Баш 110 проii!Ису! 
Борће се иасмеја " ж.мирну кад иэаће iИа тмурну све

т.~ост тоr облачноr, скоро јесењеr дана. 
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Мића би изашао, време би премрло као vплашенО ср
це и ·Жика Рановић би застао, онакав Ка,ко. ее заТекао. 
Срце би nрестало; свет, живот,.све. ·само, мисли су текле:· 
горки крвоток. · 

По цео би Дан проседеа у спЭ.ваћищi, непомичан· на 
тонетовој фотељи~mу..ъашци, и тако седећи мислио све док 
не би чуо њеrове кораке. Је АИ било хладно, тоnло? Кад 
би настојница Мара дошл~. осетио би опет глад, живот, и 
она би га нахранИАа већ нечим. На тренутке му је бива
ло и хладно, и он би то приметио највише зато што би 
се она створила однеКуд и ·покрИАа га коњским ћебетом. 
Шта Мари, све то није важно. Важно је моћи несметано 
мИслити о сину који га не воли, Који га не воли. Зашто ra 
не воли? Зна ли? Је ли Мића .могаО тад чуrи љегову· сва
ђу с Дачом? Колико му је тад моrло да буде? Четири rо
дине .. Знао је тачно: четири године, два месеца и три 
дана .. 

Био је а:вхуст кад се посваћао са својим најбОЈDим 
пријатељом Дачом, с к.ојим од тада није ни реч прогово. 
рио, биће пуних 15 и по rодина, ни реч није проговорио 
иако није престао да Дачу и·да...ье на неки сиви мртви на.; 
чин воли. Август је тад био, . _значи, Ми~ је чети~ 
ри rодине и ~~- и. по .месеца. Шта може да ~хвати дете 
од четири го,А.ИНе и два _и по месеца? Ништа? Све? А као 
да је сАутио, стално је говорио Дачи: »Тише«, и дизао је 
кљигу Вековићевих песама са .стола и враћао је. на По
лицу - :о Тише, молим те!« Али· ДаЧШI је rлас бу дио и 
Јr~~тве. Т~ није био глас, већ труба, земљоТрес, смак сВета. 
Свирепо сув и црн, ·уnа..ъених otmjy које жагре, Дача Није;, 
моrао да се скраси. Устајао је, _седаq, Диэ~о се, корачао, 
млатарао рукама, скакутао, лупао шакама о-стО, кршио 
nр~те и рикао оним. огромним, страшним, rоролОмНИМ 
гласом, за који никад ~ био нatmcтq да .:ли је_ њеrов 
и како тај огромни rлас мОже ЦеО .Да стане у оно мало, 
спечено тело! »Зашто nропадаш, Жико?« урлао је ДачЗ.. 
»Зашi:о лудујеш?« f9~рио је Дача сваки. пут. Увек. исто. 
»Заш'rо се ;не ожениш? Ожени се. Ако не" ~боr себе, због 
детета.• А он баш збоr Миће није хтео да се по друrи пут 
ожени, збоr Миће који је личио на Десу, његову незабо
равну и никад прежа..ъену, часну и поштен у, лепу и пле-
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мениfv, добру, добру и слатку Десу која је умрла у часу 
када се М-ића заценио први пут. Камен радости по'Пt:ва 
на камену бола. И камен бола пада на камен радости. Од 
тих је камених опека саграЬена опеклина живота који је 
човеку nребивалиште зато што ra пребија. Живот је чо
uеку роЬеном без пара неки хотел у ком га слуге млате и 
nремлате на крају, хотел кроз који човек пролази- б~ 
трага, остав.&ајући за собом само упрљане чаршаве и пе. 
шкире. Земља, свемир, све је то бедна треhеразредна 
друмска мехаиа с раэбојрицима, мехаиа у којој смо увек 
само бедни куфераши; ни то, пуТници без пртљага, без 
пасоша, без средстава. И једино што имају сви путници 
- једино што заједничко имају и што их повезује и иэје· 
дначује, то је способност - то је већа ИАИ мања способ
ност да верују у оно што воле, да у тој механи, у тој хо
телској соби од опека илузија изграде у машти дворац и 
друге идеале или шта већ хоће. Та паучина једина не на~ 

. носи бола и, ако се опсесијом одржи инкубаторски стал~ 
на температура, из јаја маште испилиhе живи IПIЛИћи, на 
палми снова израшће истинске банане, хрЗИ~ttивије од 
стварних. ОНда ће се моћи рећи: »Проживео сам упркос 
животу. Проживео сам свој живот. Не онај који ми је 
судбином додељен; проживео сам живот којИ' сам сам 
скицирао, сазидао, хтео и остварио, не да бих оставио 
трага у хотеАској соби- живота, него да живот остави 
трага у мени, нестварном путнику без пртљага кроз ствар
ност.« 

»Ожени се! Зашто неhеш да се ожеишп?« викао Је 
оноr августа Дача. •Зар не видиш да пропадаш? Запуш· 
таш се! Купаш ли се ти кадrод? Зар ие знаш да треба по
некад скидати штроку? Погледај се!« 

Доносио му је оrледало. У љему би Жика видео своје 
лице зарасло у коров_ длака, у коnриву туrе, тужно лице 

ровашено болешћу и тихим, крволочним очајањем. Па 
онда? 

»Знам једну малу, то ти је девојче и по, малено, она 
ти је. брате. сва као кришка хладне лубенице за жеГе.« 

Била је ноћ, али августовски запарна и звезде су се 
Жики ~иле болесне, мутне, без снаrе, удаљене, маље, 
непостозеће. Као да их је однеАа нека свемирска Мора~ 
ва плавеhи ускипеле, усКЈЪучале просторе небеске .. Па и~ 
пак ... Он има у себи, упркос тој ноћи· коју види ·кроз 
nрозор свог станчиhа на IV спрату дворишне зграде, ·о-н 
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има своју кршnку свеж:ине ж:ивота, своју увек ж:иву Де
су у себи. Њије ли она у друrој соби? у дечјем iКревету 
где спава? спава будећ:и се сваког јутра с речју: тата? 
није АИ она 1{Век тамо и ту, IНИје .ли? 

- Тшие, Дач.о! ПробуАИћеш је. . . · 
- Коју ћу, бре, да nробудим? - заурлао је Дача и, 

лудо обрадован, отворио с треском врата собе у којој је 
<Сnавао Мића. 

-Ти си луд! -рече iПрешавши ОЧ/ИМа по соби у ко
јој се налазио орман с оrледалом, сто и бели бомmчки 
Iфевет.- Где је? Где је?- заурла ушавши у собу. »Не 
отварај!« рече Ж.И:Ка. 

- TШIIe, молим те тшпе, пробудићеш ·ra, зар не ви
д:юп .како личи на њу? 

Дача је био упоран, човек од оnсесије, од успеха у 
животу. Из дана v дан долази и после меко.лшю лријатељ-
сккх: речи нава~DУје на Жm<.у: •»Ожени се!« Жика је знао 
да он то чини IIПO му жели .добра и он не би имао нmuта 
nротив добра које му је Дача желео iКад би то жељено до
бро могао да схвати на· исти начин као Дача . .Ам1Ј. за Жи
ку је добро било: мш:лити на Дееу која расте у Мићи, ми
слити на Десу, МИСАИТИ на Мићу, живети. Продужити жи
вот :гонећи ra да не nроЬе кроза њ не оставивШiИ тра:r сво-
ји:х канџи и руж и крв својих усана на љему. Но Дача то 
није разумевао, викао је само. А Жш<а је хтео да У"'Р" 
сав изровашен ЖИrВОТQМ~ 

Били су, yomuтe, тако размiЧНТи. Ж.И:Ка је одувек то
ворно тихо, чаас и љуmт шкргутао је пригушена сиктаво, 
али није урлао rи није изурлавао свој живот у празно ~Као 
Дача који од сопственог урлања није IН'ИКОГ сем себе ус~ 
nевао да чује. А н себе? Пнтање. Њеrов је глас nрИiКривао 

. ове остале гласове iИ он је, заглу.шен собом, знао шта го
вори само зато што је могао rоворИТIИ јеN~~Но оно што је 
знао, хтео, желео. Али није се разумевао у људе које iНИје 
усnевао да чује. Чииило му се да је оно што је њему до
бро - добро свима, а то је заблуда. Свако зна за своја 
добра н добра има коАИКо " љуМ<, безброј. Зло ·меЬу ту
дима и настаје што су готово сви доброжелећ.И човеци и 
човекољу.m.џи: !Налик !На Дачу; свако хоће \да силом наме
тне осталима своје схватање добра. АА1и после ДесИ!Не 
смрти, Жике се нису nщал:и људи. Само Мнћа. Али је 
слутио да ће :и М:ића бити човек једног дана н да ће му 
задати још један огроман бол кад буде IIIOКyшao да му 
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наметне своје добро, iКОје неће бити " I!Ьеi'ОВО. Објашња
вао је то Дачи: :колико је •могао, ам1 Дача ra !НИје умео 
да чује :и разуме. Понављао је: 

-Знам једну, сопст-вене очи да лолижеш К8ЈД је по
ГАедаш. Вредна је, чистующа, емај од ~Девојке, а ~епота 
- сан кад ти кажем, вила. Вила! Скромна. 

- Не вичи! МоАrИМ те rн:е у.рлај. 
-:Сан, кад ти урлам! Вила! Причао сам јој о теби, 

заrрезала се. Хоћеш ли да одемо к њој? Сад одмах. Чекају 
нас. Отац јој је бифеџија •• дакле мнражџнка. Довешће те 
у ред, вратнће те животу, а Мнћн ће бити nрава мајка. 
- - Не вичи. Он је сам :своја мајка. Исm она. Исто ме 
боли. На истом месту као кад је живела. 

- Хоћемо ""' к њој? Обећао сам јој м iliy .те довести. 
Миражџ!ИI!<а. Отац јој бифеџија. Ту QАМаа<, »Код Бре«. 

- Нећу. 
- А заlШО нећеш? - заурла Дача - зашто нећеш? 

Зашто ме брукаш? Њен отац ми је nријатељ. Само је зато 
и nристао да даде за удовца једиющу, мнражџнку н ле· 
потшw. Она је Vжичанка. Знаш rкако се каже за ужичке 
девојке. Хајдемо. Обећао сам му да ћу те довесrn! Хајде! 

- Нећу. 
- Нећеш? Је ли, нећеш?- урлао је ,ДЗRа, iКрИВећи се, 

кршећя nрсте, скакућући. 
- Тако! Нећеш! - И не верујући да неко може не 

хтети оно што он хоће, јер он хоће добро, нааа.Јо(ИЋаО је: 
- Али кц те IМОА!ИМ, ЖЈ.nко, 1fЧШШ ми то, јесмо ли 

nријатељи или нисмо? Зашто rнеhеш да ми учиюrш :кад 
те леnо МОЛ11М, заш~о? За твоје добро ти то говорим? За 
твоје добро. Ваљда ие мисАШП да ћу ја имати нешто од 
тога? Ја nијем клековачу у том бифеу већ три месеца, 
иако није добра, водњикава је, дакле, м:учим се и Ц)ШIМ 
и носам се с Ером, и сад кад сам rуопео, кад пристаје м· 
m, због мене, на невиDено ~ЈдА.е ћqжу rrи - нећеш. ·о, 6<r 
же! Ти си Ауд, Жик.о. То је парmја. А еашто нећеш? 

- Hehy! - рекао је Жика краТiКо. 
-Зар је такав калем ухватила Деса? Мllћи је већ 

чеmри и no године, она је !На nopo!;aj"{ умрла и од :и.е 
већ давно ништа више нема, све је иструнуло. 

- Све је остало! Бол! Усnомене. Не разумеш. 
- Ма какви, ,m њишта !Не разумеш. Зем.!ьа на Новом 

гробљу сnецијалне је врсте. За две године све исrрули. 
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И она кошщща иза ушију, што кажу да је најтврliа. Све; 
Све. Све иструАи. 

-Ништа не труАИ. 
- Све, боrами. Све. Ни она најтврliа кост· иза уџ~ију 

не остаје. Професор ми је причао, знаш онај .задрибаАда 
с ким сам се картао (КОД »Белог rлora«. Е, он ми је све 
то стручно казао. -Стручњак је за те ст·вари, nисао је у 
»Политици« против друштва »Оrањ« и оних што су за 
крематоријум .. Само бацају, каже, паре. Зем~оа је на Но
вом гробту специјално порозна и има некакве кнселине 
и соли које разједају кости и за две године свака кост ис. 
трули, чак и она најтврЬа човечија кост, она иза ушију. 

-Нека. 
- Море, немој да си тврдоглав, Жицо! __:. промени 

начин Дача, начин, али не и убиствеНу снагу iГЛаса. - Бу~ 
ди човек! Зар не видиш шта је од тебе постало! Паучи
на ти се већ ухва'IIИЛа на ощ.rма •И пОд пазухом. Јасно. Не 
мрдаш. Зар је то живот за тебе? У најбо.л,им си годинама, 
Жицо, часна реч, знам ја то по себи, сад могу више и бо
ље. но икад, на часну реч. Ево, овако те молим, учини ми 
то, ожени се. Ево, клечим пРед тобом и као твој најбо!DИ 
nријатељ молим те: ожени се. 

- Тише!· МолиМ. те, тише. 
- Због мене, због самог себе, због оног црвића тамо! 

- Дача заплака, аАИ и то прегласно. - Не могу да вас 
гледам. И он пропада. Ако нема оца, •нек има некоr који 
ће га прати и хранити, крmпи и васпитавати. Какав си 
ти отац? Погледај се. 

Жика је устао. 
-Ја сам отац. Ја! Разумеш АИ? Ја и нИко друrи. Она 

ми је била верна и само је мене волела. 
- Не кажем! - заурла Дача уш.ашен Жикииим из

гледом. Жика је стајао пред њим, бесан, исколачених 
очију: 

- Све је тр Ааж! - сиктао је - Ааж. Није истина да 
је Мића њеrов. . 

- Чији њеrов? 
- Ј а сам му отац. Ј а. Она је већ бша тру дна тад, 

знэљt то добро. А и заклела·ми се и ја јој верујем. ЈесТе, ја 
сам једини Отац, а он је напасник. Скочио је на њУ док 
је прос.тирала рубље', Јесте. Она га нИкад није волела. Био 
је то само тренутак слабости, занос~. Али она је чиста, 
она је поштена, она је часна.: она је само мене -волела~ 
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Само ·м:ене. Разумеш, саА:ю мене. А песме је tmтала нето 
због мене: н.е зато што су његове. Рекла ми је, заклела се 
у дете КОЈе Је носша под срцем. У моје дете. Моје. Моје и 
н-ичије више. Јесте и не гледај ме тако! Шта ме гледаш 
тако? Не врти главом! Не клибери се. Шта се клябериш? 
Оnалићу ти шамар, Дачо, не био -ко сам ако те .не ошама· 
рим. Мој је он син. Мој. 

- Дакле тако, :._ насмеја се Дача грохотом - тако 
Жико, то је име калема? То? Тиме те везала? -:-- смеја~ 
се он. 

Има таквих људи. Из'"nлача у смех, из смеха у nлач. 
Без предаха, као да су без осећања. Али не њихова осе· 
ћања само су краткот!?ајна, интензивна и св~, али ништа· 
вна, тренутна и боље је и не ·називати их осећањима. За· 
то му Дача и није моrао битИ пријатељ. · 

- Лаж! Лаж! - сиктао је Жика - Ааж. Није истина. 
Она је била часна жена и он је њу силом. Силом је он 
њу на тавану. 

Али Дача се смеЈао, тресао од смеха. 
- И због тога ти пропадаш? Због тога~ Смешно, бра

те. Не буди тврдоrАав. Заборави увреду. Што је биАо 
- било је, треба и поживети. 

- Није истина. 
- Знам једну. Она о којој тн rоворим. /Ј.;Ј. поАИЖеш 

очи којима је гледаш. Стај>инско васmпаiье, мираз, све. 
Не чита песме: а јак. И њен муж може бити сигуран да 
неће као девојачко име носити име њеног швалера. Јок. 
Пси неће за њим лајати и ниједан 'му нови мащуп у ка
фани неће рећи: »Ви сте rосподин Рановић. МиЛо ми је. 
А како оно, драги господине, беш'е ваше девојачко· пре
зиме. Је ли Вековић?« .. · · 

Шамар пуче снажно и брзо .. Жика, изненаћен, устук
ну и покри лице рукама. Дача се ухвати за обр~ И за
урАа. 

- Еј побачени бедниче, на пријатеља руку дижешi 
Извини што m ласкам, али баш си·побаЧен~ Слободно саД 
плачи, али да знаш, шмоља си, а не мушкарац !Кад Због 
неке поiШшане курветине од које није остала ни Кошчи
~а иза увета, шамараш свог најбољег пријЗ.теља који ти 
је остао. Види се, види се Аа ти је девојаtЩо име биЛо Ве
кови?~ Боље ниси ни за_служио. Ниси~. Није за т~ оно 
девојче с миразом, већ профуКЈоача која ће ти као сву 
спрему донети триста презимена својих будућих швмера. 
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- Марш! Свињо! - викао је Жика онО вече, и од тад 
је прошло nещаест и по rодина, а да \НИ трун прапшнс 
није nала ни на једну реч изречену за оне заnаре, а да за
борав није смекшао 1НИ ону јарку, авrустов~у светЛост 
11\'НУ ОШ1'роr зујања комараца, утишане зрi<ке калемеr
данских зрикаваца, меког леТа ноћних лептира и мољ,аца, 
а да није ублажио нијед~ од покрета, ослабио звук ша
мара или охладио сузе које су пале на длан који је још 
бр1цео. Дача је отишао. Никад ra више није видео. 

Жлка је одмах затим ушао Мићи у собу. Дете се, 
изгледа, у том часу и nробудила: отворило је очи кад се 
nриближио кревеrу. ААи већ тада ra је заболело што у 
њима није било nаучине сна, што се није nротегнуо, Н!Ије 
насмешио, пружио pytПii..te према њему, није оца, као оби
чно, заrрлио. Погледао ra је, затворио очи и заспао. Или 
се nравио да је заспао. Је ли шта чуо, разумео? 

Пеmаест је и по година прошло од тада и он не зна 
шта је Мића чуо, !НИ да ли је ишта чуо. Не ана да ли је 
шта р~ео, ако је све и чуо. Нmпта не зна и ншuта IН&о 
ће да зна. Ништа не пита Мићу и !НИШта му Мића ие го
вори. Ћутање. 

Њеrова .ьубав је ћутање и rледање Ммliе како расте 
и nосматра свет очима из кој.:их је од оне авrусrовске но
ћи избрисана заувек и nоследња трув сна. А Жлку, сем 
Миће коrа је тада nробудио rромки rлас Даче отеравши 
му сан из четвороrодишњих очију, сем Миће iдРуто ra 
није BШIIe !ИНТересовало. 

Неко је по за.нимању земл:.ора:д!mК, ЧИНОSНИ'К, трrовац, 
самоубlща, певаЧ, војник, и то није шrком необично. За· 
нимања нису yomnтe чудиа. Жи!кшю занимаље било је 
- ако се то може тако рећи - Мића. 

Отада Жлка !НИје долазио у неnрилику "'а се пита је 
ли му син заиста син. Био је сиrураи у то. Мића је растао. 
Жика је rледао како се онај црвић, она беба у повоју, она 
веwпща човека nретвара у млад~е од човека с ·во.ьом, 

с оrраниченом и уједно иеоrраииченом сnособиошћу ра
зумеваља света, односа, JDY»>· Је .ли шта чуо .QНАЗ, оне 
ноћи? Је ли разумео шта? Да ли ra је раиило ишта од 
оног што је, можда, разумео? Недокучиво. 

Све ј~ код Миће било иедокучи;во. У њеrа се !НИје мо
rло <ући .ш иежиошћу, \ИИ Сl'рОГОШћу, !НИ застраt~IЈ~ИВЗ~. 
Очева је миловања поднор~о, али сам их није тражноr нц 
давао. Пред Жяком. је растао њеrов СИ!Н - тајанствен, 
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засеба'~, затворен. И сад, скоро шеснаест година после 
оног августа, мислећи о свему томе, чинила сму се да је 
погрешно: требало се објаснити. Можда одмах, оно вече 
или сутрадан, или ма ког од дана измеDу данас и оне 
ноћи. 

Да је разговарао, да .му је објаснио, можда не би 
nорастао такав и можда \Не би, чак сиrурно не би пос
тао што је постао сад, кад је неоnозиво спреман д~ оде 
и nогине. Погрешио је. 

Живот су њеrов саме nоrрешке, а он живи и жи~ 
већи, rреши и в~ли своје .грешке, јер да их не воли, ~е би 
живео .. Доцкав Је. Не секира се. Не. Али волео је ониа, 
ту СВОЈУ дв~rруку rрешку: nрема сину и себи. Све би 
било друкчиЈе, леmпе да је говорио с Њ11Ш, место м. је, 
~1репећи све досад, чекао да Ми!iа проrовори о томе. Био 
Је равнодуш~ nрема rрешци. Ј е ли био равиодушав? 
НиЈе, волео Је и своју rpeiUКy, као што се воле успа-. 
мене, невИЈНост детиљства, nрва игра и nрва дечачка ма~ 
штања, као што "Се вомr син чија се свака нова живот
на манифестација nосматрала са зебљом, paдonzћ\r и за
див.ьеним чу!iењем. Не што би ишта у Мићииом детињ
ству лодсећало на ма шта слично из Жикин:оr. На :из
глед - иста .Аеса, увек свеж, насмешен, nред светом ве
дар, очараваЈући, питом iИ нежаи. ААи Деса је сва била 
таква, не само cnoJDa. Мића не. Чим: би покушао да му 
се nрибАЮКИ, да га као отац привине, ocemo би бодљ.е 
оnирања. Можда :му се то ЧII'НИЛО само. Можда тако ии
је било. ААи тако му је остало у сећању. А сећа се и 
св~г ~етињства. Тражrи:о је нежност од оца, од мајке, и 
ЮiЈе Је налазио. 

Вребао је Мићиие иrре, причао с њerOВIIIМ другови. 
ма. Или су ra сrрашно лудо волели или су му се nодсме
ва:ш. Средине није било. ААи док је Баве у својој десе
ТОЈ rоднии читао Нат IШнкертона, Ри:налди>НИја, Ааrар
дера, Мари:'елија, Ф.антома, Маску с беАИМ зубима 11 
Шери БибиЈа, Миhа Је дошао iИа мисао да оснује тајну 
дружшrу којом је хтео да укине бол " беду, не у својој 
кући, иеrо у свету, у целом свеrу. Као дете од три rоди· 
не, дакле, пре оне ноћи, годину дана, два месеца и три 
дана npe он~ ноћи, показRВао је већ. нетрnељивост према 
свему што Је .шчнло на бол. НаСТОЈIПIЦа му је nричала 
разне nриче, док је nрала стеnеюще. Вероватно и ону 
о чудотвориом •ШТаnу. За вечером је Мића рекао Жики 
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да му набави чудотворни штаn. »Kyrm м:и:. га!« ·рек~о је. 
Отац му је рекао да се такав штаn не купуЈе. Мића Је од. · 
говорио: »Онда hy га набавити и. нико више неће IL\а
кати!« Тако је почело. У десетоЈ се чудотворни ЧЈ.тап 
rLретворио у тајНо друштво чија је девиза ~1\асила: »Или 
бол или јас. _ 

Идиосинкразија према болу. Писали су нежно.,уба· 
виа IШсма rрбавцима, шантавим, несрећним и изазивал_tl 
том активношћу супротне послеДIЩе: самоубиства. То Је 
дознао од rocnoЬe Ристић, мајке једне чланЈЩе тог дру
штва. Јелка се звала. Мића не би рекао оцу, ни икоме 
ни реч о томе. Па ма колико nатио. Там~ да је морао 
поrnнути. При том се није ни мрштио ни ЈОrунио. Оста
јао је миран, тубак, нежан, ведар. Али ни реч. Као да 
је имао неко посебно чуло за катастрофе. Изазивао их 
је • и, нетакнут њим:а, налазио све нове и нове _разлоге 
да мења живот, укида бол. Н~ према чему ниЈе имао 
поштоваља и обзира. НШIIТа НИЈе примао за готово. Жи:
ка није могао никад да сазна откуд му та сигурност да 
све зна бolDe од свих, да је паметнији од сваког._ Прва 
њеrова реакција на све tm:o би видео, чуо,. сазнао, била 
је - Не. Одбијање: - Не слажем се\ рекао би и машта 
би почела да л учи план за nланом како да се и то с~ 
се не слаже поправи и начини боље. Макар и друкчиЈе, 
али не тако како се јавтало. . . 

Мића није много· говорио о томе, био је скроман и 
ненаметтив и можда не само -на изглед ненаметтив, аАИ 
од првих утоrшстичких rшсама уседеЛЈЩама, од ~вих до
дира са животом који је пун_ сук?'5а, он је пока
зивао чврстину уверења с КОЈОМ Је одбацивао. све 
што је постојало као бол и патња поричући их и то Је по
казивао тако упорну чврстину уверења, лишену свег 
спотњег ·И личног да Жика, који се стално спремао на 
одлучни разгоВор' са сином, ниј.е налазио никад снаге 
да га почне и, ваzода, предосећаЈући унапред п~раз, од
лагао га· од сутра на сутра, све до данашњеr јутра. А 
и тај разговор ... Боте да није дошло до њеrа. 

Мићини друтови Бане, Сава и Нико.uща, Зоки и 
Шишко расли су и мењали идеаАе: спортске, детектив-
ске, арсенл упеновске, поларноистраживачке, екватори: 
јалне, шперnланетарне, сеоск~етске и, пред краЈ 
гимназије, кад су већ постали СКОЈевЦИ, научничке, ум~ 
тничке. Не Мића. Ои је остао веран антиболу. За СВОЈе 
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је вршњаке био, .мора бити, прнвлачан, увек су се јати
ли око њега. Али после неког времена окрену.~и би му 
лећа, оставили га. Он се није секирао за то. Јављали су 
се .нови. А пошто би и њих э:агрејао за једну од својих 
тајних дружина чији су ЦИЈьеви увек били човекољубиво
-утопистички и кад им методе нису биле епистоларне~ 
загрејао и користио неко време, долазило је до раскида. 
Увек тихих и б~ сувишних речи. И дал:.е су говорили 
обичне ствари. Престајали су само заједнички да маш
тају и да ту заједничку машту остварују. Јер Мићи су те 
дружине биле и остале главно у животу. 

Начитао се Жика љихових правила кришом од си
на. Куnовао их је. од Мићиних друrова, сваке године за 
све веће новце, сваке године од нових, све суровијих и 
накострешенијих, одлучнијих и фантастичнијих друго
ва. Те тајне дружине нису биле тајне за Жику, али су 
остале што су биле - детиња машта. Машта неодговор
на, пенушава, лака, која је хтела да саобрази тешки, 
камени свет себи, МићИ. Нешто ,немоrуће је РЭ:СЛО пред 
Жикиним очима: син који хоће немогуће и који пос
тухшо налази смисао у порицању. 

Све му је nостало јасније, Мића је роћени нега
тор, стална опасн:ост за све што постоји, чак и за бол и 
Л:.убав - једино што је Жика разумевао. 

Мићин:и су другови били махом бистра деца, дечаци, 
младићи. Они су се озбиљно игрми њ~и учили, а Мића 
је озбliiЪНО схватао само своју машту. Према школи се 
држао с нескривеним немаром, готово презиром. С Ва
нетом је друговао две школске године. Остали се друго
ви нису задржавали у његовим илегалним дружинама 

више од два-три тромесечја и, уплашени, обузети дру
гим нечим; одлазили срећни што су одбачени и што 
могу јавно, не стрепећи да ће их Мића погледати својим 
неnрозирним очима, да говоре о Буфало Билу, рекорди
ма, утакмицама, девојчицама и отворено сањаре о све
му што желе да буду па Макар све то заједно било и: 
несвартиво, као код Зокија који је хтео да у исто вре
ме буде хемичар, лопов, донжуан, светски рекордер у 

скок у увис с мотка м и тајни агент. 
Све брижније је Жика осећао да се приближава 

време кад ће место тајне дружине за спасаваље давље
. ника на Дун:аву по методу доктора Олафа (основане 
пред полазак у гимназију, недету дана пошто је видео 
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првог давЈьеника, на песку Dа.чк.оr купатила), место тај
не дружине за ширење друrарства ме];у децом разних 
улица (увек тај укус тајне у свему што је јавног радНо), 
место тајне дру.жине која је rшсала уrешна __ rшсма 'усЕ7 
делш:tама, место тајне дру~е за помаrа:Њё раmих :ин
валида и просјака, место тајне дру.жине за превасmпа
вање младих крадtьиваца, место тајне дружине за теше
ње уuвеЈьених. мајки на rробlЬу, тајне дружине за чита
ње научних кљига, осећао је да ће nосле nDt неплоАНИХ 
завера за исправтање поједин;их окука криве ДрИ!Не 
живота, ускоро севнуrн муња у чијем ће блеску Мића 
сагледати ту Дрину у целини и тек онда пожелети да 
је сву измени. Цео живот. Из темета. 

Био је у трећем разреду rимназије кад му је ујак, 
ДесШ:I брат од тетке, за ког се годинама нШIIТа није 
знало, убијен као комуниста на уАИЦИ, негде код Бајло
нијеве nиваре. Мићине тајне дружине (а имао их је 1f 
то време неколико у исти мах) расnрспуле су се без 
шума, без трага. Мића је нагло, без разлога, nрекинуо 
све контакте с друrовима, усамио се. У своју собу није 
никог пуштао. А кад би Жика успео да ra, непримећен, 
види кроз к.ЈьVЧаоющу, сазнао би само оно што је и 
npe знао. Мића је седео и гледао пред собом, седео 11 
читао, седео и гледао пред собом. О ономе шrа мисли, 
шта преживЈьава ни оцу нити икоме није говорио. За 
t'толом је причао, полуиронично као и дотад, о школи, 
nрофесорима, nредметима. То је, једном заувек, било 
одре!;еио од стране сина Жики за домен иитересовања. 

У то је време и започео онај период Мићиног живо
та који је у тадашњем свом дневнику сам назвао: С в е
сна nриnрема. Днев!!!ИК је држао под кл,уqем. Жи
ка је дао да се наnрави још један кmyq за сваку Мићи· 
ну фиоку. Отворио је, али у нови Мићин свет није било 
лако nродрети. 

Шта је эначило место увода оно: »Разговарао с П., 
који је nознавао ујку. Причали о рев., о муqењу 1f Глав. 
Треба се nриnремити и с обзиром иа то. П. каже да nра
ви р. не издаје, само малоrраћанин коме је идеал при
јатно и лако. Изгледа да је тачно .. , Исmпаm како се 
nостаје nрави рев ...... ар.« Без датума. У чему су свесне 
nриnреме? Шта је то р? Ко је П.? На осталим страни
цама рећала су се поглавља свесних припрема. Дотле 
није слабо учио, иако ra uпс.ола није мноrо занимала. 
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Читао је, истина, ~екела и Боша, а ДЗ!рВИНа у разводње
ним nопу ларизацијама.. Али у трећем .разреду била је 
и то - наука. Но сад зе однекуд стао да набавља, доно
си IКући н закmучава у фиоке свог стола (/рошурице с 
"1/дним насловима и чуднијим именима nисаца, Аија
леЈС1'utса. Пиеац некакви Талхајмер. Никад чуо за ње
га. Друrа: Историјски .материјализам. Писац: Вотrии. 
Неnознат. Трећа: Најамни рад и капитал. Не само да 
наслови нису мноrо објашњавали Жшw: него ни текст 
који је nокушао да чит"' ДосадНо. Неразумл,ИЋо. Смути 
па ·просnи. Докажи, бато, да -нешто м јесте и није, у ис
ти мах. Чак му 1НИ име Маркса у то доба није НIИIШта 
говорило. Нешто се сећао, била је нека повика у вези 
с тим именом, али не би знао рећи да ли је била у шr
тању политика, ~јунажа, или дефраудација, само се 
мутно сећао да Је било некакве повике у новинама око 
тог имена, а можда је и није било, ко би све знао! Кас
није се сетио у вези с чим: се помињало то име. Било је 
доцкан. 

Док је Мића био у школи, Жика је у-лазио иа прс
тима у његову собу, отварао фиоке и с лупањем срца 
nокушавао да чита ЮЬШ'е које је син закЈьучавао. ААи 
све није б~о у књиrама. Све 11ромене, мислио је, све 
nромене КОЈе C1f се дешавале у Мићи. Постао је још од
војенији. Затворенији. 

Није се ни с ким дружио. Престале су тајне дру
ЖШiе за борбу nротив псећеr среПIDИвања на умщи, за 
nраћење љубавних парова, и остале, сличне. Док су· ње
rови другови пикали лоnту у nаркићу или се у летњи 

сумрак скуnл,али на уrлу улице и тихо шаnуrали једни 

другима, кикоћући се, своја прва, хвалисава пубертет· 
ска »искуства« црlllЬена yr лавном •из разних рекла-ка

зала и одrоварајуће литературе, Мића је седео над књи
гама у закmуqаној соби (nочео је да се закmуqава) и 
радио, радНо до касно у ноћ. Као да је жудео да сазна 
што брже и вшие од свега што се могло сазнати. Прос
то једна ·неутољива rлад. Читао је књиrе Слободана Јо
вановића, Мишлеа (О француској револуцији), срnског 
црвеидаћа и бунџије Светозара Марковића, Џона Рида, 
Бухарина. Но бавио се и фИэиком, радном нароtmто. 
Из унутрашљег дворШllта доiШрала је вика његових 
вршљака који су иrрали »главе« лоптом или »море« кли
керима и кад би Мићина концентрација nопустила мож-
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да више због трудне жлезде, ·ТО јест младости, неrоли 
због виКе, он је пО десет пута nреnисивао у свеску речЕ> 
нице које није разумео или nред чијим би смислом пок* 
лецнуо њеrов још малени ум. Понекад би ra друrови 
звали, обично кад Их не би било дово..ьно за игре у ко
јима је требало да их буде nаран број да би башабашн 
бирали:. Ретко се одазивао. Отишао би до nрозора и пи
тао: »Шта је?« Другови би му довикнули да с~е јер 
су неnар. Он би им mубазно, али одсутно одговорио да 
има nосла и затворио би мирно nрозор. Али у свеску би 
унео 1штање: »Зашто сам се одазвао кад сам знао зашто 
ме зову?« И одговарао: »Привлачи ме још увек иrра. 
Воzьа ми је још слаба. Малограhанштина.« И датум: 
сат, дан, месец, година. 

»Малоrраћаншт11на« била је реч која се најчешће 
nојавЈ.оиваАа у тој свесци. Није оnтуживао другове чија 
му је разуздана дечачка о6ест nриродно сметала да чита. 
Корео је себе, али без гнева, благо, као добар педагог 
или родите.tЬ који разуме слабости свог детета. Период 
»свесне nрипреме« одвијао се по неком тајанст.веном 
плану у коме су до у дета.tЬе били предвићени усnеси 11 
тешкоће успоНа, слабости и rреси, излишни трощковн 
и nоклоњени плодови. Жики је требало више од године 
дана да схвати тај nлан, а кад га је коначно дешифро
вао, остао је заnањен: »Откуд му то и шта ће му то?« 
IUITao се nлашећи се да оДговори. Зашто то Мића хоће 
да »избаци из себе као мртваца« и nоследњи себични 
рефлекс? Зашто му треба воља тако мишићава и снаж~ 
на? Шта хоће да nостигне дневном rимнастиком во.tЬе? 
Да nостаНе неосет.tЬив на бол и на слаб<;>ети? Чему? Шта 
је то Г лав ... ? Шта значи та реч која се тако често јав
.~ьа уз »вu..ъу«, »мишиће воЈье«? Зашто бол не сме да 
nревлада во.~ьу ако је већ ње.м:у немоrуће да њом nостиr~ 
не јоrинско каталеnтично стање у к~м се ништа .не .осе
ћа. Мића је читао чак књиге о јоrима и хиrтози, ударао 
је бридом длана о гвоздену креветску шипку, вежб~о 
џију-џицу. Чему навикавање тела на мраз? Зашто НИЈ~ 
дозвољавао да му се зими ложи соба? Зашто се nокри
вао зими и лети само иэлизаним коњским ћебетом? 
Поткошу.tЬу није носио, ни пуловер. Ни зимски капут. 
V јелу не само да није био nробирач (мада су се у ра
ном детињству код њега јав.~ьале очите тенденције ка 

. гурманству - иста Деса) него најчешће није знао ни 
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десет минута после ручка шта је јео: спанаћ или кром
nир, _купус, или :иасу.~ь. Жика је на основу ситнИх без
начаЈних индиЦИЈа долазио до заКЈоучка да му am зи~ 
ми nонека~ спава на поду, испод отвореног nрозора. 

Мића Је одиста радио све могуће да оrруби nосу
рови, али. лице му је остајало Јьуnко упркос мрП:авости 
и извеснОЈ nовременој спољној расејаностИ која је ишла 
vкорак с утиском да је вазда занет мислима и да яе
nрекидно наnето и врло. концентрисано ма.riхта. Жики
ној nажњи није измицало ни то да, с времена на вре
ме, не сnава по . сву ноћ. Али сутра у nодне гледао је 
Мића ведро у оца, скоро изазивачки пркосно, био је 
разговор.~ьивИЈИ, истина, увек у оквиру теме једном за
увек одрећене за причаље с оцем, и ничим није одавао 
ни умор, ни напор да га не ода. А Жика се бојао да не 
ускрати себи задово.~ьство које му је причињавало Ми
hино добро расположеље и није постав.~ьао своја nита
ња. Одлагао их је за други пут. 

Једном се десило нешто што је оТкрилО цИЈьеве И 
методе тог система »Свесне припреме«. ·да није дошло до 
бунцања, не би их открио. Као научнини којима је до
вољна окамељена nлећка мамута да би га целог рекон
струисали, тако је и Жика успео да на основу неколико 
речи разуме шта је то Миhа две и по године чинио са 
собом. Као да је прави научник. Али не палеонтолог 
него мићолог, ако се тако може рећи. Речено је. ' 

На четвртом спрату у личне зграде недавно се био усе
лио коњички. капетан који је довео младу жену, лепо
тицу. Њена Је лепота била директна, гласна. Лепота 
барских дамица и усnешних простиrутки. И онај коме 
~е та врста лепоте није свићала морао је признати да 
Је У свом genre-y ~ушица била савршена, расна, изази
~ачки лепа. А она Је nркосила, свесна своје леnоте коју 
Је истицала и nодвлачила шминком, чешљањем и страш~ 
~им деколтеима, уживајући у себи као да се сме. да иэ
зе~ачи леnота лица и тела са леnотом целог бића. Ми
ћа Је у то време баш узео шеснаесту и ЖЈ.nка, који је 
као и увек вребао _без предаха nаЖЈьиво, пронШЏьиво и 
луцидно, Жика НИЈе ни no чему могао да осети да је 
Мића. био У то време эбу}ЬеН или узнемирен соnственим 
развоЈним променама КОЈе су постајале вид.ъиве. Мића 
Је носио већ дугачке панталоне, глас му је престао да 
осцилира иэ:м:еЬу баса и сопрана, усталивши се у бари~ 
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тонском регистру. Али и те су промене НаЈ_iЛазиле блаrо1 
као контролисане н суздржане во1о0м. Ннзе раста~ бур
но и нагло, ни круmьао неравномерно. Аiще му Ј~ са~ 
чувало, упркос свет лим IМЗ..Ьmtама што су. почињале да 
се назиру, rибак невин израз и чар детињства, упркос 
недокучивој непрозирности што Је постала основна 
комnонента њеrовоr израза. Све што се доrаЈ>ало с ЊИ:М 
у то време одвијало се постеnено, зауздава. После Је 
Жика вероватно претерујући али rордо rоворио самом 
себн: '»Па он и хормонима нарећује те"'!'о лучења н 
осталО«. Ж= је од настојшще знао да зе ка!Петан 1ИЗ 
суседноr стана човек врло .!Dубоморан. Одлазећи У Земун, 
на службу, зак.~Dучавао је свакоr jyrpa жену вертха)м
-бравом, онемоrућујући јој на тај начин 1Н посете н иэ
ласке. Изводио је свако вече у биоскоп, или у Цветкови
ћево Весело позоршnте, или у бар код Рускоr цара, У 
Мажестик, ЛИру или код Јара. - То је ап.солутно таЧ!Но\ 
- тврдила је настојНI!Ца. Али све време зе седео уз њу, 
играо с љом и нико од каnетанових. колега официра 
(сем о слави или ако је био позван столу) није ct; усу
Ьивао да им приDе и поразrовара с њом. Душици Је би
вало све очиrледније досадно, а мужу све теже. ОФи· 
цирски је посао заморан. Рад почиље врло рано; у вре
ме вежби и маневара, каnетана није бил'? по неколико 
д"на. Жена је отварала прозор. Имала Је редно, rpa-. 
мофон, па чак и телефон (капетан би је звао nет nута 
сваког преnоднева и правио страшне с~ене ако би, не 
дај боже, случајно или поrрешком, ЛИНИЈа била заузета. 
Тад није било краја ИСIIИ'I'ИВању: .с ким си то rоворила? 
Ко је то био? Аажеш, није то била мајка. Уосталом,, 
она је твом оцу набијала роrове двадесет пуних rоДН!На.; 
Све сте ви на вашу баба-Симку, :к.урву и подв<?даtПIЈЦ,. 
све жене у твојој фамилији! Лажеш, курво, НИЈе т~. ;о, 
била мајка, био је Јован. Проверио сам. Јесте, знам за~ 
Он ти се ј ow увек удвара. Знам, теби се он допада, кра· 
мачо, доnада ти се јер је зализан и уме да говори беза: 
бразлуке. Шта ти је рекао? Говори ако нећеш да те н.а.! 
мртво ислребијам!« И пребнјао је. Намртво. Па Шiак,, 
млада жена је, као дете, заборављала брзо батине и 
тражећи своје, проводила сате на прозору собе што Jg 
гледала на дВориште. Они с уыще, били су з~овани., ;. 
тај њен прозор био је тачно према Мићiиiно) соб~ "( 
она ra је морала уочити, пре, много пре неrоАИ он ~l;. 
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А кад ју је први пут rприметио, те ноћи мора да је обо
рио главу и наставио да чита. Био је крај лета, она чул
на и свежетоnла половина беоrрадскоr 'Септембра, пу
н~ немира и меке Ч'ОМ<х?Ћ у листовима прошараним 
УЈед!ИМа КОМЗЈра.ца КОЈИ зу)ећи <Лете кроз TI!IМy пуну ..". 
риса прженоr меса што с АНМОМ рОшТИ!оа надире ода
свуд и улази кроз Ш!Иром отворене прозоре у собе са 
младим женама, жетним свега, прженог меса, циган-
ске песме, светлости и :миловања. · 

Њен прозор није бисf у ваздушној линији уда....енији 
од МиDино1· ви_ше од осам метара. Он је читао те щ>ћи. 
Мора битн да зе. читао. Капетан је деЖурао у rарн.изону, 
а млада жена· Је IНекоАИКо пута долазила на прозор 
?Баки пут све лакше обучена; било је тоnло; долаэил~ 
Је на прозор све разrолнћенија. Мића је читао у мај!ЩИ 
~ ralim.taмa. Запара. Мора да је СI<ИНуо мајiЩу. А и она 
Је скинула комбинезон, ослободила rрудн. Жш<а је, бу
дан, из мрака своје собе окренуте дворшnту rледао њу 
како се с~им свлачи. Шта је Мића радио за то време? 
Жика низе моrао да видн а да се не открије. 

Осветљ7На лустером, женица је стајала бАИЗу про
зора rледаЈући укочено у мрак. Жика је из своје собе 
видео њу делимично, целу- само повремено. Миловала 
се по грудима, струку, трбуху, скоро дечачком, и гледа
ла У мрак. Шта је МиDа радио за то време? Да ли се и 
он миловао? Она се, дишући све бурније, УЈКОЧЩtо сме
':"""а у правцу освет.!Dеноr Мићиноr прозора. Из~tијала 
Је СВОЈе. сочно тело, ломећи се сва, откривајући М:ићи 
сву СВс;>ЈУ боrату телесну лепоту. Махала му је рукама 
позивазући ra, нудећи му млада прса чији је мирне, ЧIН
нило се ~· допирао и до њеrовоr прозора у мраку. 
~ора да ЈОЈ Је МиDа махао руком, слао ПO.IDytЩe, које 
зе она уз нежан осмех хватала у лету, приносила их ус
тима, расипала их п~ себи од прстију ногу, преко rруди 
до ПОТИIDка и тако Је утрљавала у ТеАО све те њеrове 
пољупце бачене преко понора и онда се рушила на :кре
~ет, сва отворена као ружа, полудела, дивно шашава, 
ЈОШ млада, ни двадесt;та. (Коњичкн капетан је rпретурио 
четрдесету и Ј:Ье.гова ]е љубомора, мора бmи, расла са 
свешћу о СВОЈОЈ преживелости, са страхом да he она 
имати 26 кад он сасвим онемоћа). 

Одј.едном је иrра престала, она је појурила прозору. 
МиDа Је шапутао, она је одrоварала. Како? Шта? Онн 
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су се гледали, и, осветљени, сnоразумевали миМЈИком. 

Она је потврћивала спрва. Онда је промолила главу, 
погледала лево и десно низ гесимс који је, у ЏIИРННИ 
од десетак сантиметара, описивао квадрат· унутрашњег 

двориШта, :везу јући све станове на четвртом спрату тим 
архитектоНСI\.ИМ украсом чија је излишност и неnрак
тичност долазила до изражаја у кишне дане, кад би во
да nродрла у собе. Поколебана, канда, жена је уnлаше
но стукнуАа, учинила неколико пута не! главом и бе
лим, голим рукама. Онда је цикнула лако и брзо уга
сила светлост. Крајњи час! помислио је Жика, нем за 
све то време. Није га саблажњавала сусетка. Ниједна 
жена то не би могЛа више. И мртва, за ње;rа је постоја
ла само Деса. Али он је очинским инстинктом желео да 
све то што npe nрестане. Прејака су то узбуhења за Ми
ћине године. С друге стране, у већ манијакалној страс
ти да невићен бди над сином, ћутао · је, не мичући се, 
скривен иза завесе. Жена је угасила светлост, али се 
није мицала од прозора укочено rледајући у правцу 
још освет.&.ене Мићине собе чија је снажна сијалица 
освет.&.авала донекл~ и њу. У једном тренутку, она је 
принела грчевито руке устима и Жики се учини да Ду
шица савлаћује крик. Зашто? Тад га вИде. Раширених 
руку, пр~IЈЬ.убљен телом уз зид вукао се Мића бос, оп
резан, по симсу, четири спрата над бетонским дном АБ?" 
ришта. У nанталонама, без платнене кошуље, ишао Је 
нестваран: по симсу раширених руку које нису имале 
за шта да се ухвате, у шта да се урију, али ишао је 
очију упртих у прозор на ком је жена с рукама на ус
нама, унезверена гледала у њега који јој се приближа
вао гибак, дечачки суров и сигуран као сенка. Жики је 
nре~тало срце да куца, хтео је да викне, али није мо
гао. После му је било нешто лакше што га није зоВнуо: 
можда би пао и разбио се као месечар. Али то је по
мислио тек кад је Мнћа ускочно у ње!!у собу, кад мv 
се она бацила на груди, загњуривши се сва у њега. Тад 

је могао већ да ra зовне; чему? Било је доцкан. Одлу
чио је само да сачека зору и да му отвори nрозор ход
ника уличне зграде. Тиме би му скратио nут за сву 
опасност·. Из њене собе могао је руком да дохвати рам 
тог прозора. Идиот! Мислио је. Није моРао да толико 
ризикује. Нови човек! И то ми је нови човек о коме 
толико пише у својој свесци! Обичан швалер. 
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·Жика је с временом сазнао шта је Мића замишљао 
под речју нови човеtс. Пре свега кв~ете душе какви 
се не cpehy: храброст више но хероЈска стална спрем
ност на жртву. Али за идеал слободе, н; е за жену .. Мића 
се вежбао да у себи развије и створи та својства. То 
је постизавао заме~ањем свих наслећених и природ
них порива, навика и рефлекса (Мића их је у својој 
свесци називао малоrра15анским инстинктима, али Жи
ка је био убећен да су онн уро!;енн). 

Али кад се Мића у зору вратио у своју собу и, rле
дајући Жику у очн, проШао крај њеrа, мора да се >mМ< 
није осећао славно; сигурно је помислио:. »Нови човек 
не бн то урадио. Он не бн отшnао њој, он је не би ни 
погледао, он би мирно продужио да чита Anti-Diihri~ga, 
и остао до краја неузнемирен·, концентрисан. А не као Ја.а: 

Није, дакле, у вези с том авантуром био задовољан 
собом. Бојећи се последица које би могло све то да има, 
ни Жиха ннје био задовол,ан. Али Мића је престроrо 
судио себи. Да бн се једном могао упоредити с ~ом 
из своје маште, с Новим Човек:о.м Будућности, КОЈИ Јас
но, није постојао у животу, у коме су се сре~али, суде
ћи по свесци, с§.ми малоrраћани у помамноЈ трiЩ за 
уживањима, људи без стваралачког отпора у себи, без 
ral5eњa на џунi'лу живота, 1оуди без снаге, индив~уе 
себичне, слабе, гњетаве од самодопад~оиве rњилежи, 
Мића је одлучио да себе ·казни, и то примерно. . 

Утврдио је прво да је још врло слаб, и врло, врло 
далеко од свог идеала, да је потребно да се што пре и 
што драстичније очеличи. И да би себе ОЧелиt!Ј!О и ~а 
би истерао из тела сваку помисао на немир КОЈИ га Је 
оне ноћи обузео, почео је прво с неспавањем. Четири 
ноћи није легао, ни тренуо. Преко дана је поха15ао шко
лу, учио, а целе је ноћи проводио за соz:олом читајући. 
Треhег дана, у подне, за столом, само Је Жика могао 
да уочи ·колико је уморан. Само њеrовом паж.&.ИВ<?М 
оку није умакао напор који чини да. се не декомпонуЈе, 
да прича и одговара на питања, да Једе ~ да се cмenm. 
Требало га је обожавати као он што га Је обожавао и 
немати другог занимаља сем тог да воли сина и, во

лећи, да га посматра и схвата, да би се на основу низа 
неприметних индиција донео заКЈоучак да Мића не 
спава, да је исцрп.&.ен и да се једва држи на ногама. 

Говорио је као обично1 о школи. Жики с~ цепало 
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срце, али он се бојао да ШIITa пребаци сину који ra је 
одвикао од малоrраћ!Шских ииnшиости, чуЋајући ~аубо
морно дистанце, наrлашавајући тиме, мање своју по
себност, више стални напор ка щеалу новог човека -ко
ме је немилосрдно стремио. Срце се кидало- Жики и он 
би IНајрадије диrао сина и однео у постељу, свукао, nок
рио, замрачио ·прозор и на прстима се повукао. Али није 
смео. И те ноћи, четврте; горела је електрика у Мићи· 
ној соби и ЖИка га је кроз Кi'Ьучаон1Щу гледао. Сваких 
осам ми.иуrа превриуо би лист. Значи да је no два-три 
nyra морао да прочита речен!ЩУ да би је схвати"!· f?ти· 
шао је у шкОАу, а кад се у подне враmо, имао Је ЈОШ 
увек ону вартиву иежиосиву боју коже, nоrлед вар!аИ· 
во јасан иако неnрозиран, а усне су му се смеmиле. Али 
диrавши се од стола, после завршеног ручка, затетурао 
се, ухватио се за довратак, ·nогледао Жику смешећи се 
још увек, и један тренуrа.к само, јед!Ш кратки тренуrак 
учинило му се да ra је rледао као некад зрачио и безаз· 
лено. 

Ои се срушио. Кратко. 
Тупо је одјекиуо nад њеrовоr роћеноr тела што је 

луnило о незастрти риб!ШИ паркет без сјаја. 
У сну је nосле буицао. Жика је разумео, на основу 

речи које би BШIIe начуо но чуо, да Мића кори себе 
збоr слабости; збоr узнемиреља које ra је обузело кад 
је видео сусетку, због иеспремносm да се савлада. По
нео се малограЬански и слабићки, буrнцао је, а преко 
оимса је пошао да се покаже, готово подједнако пову
чеи еrзибiЩИОИИЗмом колико и ЖеЈоОМ дв се сјури у 
iапетанову жену. Нем:ора.&но q3 понео, недостојно ско
јевца (тад је Жика.праи nyr :<УО ту· необичну реч .и што 
је мождв необични]е, одмах ]е запамтио, као да Је пре
досећао сву опасност коју је крила у себи). Али да ће 
то попрааити, буицао је. Попрааити. ' 

Жика је заплакао над узrлавтем сина кад је iМића 
промрсио име капетаиове жене. Одједиом су ra ?ШИИVЛИ 
бол за Десом, непоправlDИВ стид, ужас и очаЈање. За
IIЛ.аЈКао је над собом, не, о:н: је могао биrrи сад миран:, 
он се сад није више могао стидети, он као мушкарац 
није морао, али он као Деса .коју је носио у себи, он 
као Деса се стидео, он као капеташща стидео се њеноr 
тренутка слабости, заноса, попуштања, С11Идео се Д& 
сом у себи и први nyr се уnлашио ОИ!Иа и први nyr по-
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чео да га не воли, да га мрзи не nресrајућ!и да га обо
жава. Није :о била мржња, права мржња, него нешто 
nодло, непрИЈаТеlоско, же1оа да га види пониженог, упла

каног на коленима пред собом. Да. То. Желео је само 
то. Да га види на коленима. 

Сутра_даи је Мића отишао у школу у право време, 
у nодне Ј~ причао као и увек весело и духовито, како 

Је уобичаЈИО. Сви Жикини наrовештаји о ономе што се 
јуче у подне десило били су узалудни. Још једна област 
ћутње створена је изме!;у њих поред оних: које су пос
тојале и Жики се ЧИНИАо да је сад још за тај нови раз
мак помакнуr од сина, који се опет удаљио од њеrа, непо
хшжен, појачавајући тиме РМIУ увреде коју је Жика носио 
у себи. Плашио се Мићине сиаrе, бојао се да ra. иеће ви' 
деm ·На коленима, а истовремено био је rорд на ту н& 
салоМlьиву снагу коју је имао њеrов, његов, њеrов син. 

У же.ьи да одмери моћ тих мишића Мићине воте 
и '\'Пореди их са својим, Жика је покушао да сам на 
себи .испроба сииовтев подвиг неспавања. Друге је ноћи, 
читаЈући у свом собичку приметио да светлост тамни. 
Влакна у оијалици су се CRytl/Daлa, све мања, эрачећи 
све слабију светлост, све вшпе налик !На сенке. СијаАИ
ца од 40 свећа бацала је светлост од 12, од 8, најзад је 
уrриула, зрачећи неке тамне иеобичне враке. Тајанстве
не. Притисак у слепоочmщам:а постајао је све тежи, бол 
је туnео, трај!Ш, rорњи руб чела је бридео; лећа су ra 
болела; осећао је сваху своју кост, сваки зrлоб и жлеб 

мишић . • 
свако влакно а КОЈИ су мл.охавили, попуштали ry .. 
бећи свој нормални тоиус. Очи су ra пекле и он је био 
свестан свог присуства као што је болесник свестан 
болесног органа. Све је постајало бол и болест, посто
јаље је болело, али сијалица се угасила, а знао је ·да 
није, да гори бело/ а не црно како IМУ 'се чнн·ило. И 
nоследњи:м дрхтајем ума, пре но urro је заспао за С'1'6-
лом, разумео је или му се чииило да разуме да је Мића 
хтео да постиmе то стање !Кад се светлост што rори не 

аиди вшuе од умора. Како би угасио снјаА!ЩУ у својој 
соби. Како би је угасио и у соби прекопуrа, rде је rоло 
и раскошно женско тело, М!ИАујући себе, иrрио једну 
ужасиу, чулну иrру коју скојевац мора себи да забрани, 
све дак не нестане непраrвде на с.веrу. И тек кад је нас
тао потпуни, оiШIТи мрак, нестало је оне младе жекске 
пенушавосги. Оног ружичастоr про:шриог ·жеиокоr тела 
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од дотле неугаснвог сјаја. СвiЩИ су престали да преле
ћу од прозора до прозора, престали да светле с ~yre 
стране чипкане завесе, ·.кроз црне четке ноћи КОЈа се 
прућила уморна, уморна, уморна, од траве све до зв~да. 

Жика је nушио те друте иоћи и квасио .. главу обло
зима и трљао вратне жиле . комадићем леда, а ЈОШ му 
је настојница .Мара оставила на столу лонче с црном ка~ 
фом, па ипак није издржао, ни уз сва та помоћиа сред~ 
ства, којих је Мића био лшпен, ни поло:ви:нv ·колико он. 
А одлазио је још у школу. И одговара? Је. Шишко М\~ 
је то исnричао за 20 динара. Шишко Је седео У ИСТОЈ 
клуrm с Мићом. Проэвао га је математичар. Кад се, з~· 
вршивши тригонометријски задатак, вратио на место, 
Мића је уnитао Џiишка, који није знао да три ноl!я 
није очи свео, упитао га је: 

- Је ли тројка? Не видим добро. 
Шишко је шаnнуо: Четворкаl 
Професор је эаклоиио дланом леве руке десну, ко

јом је унео оцену у каталог. Није је наnисао јединм nо
тезом, него искидано, час цртица лево, па лук горе, па 
десно нешто налик на меандре, па опет лук, круг. Али 
Шишко је, као многи слабији ћаци, знао да. л~ ис
тинске потезе пером по каталогу од оних КОЈе Је про
фесор правио над хартијом не додирујући је, онако 
бајаrи, да превари, знао да састави у rлави све· те поте
зе и да са сиrурношћу, без грешке, погоди оцену. IЈ?ему 
нијед,ан професор није могао да подва.ли, ма колико се 
сви трудили да тајнишу с оценама. 

Поштоваље помешано са стидом и страхом придру
жило се осталим, ионако cyвmue помешаним Жикиним: 
осећањнма према сину. Почео је да га се боји. Касније 
се тај стидни страх оА њеrа стохmо са заморним страхо
вањем ·за њега. Прошла је још rодина .припремаља, за 
које је време видео Мићу у некол-ико наврата како не 
једе по пет и оса.\~ дана; жалећи се на болове у ст?маку, 
што је било нетачио, јер је одбијао лекара кога Је Жи
ка хтео да позове. Припремао се, дакле, четир~~: године 
и сад је оценио да је .спреман. Сnалио је своју свеску 
(Жика је нашао пепео њен у пећи, скупна га и стави'! 
у платнену кесицу коју је носио на трудима). Последњу 
је годину пред ·ступаље у покрет показивао мно;о ~а~ 
терск.ог интереса и смисла за хем~ју и био~ОГИЈУ· И У 
тој nоследњој фази, упркос сеnтембарскоЈ аванту;ри 
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(без nоследица) и казни, Мића се приближио Жики, 
ближе но икад раније. Пуштао .га је у собу и заједно 
су кували оне смрадове у ецруветама и гледали .кроз 

сочива хлорофилна зрнца и читали исте књиrе о који· 
ма су помало и разговарали. Жика се у то време усудио 
да му постави неколико rштања у вези с будућношhу. 
Хоће ли да буде научник-хемичар? Биолог? Професор? 
Мића је одговарао евазивно. Али једном кад је Жика 
почео пред њим да машта о томе како ће за шест го
дина Миhа постати професор, па ће се оженити и дати 
му унучиће, Мића га је ухватио с два nрста за браду, 
подиrао му главу, погледао ra у очи, гледао га дуго, ц 
онда ra наrло пустио рекавши му с једним немогућим 
изразом тужног поноса: 

- Остави! Шта ће нам то? 
Жика је сад знао: исцрПIDени ау и ти љихови ме

дени месеци (хладни као месец). Све је разумео, све 
што је дотле било нејасно! Мића је тад негде постао ре
волуционар, прави члан Скоја. 

Има zьуди који мисле да то може свако бити. Мо
же ли свако ко хоће да слика? Да компонује? Не. Мића 
је био уверен дв и за револуционарни рад треба тале
нат, надахнуће, уроЬена способност, као и за ствараље 
уметности и дела. Неоспорно, он је, мора бити, имао 
уроDених способности за то. Али није им веровао, није 
се уздао само у њих. Оно што је музичару конзервато
риј, вајару - академија, Мићи су представ1оале године 
свесне припреме. За то је време Мића поmуно загоспо
дарио свешћу и вољом, то јест, својим телом, сведеним 
на nослушан инструмент. Не еrэистнрајући својим са
мосталним, независним људским животом, тај инстру
мент у сщжби револуције није изгубио ништа од ~оуд
ског чара младосm. Висок, витак, а мишићав као че
лична onpyra, имао је светао, влажан, недокучив пог· 
лед, уста изрезана до бола свеже, прецизно и пожудно. 
Девојке су се. окретале за њим, али, прил.аэећи му, гу· 
биле су храброст и повлачиле се рањене у скровиrnита 
снова резервисана за лучења немогућих, неостварених, 
неизлечивих жеља. 

А њеrови нови другови из сеновитог Скоја мора да 
су брзо уочили Мићину страсну и, у исто време, као 
у артисте прорачунату природу, храброст луцидну више 
неголи спонтаиу, знаље и ненаrлашавану мормну чврс-
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тину - скромност I<Oja их је задивЫШ!ала. О томе су 
говорила с њим два човек~ IКОја оу му дОШАа. рано -.v 
зору. Мића је упорно одбИЈаО понућену фун,аци]у. НИЈе 
он још за руководеће месrо, одrоварао им Је, треба· да 
се !Нашегртује извесно време, упозна људе; ··методе ра~ 

. да н.а . разним секторима и YOIПliTe да се пршm!КНе на 
праксу разАИIЧИ'11У од света што је ЗЗiММ!Iдh>ао док није 
био члан. · · 

И то је све што је Жика _задуrо сазнао. Амl:, саз
навши то, изгубио је онај будни, иследнички интерес, 
који му је дотле давао сиаrе да истражује и прислуш
кује, комбинује и преmоставта. Интерес да .докучи си
на_ одржавао му је телесно здравље, али сад Је, прозрев· 
ши ra у неку руку до краја, изгубио сву анату, наду· и 
BO/DY да живи. И да није лудоr страха који ra је обузео, 
можда би после С'Г!/'Пања Миће у Ск<!ј, Жика и умро. 
То више .!1!ИСУ били они ранији страхови пред · """"""'' 
мугни, чудни, сложени. Уз њих се појавио, ј~дно с њи· 
ма, а друкчијн од њих, и ст·рах од ПОЛ1ЩИЈе, агената 
који убијају комунисте на улици, муче их на <rавану 
Управе rрада, у подрумима Главњаче. (Она реч Глав. 
са прве стране спаtаене свеске, tШјiИ пепео носи у кеси· 
ци о врату значила је Главњачу.) 

Го.дiШlе nроведене дотле у брmи и зебњн ._ МIК
ћом све оне roдmie за које се не mпајући mrrao увек 
ис,.;: Је М< шта чуо оне ноћи? Шта је разумео ако је 
нешто чуо? - чиниле су му се сад узалудне. Одговора 
није добио. Мића је по споообности да се сав концен: 
т.рнше на једну фикону ЖеА>'{, да се сав приспоооби ~Ј 
и етзистнра у њеној фушщи]н, личио неоспорно на ње
rа. Амr. Жика је знао да то није Само њеrо.ва, ра!НОВИ· 
ћевска црта, да има безброј туди I«>д којих фш«:ација; 
под дејством ст.расm или вolDe, претеже чак .и над ~
стинктима самоо,о,ржања. Као да су пресmли да деЈ
сmују код Мнhе опнјеноr пракW<Ч!ШМ радом. Као да су 
се ти њеrови нагони nресе.А:ИМI m њеrа у Жику, удвос-
тручивши њеrове зебње. . 

Десет тоднна терања ВУ"<З завршена Је ~ослОВИRIН!ИIМ 
истеривањем лисЈЩе. Панични, вулгарни, Једноставни, 
двОС'!'РVКИ с:фах је потиснуо сад све остало. 

Жика је, опседан усплахнреним уi<Оченим бри!rа
ма-<:Тајачицама, nрестао сасвим да спаза. Све што му 
је дот&е било неразу~МА>нво у пОСТј/\IЩИМЗ и ,о,ржању 
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ои:н:а, букнуло је световима омисла. Али иопод те ели~ 
дерме смисла остали су без т~е:оитоr одговора теме..-ьи, 
основа свега, лочетна rmтања. Ни 1ИЗ поэа;А~~Ше, у којој 
су се нашла, нису прес.тала да муче. Притуљеюt:, ти су 
уrарци пекли рану, КОЈУ све прошле н будуће roдiiiНe 

нису ':'злечиле, ни обећавале да убу дуће излече. А 
страх Је лио као яз кабла засшrајући ra својим леде
ИИ1М ЖiИШКама .. · I:Iиje се могао на:вићи на њеrа, Оtу!Пети, 
огу-глаm. И таЈ Је страх био жива рана. Жикин: је свет 
постао жива рана у ЖИВG-ј рани, живот је неиздржљиво 
болео. Почео је ~ виче и, стално на муци, м непрекид
но кињи. 

Досад . дИСКретан упркос свему компл:икованом у се
би: давао Је Мићн све ~ободе избора нзмећу моrућности 
I<OJe су се nред њим Јављале, мање из педаrошких раз
лога, BШIIe у нади да ће се. на тај начин развијати у ње
му несмета•но све њеrове .наслеDене природне оклано
сти. Жика се брзо пр_етворио у човека сасвим ра.злtИЧИ~ 
тоr, з~ижљивог, С:VЈетног, секанmюr, ·ауторmативног. 
Почео ]е да запитку]е: »Куда ћеш? Где ен био? Кад ћеш 
се вратиm? С ким си био? Шта си радио? Ко је · yxan
f:UeБ?« Тај покушај да се исnречи, да ra заустави, nочео 
Је nрекасно. Можда би, и заnочет рЗIНИје, дао исте ре
зулта!е: Заустави лавину којој је позив да СрушiИ ове 
шrо ЈОЈ се испречи на путу да би била лавИIНа којој је 
судбина да занрши затрпана рушевинама које је изаз
вала! Али Жика није могао да се обузда. Звоцао је, џа
фтао. 

Мића би ra гледао нежна, пријатеЈDСКИ и ухватио с 
два прста ИСi!lод браде, па с ивразом · 1DУПКНМ и прОН'Ш\
ЈоИВИМ питао тихо: »Чему?«, одузнмајући м:у тим пог
ледом и mrraњeм· сваку воmу за сва.Dом, IIОСТИДевши ra 
као 'Ј!-ОСЛе оне авантуре пре . ГОА;И!Ну дана, Али с време
ном Је престао Аа се сти.ди, Јер се то :није, као тад, сm
део Десом у себи, нето оцем у себи. И кад се Мнћа вра
'ШО .чворугав и ?.;iОдар с некнх ·демонстрација, направио 
му Је праву олаЈдарску сцену. Ничим није после поку
шавао д~ се правда. Аргументе, прилично лукаве, при
премио Је унапред. С предомишmајем ra је нaimo, наз
~авши га лошим к~мунистом и лажовом. Прочитао је, 
ЈОШ у време постоЈаља свеске, ,љегове белешке о исm
ни која је ~ода, I<Oja је лепота, њеrову мржњу према 
лажи, сваКОЈ лажи, и оној несвесној, њеrово raDeњe на 
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лаж која је пр1оава и ружна, ропска и подла и која је 
место мањег отпора кроз које продиру најлакше у свест 
непријате~оски уrицаји. Н~ само лаж, него и сама толе
раrнтност према њој припрема терене душе . ~.а потенци
јалну издају, без обзира хоће ЛИ Се ТОМ Човеку пруЖИТИ 
прилика да изда, или неће. ·сад је те мисли носио као 
пепео у кесиЦи о врату .и сипао му је с мржњом соп
ствени мисаони пепео у очи не би ли га макар и на трен 
эаслеnео, завео. 

Мића је задрхтао на оnтужбе којима ra је отац до
чекао. Можда није очекивао такву подлост од оца. Мо
жда га је одмах nроэрео и можда се одмах сажамю. 
Али се савладао и није рекао ншnта. Ни онда кад га је 
Жика, уносећи му се зrрченим :прстима у лице, питао 
подврискујући као жена: - Је АИ комунизам човекољу
бив? Је ли? Је ли човеко1оубив? А ти? Ти си без срца! 
Без срца. И ниси комунист. Ниси. Ти никог не воАШIL 
Ни оца. Човека не воАИШ. Ниси комуниста. Ниси 1 

Жика није ни очекивао одrовор и та серија mпања 
постав~оених с бесом имала је исувшuе реторски под
текст да би зависила ма од каквог одrовора. Он је си
ну резервисао за касније праву бочну ватру, завршни 
удар: »Ако је комунизам човеко~оубив«, тресао се Жика 
цичећи, тресао се под прИТиском десет атмосфера узбу
Ьења, панике, мржње, смелости, стида. бола, срамоте, 
ЈЬубави и још мора таквих противуречних, растрзаних 
осећања, »ако је· човекоЈЬубив, онда, реци, зашто мучшп 
човека? Зашто ме убијаш? Оца кшьиш и сатиреш, оца 
роћеног, зашто? Да одем твојим друговима и да им ка· 
жем какав си према мени, не би те они похвалили. Не 
би. Ти ме држmп у ве~ј неизвесности у страху, ни
шта ми не roвopmu, ћуrиш, презиреш ме у суштини, уо
бражен си. Јесте, нечовечно се понашаш према мени, не
комунистички. Зар ти је оТац постао тућин зато што си 
се уписао у Ској? Није ли ти он најближи? И зар кому
ниста не треба да је свуд, па и у роћеној кући - аrита
тор, човек који осваја и од свих прави своје савезнике, 
саучеснике? Није ли потребно да веже уза се масе, а 
то на првом месту значи и роћеног оца? Какав би ина
че био Нови Човек Будућиости и пример за уrлед?« 
· Никад Мића није одrоворио, ћутећки ra је rледао 
и Жика је заплакао кад је, залуmmши врата своје собе, 
побегао од те nрезриве ћутње, од погледа који је, ·оста-
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јући неnродоран, давао на знање да схвата све што се 
крије иза тог наnада. И да опрашта. Он њему. Син оцу. 
Не! мислио је у својој соби: Никад више! Никад се ви
ше нећу срозати до беде да молим СШiа за ЈЬубав. За 
тубав се не моли. 

Али било је то јаче од њега: страх и све: жива рана 
у живој рани. Мића је, нарочито од окупације нао
вамо, одлазио у зору и враћао се понекад и после поли
цијског часа. Где је ручао? Некад код куће, а некад? 
Ниrде. Мршаву вечеру је затицао охла15еиу на столу у 
својој соби, али и кад би појео два-три обарена и смрз
нуrа кромrшра, био је задовоЈоан, није приговарао. По
некад није уоnште долазио кући ни да преноћи. Ме
Dутим, ни ,напори несnавања, ни слаба и нередовна ис
храна нису усnели да му начну свежину- каже, млада

лачку једрину што је пркосила свима и свему. 
Данима, месецима, годинама Жика се спремао за 

разговор у којем ће рећи све сину, не само оно што је 
Мића могао чути и не схватити оне авrустовске ноћи и 
кад му је једва било четири rодине, два месеца и три 
дана, да му каже сву своју 1оубав за Десу, 1оубав ча
сну и верну, и с његове и с њене стране, љубав коју ни

шта није могло да поколеба, ни чиљенице ни nолуприз
нања. А опет није могао ни јутрос да му све то каже. 
Разговор се САомио на неважним, првим речеющама, ре-_ 
ченим у страху, основном што га је тресла, мучило и 
убијало (страх је право име њеrове болести). И пре је 
nочињао и никад ни пре не би дотерао да...-ье од почетка, 
од најаве. И да Мића не би видео како nлаче, бесан на 
себе колико ·и на Мићу који га самим својим држ'ањем 
разоружава, Жика би излетео из предсобља, треснуо 
•вратима за собом и сам у свом собичку почињао да се 
уједа, чупа косе и буса. Неспособност. Неспособност ус
лед превелике .&убави за еш~а који неће да схвати да 
није важно шта се одиста збило, него неће да разуме ни 
што ми од тога хоћемо да примимо и схватимо. Неспа.. 
собност. 

А та њеrова неспособност довела је Миhу јутрос до 
коначног напуштања дома, до омаска у неке мрачне 

шуме где и дани и смрти морају бm:и црни и тајанстве
ни као све што мора бити тамо. Омази, а Жика није 
успео ишта да му каже, Ш1 да изговори прву реченицу 

најбитнијег, и објасни на какве све односе nовереља ве-
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эује чињешща да је неко некоме син. Q.m. То значи да 
је роDен из сокова тог неког и да је тиме више он -
Ж1Ика но шrо је Жика - Жика. А Ммћа је роћен из 
њеrов:их каш1 крви мју није просуо за аrаџЩшу, <из' ње
rовоr семена, јер је он Десу волео постојаНо и верно, 
свом својом ватром ушчуЕ..Ног рати.ика. Сии му је Ми· 
ћа. Сии. А Миhа је јутрос рекао :да одлази. Одлази. И 
он га не може да задржи јер Мића пpemocтlllll<>a да му 
он IНИје отац. Зато је и такав. према њему. Зна он то. 
Од оне авrустовске ноћи. И зато што се Мића усу15ује 
да то ШЈСЩ Жика, ·који зна да Мића то МИСАИ, и нема 
снаrе да постуrm као отац. Нема. Нико нема снаrе про
тив лажн. Нико. Отишао је. И нншrа му није оставио 
за успомену. Само ту кеmщу с пепелом свеске о Свесној 
припреми. Свесна припрема за шта? За одлазак? Из ку, 
ће? Из живота? 

Најежи се. 
Жика је седео у црној јевтиној фотеМ<-А>уА>ЗШЦИ. 

Оnет му се врати лукава мисао. A:Jro Миhа МIИСЛИ да му 
је онај друzи отац, онда би било најбоiDе да оде њему 
(мада му онај није отац, али свеједНо, Мића то мисли), 
да оде њему и да М!У каже све 1И да га замоли да задр

жи сина. Можда би Мића послушао човека коrа смат
ра оцем! И можда не би отишао. Корист би извукао 
иnак прави отац. Жика би сачуЕао си:на. Но то би зна
чкло дезаауиратн Десу. А он то не може да учини. Он 
се све досад борио за њену част. Он је њеrа увек први 
поздравmао, он је и Мићи рекао да га nоэ,6ЈрЗВ!Dа, да је 
то велик човек. Алн досад није био у nнтању Ж!ИВ<>Г, већ 
част. А част, укаЈDана ИАИ не, још увек је живот. Може 
ля сад то да учини? Да одвеже чворове који га 21 rо
;о;ину везују за А>убав Деснну, за њену верност. За њену 
живу, верну, слатку rуспомену, тај терет ТЗIКD пријатан 
и горак. Сме ли радИ сина, њеног и свог? Јер он ће је 
и да~ое волети. Обећааа. За њега је њена чак:т у њему, у 
љубави којом је вол;и, не у ономе што ће друrи мислити 
о њој. Сме ли доnустити да умре Деса ОЖ!ИIВеда у М:и:ћИ 
због ког је умрла? Сме ли дозволити да Мића оде? Шта 
бн Деса ура.4,ила на њеrовом месrу? 
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Настојница Мара уће, бледа, усnл"""'Рена. 
-Ухапсили су га! 
Стигла је праведна казна. Жика затвори очн. Да је 

Мића -ухапшен, не би му то .тако рекла. Разумео је од
мах да је то Вековић ухаnшен. 

- Агенти му седе у ст<Ш!у! - nродужи Мара кад он 
отвори очи. 

Жи:к.а скочи као OIIJН'НIY11': 
-Мислиш њеrа чекају? 
Жена не одговори одмах. Онда рече, а очи јој засу. 

зшпе: 

- .Не знам. Одлазио му је у nоследње време врло 
често. Разrоварали су дуrо, сате. 

- А m - Ю1 речи о томе, је NИ? 
- Мислила сам ... 
- Куш! ---, Жика је э"уставн, али се брзо nокаја и 

строго уnита: - О чему су раэговаралн? 
-Не знам. Оr.куд бих то могла знати? 
- Тhокосинца ен ти, Mapol 
Жика је зграбио одело са столице и брзо се обла

чио. 

- Дај циnеле, Маро! 1\paвa"I'YI 
-Где би могао сад бlmi? Можда оу М1И га ухаnснлн! 

ВЗА>Да нису? 
-Нису, госnон Жико. Сигwно нису. 
- Оmуд знаш? Ко m је казао? 
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Наnисала му је да ће цео дан провести код куће, па 
нека доЬе кад може; пре подне, увече, ноћу; кад може. 
Чекаl!е га цео дан. Пот.!ШСаЛа се Ана Борћевић, ~
ка 26. 

Вра'ГИВШИ се с Ка.лемеrдана, дуrо се купала, знала 
је да је још рано. Сад је одмарала на софи иесмнрено 
тело исrрА>ано реском ко.юњсitОМ водом. К.... се одмо
рила, устала је, па.жљиво се О'ЧеПL'Ьа.ла, намирисала косу, 
rруди, мШIIКе, нашмњнка.ла се, обухла бели СВИАени пе
њоар, врло деколтиран, .у«А>учкла rрејалнцу у електри
чном камнну, пОIШАа чај, узела к:њиrу, села на кауч и 
почела· да чека. Неколmоо је пута устаја.ла, одлазила до 
прозора, ногледала низ у лицу и враl!ала се тражећи оп
равдаља за њеrов недолазаtК. Знала је да постоје састан
ци, ПООАовн, опасности. Веков:ић јој је причао какав је 
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човек Вилин КоЊЈЩ, жене му нису ншита, а не зна се 
да ли му нису ништа зато што се стиди, да ли из н~ 

ких дечачких још пркоса, који му се чине прИ!н'циrш, 
да ли због нечег трећег - то јој ни Вековић ЕЩје · зн'ао 
да каже. А и да је знао и да је то било и убИТачно; исто 
би га чекала узнемирена, туЖна, радосна, мирна, немо
ћна, дрхтава. Шта може КЗ:д је тако ушао у њу, под сва
ку жилицу њеног бића, под свако влакно меса и душе. 
Није га тражила, није мv се надала док га није видела, 
али од тада нема мира. Мора ra натерати да је воли. Че
ШЈоала се, пре три дана се то чеШЈоала споро, лењо у ку· 

nатилу. Из Вековићеве радне собе доmrрали су гласови 
неколицине мушкараца. Гледала је у огледалу своје ос
вет.tоено лице и није чак ни мислила да је лепо и шта је 
то леnо уоnште, и шта је леnо на њеном лицу? Црте? 
Њихов склад? Овал нежан и свежеклонуо као откос 
траве кад се навије исnод замаха косе или њен оm.пти 
израз за који Вековић каже да је духовито-осећајан и 
интелигентно топао? НШIIТа није мислила, апсолутно ни· 
је ништа мислила све док га није уrледала. у огледалу. 
Застао је крај завесе и њеrово се лице у огледалу ЧИ· 
нило прИА>уб,ьено уз њено, као и на фотографијама ве
реника, а улазећи у кадар огледала, њеrове усне као да 
су јој дотакле поти.tьак. Стресла се и нiШlта на свету 
неће јој бити тако нужна као потреба да понови то ма
rновење кад се крај њеног лица захва.tоујући обмани 
која све смањује с уда..tьеношћу, појавила његова дечачка 
глава, његов чврст и мршав лик, с очима непрозирним 

и занета тоnлим, с напућеним уснама на њеном потњъ
ку у огледалу, не у стварности. А да је остао још који 
тренутак, врисну ла би, толико ју је све то оnекло и за· 
болело. Али се nомерио, нестао и видела га је кад се 
ускоро вратио носећи бокал с водом. Спустила је заве
су (зашто је то урадила?) и видела га је, невиЬена, ка
ко пролази носећи воду у бокалу и две-три чаше једне 
у дРугима. Корачао је као пантер савит...ьивих зглобова, 
витак до лудила, до зависm, и чврст као еластична оп· 

руга од челика. Једва је сачекала да гости оду, да mrra 
Вековића ко је то? Шта је? Зашто ју је тако поразио? 
И зашто осећа потребу да му зашије распорени ники 
тамо, на левом рамену. 

Поразио ју је не желећи; nод њеrовим паклено не
прозирним погледом истоrmо се њен понос, њено шра· 
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ње с мушкарцима, чији је не.достатак интуиције дотле 
сматрала источним грехом мушкости, грехом који је 

позвана да кажњава; нестало је њеног леnог МИШ.tьења о 
себи као жени која све може и nостиже што хоће. Све 
се то претворило у дим. Остао је он, с једним почетком 
осмеха на уснама изрезаним и изваћеним одвајкада из 
њеног срца и бедра (rорња усна из душе, доња из ут
робе). Остао је у њој тај узнемирујући почетак нечеrа 
што није смело АЗ. остане само. на том кеnрозирном по
гледу који није показао tuтa је видео и како је на ње
rа деловало то што је видео. Мучила се и те су .муке 
биле црвене, стидне, њено мирно мишљење о себи је 
страдало, не мари, дошла је јуче пред подне Вековићу 
и дала му писмо. Нека га одмах однесе и нека га преда 
њему. Није знала како се зове, Вековић јој није хтео 
да каже ни његово име, ни гле станује, одједном кон· 
сnиративан. Вутао је блед, погружен, рањен. Као и она. 
Знала је да је Вековић још воли,- али шта. је могла, шта 
је могла, осећала је да се нема више времена, да је вре
ме у процепу, као суза у грлу, шта је моrла? Вековић од

лази, а он, а Миша остаје, а она ништа не зна о њему, 
ни ко је, ни шта је, ни колико ће све да траје, ни шта то 
све треба да траје, само зна, и то је једино што још 
зна, да је ушао у њу nодло, ла је разорио, да не може 
више тако без њега и да га сад чека. MШIIy. Драгана. Фан
тома без имена. Оног коме унапред и пре свега тепа за
див,ьена. Је ли то лепота? Шта је то? lьубав? Немоrуће. 
Немоrуће. Нећу то. 

Није хтела, заиста. Шта је :могла? 

19 

- Знао сам да ће се тако нешто десити. Чим сам 
ra видео ка:ко почиње ~да говори, било ми је јасно да ће 
се све тако завршити. Ко данас уощuте држи говоре, 
rосподине Протићу? 

-Јесте ли видели? Јесте ли видели, господине Пан· 
телићу? Јесте ли видели? Скандал! 

- Ја сматрам да је то крајња свињаријаl· 
-Скандал! И шта он има нас да учи! Један нико 

н ништа. 
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- Вшnе нето ншrо и lНИ!ШТа! Ј еА~НЭ. бврабаl 
- Бараба! Барабаl И шта ан мисли, !МОАИМ вас. А 

јесте .ли видели Немца, оног капетана? 
-Знао сам ја да ће се он враТИ'l\И и !ИЗВИНИШI IWл· 

тураrн човек. Како <:е· зваше? · " 
- Калетан Клаус! Тако сам не:ка.ЈОО р~ео. А јео

те ми видели шта је то IК.у.лтура. Представља се пре но 
што се извиљава. 

ААи rocnoдm1 Алексиh, rросиста, :ПОГледа IЮСIIодина 

Дачу и ТООЈЮ,4ЈЯ1На Паrн'l'еАИ!iа с иесюрИIВеиим, СТЗЈРЭ"'КИ 
пакосним негодоваљем. 

- Немци! Знам шта ћете рећи и знате шта им ..". 
с.лим али што јесте. - јесте, доШАо је :Време великих 
на~. Ми мали - у мишју рЈIПУ н че:кај да се иrра за
врши. Али, ето, то је оно. С таквим понашаљем, ови нас 
бо.~ошеmщи гоне да кажемо и оно што не бисмо рекли 
и да радимо оно што не бисмо радиА!И. 

- Наш темnерамеит је већ такав. То му је. Темnе
рамент. 

- Темпера:мент? Глупост, господине, какви темпера
меит! Глупост! Усијане rлаве. То смо ~- Усијане rлаве 
које се разборИ1\ИМ арrумеитима ие даЈу охладити и
вести у ред. Потребне су иама Rеле-Кулеl Свака """!а 
rенерација !ИМа своје Rеле-Куле, које се увек друкчије 
зову, али које су 1\'Век исто, биле иа Чегру или иа Ја
јинцима. 

- Калетаи је рекао да је Вековић ".обио живчани 
наnад! 

- Живчаии налад? Којешта! Знам ја Вековића. У
сијана rлава! Тшmчна српска усијаиа rл""" која није 
Ra!дPR да схвати ко смо ми и где смо. 

- Типичиаl - сложи се дебели, ~ ·rосnодин Пан
телић, бивпш шеф протокола. 

- Јер ко смо ми? - 1оутиу ~е rосподин Алекоић. Он 
није трnео упаднце и скрену СВОЈ пакоони поrлед са Про
тића иа Паителића. - Ми стално заборав~оамо ко смо 
ми и шта смо. Еј; бре, ми смо - Срби, 1НИК0 и ништа, 
све оЗIМ rолаћ и муфЈоУЗ. Фукара и хохшталлер. Поме
дајмо се! Поrледајмо се! Сви смо у цриим жак~, аю
лупилиндрима и лакован!ИIМ щшелама, а перЈе nрази
лука вир:И: ·:нам још свима из задњице. Без увреде, 1'0()

подо, свима нам то перје ~и из задњиц:е, а ОВЗ!МО, »СИЛ
вуnле« Н »битешен«, »КИСТИЈаRТ« И »МИСИС, ПАИЗ СИТда• 
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ун«. И ебоr rrora mразилука, юулrwа """' ие оп.\емен;ује, 
~:~абе се ~ешемо о њу. Свака чашица културе коју попи
јемо ОIШЈе нас, и извла"tШ на поврпmну сву нашу неmли

фоваиу, nритајеиу, словенску nросто"У. Ето, Ве:ковић се 
1ШКаА ~је бавио политиком, никад није ни rласао. Ја 
га познаЈем већ тридесет roдm1a. 

- Зар је долазио у Џокеј-клуб? - упmа Дача .. 
- Молим вас! - учини rосiiОДИН Алексић и .&упи се 

ла:к.о rлас~аном јел~ом рукаmщом по левој руци; 
nри томе Је жмирнуо као да је мамrо отворио своје кар
те у шаци и, пошто их се нагустирао, рекао: »Отварам:. 
Два чипа! Серви! Глупост!«: . 

- Глупост. Обичан боем и песшш.. Знам:, знам, ака
демик, Коларчева задруrа, шта ли? Али ипаR, видели 
сте ra - ·муФЛ,уз. Као да ми не знамо ко је све био rе
нерал Урошевић. И да је тукао Потјорека и фон Ма
кеиэена и да је у дискусији са њшшм историчарем То
јером, који је наnисао да смо Циrаии н оцеуб!ще, дока
зао да су немачки подаци. били ординарна лаж и тахо, 
али шzа:к, нико од нас НИЈе пред отвореном раком био 
толmс.о ЛIШiеи укуса да нас све, ни криве ни дужне, до
·веде у ту незrодну ситуацију и увреди, молим вас, ув
реди тим~ .vпве~оену rocпol5y Урошевић, која је заслу
жила Аа ЈОЈ помогнемо да сахрана испадне отмена и као 
што треба, а не тако ... муф1оуоки. 

- ИэвИНIИТе - рече Аача - ја !НИСам знао за ror 
Тојера (мајку ли му), ни да је написао да смо Циrаии 
и оцеубице! 

- Не морате се хвалиТи својим незнањемl - обре
цну се пакосио на њеrа rосподин Алексић. - !Јаметии би 
се тоrа стидели и ћуталн! 

Онда nродужн: 
- Јесте, али свима нама mа:мет фали. Место да ћу

тимо и будемо мањи од макова зрна, место да се заву
чемо У мишју Р'!/ПУ док ова иесрећа ие продува, као што 
то ради паметан свет, Французи, Немци, Холаи15аии и 
~еси, ми четиикујемо, титујемо, ми се 'И3Ме15у себе уби
Јамо. А шта иам све то "'РедИ? Зар не IIIW!iМO да су се 
то велики народи ухватнли укоштац ради својщ вели
ких, грандиознИх и оЈШ~Телитенпmх !ИНТереса и, nобедио 
ко победио, побе.о;иће један од великих без. иас, nротив 
нас или како му драго. И знајмо, Ш1:К0 нас од ве.ли:кик 
није mпао за дозволу да оmочне рат, као а:nто нас неће 
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IШтати за доnуштеље да га заврши. И шта ту ми имамо 
да се намећемо? Мало поноса, бу дим о мирни. Мало. до
стојанства, гледајмо да искористимо и од тога нешто. 
Будимо, дакле, куш. Као Францу?и, Холанћани. и· они 
паметни Чеси. Они кажу: разумем! и дижу фабрике. 
Тако се ради. То је већ судбина малих народа. И кад је 
тако, дај. да искористимо шта се може користити. Али 
ми не бисмо били будале и идиоти који јесмо кад био
мо из тоrа извукли nаметан ЗакЈDучЗЈС и били стрi11Ьиви и 

добри и вешти као друrи, ла после, кад се све то заврши 
и видимо, ко је победио а ко није, доћемо и наnлатимо 
своју неутралност и извучемо nосле свега некакав до
бар зајам а Ја BJer, ИАИ добре репарације. Јер нас су 
бомбардовали и једни и други, и, према томе, нама за~ 
иста може бити свеједно ко ће да победи. Побећени ће 
по обичају платити цео цех. Али не! Ми се прсима и бу~ 
само, делимо се на ове и оне, на nлаве и зелене, на цр

вене и беле, а све је то, господо, са нашег националног 
гледишта само - црно. Ми убијамо немачке војнике и 
зар је чудо што долазе одмазде? Ми се убијамо измећу 
себе и зар је чудо што српска крв тече? Из Лондона на~ 
ши емигранти псују мајку Хитлеру, а одавде, с Дојчланд
зендера /оотић враћа мило за драго оном Черчил у и Ру
звелту. Па зар је то ред? Знају ли сви ти људи ко смо 
ми? Гледајте Швајцарску: неутрална и ником ништа. 
Продаје ручне сатове и будилнике, шта ћете лemne -
оптика и кугел~лагери. Све као nодмазано. Али Швај
царци знају да су мали и ћуте, тргују. Они знају да их 
Хитлер, или ма ко од тих ратујућих великана, моfКе да 
подави у nmувачки, да не идемо дa!tle. Али ми то не 

знамо или се правимо да не знамо и нас даве. Ми више 
ни ~norpeбe не поштујемо. Ни гробове не поштуј_емо. И 
ја вам кажем, црно нам се mnue. 

- Вековић је добро знао шта ·га чека! - рече ге
нералова .снаха свом мужу - па је иnак ... 

- И? Ми се, ето, лепо враћамо кући, и то Аћимови~ 
ћевим аутомобилом, а он- у xancy, rвожЬе гризе. 

-Отимао се!- рече стара удовица и уздахну. 
- Знао сам ја да ће се нешто десити чим сам га 

угледао. Био је ·узбуDен, очи му севале, а руке- дрхта
ле. Дрхтале. 

- Храброст је то, драги мој, дозволи, храброст! 
-Глупост! глупост! - викну господин Мишковић 
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приближавајући се полако излазу заједно са групом но
винара. - Као да смо ми кукавице што нисмо рекли. Ни
шта он ново није рекао што ми не знамо, М:о.жда и бо~ое 
од њега. Али ми знам;о шта знамо и кажемо где то тре
ба и кад то треба. Све у своје време. Све у своје време. 
То је храброст, а ово је, дозволите, глуnост. Шта је он 
мислио? Да ћемо nосле њеrовог говора дићи револу
цију? Је ли то мислио? 

-Не вал.да! 

- Дабоме да нећемо: Нису нам вране мозак попи-
ле да се овако rолоруки дижемо против највеће .војне 
силе свих времена. И, хвала богу, колеге, нисмо ми ко
мунисти па да то морамо из дисциnлине. V осталом, што 
се мене тиче, ја и да ми дате пушку у руке, ја не бих 
ни знао за који се крај хвата кад се ·nуца. 

- Зар нисте служили војску? 
- Како, Мишковићу, зар ниси ратовао? 
- Био сам ослобо/;ен, студирао сам у Француској, 

а онда је дошао рат и ја сам продужио ·студије у Жене
ви. То је тад био интелектуални центар Европе. Au dessus 
de Ја meJee. Да, господине! Au dessus! То не значи да 
ја нисам имао става. Али став, код култур-ног света, слу
жи за личну уnотребу и, тако рећи, утеху, а не за пара
дирањс и скандале. Дозволићете да је то био скандал. 
Потnуно излШIIан, ни·ком потребан скандал. Да је Ве
ковић човек озлојеЬен, непризнат, па и да разумем. Али 
шта је то требало њему, кад је он признат и има свој 
каnиталчић и nесме су му у читанкама, иако их ја лнч~ 
но не разумем, а кад их ја не разумем, како lie их ра~ 
зумети деца, но шта hете, видла жаба поткивају хоња 
па и она дигла ногу. Анационалан тШI. Прочитао Бод
лера и тако даlое па мисли - врло важно што ме моји 
неће разумети! Али ја вам кажем: ништа без традиције, 
Један Бранко и један Буро, а већ о Његошу и да не гО
ворим, вреде више мени од свих тих белосветских де
кадената. 

- Ето! Ето! - говорио је песник Степановић rpy~ 
nици окупљеној око себе. - И то вам је пример наiпеr 
примитивизма. Све н:а силу. Јуче Дие, данас - кубизам, 
фуrуризам и шта ти ја знам. Све без мере и на силу 
бога. И онда - брука. А, ето, сами смо сведоци, зар су 
Немци криви? Да је ћутао, нико му ншuта не би. А шта 
му је само требало оно бунцање? Али имам ја нос за те 
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продане душе. Никад ra ниоам трпео. Никад! »Савест«, 
вели, »Не дозво1оава ми да ћуrим«. 

- Којешта! Па то вам је, мећу нама, био један оби· 
ЧаЈН ајrир, на часну реч, донжуан! - рече Дача rоапо
дину ПантеАИћу, крај коrа је стајао у реду_ чекајуi;и сед· 
мицу. 

- Донжуан? Откуд му паре за то? 
- Нећете ми вероваml - rрмео је Дача ~ али он 

је то . .. та,ко рећи . .. бесnлатно. Да. Био је, разумете, у 
тим стварима - прави Распућш!, заводник. Колико је 
само он девојака, невшшх, молићу вас, 'УЈIРОПЗСnю! И 
бракова. 

- У повереиq! - зa'I"Pka Дача - имао сам пријате
tоа, дИIВа:н један чоаек. И Векоаић му је жену, да nроо
т.ите, тамо преврнуо .на тавану, док је, не слуrећи зло, 
јад>mща простнрала веш. 
-На оИАу? 

- Сачувај боже! Никад он то не рЗ\<IiИ на """У· Има 
он нешто, неки калем. Ннје.&~На '"У не 'I"Ме да одбије кад 
затражи.-- Макар се ПОСАе и кајала, као та о којој вам 
rоворнм. Умрла је на пороћају. Алн њен i>ofYЖ, oroj при· 
јате.-ъ, остао је од тоrа ммо као ударен, знате. Чшьени
ца је да је у то време затруднела, али не зна ое да ли је 
то дело Вековнћево iИАИ II!Иje. Мој пријатеtо ТВР.&IН да је 
дете његово-; од раније значи. А СШI, Мића !МУ име, са:в 
је на мајку. Плав и све. Нико не зна тачно чије је дете. 
Не може ое Н1И знаm.- Страшан случај. Ето то вам је Ве
ковић. НеозбИА:Јан човек. 

- Јt,отић, на nример! - rоворио је дош реда исnред 
Даче rОСПО.&IНН Алексић il'ОСIЮдиву Пр0'11Ићу. - i1оотнћ 
каже ЧерЧИАу: .Матора о:mјавица и иоnичутура«. Молим 
вас! Срамота ме је што сам СрбИIН. Јер, беэ обзира шта 
ко мисли о енглеском премијеру, дозво.~ыmам: да 1ьоr.ић 
има разлоrа да -ra не трпи. У реду. Алн зар ое ие може 
то рећи фИII!о: •ЧИIНв нам ое да оу речн уваженоr преми· 
јера у нескладу с њеrовим делима.« Чини нам се и тако 
даље, отмено1 с дос.тојЗ(Нством, а не - :кочија:шкя: »ИС
IПNуТура«. Да се сутра, ја у то не верујем, али напра
вимо један, како то Немци духовито кажу, Геданкен..ек~ 
сперимент, замЈ~ЮЛЮЮ да се сутра све промени. Па Чер
чил може lоотнћа за уши извести rпред суд и осудиrи 
оо свим пооитивним: ЗЗIКО!ШfiМа који .ће tуВек да важе за 
увреду часm. Испичутура! Зар ое то IКаже једном rпре-
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мијеру 'велике СИАе? И IКО то? Неко Српче, шаска јада, 
нико и НIШIIта. Не, rос.подо, ја вам добар стојим, :ми ће
мо ·пропас'rи, то је вшпе неrо сигурно, а и право је кад 
нећемо да будемо културни, памеmи и каск:sи бн треба
ло да .смо, реалисти. 

- Ми смо већ пропали, rосподнне Алексићу! 
- Романтичне нације немају места под сун:цем! -

рече новинар Мшuковић - само реа.шстичке, оне .које 
знају да се контро.лшпу, и обуздавају, mt:ajy права на 
живот. 

- Саовим таЧЈНо, rосподин:е. Ко не зна да tкаже бело 
кад ~е бело, !ЦрВено кад је црвено и тако да.!ое, и већ- пре
ма томе какав ветар дува, тај народ н:еће 1ШШtад ~НИШТа 
посmћи '1' 11<ултури. Јер, реците што rод хоћете, али ја 
мяолим да .је једи!Но памеmо битrи жив кад се већ живи, 
и да су речи а la савест, поштење, част и rraкo да.tое од 
Косова наовамо исувише открИАе своју службу смрm, 
да, rосподо, смрти, да бисмо се убудуће обзирали на њих. 
НИ!Каква .добра .нисмо видели од љих ни у npoiiiЛIOCm :ни 
у са.дашњости, а да .нећемо ни у будућiНости, то вам до
бар стојим, ја који сам лично Стојадиновићу рекао у 
.uще да не троши паре улудо, бИАо је то деветсто rрще
сет и неке, јер ће палата Берзе биrи или Крајокома:ндан· 
тура или Дом соајета. И обисТИII!ИАо се. 

- Делом! - уздахну rромко Дача, који је, по оби· 
чају, слушао и оне испред себе и оне ·иза себе. 

- А да је Вековић овде, да је ту, ја бнх му у лице 
рекао: »Господине, ви на болу vдовшtе, на болу који 
не nоштујете, хоћете да nравите себи популарност и п~ 
А'ИШfЧКИ кamrraл. После зимушљих немаЧК!ИХ операција 
под Москвом није тешко бmи пророк, али iВИ сте се ипак 
пожур.или, преВШIIе сте ПОЖЈУРИЛИ и сад tисnаштајте сво
ју несолидарност са већИIНом иашеr народа IКоји 1М11СЛИ 
шта МИСАИ и ћутке СТОИЧКIИ подноо:и: све. Али како се 
звао онај Грк што је предла.rао да ое отерају песници из 
државе? 

-Аристотел? Платон? - упита Мишковић - не 
знам на коrа мн:САЈИТе. 

- У сваком случају, био је стари Грк јер ови нови, 
дозволите, ти нису боЈЬИ од наипп Орба. И они, чујем, 
имају неких афера тамо у брдима. 

- То је све збоr Солуна, rде смо ми деветстоседа· 
мнаесте проаодили одоустааl - умеша ое Дача. - Били 
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смо млади, а Гркиње су одувек биле српска слабост. Кад 
оне .кажу: »Санатос«, то вам је смрт на грчком, оне ~ам 
тако палаu~:~у врхом језика измеDу белих зубића да .не. 
ма Србина човека који не би изгубио главу и ~икнуо: 
Опрем, секо! Шта их се тад баш тај наш ·ГОСподин В& 
ковић наобарао - то вам је за причу. Али, богами, ни 
ми из његове чете нисмо много заостајали за нашим го
сподином поручником. 

- Али ко је овај човек? - окрену се нервозно го-

сподин Алексић госnодину Протићу. · 
- Не знам тачно - рече шапатом господин Про-

тић- али чини ми се да је то господин Дача Тодоровић: 
две куће у Кнез-Михаиловој. . 

- Аха, Тодоровић, индустриЈа платиа! - учини го
сподин Пантелић и, окренув се Дачи, упита с интересо-

вањем: . 
- Ви рекосте нешто Гркиље? Да, то је наша срп. 

ска слабост. Имате право. 
- Не -·рече Дача - ја кажем да ти што се тамо У 

Грчкој бУ'f!е и имају брдске афере, да су то све полу
срби, на нашим одсуствима зачети. 

- Ха-ха-ха! - насмеја се господин Протић. 
- Е, немамо укуса! - шаnну новинар Мишковић, а 

његов колега из канцеларије »Рудник« рече уздахнув: 
-Ни мере. 

20 

Негде се дале.I(.О викала претећи: 
- Убио си га! Одговараћеш ми за то! 
Ј о ш да!Dе, неко је nитао м еко и агресивно: 

- Несвестица само? . . 
у тим су да!Dи.нама бректали нечуЈН~ мотори КОЈИ 

су дозивали необјашњиве болове. Болео Је сам nростор 
без свести и присуства дужином целе разда/DИ!lе .мрака. 
Из ње су доrmрали до срца бола ти гласови КОЈе Је неко 
чуо, не разумевајући шта значе и х?ће. 

Бол се ~оу~оао и померао љу!Dајући се кроз магле и 
шумове, одељене од света оnнама страшних nростран
става. Затим је хруnио однекуд бледоруЖ:ичасти э~в 
мука, аnсолутне ћутње налик на огроман Језик тигра 
који је једним плажењем ПОКУЈШО све што се пату!Dа· 
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сто мицало кроз маглену прашину. Било је тихо, али 
времена није било. Нестало је осећања трајања. Само 
простори· пропадаља с повременим сувим муњама. Вал 
је све одвлачио дну и нико не би могао да_ појми коли
ко је трајао тај бледоружичасти суноврат, кратко ИЛII 
дуго, јер нигде није било времена и нигде часовника. 
Тишина. Одједном је вал задрхтао. Зидови љегових олу
ка су се затресли и све је опет nрошло. Један се мирис 
наднео над брушеним дијамантом и глас је ударио по 

затеrнутој кажи ваздуха сйтним мЗ~DИЦама речи: 
- Мени је, докторе, неопходно да разговарам с 

њим. Још данас. У nитаљу су највиши, најозби..ьнији 
Шlтереси ... 

Опет се јави баријера тШIIИНе и рампа се полако спуа 
сти. Поклопац паде на сув мрак у тој кутији без дна. 

Бездан је повукао свет опет надоле, низ облаке ја
сне, глатке и клизаве. Да, нешто ј~ постајало јасно, али 
ко би знао шта је то постајало јасно? Присуство? Је ли 
присуство та омеDеност која се издваја од свега што 
није? Је ли она тај бол који боли свим плановима који 
су омећали облике тела? Али шта је то тело? Је ли то 
тај пламени ваздух у свемиру? А шта су, онда, ти гла
сови који избијају час ту, час тамо, као неки ћуА!DИВО 
живи оrњеви који имају интересе, највише, најоэби/Dо> 
није интересе, иако HШIITa не постоји и •НШIIта није ва
жно. 

-Фрактура! 
- Свињо! Одговараћеш ми за то. Сам rенерал ..• 
Глас је извирао далеко, тако бескрајно далеко да су се 

и најразговетније речи nретварале у беэопасне свучене 
кошу.л,ице, без эмијског садржаја, без смисла. А ипак 
се чинила да је стварност моrућа и да би се све могло 
схватити као никад досад кад би разумео шта хоће 
она једна реч и кад зидови не би тако лако и бешумно 
падали рушећи се као некад, у сновима дечаштва. 

- Разумејте, докторе, све треба урадити! 
Мирис се надносио над тврдим nлочи:цама бруше

ноr дијаманта и све је постајало отровно од алкохола ;~ 
бола и дијамант се једва уэдржавао да не заурла од ту
ге. Али он је био ухваhен у круте оквире, у кости само-
ће, дијамант није смео да говори. Није умео, али неко 
је негде у мраку нечујно јекнуо. То није био дијамант. 
Њега би сви чули. Дијамант је само бледео, слабио} 
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мекшао и вmue се. није могао уздати у тупо светлуцање 
чула сваке своје избрушене стране. Нит смисла ~ сваки 
чае прекидала, а ипак је и на дну кошчате пустиље пос
тојала жудља за сазнаљем свега што се у непосредним 
даљинама збива. Све се то понав...ьаАо, и речи и жудЉа 
за њима, и тишШiе и клизави облаци. Он није схватао 

:ко је тај болесни дијамант, ко глас мек и агресиван, ко 
глас што прети, ко доктор, и о коме то ти гласови го

воре, ни зашто говоре, ни шта кажу. ИзмеЬу облака и 
гласова осетио би на махове страх. Дијамант би увукао 
у себе своје светле, искричаве mmкe стрижнбубе и за~ 
дрхтао зебући у својој глаткој нутрини. Тад не би осе
ћао толики бол. Само је слабост остајала. Удови су му 
лежали километрима удаљени од центра и ниједна ка. 
манда није могла да допре до њих. 

-Дубински nотрес. Бојим се да је дубински пот
рес мозга! Видећемо. Видећемо! Пинцету, Бане! 

Крпе мисли и крпе ствари и крпе сећања и крпе 
IDYAJI и крпе nипака инсеката и крпе мравоједа дyror 
језиrка и крпе камелеона дугог језика и крпе језика па~ 
даАе су у неки котао, падале су саме од себе однекуд из 
ваздуха, падале су, варећи се измеDу ва..ьака, на другој 
страни, излазили су бели листићи хартије за авионску 
пошту, а једно пенкало је сишло ·С великог рекламног 
увета и почело само да ШШiе rmcмa словиМа још неви· 
Ьеним. Ни ћирилицом, ни латиницом, ни готицом. Ни 
арапским словима на рикверц! Дијамант је схватао 

својом суштином, својим прозрачним искричавим ви· 
јуrама да је у том тексту смисао н одгонетка свему н 
да би, кад би то схватио, нестаАо удаљености измеDу 
удова и командноr моста главе закачене ексnлозијоМ ми~ 

не што је ударила у адмиралски брод. Дијамант би он
да постао опет само дијамант н он би тачно знао шта 
му је чинити. Али он није био нимаАо сигуран да су та 
слова која се исnисују сама од себе на танкој хартији 
за авион ск у пошту, слова једне: кохерентне азбуке. Све 
је изгубило веру у себе, нужно убеl.!ење које је сирови
на сваког деловаља. Почиљао је опет смак света. 

Над светом је планирао авион без мотора, светлоС'r 
што не допушта да се поверује у оно што се чује и осе
ћа; у себе самог. Али на црној табли крај кревета Кла
ус је написао: Јозеф Тот. 
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- Јозеф Тот? - зачудио се неко - а ја сам мислио 
да је то Вековић. 

- Молим вас! - рекао је меки и агресивни глас. 
Не, он није био Јозеф Тот. Осећао је то, јасно. Ј<>: 

дино што му је постало за тренутак јасно, али после 
наиDе опет магла, облак, нШIIтавило. 

Лиле су кише, косе, дуrовласе, расплетене као мокре 
врбе крај мокрих обала, rорких од буЬи, страurне, су~ 
не, пунокрвне, эдепасте и масне кшпе, луде кише нзбо

дене роговима црвених бикова муња, рахле као nесак, 
све растресене од треск.е rромова, Kmiie без срца~ кише 
са СУIНЦем које је ТИrКтакало место срца, док јој је пра .. 
во, некадашље срце, попут месечара, једног дана давно, 

давно, устала из корита rруди и преко посте..ье пoiiiЛo бf}о 

со, јер није имио ноге, безглаво, јер није имаАо трупа 
да стоји на ногама, ни врата да стоји на трупу, ни гла· 
ве да стоји на врату, ништа није имио то побегло срце 
које је бесрамно клизнуло низ зраке месечине. 

Остала је ноћ. Сама у својој ноћи. Са сунцем које 
је тиктакаАо невиД!оиво и пригушена, затворено у rpy .. 
дима као човек у мртвачком сандуку, као мртвачки СЗЈI .. 
дук у гробу, као гроб у трави. 

Ноћ није пролазила ни nролазећи. Она није имала 
краја. Растезала се као бескрајни акордеон. Обухвата
ла је цео свемир. Друга су је далека, далека сунца бу
шила витим шњлима светлости. Ноћ је постајала сас· 
вим рошава у својој неnролазности. Боrиње других сун
ца на ЛШ!У ноћи нису је натерале да се окане мрака. 
Како забранити себе? Нека је мрак да nрст nред собом 
не видиш, али ти знаш да је прст -твој прст, и ко си 
ти који не видиш свој прст пред.својим оком. 

Ко си? Ти што кажеш ја! Ко је тај који каже ја? 
Име једно. 

Јозеф Тот. 
Није дуго могао да се сети ничег другог. Онда се 

изненада однекуд nојави· стандартенфирер, nрофесор 
доктор Л уебе, и једним му лаким покретом руке одра 
сву кожу, већ Р"није избушену. Била је ноћ. Није се 
видео, није се стидео. Само се стресао. Кожа му је Пала 
на под шуштећи као хартија. На поду је Аежала ље
гова кожа, а он на кревету. С кревета је гледао себе 
на поду, препознавао се: два бела ожи.ъка на челу, кос 
ОЖILtЪак над усном; лева обрва нешто нижа од десне. 
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Њеrова је то кожа била, њом је осећао зиме и врућине, 
мекоте и храпавости ствари, отnорност предмета, слv· 

зокожом уста - укусе и поmуnце, а сл узницом носа -
мирисе. А сад је лишен три чула. Бол није зато био ма~ 
њи но што је дотле био: стресао се од помисли да би 
био већи да може добро да види. Све га је болело као 
и пре, највише глава .. Осетmивост је расла. Сваки треп
тај ваздуха nостајао је уДар. Стандартенфирер, nрофе
сор доктор Ауебе, узео је сочиво и пажmиво проучавао 
отровно зелене кружиће. Појавили су се на одраној KQoo 

жи, сва-ки обележен nосебним, својим бројем. 
- Красан еrземПАар. Јединствен случај! - rоворио 

је усхићени Луебе - сви су центри бола обележени. 
Сваки на свом правом месту. Колосална је то потврда 
моје теорије. Колосална. Браво, кожо Јозефа Тота! 

Вековић је хтео да му се уnркос болу подсмехне и 
каже да он није Јозеф Тот, али му се огуmено месо на~ 
јежи. Постајало је све .хладније. Али месо је глатко. 
Не може да се јежи. Он се најежио ШlliiioY меса које 
се сетило да је некад има.Ао кожу. 

Др Луебе је узео Вековићеву кожу, савио је у тру
бу, ставио под миmку не бацивши ни поглед на Јозефа 
Тота који је лежао. Ех! Ех! - хтеде да викне Вековиh 
за њим. Но сети се да је др Луебе глув и хтеде да уста
не. Не могу ја без своје коже. Ја морам на слободну те
риторију. Тамо ће наnисати своју најбољу nесму, једи
ну, праву, ону због које толико година rmme, штампа 
збирке које нису биле друго до скице и вежбе и школ
ски задаци за ону једину nесму коју ће наnисати кад 
стигне на слободну територију, удахне онај ваздух бу
дан и висок, ону једину nесму због које је вредело жи
веm. Није је знао, ни садржај, ни реч, ншпта о њој није 
знао, али је осећао да he то бити песма, једина, nрава ... 

Одједном сам прекину, овога nyra потпуно свесно, 
ток мисли и помисли са Жа./оењем: »Ја нисам, дакле, 
Јозеф Тот. Ја нисам Јозеф Тотl« ДоЬе му да заnлаче. 
Схвати да је затворен. Сети се rовора пред отвореним 
гробом генерала, говора у ком је, хвалећи тоr представ
ника славних традиција срnског оружја, напао издај· 
нике и сараднике окупатора, именујући их, напао Неди
ћа, !Dотића, Дражу и онда, стао да слави оне који су 
nреузели заставу из онемоћалих од година и славе ру-
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ку људи у које је сnадао и генерал над чијим тробом 
говори и продужили борбу против завојевача, подлих и 
гадних ·хитлероваца и њиховоr Гестаnоа, који није мо
гао до данас да угуши немачку Станицу Слободе, ис
тински глас тог народа који је дао свету велике, нај
веће мислиоце и дивне песнике. 

Тад су га напали неки mуди у црном. Поворка пред 
гробом слушала је дотле слећена и остала таква и кад 
су ra оборили, везали, ухапсили. П~ле су га одвели у 
ону собу и држали два ~та лица окренута зиду са кога 
је висио др Луебеов »Атлас максималног бола«. 

Кораци су се nриближавали. 
- А тај ту? - упита обли глас, отуд из ходника. 
Вековић се укочи, скоро преста да дише. Зашто? 
- Пише тамо! - рече црни глас. 
- Јо-зеф То-т. Шваба? 
- Vсташа! 
- Ко ти каже да је усташа? 
Рекли су тачно: усташа. 
- Шта ће ту усташа, молим те? 
Црни rлас не рече ништа, али онај обли имао је 

нешто од јесењих мува: эујање и леП!ьиву упорност. 
- Шта ће ту усташе, питам те ја? 
- Забрањено је ући! - рече црни глас - а што се 

тога тиче, можеш узети отрова. Vcтawa је. 
- Какви усташа! Њихово је до Земуна, зна се. 
- Забрањено је приближити се кривцу. 
- Какви кривац. Болесник. Ја температуру имам да 

му измерим макар и бомбе nадале. И. нико, бре, мени 
не може да забрани да поrледам болесника. Пуштај ме 
да уhсм. 

- Забрањено је. 
- Ко мени може да забрани? 
- Немци могу да ти забране да уЬеш. Он није оби-

чан кривични болесник, он је усташа, кажем ти. 
- Они ти то каЗали? 
-Они! 
- Блентаро једна. Г де би Немци хаnсили усташу. 

Они -:.у, бре, с њима оваки. 
- У Хрватској, јесте, живе добро измеl>у себе, али 

- овде се не слажу. 

- Откуд знаш да се не слажу? 
- Ми им не дамо да се слаже. 
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-Глуп си, Облаче. Ми им не дамо? А ко с.мо ти ми 
па да им не дамо? Много си глуп, Обл.а.че. 

- Ни корака. Забрањено је. . . 
- Не будали, брате. -vсташа је ?Н као_ '!И.: и ·Ја, и 

главу дајем да ти они нису р~КАИ да Је он усташа. 
- Не знаш ти шта су они код нас у селу радили. 

-Немци? 
- Vста.ше! 
- Ко ти је крив што си из Босне? 
- Све су под нож. А девојке - силуј. Деци су очи 

вадили и слали Павелићу за роћендан. 
-Реци, зашто су ra онда уредили тако? 
- Није хтео да призна. 
_Шта да им призна, блентаро, КВ:д су усташе и 

Немци, видиш, оваки. 
- Не знаш ти усташе. 
-Глуп си, наредниче. 
- Пази шта rоворищ Свето! Beh ме трећи nyr вре-

Ј;аш у вршењу дужности. Не дам ја на се. 
_ Одводе ли кога ноћас? - уmпа помирљиво Свеrа, 

још увек на вратима. . 
- Само су рекли за ону што се породила да !'-е Је 

одвести или ноћас или сутра yjyrpo. И за овог да ЈавRМ 
капетану чим нешто бу де. 

- Шта то значи »нешто буде«? 
- Зини да ти кажем. 
- Чуј, Облаче, овде сам до јутра ја највећа власт. 

И све што се тиче болесника, мора преко мене. 
- Овај није болесник. Он је усташа. 
- Запамти Облаче, да је усташа, никад га не би 

Немци тако уредили. Сва му rлава у завоју. Они тако 
- само нас, Србе. 

- Не Србе, него комунисте. 
- Мислим, Србе кад су комунисти. 
- ПоrАедај шта пише. Је ли Јозеф српско име. Ни-

је. Значи - усташко је. Јозеф. 
· -А ко ти каже да увек пишу право име? Зар нису 

Саши ... 
- Којој Саши? 
- Оној што се породила. 
- То је друrо. Њој нису хрватско име написали, 

неrо опет српско. 
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-'Ја бих се смео кладити у плату да овај није ус. 
таша. Плата за nлату. Важи? 

- Нисам луд. Колика је моја указна плата спрам 
твоје дневничарске. 

- Дневничарске? - плану Облак - ко да сам ја 
крив што је заратИАо баш ·кад ми је доктор обећао да 
ће да ме реrулише. Био бих ја давно реrулисан да није 
дошло .до -рата. Али не бој се, једноr дана, кад ми пад· 
не крв на очи, не био ја који сам ако не узмем пушку 
и не викнем: - Сиктер и мауэ! Довде ми ионако дошло. 

Из собе у коју је Света ушао допирали су дотле 
гласови, но сад се све утиша. Вековић је први пут ОТ· 
како је yxamueн осетио себе онако како је себе одувек 
осећао: радост што је жив, тиху и упорну радост. 

Није знао много, болело ra је тело - сама немоћ, 
али унутра се све насмешило: срце, мућа, .бубрези, све 
што доприноси осећању. живота и нади да ће све, Шiак 
и упркос свему, испасти боље но што изrледа и боље но 
што се за сл ужило. 

Сећао се сада оне свеrлости, увреде. Као с дна каце 
_:Јасала точила се светлост - nрљава, густа, nревркута. 

Ае1шла се мукло за предмете лишавајући их сјаја и 
nланова. Све је изrледало СIIfооштено, зrажено, без ду
бине. Небо је легло свом дужином својих равних, жи· 
лавих облака на решетке и стакла. Чинила се прос.трто, 
безвољна, мргодно. А и соба је деловала као платно: две 
димензије. Вековић је мислио да не би моrао ни да ко-
ракне, спљоштио би се и сам о зид као што су се в~ 
сп...ьоштили сви предмети у тој nросторији без простора. 
Коса иза њеrових леЬа, скоро њему за вратом, седео је 
за стоЛом тумач-војник и, убијајући време, савијеним 
прстом ударао у тастер писаће машине. Као да IUoyna. 
Вековић окрену rлаву. Да види само да ли му прст ко
јим КЈьуца дичи на к.&оун орла или рожнати К/оун гав
рана. 

- Пред собом да rледаш! - дрекну војник. 
Вековић погледа у зид, на rавраиов ~ун личи, пог.. 

леда према зИду с великом фотоrрафијом у три мутне 
боје. 

Та фотоrрафија је представл,а.ла човека одране ко
же и било му је мучио да rледа у слику тоr човека тако 
мртвоr и одраног, а прислоњеноr уз дрвени зид аноним

не лоrорске бараке, у ту тућу, равнодушну руку што ra 
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је мртвог и одраноr држал.а за скалrшрано теме, сигур

но све време док фотоrраф није регулисао оштрину. 
Мучнина коју је осећао nред том сликом није долазила 
само од сазнања да је то слика човека коме су )ЩШОМ 
скидали кожу. То је nисало ћир~лицом, лево·-у дну. Не
го због неч.еr врло личног, индивидуалног у изразу две

ју билијарских кугли очију nричвршћених за дуrиъе с 
три сноnа кратких мишића, због неке субјективности 
што је избијала из њих, rњурачки зrранутих, као да су 

овог часа први nут саrледале свет у коме је све nаника 
и све - очајање. Није на слици био уоnштени представ
ник ~оудског рода, већ одреЬени човек. А мучнШ:Iа је рас
ла у Вековићу баш зато што није могао да ухвати шта 
је то нешто у изразу белих куrли очију с nикњом зе
нице, шта је то што их тако индивидуализира. 

Телом фотографије одраног човека rранали су се, 
трчећи у свим nравцима, седефасто бели живци. Рету
ширани, истицали су се на јетко рићој позадини вла'К.
настоr меса. На тридесет и осам места ти су живци бил11 
обележени отровно зеленим кружићима. Сваки је н~ 
сио број и сви су nредстав~оали, сходно легенди у дну,· 
»центре максималног бола nрема последљим научним 
резултатима стандартенфирера, nрофесора доктора Лу
ебеа из Дармштадта«. Курзивни је текст дМ::tе nотанко 
објашњавао разлике измећу тих 38 центара бола, опи
сујући карактеристике сваког од њих. њихове интен· 

зитете, трајања, последице, средства којим се изазивају, 
увек друкчија за сваки кружић и сваку бројку у њему. 
Као сливови река на маnи текли су живци уливајући се 
тањи у дуб~ое. Сnлићући се, они су се рачвали после, 
зrушњавали на трбуху и удовима, разрећивми на ле
ћима и опет скуn~оали на лицу, где су чинили густу па

учинасту мрежу, сличну оној на прстима и табанима. 
То је већ трећи nут како га војник оnомиље и Ве

ковић није имао куд с очима него у зид, у ту фотогра
фију одрана човека пред чијим неизрециво личним из
разом rњурца обареноr на дну неког ускипелоr мора 

није могао да не осети грчење под дијафрагмом; rадило 
му се и бивало му жалосна и туrовито, а није усnевао 
да докучи шта боји личном бојом ту жртву последњих 
научних оТкрића др Луебеа, кад се иначе не разликује 
много од равнодушних, добро нацртаних фигура из аиа
томских атласа. То што mune да му је кожа ЖIШОМ ски-
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дана? Не сва одједном, саоiПIЈТавала је легенда. Прво 
му је кожа »отклољена« само с лица. Па онда, врло 
nЗЖ~Dиво, с врата и торза. Затим је »уrинуо«, писало је. 
Тек тад је цео, још врућ, »лишен преостале дерме«. Чи
нило му се да ће му сузе бризнути, да ће повраћати. 

А слутио је да се тим присилним гледањем у фото
графију и жели то да постигне и да су »nоследњи на
учни резултати др Луебеа« првенствено срачунати да 
смехшају, узбуде и заплаше ухаnшеника. 

Неће њега! Неће га .troм сликом понизити. Ни том, 
ни другом, ни ичим другим! мислио је уверен да ће га 
брзо убити. Рекао им је дово~оно. 

У исти мах прочита објашњење уз кружић обеле
жен бројем 26: »Игла која ће се забити кривцу под нок
те треба да буде деэинфикована у циљу иэбеrввања но
nотребних rнојења«. 

Стисну зубе. 
Помисли: »Мора да боле. Иrле!« 
Он виде поручника из аутомобила како му забија 

иглу под нокат и осети бол налик на удар струје. Језа 
се скуnи сва у крстима, одакле шикну нагоре, али он 

се баци на њу да је заустави. Неће га понизити. Сав 
црн од бола, црн као сопствена сенка паде на себе; 
ту језу, nоклоnи је и задржа на ивици крста која ra 
заболеше. Није се, упркос болу, стресао и војник није 
ништа ВИАео, иако га је у тај мах погледао. Дрхтао је 
само, невиД/Dиво, у себи. Дрхтао је и осећЭ.о рањивосt 
целог свог тела, трбуха нарочито, и главе и груди н: 

нарочито раљивост те велике nлоче леDа, тренутно нај .. 
изложеније очима, гласу и воловској жили војника т;:~.
ко близу да му је осећао зној тела у тој соби где је ло
ша nоподневна светлост мутног марта укинула раздаљи.· 

не и нужни размак измеDу неnријате~оа. 

Најрадије би се ишамарао, изrрдио на пасја уста, 
почупао косе, сам себе изударао на мртво име. 

Крив је. У ствари, све је то њеrова лична, nриватна 
кривица. Мића ra је увредио, добро, детињаст је. Али 
све то нису разлози да се он, стар и озбИ!Dан, nонаша 

као дете. Ако. Сад стоји ту nред олтаром др Луебеа, с 
рукама наопако везаним телефонском жицом. 

Врата се нагло отворише и nоручник Гинтер испуни 
пролаз својом nлавом појавом. Преко црне вафен-ессс 
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униформе обукао је лекарски мантил испод коrа је ош· 
тро зашкрипаАа реска чиэма. 

Војник устаде и rуриу Вековића. 
-Напред! . . . · 
Гинтер се повуче да ra пропусти у собу· у којој је 

дању и ноћу, као у фотоrрафској лабораторији, приrу· 
шено rорела сијалица боје коњскоr меса. И та светлост 
која је крваво капала одОзго, nриближавала је још ви~ 
ше ствари стапајући их хаотично у једно неразrоветно 
клуnче без наде и персnективе. Вековић nрво виде ку· 
тију с дванаест акумулатора над којима су се као па· 
учина мрсиле жице изолиране жућкастом nластичном 
масом. Нешто дa.~tte уочи и две порцуланске катоде омо
тане у листове станиола. На nоду - три купе танких 
пониклованих ланаца. Уза зид - бели операциони сто 
и стаклена nлоча с нешто инструмената: бистури, ма· 
казе, две сребрне ланцете, клешrа за зубе, хируршки 
чекићи и длета, ШТШiа&Ке за вене, скалпел, мале хроми· 
ране виле и велика црна ковачка клешта, још rарава 
оА ватре. На светложутом, храстовом nисаћем столу 
налазило се неколико пендрека, жила, корбача и уnа
tоени електрични решо на ком се заrревала вода у nо
суди са шnрицом за инјекцију. На малој дрвеној ета
жери, распореЬене у редовима, налазиле су се разно
бојне ампуле, од оних nрозрачних са соном киселином, 
до црних и rустих с јадом и ихтиолом. 

Они су то nодносили и пре и сад, nомисли Вековић 
кад се смири мало, они су одувек знали шта их чека, 
па ипак, боре се. И Мића. 

Не доврши, задрхтао је. Поручник у мантилу упита: 
- По чија) си директиви говорио? Име, стан, брзо! 
V здахну, не добивши одговора и, nосле паузе, упита 

рескије: 
- Ко ти је рекао да одржиш говор? 
rинтер је седео на ивици стола и њишући nолако 

леву ногу гледао ra наnето изва~аеиим очима. 
Вековић није видео кад је Гинтер престао да њише 

ноrу, кад ју је спустио на под. Мислио је на Мићу, на 
увреду коју му је нанео Мића, на онај несхват~оиви nре
окрет кОд- њега, на своја чу дна осећања према њему и 
на nесму коју неће никад вшuе наrmсати ни на слобо~
ној територији ни иrде. На Ану није помислио. Знао Је 
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Аа на њу није помислио. Био је начисто да ће га убити. 
Шта може везан? Све је готово. Био се занео у мисли. 

Готово истовремено с ударцем виде Гинтеров nок· 
рет, стреловит и мек као у велике, див!Dе мачке. И од
мах затим замириса оштро карбол, а бол који- ra одиже 
и эа.ъуља такоће забазди на карболом поквашен под 
болничког ходника. 

Био је то страховит ударац комадом мокроr лаЬар.. 
ског конопца; nреко лица, као и чела. Кад се nоврати, 
Вековић виде крај Гинтерових ногу кафу с неком там
ном nрљавом водом из које је вирило неколико коно
паца. Мек је и брз. Као мачор! прво помисли Вековић, 
кад га npobe талас бола, крви, несвестице, али nоново 
осети- мирис кар~л~ као лавину и ударац, готово на 
истом месту. Болније ЈОШ. Преста да мисли. И још је
.\ан. Преста да броји. 

Овај је ударац био само мрачнији, црњи. Као небо 
без звезда био је тај ударац. Све је nостало црно пОСАе 
њега; чаа<. и светлост што је и даlое каnала чинила ј~ 
Аа свака ствар изгледа покривена густим флором ко

рате. За ким? За нснаписаном песмом? За њим? 
Гинтер упита: 
- Хоћеш ли говорити? 
Крв му је текла низ чело у два танка и спора мла

за и, клизећи леП/оиво преко ока, почела да се спушта 
низ лице. Он nокуша да отвори око. Није усnевао. Испод 
капка му се учини да се, као у кугличном лежају, по
кренула бИАИЈарска куrла вида. Из ње су шибале вар
нице, а око му је било веће неrо на фотоrрафији одра
ноr човека др Ауебеа. Велико као песница. Још веће. 
При с~етлости тих варница бола које је изазвао покре·r 
ока, ·схвати да му је тај бол сада дао оно нешто неизре
uиво Аично и индивидуализирано што је эрачило и са 
велике фотоrрафије на зиду предсобља мучионице. Бм 
је та субјективност од које му се малочас унапред смv· 
чило. Бол ... 

Али не 4о0врwи. Неудареним, уплашеним оком nра
тио је покрете Гинтер_а, који седе оnет на ивЈЩу стола 
и рече тихо, али с наглашеним презиром: 

- И то ми је устала против Рајха! Два ударца мак
рим конопцем не можеш да nоднесеш! Стекао си, кр.. 
вавиш, не .можеш да стојиш, nocpћewl Чичаl Једва се 
држи на ногама, а хоће да се бори. Сенилијаl Сенилија! 
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Само вреЬају, nомисли Вековић хотећи да се испра· 
ви. Сви само вреЬају старuе. 

Гинтер П/оуну пред собом и разгази Пlоувачку дес
ном ногом која му је ц~лим ћоном стајала. н~ поду: 

- Но? - учини Гинтер не .отварајући ·уста - не бој 
се! То IJITO ћеш ми рећи, Нико неће дознати; ствар ОС· 
таје меЬу нама, тачно како је и речено, у четири ока. 

Гинтер га је- гледао У nовије за то време. Крај му се 
уснице мало искриви. 

- Заправо - продужи тише - у три ока! Једно ти 
је скоро испало! - и насмеја се реско. - Шта је? -
упита затим - што се мрштиш? Не свиЬа ти се моја 
духовитост? 

Гинтер прсста да се смеши и зари му нагло прсте у 

косу. - Није ти дово1оно духовито? Је АН? Није ти ду
ховито? 

Вековић осети да му се жиле :на пет ама стежу, за

тежу до прскања. И пре но што је знао сасвим јасно 
шта хоће и да хоће да све то престане, да жели да Гин· 
теру даде nовода да ra одмах убије, он се изви, проnе 
и као да nосрну целим телом, навали· на њега и зграби 
га отвореним устима nод врат. Поручник заурла, али 
је у лоследњем тренутку муњевито тргнуо грло. Шк.tооц· 
нувши вилицама, Вековић је загризао кроз nлатно ман
тила, кроз сукна доламице у кост к.tоучњаче. Осетио је 
кост под зубима и ујео свом снагом, више но свом сна
гом. Кост је крцкала nод његовим зубима који су се 
кроз све те пуфере ипак уривали у њу. Гинтер га је, ур
лајући све време,- ударао песницама у ребра и слабине. 
Али Вековић се ск..ъока на под тек кад доби неколико 
оштрих удараца лодланицом у потИЈоак. 

То га је ударио војник из предсоб~оа. Избезум~оен од 
бола, Гинтер се баци на палог старца и поче да га удара 
песницом у чело. 

- Шта то значи? - зарежа над њим иначе пријат
ни баритон капетана Берта Клауса. 

- Уједа! Свињаl - одговори Гинтер дижући се. -
Погледај. 

И отколчавши бели мантил, дола~ицу и кошуtьу, он 
показа ујед. То је била рана, крваво tьубичаста. 

- Дезинфикуј! - рече Клаус отварајући бочицу с 
алкохолом. Кад то учини, узе из фиоке комадић вате. 
- Рекао са...\1 ти већ да се то тако не ради. ПриЬи. 
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Опрезно и готово нежна он стави влажну вату на 
рану. Гинтер се намршти. 

- Могао ми је 3дробити кост. Див1оак. 
... Лежао је на поду мокар од воде коју је војник 

изливао из црне велике кафе. КАаусове речи није чуо. 
Није оо:ворио очи и спремајући се на нови бол, проду· 
жавао Је то стање измећу несвести и свести. 

Болова има разних, -као и дана, као и tьуд;и. Он је 
пре знао и људе и дане, сад је знао и болове. Они се 
не могу препричати. Требало би измислити један нови, 
друкчији језик да би се објаснили. Али сваку од речи 
тог језика могао би да разуме само онај који је дожи·· 
вео оно што она каже. Онај који није, не би разумео. 
Арукчији је језик живота. Његове се речи схватају и 
провера није увек потребна, постоји пореЬење, сличност. 
Бол нема пореЬења чак нити меЬу боловима. Друкчије 
боли удар жиле, друкчије- штапа, rуменог пендрека, лан .. 
ца, корбача. Разлике су ту врло битне, болови изнијанси .. 
рани, чак и кад су једнаки по интензитету. OIПIIТa реч бол 
обележава бољење, али га не означава поближе. Зашто 
нема речи која би означила бол од удара мокрог ·ко
нопца преко чела и ока? Није он први човек коме су 
га задали. Зар претучени човек не може да измишtьа 
речи? Као да би то било стидно бити тучен, па ва1оа што 
пре прећи преко тога крпом заборава. Одунек. Било би 
дивно кад би га одмах убили. Али они ће га мучити. 

Како ће га мучити? Према последњим научним Р"' 
зултатима и центрима максималног бола? Разуме се, 
rубиће свест, али ОШI ће га доводити .свести, поливаће 
га водом и мучити док не умре. Али Гинтер хоће баш 
то. Да му каже Мићино име. Зато га мучи. Но он му не 
може рећи Мићино име. Мића му није рекао да говори. 
Зато ће ra Гинтер измрцварити, уиаказити и кад не бу .. 
де више био ни за шта, чак ни за даtье мучење, онда ће 
ra убити. Смрт ће доћи .као олакшаље, као савезRИК. 
Смрт? 

Смрт његов савезник? Његов? Смрт - област која 
ће ra скрити од гонилаца и бити му азил, нека ,неутрал .. 
на Швајцарска, вир миран и дубок, безболна тишина, 
бедни крај његовој мржњи којом је ·мрзео смрт? Чињ.,. 
ница. 

Та 'ППЬенtЩа, то нежеЈоено савезништво са смрћу 

269 



која је nостајала mута нада вреЬала га је, по!ШЖавала 
и болела. Али шта му је друго остајало? 

Он се загрцну. 
Гинтер се наже над њим, диже му очни · .. капак. 
- Воде! - рече. . · 
Кад би могао да пм се отме. Побећи је немогуће. 

Али отети им се, бити слободан тренутак један. Тад не 
би био ни тvчеи. Погинуо би просто, као толики. Ско
чити опет неком за врат и ... nасти изрешетан, али не
измрцварен и неунакажен мукама и боловима . . . Јер 
не вреди остати унакажен, модар и жив. 

Али ни то га убрзо није задово~оавало. Није дово~оно 
поmнути тако, а не· задати им смрт, не откуnити се. Он 
даје живот да га не муче, али њих треба казнити што 
хоће да га муче, да му одузму живот, треба убити ма· 
кар једног од њих. Као Мића. 

- Воде! - рече Гинтер. Чим отнори око, почеће 
MYI<e. 

Није га тешила саест да ће га Мића, Борће и друт11 
осветити, да напо~оу није престала борба. Сам је хтео 
да спере са свог лица срамоту шамара, с руку стид те

лефонске жице којом је везан. И срамоту ударца моi<· 
рим· коноmr.ем и стајање уза зид и гледање у фотоrра
фију одраноr човека коме су бол и муке утиснули и ис
под каже, у безличне мишиће, нешто толико лично и 
своје да је само онај коме је бол нанет могао да се ос
ветом очисти од трi11оења. Нико дpyrn. Нико му друrи 
није могао да помогне. Ни победа. Бол припада само 
онима који су ra осетили и задали и њеrову беду може 
да отклони само освета мученог над мучите~оима. До 
њиие истраге. Ништа друго. 

Кад би било наде за бекство, право, не привидно 
које би донело поrnбију, већ право које би ra поново 
вратило Мићи, Борћу и осталима! Што би тад био и хра
бар и чедан. Ово до данас није било ништа, чиста лан .. 
rуба и ошљарење. Он сад зна много више о свему Hero 
пре. А није учио. Само је мучен. И зато је имао сад ви· 
ше разлога да живи него пре. Упознао је, видео ме
nријате~оа са стране која је људима непозната.· Веће 
познаваље непријате~оа, то је моrућност да му се вШllе 
нашкоди, да пре буде сатрвеи. То би хтео. Уништити га 
што пре. 
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Он се опет загрцну. Овог пута од воде која му уЬе 
у уста. 

-АХа! - рече Гинтер и опет се наднесе над њим. 
Глуnо. Глупо. Глупо. То је све. Никакве наде немам 

BШIIe .од живота. Само у смрти је има. 

21 

- С7дите! - рече Клаус увевшн га у ту пријатну 
собу КОЈа НИЈе, с клавиром и оном пастелном rарниту .. 
ром, подсећала. на канцеларију. Најмање rестаповску. 
- Извините за инцидент! Пушите ли? 

Понуди му цигарету, али приметивши да су Веко
вићу руке везане наопако, рече с негодоваљем које је 
звучала искрено: 

- Али, Гинтер, забога, одвежи му руке! 
Гинтер послуша и врати се прозору. Вековић про

трља зглОбове. Пушило му се. Али је знао из Миркових 
причања да од непријатеља не треба ништа примати. 
Не сме се. Клаус је већ пушно. Били су то вардари. А 
nред њим на столу шнбице и кутија. Пушило му се као 
никад у животу. 

То су наше цигарете! А оно што је говорио Мирко 
важи само за прилику КЗА наши laYIЏI муче наше 1Dуде. 
Клаус је Немац и ои ми нуди нашу цигарету, југосло
венску. 

И. пре но што ј.е и сам себи дозволио да је узме, дах~ 
вати Једну и брзо Је запали. »Ионако је то последља ко
ју nушим. Бели хлеб. Не, бели дим.« 

Клаус се живахно диже из фоте.ъе и доће до прозо
ра. Одrурну плаву, меку плишану завесу и погледа у 
небо. Вековић виде решетку. 

- Какво прљаво време! - рече - већ два дана об
лаци, облаци. Ви кажете јалови облаци кад не nада 
кшuа? Не? А како кажете за облаке кад доносе кишу? 

Али Клаус не сачека одговор. Продужи као да при
ча са пријатеЈоем. 

. - Март је, човек се нада лепом, а оно - облаци. Да 
Је и снег, било би боље. Мислили бисмо: истопиће се 
брзо, овако . . . Нема наде! 

Окрену се на петама и поће Вековићу: 

271 



- Има једна срnска посЛ'овица: Нека је _промена, 
кажу код вас, нека је промена, макар я на rope. Зrодаи 
ПСИХОЛОШI(И ПОдатак О души Народа? 

За разлику од Гинтера, он није гледао -~Jt.O я пре
ко у Вековића, ,није nокушавао да ra заnлаши. Њеrов 
је глас звучао nријатно, баршунасто. На тренутак би 
зажмурио или застајао несигурно тражећи nраву реч. 
Онда се окренуо Гинтеру и рекао му на српском: 

- Гинтер! Хтео бих да с господином поразговарам 
у четири ока! Пријатељски. 

Гинтер нечујно изаЬе. Клаус седе на фотењу суче
лице Вековићу и дубоко уздахну пре но што се завали 
затворених очију каО да га је савладао умор. Полако 
принесе цигарету устима и повуче дуг дим. 

-:- Знам - рече - ви нисте комунист. - Он застаде 
и оnрезно повуче још један дуг дим. - Али ви сте го
ворили о немачкОј Станици Слободе. Занимљиво. Поет
ски инсnирисано. Заинтересовали сте ме. Откуд вам 
све оно? · 

- Уосталом, то није засад IЈ3ажно. Изrледа, биће 
ипак кише. Шта сам хтео да вас питам ... Да. Ви сте 
одавде родом, Беоrраћанин? Свеједно! Чак и да нисте 
баш роDени ту, свакако сте дуже од мене становншt 
овог града. Мени је ово прво пролеће ту. Какв:< су про
лећа овде? Кишовита? Лета су у сваком случаЈУ страш· 
на. Таква жега. Неподноuиъиво. А је ли с пролећа увек 
као сад - облаци, облаци, облаци? Тмурно, несигурно, 
мутно, безнадно? 

Отвори очи и погледа у правцу прозора. Облаци се 
нису видели. Ни решетка. Преко стакла била је наву .. 
чена мека завеса од тила, а nоврх ње - светлоnлава 
плишана драперија. Али у тој пространој и удобно иа
мештеној соби горела је увек светлост. Бела и блага. 
Крај камина - nлава софа с малим сточићем и фоте
љама. Насред собе - ова гарнитура nревучена енrлес
ким платном с наштамnаним бледим јаnанским мотиви
ма. На поду - светли персијски ћилим. Клаус пружи ноге 
и дотаче Вековићеву циnелу. 

- Пардон! - рече исправивши се у фотењи. Затим 
угаси цигарету. - Хоћете ли кафу? . 

Вековић ие одговори. Клаус зазвони. Позави се 
војник. 

- /Џsе кафе. 
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- Ја нећу! - рече Вековић разговетно. 
Клаус се ла-ко трже, но климну rлавом као да одо

брава. 

- Ј~ ћу nоrшти обе. Навикао сам се брзо на вашу ка
фу. То Је ту скоро национално пиће, а ви сте поета. Ја 
мислим да nесник мора да сажима у себи све национаА
не особине, ~обре и рћаве. Срnски песник треба да воли, 
дакле, ракиЈу н кафу, немачки - mmo, не? Или вам 
се та моја мисао чини !Наивна? Можда - рече замис
А~ши се - можда сте 'У праву. Немци су ШIВOrmje, 
а Ја. - его, !Не волим mmю. Не могу ·М ra смислим. Но 
то Је можда што сам Рајнлан5анин. Чудан је створ 
чо~ек. Чудан. Јесте ли били 'КадrоА 'КОА нас у Немач· 
КОЈ? Јесте ли видели Рајну? Дивна река. Дивна. Без 
"\'ВРеде, лeПIIIa је од Дунава. Мада је н Дунав импо
зантаи ту код вас и ви га Беоrраћани мора да волите. Неки 
ми кажу да Срби nретnостављају Саву. Је ли то истm~а? 
Смешно. Никаквог ту поре!;ења нема. Сава је прњава, 
борнирана река. А Дунав ... Дунав, то Ћам је нешто 
сасвим друго. Дуиав, то је сила. Осећате да оу њеrове 
воде моћне и фаталне. Г де он извире? У Шварцвалду. 
V мрачним, тацитовск.им шумама извире и онако ситан 
и няк~ав одлучно к.реће свом ЦИ!оу. Пролази Немачку, 
АустрИЈу, Словачку, Ма!:iарску, Паионску низију, при
ма воде ·~.ногих река, и тече, тече, улази у Југославију, 
наnушта Је, да продужи до мора. Некад је море било 
У Вој"?дини. Али, видиТе, тај мали шварцвалдски Ду
нав НИЈе пост.авио себи ~о ЦИ!о Панонско, него Црно 
море. Оно. КОЈе зашоускуЈе обале богате житом и наф
том. И низе се зауставио. Провалио је тврда Карпатски 
венац, оборио Гвоздена врата и прокр"Шо себи пут кроз 
Бердап, својој судбини. Знате ли зашто неки Беоrра!:iа
ни претп'?"тавњају Дунаву ту јадну Саву без историје 
и амбициЈе? Веле, како ми кажу, Сава је јуrословенска 
река, а Дунав је шваnски. Смешно. Чисти анахронизам. 
Ко не види да су арощла времена уског нациОНаАНЗll!а 
и шовинизма тог he прегазити, шта кажем, тог је вре
ме ве~ прегазило. Време и историја. Право да вам рек
нем, Један од разлога због ког су ми комунисти били, 
упркос извесним ';ЬИХовим заблудама, кудикамо ближи 
од националиста Јесте љихов интернационализам. Они 
су бар видели битио: двадесети век- то је столеће ин
тернационализма. Не налазите ли? Уверен сам да се 
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слажемо, не морате ми нmnта рећи. Ми се не слажемо 
само у томе, ја осеhам да ћемо. се сложити у низу ства· 
ри. Ми и ви- ·МИ смо данас једини 1оуди прогреса. Да 
сам рекао Вујковићу или Драrом Јоваиови)iу - зНате 
ли их? Сигурно их знате, то. су стари антиКомунистичкИ 
.полицјоти - Аа сам њима рекао то што вам сада при· 
ч:ам - они ме не би разумели или би ме поrрешно ра· 
зум ели. Можда би се и увреДИАИ. Ј ест е, увреДИАИ би се. 
Јер и они интимно више воле Саву од Дуиава. И, види
те, ви сте прИМiiЛИ као нешто сасвим природно то што 

сам рекао да је Рајна лепша од Дунава, јер је то и бли
зу памети. Вама, али не и њима. Они не .схватају да су 
обале Рајне оnлемењене вековним стрii.-Ьивим радом. А 
вама је већ у крви основна Марксова теза да рад ствара 
.вредносm, али и леnоту. Ви то као уметник знате и без 
Маркса, зар не? А они, моје колеrе, то не знају. Мислим. 
Драги Ј овановић и Вујковић. Страшно су то заостали 
toy ди. Примитивци. Батинаши као овај мој добри Гин
тер. Див~оак је он. И мени је драго што сад не седи ту 
ншw од њих, :неrо само ви и ја. Ви ме одмах разумете. 
Ја то осетим по начину на који ме ћутећи rледате. Ви 
знате каква је· наша хемијска Шiдустрија. Прва у свету. 
Ми nроизводимо ћубрива, фосфате, све што је nотребно 
по/DОпрИ!Вреди. Зато, иако је наша зем&а nескуша, а ва
ша - црница, ми добијамо дваnут вmne жита по ·хек .. 
тару. Леn је живот тамо код нас. Цивилизација је иnai< 
значајна ствар. О, не бркам ја цивилизацију и културу, 
али сам, заједно с вама, против оних који се, из мисао
ноr конзерватизма, презриво односе према плодовима 
цивилизације, а овамо се, у пракси сваке две-три годи
не селе у комфорније станове. Не знате ви шта је у том 
-поrледу досад учињено код нас. Ми већ ИМЗЈМ<? кућа без 
прозора са електричним инсталацијама за чишћење эра
ка и темперирање: лети- свеже, зими- топло. Ја ста
нујем у таквој једној кући. Да видите само моју кухи
њу. Дивота. Све је уrраћено: IIАакари, етажери; аnара
·ТИ за пра:ње рубЈоа и судова, резање лука, Јоуштење кром
пира. Ловци аутоматски оигналшпу кад је јело зrото:в-
Јоено. КуварiЩа слуша радио и чита лоше романе. Но 
то је ствар укуса, али она просто нема посла. Једном 
.речи, код iНас је све чисто, уредно: зелени паркови, ас. 
фалтиране ул1Ще, уредан и удобан саобраћај, комфор
не и пристуnачне виле. А и жене су нам примамљивије, 
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без увреде. Ваше су красне, имају ватрене тамне очи 
живе, слободне покрете, лелујав ход и. уједно нешто хај~ 
дучко . . . rипко .. : Не, nрекрасне су. Али не негују се 
довоЈоно, не купаЈу се два·три пуrа на дан. А женама то 
треба. Не мислим да се не би куnале кад би имале Шl· 
сталиране бојлере у куnатилу . . . кад би имале наша 
купатила .... Али ето, немају их, на жалОст, и зато, доз-
волите, претnостав..ьам наше жене. Извините, ја сам се 
расnричао .. То ми је слабост. Али верујте, ви ми уливате 
повер_ење, без . шале упркос нашем како да кажем ..• 
наШОЈ ситуациЈИ и улоrама које су нам, мимо наше ЛИЧ· 
не во..ъе, нам~ене. Но, шта ја моrу, ја сам човек, веро
-вали ИАИ не, Ја сам човек имnресија, осећања; ја сам 
маштало, Сања.лiЩа иако не IШшем песме. И пред -вама 
не осећам никакве ... хемунrе ... цензуре ... Ја слобод
но причам шта ми пада на памет, знам да ћете ме увек 
правилно схватити. Слутим да сте сличан мени и не 
стидим се. О чему смо rоворили? Да, о куџатилима. Ви
дите, ви бисте моrли да ми поставите nитаље .•• неуrод. 
но ~тање: »:Добро« - моrли бисте ми рећи - »добро, 
кад )е ~ве то тако како rоворите да је у Немачкој, заш
то сте Је напустили? Другим речима: Шта ту тражите? 
~и вас нисмо звали-!« И, верујте; ако бисте ме то IШтали, 
Ја бих поцрвенео, ја сам већ поцрвенео. Јер не бих знао 
шта да вам одговорим, као што не знам ни сад шта да 
-вам одrоворим, сад кад сам замw.::лио да ме то можете 
nитати. С којим nравом живим и делам ту? Ви ме,- до
маћини, нисте звали. С којим вас nравом ·хапсе моји 
'!оу~? Јер, ви сте ухаnшени. Моји су tоуди nолицајци, 
а Ј~ сам њихов шер. Ја нисам ваш nријате..ъ, већ не-
приЈате..ъ, не? НеприЈатељ се мрзи и презире. Знам ја то. 
Ви ме ~ пра:вом мрзите и презирете и ја то схватам, а И· 
пак НИЈе ми право, осећам Аа ми се чини неправда. · 
. Клаус није .мењао тон. Говорио је пријатно, rлас му 
~е текао· мека,. речи се слаrале у обле, заокружене, при
Јатне реченице, што му је и самом, вероватно, .ЧИННАо 
~а.дово..ъство, поrотово што је ·и сам стицао утисак да 

Је nрвобитна Вековићева риr:идност попущтала. . 
- А ипак. с правом ме мрзитеl - понови - на ва .. 

шем месту ја бих био исти .као и ви. Можда и не бих 
би~ тако храбар и чврст антифашистички борац, јер се 
МОЈИ Јоудски квалитети не моrу да мере с вашом· упор
ношћу, алн ја бих мрзео окуnатора интензивна· и дубо-

18' 275 



ко. То је природно. Не протесrујте, молим вас. Ја ваы 
не ласкам. Нисам песник, већ поЛЈЩЗ.јац. И не ласкам 
ни себи I<ад кажем: добар nоЛIЩајац. Не мислите да 
сам зат~ слеп и неинтелиrентан или необјективан. На· 
прот:ив. Доба.р поАШtајац је, ОИЛО!d nрИЛ!ИIКЗ., психолог 
и ма колико то парадоксаи\но изrледЗ!ЛО - хоумооист. 
Да. Хуманист. Малочас вас је мој човек изуда~рао. Знам. 
И изв.ињавам се. 

Он застаде, погледа први пут паж..1Ы1В0 у Вековића 
и обори главу. . 

Ућу.rа и замис.ш се. Онда полако уста~де и поново 
при15е прозору, размакиу завесе и nогледа оnет у насу
морено небо по ком су, rоњене ћуД!DИВИМ ветром, мра· 
виљале разбијене масе облака, вatoajyliи се једне преко 
других. 

- Облаци. А ICIШie нема. 
Окрете се Вековићу, али остаде код прозора. 
- Јесте. Дошао сам незван у ову зеМ~Dу. Шта да ра

д'И'М? Xan.,_. Мучим. Убијам. Пре но што сам стигао 
овамо то да радим, бавио сам: се и rорим. послом. Бацао 
сам бомбе на мирне rрадове, сејао пустош и смрт. По
сле сам умарширао: nалио, робио, II!оачкао. А ви? Ви 
сте се дигли у име правде и слободе, у име дивних иде
ала Ви сте диван човек. Племенит, несебичан, пожрт
вов;"., Хiрабар. Знам. Храбар кажем. А ја? Ја вас хап
сим, тучем, :кињим, убијам. Аомим вам тело, крШИ!М ду
шу. Зашто то чиним? Јесу АИ моји идеали равни ва· 
шима? Носе ли леnоту и правду? У име чега ароmрам 
себи право да сатирем човека и кињим њеrов понос? У 
име немачке правде? Квачt Па зашто онда то радим? Је
сам ли ћаво? Садист? Квач! Па зашто не седим код ку
.ће? Тамо је лemne него ту? Тамо оу ми деца, жена, гро
бови мојих. Тамо ми је све и ја сам увек тамо, па био 
где био. А зашто шtа.К нисам тамо и зашто, зашто радим 
то што радим? То зло. Зашто? Немојте мислити да мн 
је лако. Није. 

Стид ме је. Не верујем у душу, али волео бих nоне
кад да је има, да бих био проклет. Ј а не сnавам. Ј а се 
мучим и rризем. Мене сав тај светски хаос и ужас боли. 
Ј а nроклиљем себе и своје германство. Бержински ... 

Клаус се лаrано саучеснички насмеum и рече тихо: 
- ... Велики је то човек био. Вемпш. Бержински 

је једном рекао: »Неко мора да изноои. и кибле.« Хтео 
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је да КЗIЖе: IНei<O мора да убија у шrе револуције. Та
·чно. Ви не знате колико је то тачно и ја бих само до
дао мислећн на себе: •Неко мора да буде извршнн ор
ган прогреса«. Немојте ми се подсмевати, 631р ви немој
те. Доста је ионако трагичан мој положај! Знате оно: 
•Слобода је сnознаја нужности«. Хегел. Моја трагедија! 
- викну одједном и забаци своју уморну, леnу главу, 
правилну и глатку као белутак. Онда се стресе и про
дужи нешто строже; 

- Чиним зло. Та cтpaimla Хегелова мисао, то је бич 
који ме гони да ради добра чиним зло. Знам. Знам. Марк
систи су nребацнли мом учител,у да је идентификовао 
nруску чизму са иужношћу која је nрогрес. Енгелс и 
Меринг, мислим, замерили су. му кукавичлук, шписбир
герај. Слажем се донекле. Слажем. Нужност није пру
ска чнзма, већ борба за nрогрес. И Енгелс и Мерш<г 
били су, као и њихов yrnrre.ъ Хегел, моји земљаци. Ка
жем да има Немаца који. не идолизирају чизму крат
ких сара. Они верују да су Хегелови ћацн дали лекцију 
старом професору. Понекад и квочка треба да учи од 
пилади. Али не заборавимо да је, иначе, квочка памет
нија од њих. Мислите ли да је Хеrел био ПAa.:IIIlDИВ чо
век? Пла.ш.tоив Хеrел који је, док су његови врm:њаци 
гинули ратујућн против Наnолеона; заnевао Марсељезу 
јавно, nред љиховим огорченим очевима? Мислите ли 
да бн он прогласио ону јадну милитаристичку пруску 
монарх:ију за нужност да је у оно време било друге иуж
ности? Историја му је дала за право. Њему се, будите 
уверени, срце цепало, душа му је крвавила, али он је био 
најпаметнија глава оног времена и шта је могао? Шта? 
Реците. Шта је могао да уради један тако снажно про
доран и готово nророчки дух? Да дозволи да га nод 
батинама убије један бркати фелдвебел? Да чигава ....,. 
гова велелеm~а и чудесна филозофска ,конструкција оде 
у старо гвожЬе? Да семе његове револуционарне мисли 
не уроди nлодом? Тешко је било старцу да слуша при
говоре својих бивших. ученика. Претешко. Био је му.;; 
Арији од њнх и видео даtое. Упркос болу и увреди које 
су му касније марксисm нанели, могао се тешиrи: да 
нисам сагнуо шију и nо1оубио руку коју бих најрадије 
одrри:зао, моје би књиrе би.ле спаљене, моја би мисао 
остала да чами без искре у каменој ћутњи и ја не бих, 
nоносан, дочекао да ме синови мога ума тако блате и 
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тако np,o"ajy. Они су ме разумели: Јесу и нису. Енгелс 
је мој роћени син. И Маркс, Ј евреЈ"" из _Трира, и о;н ми 
је син. Ја их воли:м. Они IJJIIЖY бак.ъу КОЈУ сам им Ја по 
цену своr личноr револуционарног_ достОЈЗНСt:В~-· сачувао, 
отевши је nруском мраку. Ја _сам себе жртвова~ и ме-: 
ни то, можда, нико никад неће пр~ати. А.ли Ја ~· 
захваА>ујући једној опор-rунистичкОЈ интерnретаЦИЈИ 
свог текста. сачувао катедру и· књиrе . и стекао уч~е 
који ће продуж.нти rде сам ја стао Јер сам морао да 

станем. 
- Разумете ли ме? - уnита одједиом Клаус и пот

леда продорно у Вековића, али не доби одговор. Очшо 
иеэадовољ.ан, продужи: · 

- Сурова сатраnска, цокулаапка, фелдаебелска IIP1I" 
ска нужност натерала је Хегела да полус~ .. Формално. 
Не у бити. Маркс и Енrелс су доказ да нИЈе У ~ити по
пустио. ПовивiiШ rлаву nред rнусном.Фр~ершџ<Јанском, 
реакцнонарном нужношћу, поднrао Је НЗЈреволуцнонар
ннју филозофску зrраду свих времо:на, rр~озну пак
лену машину која •ће иnак, на краЈУ краЈева, сруiiШТИ 
сваку руrобу и свако наСИЈое. Громобран лојалности ко
ји је ставио на врх своје мисаоне зrраде ~ заштитио га 
је и эаштитио ју је од пруских громова и сачувао и њу 

и њеrа за бота времена. . . · 
Ето, то је хеrелијанска леКЦИ.)а. Њу, :на жал~т, нису 

разумели иајбоЫ< њеrови ученици. Они су краЈ ње по
днrли своје зграде. Прву, па друrу, па трећу· иитернацњ 
оиалу. Кажу и четврту. Шта је остало од њих? СтаА>ИИ 
је распустио трећу. А четврта? Јшџ је то магла, rоспо
дине. Четврта је још у повоју. ААИ _...е ли се из цра
шине, и она ће бити ~трта. 

Само је Хегел nравилно оценио временску силови
rост пруске нужности. Само ју је он схватио. Н~ значи 
да ју је волео, да се помирио с њом. Не, био Ј~ сам~ 
њен велики црв. С .марЫ<ВОМ уnор':ошћу nунио Је СВОЈ 
мравиљак лннамитом. На врху ~ ЛОЈалнИ rромобраи. Да. 
То је био Хегел. МисА<Ите ли да ја као Рајиланћанни во
лим nруску нужност? Али шта моrу? Прикл"'!'ам по х"' 
rеловски главу, идем куд ме шаА>у, У ШnаниЈу, У По;">" 
ску, у Француску и Норвешку, у Грчку, у ЈуrославИЈУ· 
Иэвршујем нарећења. Савесно. Веле да М!И Немци ужн
аамо у савесном ИЗ:Врша:вању нареDења. Извршиrи на
реDење је нужност. А нужност- слобода. · ( 
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да' нисам Немац, био бих што и ви, комунист, а не 
фашистички полицјот. Био бих оmурно што и ви, јер 
би ми неnознаваље правог карактера пруске нужносn1 

понудило друrу, праведнију моrућиост слободе. Али ја 
сам то што сам, не само зато што сам Хеrелов з~ак 
него и зато што ја, на жалост, не видим да је човечан
стВа кадро данас већ да оствари слободу путем који не 
би био до краја хегеловски. Кажем на жалост јер имам 
слабост за романтику, умем да уочим лепоте вашег очај
нички vзал у дно г геста, • племенитост пожртвовања и 

смрти за идеале. Али .Немац сам. Дакле, на жалост. Та 
друrа лепа светлост, ваша, није још нужност. Она је~ 
убе!;еи сам, фатаморrана нужности. Волео бих да то 
није и да је ово што ја радим, та пруска, ропска бар
барска неслобода коју намећем, странпутица и обмаи~. 
Али изгледа да је обрнуто. А онда? То! Треба то радиm, 
драги мој nријатету, радити то што ја радим. 

Извините, мислићете да иронишем. Ви сте мој хап
шеник, а не драrи и не - пријатељ. Тако то изгледа.. До
бро. Ја гласно размипњам, али разМИIШоајући тако на
глас, ја вас посматрам врло па..ж.tttиво. Ви сте веома упо
ран човек. Непоколеб.tЬИВ. Све што сам вам говорио слу
шали сте, али сте у себи од почетка унаnред одбијали 
сваки мој архумент. Стреле мојих разлога не доiШру до 
вас. Ставили сте на ум панцир одбојности. Ви cre одлу
чили да не говорите. Може вас ГШiтер, који друrо не 
зна, мучити до смрти, ви нећете проговорити. Ви ћути.:. 
те све време. А ја сам формално, а можда и стварно, 
силом нужности -·ваш непријатељ и моја је дужност 
да вас натерам да говорите. Али с пОЗIЩИја с којих ја 
ИН11WНО пред вама. посматрам кретање живота, ја ваш 
неnријатељ. нисам. Волео бих да нисте тако тврдоглави~ 
да· сте приступаtЩИ мојим разлозима... Ох, боже, за: 
што нећете да схва'Iите нужност? Шта могу? ... Шта мо
гу, за име божје, шта моху, ако не будете хтели да уви~ 
дите виталност и ужасну силу нуж.носm која нас је ра-. 
сејала од Тобрука до Лењииrрада да коnрцајући се и 
сами у смртним мукама, гриземо блато и унШ!lтавамо 
земље и цвет земљ.е - љ.уде .. Такви ди:вни романтични 
хероји, такви .tЪУАИ као и ви што сте, испречили су нам 

се, одолевају нам, задржавају нас, такви љ.уiЏ!l., бољи а 
-паметнији од нас . . . Биhе унШII.тени. Ви не знате оно 
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што ја знам, ја, Немац, који сам рЗЗМ1Шl!DаО мноrо. о 

свему томе ... 
Послушајте ме! - рече КлаУс 'IIИIJle, интимније - са

чувајмо добре људе за касније ... Још није време .... Жа
лооно је да човечанства остане без ов.оје природне ели
те. Грех је то nрема слободи, којој, упркос свему, иде
мо. Грех. в,идите, ја сам до краја искрен nрема вама. 
Већ ово IUТO сам вам рекао било би довољно да ме скра
те за rлаву. Али чујте: и ја мрзим Хитлера. Дубz..:,е но 
ви. Исконскије. Ето! V вашим сам рукама. Кажете ли 
то Гинтеру, ја сам готов. Али увидите! Данас нема силе 
која би се испречила Хитлеру. Нема. Хеrел је то знао. 
Хегел. Ожуд? - рећи ћете. Откуд кад цело човечан

ства ... 
Квач! Били смо расцепкани, служили у свим вој

скама, лихтенштајнски кнез је столећима живео од nро
даје својих поданика. После Наnолеона та продаја је 
чинила основну ставку буџета кнежевине. Немци су m
Н\"ЛИ на свим бојиштима, под свим заставама и јели· свој 
суви тацитовс.ки кромпир и rmли своје тацитовско IIИВО 
и тукли се и rину ли и, rинући с оца на сина и унука, 
nролазила су столећа док ниоу успели да себи јасно по
ста,ве nитање, које су Французи у овом рату исувшпе 
брзо поставИА!И себи, IШтајући се: »Pour qui« и >>Pour
quoi«, исувише брзо да би се моrли успешно да бране и 
одбране. Немци су се то заmпал-и у nрави час. Зашто 
гинемо и убијамо вековима? »Warum?« »Fiir wehn?« За 
војничку плату? За врч пива и обареи кромпир. 

Ратници су сурови људи· и кад не ратују, кад се 
wале измећу себе, али и кад paзм.ИIII!r:Jajy. С колена на 
колено nреносе они као свој интелектуа.л.но-морални ба
rаж неколико грубих вицева и неко.лшrо сентенција о 
верности и дисЦШIЛИНИ. Али кад оу оолдом IIЛаћени rер
мански солдати сазрели до тоrа да поставе себи rшта
ње: Зашто гинемо и убијамо, за врч nива и обарен кром
пир? - одrовор који су, на основу oBor степена интели
rенције и морала себи дали, моrао је бити само један 
и гласио је: за туD рачун! И кад им је то посТало јасно, 
заКIDучили су да одсад треба, дакле, да ратују за свој: 
јер тад ћемо имати mша до бесвести и кромпира дQCИII'a. 

Друrо се није могло очекивати од вој!IИКА. Звали 
су се ФридРИХ. И кад нису били Велики. Реч Krieg не 
значи само рат. То је rлаrолока основа од kriegen, што 
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значи добити. Та асоцијација је за нас Немце тако ре
ћи присилна. 

Замислите: племена и народ који ратују вшие од 
две хиљаде rод.И!На из дана у дан! Какав је то трешm:r 
и какви су то све војнички рефлекси дисциплине, пода· 
ничке верности и неустрашиве трудо~оубивости. Јако
бинска револуција и касније наполеонски ратови овен
чали су ~лавом Французе, али нама су отворили врат· 
нице тра~не моћи. Почели смо да стварамо индустрију 
с енерrИЈОМ вековима акумулираном. То нам је била 
историјска шанса. Искористили смо је. Будале су нам 
се подсмевале. ~ 1870. тукли смо Наполеона III, Кому
ну. и створили УЈедиљену Немачку. Кажем »МИ«. Ми 
Р.аЈнлан15ани не. Али Пруси. Бизмарк, Клаузевнц, Молт
ке. Р.ат 1914-1918, с њиховог стајалишта, био је проба не
мачке снаrе против целоr света. Проба. И Хитлер је из
вукао потребне поуке. Резултат видите и сами. Конm
нент смо поразили као од шале. У Русију улазимо као у 

сир. Да.нас смо пред Аењинградом. Догодине смо на У
раду, у Сибиру, преко Ааманша. Али и Африку ћемо при
грабити и сву Азију. А онда .•. А онда ... оплодићемо их, 
орrанизовати, свуда дићи индустрију. И неће бити пот
ребно дуrо времена, за десет rодина, мОжда и за мање, 
преко свих пет континената пружаће се асфалтне тра
ке. Заборавио сам Америку. За две-три године биће и 
она на коленима. Ј едноr лепоr јутра прекриће небо над 
Њујорком облаци. Облаци штука... Нису то утопије. 
То је скора будућност. То је нужност. 

Дужност је сnознати је. 
Вековић ra је rледао и сад први пут помисли: »Уда

ри?е!« и ОК:упи се. Али Клаус, који му се, не rестикули
раЈући али говорећи приближио, застаде за тренутак н 
Једва се виДЉ:иво насмеши. Да ли збоr Вековићеве мис
ли коју схвати у лету? 

- Р.ећи ћете - продужи - рећи ћете: у реду. Немци 
хоће да заrосподаре светом. Али ми који нисмо Немци, 
ми 11реба да то сnречимо. Јер какве nерспективе имају 
онда народи, какве- радничка класа? 

Одговарам вам. Прво: не вреди се опираm Немци
ма. Данас је то доцкаН. То се могло пре, 1933; можда још 
1937 ... Но учињена је грешка. Р.ајх је сувише ојачао. 
А дРуго: перспективе за радиичку класу и уопште ... 
nерсnективе су на нашој страни. 
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Дозволите. Почећу од јединства нације. Данас омо 
сви један монолит. Али nосле победе над светом, ово 
наше тупо и неинтеАИrентно јединство, та издрилована 
дисциnлина има да нестане . .!Ьуди. ће nрогледати. О_трез-
ниће се. Постаће разборити. Пробудиће се уСIIавани кла
сни антагонизам и основне класне супротности епохе и 

у оквиру немачког народа-nобедника. Јер ће nриликом 
деобе nлена богати Немци пршрабити себи лавовски 
део, а раја, како сам чуо да ту драстично али слпкови~ 

то кажу, раја l'ie ударити голом задњицом о rолу леди· 
ну. То се неће моћи сакрити. Данашљи Folksgenosse nоо
таће оnет nролетер. Концентрација каnитала достићи ће 
I<Од нас тад фантастично размере. У крилу nоретка ро
диће се његови гробэ.ри. Пролетаријат. Орi'ЗНИЗОваће се, 
можда, на основама друкчијим од лењинских. Ко зна? 
Немачка радничка класа ће, можда, једним ударом ек<:· 
nроnрисати ексnроnријаторе. И nобеда револуције У 
Немачкој биће nобеда у светским размерама. Радио-Бер
лин упутиће тада поруку: »Свима! Свима! Свима!«, али 
то више неће бити ТаАас с nериферије света, неrо из ср
жи њеrовоr центра. И сви ће се nролетери дићи свуд на 
ноге. Светска револуција биће остварена. Знате ли оно 
Лењиново: »Јуче - рано, сутра - доцкан«. Све је у то
ме. Спознати прави час. Ви га ту нисте спознаАИ. 

Пре пет· roдm1a рекао сам последњем комунисти с 

којим сам разговарао у Немачкој: »Шта журищ nрија
те/оу? СтрiШ се. Помози сад да се победи свет, после ће
мо заједно, ти и ја, поћи у последљи бој. За победу свет:. 
<:Ке револуције«. Схватио је. Сад је јед"" од наших нај
бољих IШЛота ловац:а. 

И ви ћете схваnпи. Вама је то теже, нисте Немац, 
али :ви сте зато човек Шiтелиrентан и храбар. Распода· 
жете мудрОшћу искуства. Ј а вашу поезију не знам и 
врло ми је жао што је не знам. Чуо сам да је неки це
не, мноrи - хвале. Ја видим јер сам психолог, да сте и
зузетно интелигентан човек. Зато вам тако и rоворим. 
Пуr ка .социјализму, на жалост, води преко немачког 

господарства над светом. Нужност прве етапе јесте на
ша nобеда. Пророчки дух Хегелов је то схватио. ПрИI<Ао
нио јој се. Утолико пре то треба ми да учинимо. Лакше 
нам је ипак· но Хеrелу, све је даiНас јаr...није но пре сто 
година. Нисмо, далеко од те победе па, према томе, ни_ од 
раскре:шще која ће за њом доћи. Од светске револуције 
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дели нас десет година највшпе~ Колико година имате? 
Пе.десет? ·Замислите, хеј, замислите: имаћете шездесет 
r:ощна тада. То су још увек лепе године. При· тадањем. 
стању науке и човек од 60 биће млад човек ... 

Вековић устаде, Клаус га nогледа и ућута~ Једио 
време су се гледали, тек Клаус чу први пут Вековићев 
хра.nав, мумлав бас: 

-Доста! -рече Вековиh- све су то глупости не
достојне лобијања. 

- Како? - зачу,щ се-.Клаус - колико вам је годи· 
:на, извините? 

• - Мени је <:Коро шездесет година. А· с обзиром на 
стаље ваше науке данас, за ншnта не rубим ако. и саА 
умрем .. Али ја МИ<:ЛИМ да схватате да ми је ја<:но да го
дине нису важне. Ни сnорне. 

- Шездесет! - викну Клаус зачућено - не· би ВЗ>< 
нико дао више од педесет. Утолико пре што је и ваша 
изјава :младићка, не налазите АН? 
-Не желим вшпе да вас слушам!- рече Вековић. 
Клаус диже намрштене обрве, алн Гинтер се . нечуј

но појави. На истурен:им прсима, исnод раскопчане до. 
ламiЩе, видео се завој. Клаус уздахну и насмеши се. 
Вековић nоми<:ЛН: »Сад ће дотући«, 

- Разумем ваше скрупуле. Ви сте частан човек. А.tш 
дајем вам сат за размшп!Dаље. Како не схватате да ја 
озбИtЬно. са вама rоворим? Ја од вас не тражим ншпта. 
Само да ме схватiПе. 

Он поrледа некако нарочито у Вековића, као да му 
хоће да даде на энање како неће да. rовори о .. свему то
ме nред Гинтером. Гледајући га тако, рече на крају: 

. - Доћи .ћете за један сат. Убе15ен сам м ћемо се 
тад сложити у свему. То је све што хоћу од ·вас,· да· ра• 
зуме_те шта је нужност данас. То само. Слобода ·прШiа~ 
да онима који то схватају . 

.Гинтер га ухвати исnод руке и рече му на свој МР' 
ЗОВО.tЬНИ НаtПtН: 

-Идемо! 
ПроАазИАИ су кроз празне· ходнике осветљеnе цр

ним .сија.Мщама. Пред сваким. завојем fшtтер би. та за· 
држао и .провирио за углом да ви.ди има ли коrа у мра· 

JfY ходника. Прошли су тако једиом nоред стражара ,ко, 
ји је целим телом притиснуо уза зид мршавоr .. затворе
ника. То је све што је моrао да уочи: мще. :му је било 
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сrиъоштено уза ЗliA, а светлост је светлела самом сен~ 
ком. Било би тешко препознати и пријатеља ЛIЩем ок
ренута мени, а камоли непозната човека тако nрибltјена 
·уза зид и nоклоrиъена телом стражара. 

- Брже! Брже! - рече I'Иiнтер. 
Проћоше nоред отворених врата јако освет!Dене ~ 

бЈЩе у којој је ра,А:Ио-телеграфист емитовао. 
- Затвара ј 1 - промр:М.Ьа I'ш!тер у пролазу и оп

сова - Donnerwetter! 
На крају спрата, пред степенmnтем, кщчар отвори 

раштеле, спустише се низ стеnенiЩе и изаЈ5оше у уско 
двориште одељено високим зидом од затвора. Пред Ма
лим дрвеним вратима, јако освет!Dен. рефлектором, стра
жар цецну петом о nету и зазвони. Буша се одмах по
диже изнутра, у њој заколута мутно рибље око. Ужур
бана лупа алки и К!оучева била је знак да је унутрашњи 
стражар препознао I'ш!тера. Ућоше у осветљено двори
ште. Попевши се преко цигала и камења још нераскр
чених (баш- је тих дана вршена ада.пrација некадашњеr 
затвора Државног суда за потребе Гестапоа). Неколико 
рефлектора уперених у rолу фасаду затворске зграде 
избушене тамним прозорским рупама чинило се да пу
цају у њу, да је руше. Закључавши за њима врата, К/оу
чар уrрча, не поrледавши их више, у стражаршщу, одак~ 

ле се чуо телефон. 
- Поручник Гинтер! - викну убрзо затим - тра-

же вас! 
Гинтер се окрену: 
-Мене? 
- Капетан Клаус. 
Гинтер пусти Вековића, али се одмах покаја, зраm 

се и повуче га за руку. То наведе Вековића да б!ЩИ пог
лед пут гомиле цигала крај зида у· дну тог малог унут
рашљег дворшпта. 

Али I'ш!тер га уведе у стражарНЈЩу, и, эатвор1111 вра
та, узе сл ушалицу. 

-Гинтер на апарату! 
Кроз слушалицу забруја пријатан КлОIУСОВ глас. 

Гинтер је слушао без израза, али се убрзо намршти, и 
како су речи продирале јасно кроз слуша.лиЦу, он у не
доумици погледа Вековића и рече, пошто диже руку 
према вратима: 

-Напоље! 
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Вековић изаће са стражарем и обазре се око себе. 
На двадесет корака дизао се зид коЈи је одвајао затвор 
од Дечаи:ске уАIЩе. Још јуче му је, пролаэећи овуда, не 
зна :како и зашто, nало у очи да нема CIIOIDНer стража~ 

ра на у лици под зидом. Он погледа стражара који ra је 
гледао. · 

- Колико је сати? - ymrra. 
Стражар погледа у сат. Вековић се саже, зграби ци

rлу. не ра.<ЈмИ'IIЈЉајући удари њом стражара и, не освр
ћући се, појури ка зиду. Qдскочи, али не дохваm њеrов 
руб. Окрену се, Гii<Нтер је излазно из стражарнице. Ве
ковић се, очајан, одбаци још једном, дохвати овог nv· 
та храпави руб .зида с два прста, уоое да ra дочепа и 
другом руком, сад једаЈН трзај, не, јаче, још једанпут, 
тако, ликовао је, САободан је. Главом изнад зида _видео 
је улЈЩу, зграде Анкера и Паба. Влајковићева. Алексан
дрова. Скупшти:на! Обрадовао им се као пријатељима 
које ниј~ в-идео столећима. А свеrа ј~ три сата у затвО.. 
ру. Већ Је заљу!Dао те.\о спремно да се вине кад осети 
ужасну САабост. неочекивану тежину целоr трупа и па~ 
де. Као да је неко други пао, не он. Њеrов је поtлед био 
nун градских у АЈЩа и кућа иза зида. 

- Donnerwetter! 
Гинтер је cmrao у последљем моменту да се баци на 

бегунца, да дочеnа тело у трену силовитоr замаха којим 
·би се пребацио преко зида; да га дохвати за пеш каnу· 
тића и да се, држећи ra rрчевито, обеси, с.купивши 
ноrе. 

Пали су заједно. Вековић је ударио ПОТИ!оКОМ о ка
мен и опет прокрвавио, Љ\И Гинтер није ,могао да се са· 
влада. Полеже по њему и стеrнувши ra свом снаrом за 
грло, сrаде да га бесомучно удара по глави дршком 
свог маузера. Израњајући из таме с појасом за спаса
в~е ·начињењим од Оштроr неподнош..Ьивоr ·бола, Ве
ковић је чуо једш познаm, пријате!DСКИ тлас. 

- Не, забога! 
А nосле још једном чудну, громадну и болну реч: 
-Фрактура! 

· Глас није преnознао, а и како би: свуда је тама, ду
бока црнина која плаче као удовица и јецајући говори: 

- Да ми је чеТрдесет пет rом<На, да ми је четрдесет 
и пет година. Да ми је педесет! Педесет! · 
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Ј ел ка наступа за трн дана, прекосутра ће проба тИ 
с оркестРом, а данас ће још дефинитивно 4а из~с>дули
ра пасаже леве руке клавирске партије ове токате v 
ха-молу. Лева рука јој још ннје како би хтела. Никако 
да извуче оно што би могла. 

· Јелка свира, застаје, враћа се читавих десетак 
тактова уназад, и кад стигне до места које лева К~тР~ 
пунктирајући прихвата н треба да развије у бескрајно 
снажну и потресну тему ствараља света, она. nрестаје 
да свира, nрекида, не може, не полази јој од руке и све 
Зато, све због оног јутрос . . . Али она је упорна.· Зна 
шта хоће. Он·а би хтела да изрази, одмаХ после оне тр~:
оле, да одмах после те триоле каже сав смисао Мотива, 
који се ту заправо и открива први пут у својој узбуд• 
љивости .. Она би хтела да ту публика ·заnлаче, да Она:, 
свирајући, зачује јецање у сали кад преко целОг оркес
тра и оног· што ће да ваја десна рука, одшкрине двери 
и омоrући људима да доживе небеса и сазвежћа испод 
божијег nреетола, цео космички rРч у часу кад Из ншп
тавила настаје свет звери, ~оуди, брда, мора, све, гуште
ри, ту.бав, мржња ... Али зашто јој је Мића онако. без" 
бразно рекао: »Издајник« и рекао да с »изДајницима не 
разговара«, а нИје јој објаснио шта је то издајник и шта 
је то она· издала. 

Она је уметница. Она свира Моцарта, Ваrнера, 
Брамса, свира Бетовена и Баха, она за. три ,Аана има да 
Даде концерат заједно с Бечком филхармонијом .. Поно
вић'е ra н за нашу домаћу nубмm<у на Коларчевом V.НИ
верзнтету. То она ради. Зар је то издајство? 

Она .у ·овим заиста у;ж.асним и глуmrм ратним .Дани;
ма Дон.оси ~оудима утеху и леnоту и отвара им поГлед 
на васиону у. тренутку љеног ствараља и помаже им да 

се сазнају, оnЛемене, nостану боЉи, мање сурови, човс
чнији. П~дсећа их то~атом коју, је намерно тр~ила 
да свира: на то да су сви IDYIЏII. браћа и да овај свет 
није створен ·да би било бола и суза и крви и да би се 
људи убијали меЈ;усобно. 

А све је то Она nрво и чула од Миће. Био је против 
бола, nротив рата, био је. nацифиста н шта она друrо 
и ради него то што је од њега научила; свирајући, она 
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се бори за братство свих ~оуд:и. Ако се неко променио 
од оних љихових дана, то се није она променила. Мића 
се променио. И ако је неко· нешто издао (али она никад 
не би уnотребила ту сурову и rрубу реч), то је Мића из
дао снове и машту своје младости, постао груб, заrри
ж~н, узак, прави обичан мужјак који сматра да све пос
~ОЈИ на свету зато да би 9-н могао да гази тај свет за
Једно са свим што nостоЈи •на свету, да би могао. да 
врећа и ниn;одаштав.а све ~оуде и њу, уметнЈЩу, место 
~а се он ЊОЈ обрадуЈе као што се она обрадовала њему 
Јутрос, lv!-ecтo да је пригрли и да заједно, руку nод руку, 
прошетаЈу у~ом детиљства и обнове сећања на оне 
дивне прохуЈале дане и nосле заједно доЈ;у њој у сту
дио, где би му она понудила чашицу коња.ка и свирала· 
И свирала добро и тај пасаж nосле триоле. Али он мес~ 
то тога разбија сву леnоту једном свирепом, глупом ре
чи, сву леnоту што се налазила на дохвату руке, он јој 
"е даЈе да свира. као што .трс:ба, он је брука nред Беч
ком. филхармонијом, разбија Је, он је врећа и настав~оа 
да је врећа и сад, одсутан, а груб, суров, диваљ, уско
rрудан, зна она то, ускоrрудан и·тлуn као неке њене ко
леге муз~чари, који из ШОВИ!Нистичких разлога одбијају 
да свираЈу за време рата ... Глуnаци .... Као да је умет
ност забава, а не мисија и позив_ који не престају ни~ 
кад, у миру или рату, nод окуniщијом или у слободи! 
Како су. то бедни арrументи! Како су то јадни изrоворн! 
Као да зе Бах имао везе са оним што они зову пета ко
ло~а и ко зна све како, и као да љихово MИllii\Jeњe о пе
·ТОЈ ~<;олон~ ишта мења од вредности Бахове музике и 
мисиЈе КОЈУ та музика има у свету. Треба бити претен
циозна бу дала па не видети то. 

Нај~тр~L?није је од свега Ипак што је све то боли 
и не даЈе ЈОЈ да ради како ва~оа. Не боли је то· што њу 
врећ~ њихово и њеrово МИШ/оење о њој. Врло важно, 
она Је уметница и, ако се бити уметнщ на .овом језику 
rодине 1942. каже: издајникЈ нека, она ту ништа не мо:. 
же, она је уметник, она је издајник, ако им се тако ви
-.;пе свиЬа. Њој је све то само једно велико свеједно. То 
Је све оставmа равнодушном и она нема шта себи да 
nребаци. Али њу више боли и врећа љихова rрубост. 
Њихов бел. 

. Њо_ј је _јасно зашто су све те будале такви·какви су, 
Јасно ЈОЈ Је и оrкуд њина rрубост. Мићина rрубост. 
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Њом он скрива свој бол и патњу. Иначе, Мића би јој 
остао потпуно неразумљив. Али зато она и не може да 
свира. Миliа rрубошћу крије свој бол, а тај је бол опет 
такав да јој ra је немогуће тешити, иако би .. баш то· и 
хтела. Да га музиком утеши. Али он одбија ·утеху и 
нежност, одриче се музике и уметности, њеrова се ми
сао креће нижим реrионим~ душе, он је сав од земље и 
практичности. сав од политике. и смрти. Она би хтела да 
му помогне, и те како би хтела, али је немоћна. Он неће 
да разуме јер пати. Он и она данас rоворе два језика. 
То је исти, српски језик, али појмови не значе више 
исто. За њу је окупација с патљама и свим. - подсnm;ај 
за рад, за активност уметничку. За њеrа је тај њен ми
сионарски рад - издаја. За њеrа је и ·уметност издаја, 
а за њу је издаја (уколико може да замисли шта то 
значи) то што се десило с Мићом, та промена у њеном 
одсуству, та промена која га је не само истеrла, напра
вила великим, високим мушкарцем неrо је с маљама, 
с брадом и реским грубим гласом доиела и иешто треэ
вено, туDе, ефикасно, нетраrично, а nатничко, болно, 
али у исти мах сурово и rрубо, простачко. Г де је она 
њеrова љупка немоћ, она суза у очима кад би јој nри
чао да не може да поднесе туDи бол и да га има толико 
на свету да никад неће стићи м га одасвуд уклони и 
да ће се зато убити. Тога Миће нема вШIIе. ·А,упкост је 
остала, посе~оачена и мужјачка, али нестало је оног неж· 
ноr, беспомоћног садржаја који јој је давао сав траmч
ни, безизлазни смисао, тоrа је нестало, а с тиме и све
га оног што је у том свету Мићу и чинила Мићом, друк
чијим од свих људи на земљи и зато баШ потребним 
земљи, потребним њој. То њу сад боли, тај Мићшl по
раз, тај реални, земни бол којим он ћутке nати и који 
узалуд покрива другим, изМИIII.tЪеНИМ боловима. Мића је 
издајник. Он је издао Мићу какав је био у свету и у 
њој издао је њу. А издаја је бол н тај Мићш! бол јој 
не даје да свира токату како је осећа, и како је је
дино има смисла свирати, ако се жели бити доследан 
Баху, свету, животу ... и доживети успех на великом 
концерту с Бечком филхармонијом, јединственој шан· 
си која јој _се пружа да теши и охрабри људе, тако уту
чене и смркнуте и тужне због С1Ћари у CyurNIHИ иеваж
них. Неко мора да се бави и глуrmм mпањима власти и 
сличним, а с њених .позиција ирелевантно је да ли се 
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!ај неКо nрезива Јовановић или Клаус. ШтавШIIе, боље 
Је можда да то буде Клаус, јер он· је· кудикамо леmnи 
интелиrентнији и његов је rлас баршунасто мек и·- он~ 
се просто_ чуди- како то све нanm људи Не могу-једном 
да увиде. Ни Мића. Зато је он -издајНИЈК. Не она. · 

23 

Док су друтови из М~ћине трупе анализирали јуче
раmњу а~цију, откривајући ситне грешке у плану· ·и, 
уоmuтаваЈући их, nокушавали да формуАШIIу nоуке за 
убудуће, Мића је чинио напоре да мисли на ово. што се 
на контролном састанку говори. То му се није досад 
дешавало, није било потребно. Имао је способност -nри· 
суства, сав да буде тамо rде је. Сав. А сад се нешто од
њеrа откидало и нешто мутно одроњавало у њему и 

~н се присИЈоавао да па.ж.tьиво слvша своје скојевце ко
Је ~е ионако сутра оставити ту заувек. После дискусије, 
~ОЈа му се учинила дуга и излишна, он Кости (који 
Је требало да дочека и смести курира) заказа састаншt 
за шест по подне на месту које зна (Аамартmюв парк) 
~ оде, руковавши се са свима. Био је узбуDен, рекао !ИМ 
Је само: »Извините, другови, журим«. И одјури у пека· 
ру, али Ворћа и Петра не наће. ОТШIIЛИ су. 

~ије их чекао. Морао је да nожури на Звездару,: 
где Је сваке друге недеље имао условни састанак са Бе
ћом. Ако Бећа доће ... све ће бити у реду. Повеэаће ra. 
Бећа мора да има неку везу с месном организацијом 
иако, изолираи од ње, ради оо ~линији. Повезаће ra0 
ако дolie. И тад ће се Мића враmти Борћу и Петру с 
одлуком форума: »Вековић остаје«. Дgректива. Бефел је 
бефел, друже БорЈ;е! 

Под њим се прућио Београд, широк, дуг, прострт, с 
не~олико вертикала што су се једине пропињале, надви· 
су)ућн гребен Александрове уАИЦе. пар нстиснутих ста

лагмита разбацаних без IIЛаиа -иэмећу кућица од ID!loa
кa с црним nрозорима што 9и местимично засветлуцали, 
nригушена и мукло као кварц. Застао је. Гледао је да 
заборави; панорама rрада га је подсећала. . . На · шrа? 
Боље ие говорити. . 

Тамо, од обала Саве и Дунава, све косе као да ву· 
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ку темеље и зидове кућа овамо, ћувику Звездаре; сви 
их превоји извлаче на ту rрбину, а зграде су ниске •. нис
ке, дотрајале, забитне и само - неколико хероЈСКИХ 
вертикала. А чему оне? Да пркосе н прве падну нлн да 
пОдсете људе из пештера на висине? А шта_ --раде зв~де 
свако вече? Кроз порушен зид куће пред њим отвар~о 
се поглед на јетко жути Дунав, Вишњицу и Панчевачки 
рит, над којим се кроз облачну расnуклину просипаС? 
некакав беличасrn угаљ у npaxy. Чинило му се да таЈ 
уг~ пада из отворених уста дизалице на невидљивом 
крану неба. Шта вреди лаrати себе! То је била прва пре· 
rршт сунца, ни зимски зубатог, ни пролетње раздрље
ног. Но уто, као да отворена небеска чељуст ШК!DОцну. 
V днмл.нвом налету прекрнлн су је брзн, разбарушенн 
Облаци и Дунав продужи да тече тамнији, смеDезелен, 
измеЬу блатних, _масних обала. Преко је друга држава 
вештачка као и ов:а ту, неистинита као и ова ту. Истина 
је увек цела и нема rраняце. Уз иронично невесели пра
сак негде на рубу заборава, пампур опет искочи на· по-· 
вршину друге реке, реке свести. Он би окренуо wалтер 
н одбио од себе сећање. Он га је гурао натраг у житку 
и мрачну масу иза памћења. Од тога свега, обично тиха 
река свести сад· се ускомешала у њему. запенушала •. 
Десет и осам минута. Неће до!\и Бећа. Како да не мис
ли? Није хтео. Hehe. Али никад није довољно не хтети. 
Зато не ва1оа бити расејан. Нарочито кад један део тебе 
неће што друrи хоће ... Али чињеница стопут већ одrур
нута на дно. израњала је као дављеник на површину 
разrрћући завесе њених грозних вода без оnомене и, па
зи! то се деш·авало сваки пут кад би одгурнуо од себе 
помисао на јутрошњи разговор с Вековићем и после, 
онај други, с Бор!;ем и Петром. Пампур се није одмах 
враћао. Понадао би се да неће више. Али тад би, уз 
иронично невесели пуцањ ,који није обећавао тамни 
мутљаг пијанства већ претио луцидношћу. шикнула до 
свести свака јутрошња реч. Као чеп из флаше пенуша
вог вина. Не. Са.моће. Осећао се сам на том гребену иэ
над пустих циглана. Извуче руку из џепа и по~~а 
хартија (Радничка 26) меко эашушта. Писмо КОЈе ЈОШ 
није бацио у канализацију! До Ьавола, десет и четврт. 
Беhа неће доћи данас. Јасно, неће. Зна да Мића сутра И:У 
лази. И да материјал који сваке друге суботе .добија од 
Ванета, овог пута може и сам да понесе. Све Је то. знао 
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и пре петнаест дана, све до јутрос. А онда је заборавио. 
Како би се иначе иадао да ће доћи? Зар би ra чекао ту 
четврт сата да се иије надао да ће Бећа доћи и да ће се, 
уз његову помоћ, повезати и добити потврду за свој 
став? Танка је то на,да била, али IШак, била је то не
каква нада. И да је није имао, на часну реч, никад не 
би урадио то што је урадио. На часну реч? Збил,а? А 
зар ииси у праву? Јесам! одговори себи. Сто посто v 
nраву. Па онда буди миран. У ствари то и јеси. До ци
...ьа служи се сва.ким сред<:твом које те води њему. Али, 
знај. и да ниси био убеDен да је ово само привремени 
палијатив којим одгаћаш неnравилну .одлуку, требало 
је тако, само тџ.ко кад другог пута није било. - Буди 
лоrичан! рече себи. - Што? уmпа се. Зар нисам? Какво 
си одлагаље постигао? Знао си да Бећа неhе доћи. И 
чекао си. симулирао си чекање да некога преварmи. 

Кога? Савест? Не. Ја се још надам. Курир ми може до
нети везу. Курир! Нисам погрешно. 

У тај мах сви чепови ИЗАетеше уз нечујни nрасак 
из свих грла боца. Из таме су покуљале реске мисли 
које су оnтуживале клокоћући, сирупасте, густе, као да 
све сnорије отичу из неког закланог врата. као већ на
пола эrрушана крв. Па? Питао се јежећи се: Шта сам 
сад бо~ои? 

Што је учињеио - учињеио је заувек. И не може 
се исправити. 

Можда може? 
Неће доћи Бећа. 
Како се може исправити? 
Мића одговори себи. Диже се и крену. Нема шта 

да се исправма. И не треба. 
Кренуо је, ми није пошао преЧЈЩама које би га 

преко циглана извеле на Берам, него се спусти низ rолу 
страну, преко ледина с ретким оазама кућерака. Тек 

код подножја брда удену у прву градску улицу, истина 
некалдрмисану и без канализације, с малим ружним 
кућицама иза ниских тараба, и продужи још брже, ос
тављајуhи десно, испод себе, Карабурму с кланицом и 
кафилеријом... Ипак, сад му је лакше, ма колико се 
то могло чинити апсурдно сад кад се нашао сам, лицем 

у лице. са чи:њеницом. Неnрецизно осећање кривице, 
неодреЬена туга - готово, нема их BШIIe. Овако - мо
лим. чиста ситуација. Јесте. С.лаrао је дРуrове. Али да се 
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оnет наће у истој ситуацији, слаrао би их опет због ис
тог. Само· вешmје. О томе се ради. О вештшm. 

Разуме се, рЗАИје би руку одсекао но слаrао друго
ве, али како дозволити да Вековић иэа.Dе н разочара~ 
деморалише? Шта би мислила Партија о њеМу, Мић.и? 
Шта зем~оа? Шта сазнаље ·да над сваким. борцем бди 
увек мећународна солидарност радничког покрета? Шта 
колена која још не посТоје, али .која ће доћи и за 
која се веh данас IDYIЏI тако тешко и добро боре? Рећи 
ће: Мића Рановић је видео зло, а није му се одуnро! 
То he рећи и питаће се зашто се није одупро злу? Заiр 
није знао да виша револуционарна законитост дозво.LЬа

ва сва средства, nоследља и крајња, ако објект.и:вно 
служе шrrересима слободе? Рећи ће: Знао је. Па, пита
ће даље: Зар је онда искусиом револуционару Мић.и р,.. 
новићу било тешко, после свега што је знао, да ~ти 
где су ти интереси, у чему су? 

Схватио их је, уочио и зато је баш ... Шта »зато«? 
Што се није залеmrо за другове као кр~оа? Што их није 
убећивао до несвести? Аењин би тако урадио. 

Лељин, да! ААи шта би он урадио кад би га, упркос 
томе, mхак nрегАасали? Какво би им лењинско rmcмo 
написао, каквом би им оставком запретио, какву би 
•Искру• покренуо и какву би беспоштедну идејну бор
бу повео? Како би разобличио тај опортуниз:ш к~ !fИје 
реч о теоретским ставовима, него о акдиЈИ КОЈОЈ се 

жури? Како да Мића није о свему томе мислио? Али 
није било дpyror. . 

Уосталом, Аењин. Можда би он нашао и у ТОЈ при
лици достојније решење. Можда. Али Мића није члан 
Цека и ове прилике у којима се он бори .mroy .лењинске. 
БорЬе, Петар ,и. он су одсечени, без везе, ~ време их др
жи у шаци, одлуку треба донети у наЈкраћем rроку. 
Шта би у таквој ситуацији WадИО Аењин? Би АИ моrао 
да не слаже другове? То је rmтање. 

Сва су оредства добра, каже Аењин, и револуцнонар 
:није ЧИС'f\"Нац али и та боi'Dшевичка казуистика., mп~е 
је да ли би Аењинском рево.луционару, баш зато што Је 
реч о револуционару а не о језукrи, дозвомt:Аа да се 

ПОСАVЖИ лажи. 

Би! - рече мирно, скоро задовоi'DНО. 
Ишао је полако размипи.ајући. Слобода је <И~СТ~~На, 

а може ли се истини уз помоћ лажи? Ма колико непри-
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лике у којима се налазио Мића, сад и овде, бше далеко 
теже ОА оних с којима се рвао Аењин тако Аењински, 
би ли се Владимир Илич на Мићlmом месту; уклештен 
у процеп времена, уштинут у раш1Ье rорих. IНеприлшtа, 

понео тако? 
Би ли? - упита се и застаде ... 
... Раде Катић враћао се с ноћие смене. Задржао се 

у блаrајни, рачуни нису били rотови, а поСАе, добивnm. 
коверту, свратио је у бифе: само три дуnАе i'Dyтe и ншn

та више. Ионако :му за ручак не rш~е посан nacy.LD! 
Катићу се згади тај посан пасу.LЬ који сваки .дан је

де, аА.И високи, танки .младић који лроће крај њега не
ма, сигурно,· сваког дана ни посног пасуЈtЈа и rmтање је 
ручава ли yormrre сваки дан макар и кашику-две тог пасу
ЈtЈа, који, ако и дотужи 1И !Надима црева, Шiак ·сити, ис
храњује и одржава душу н држи rлаву док ова зуја не 
одзуји у недоћин. 

. . . Би ли Аењин нашао нешто друго, бо.LЬе, :нешто 
збоr чеrа не би морао да црвени у себи пред собом, 
нешто што не мучи душу као жгаравица, нешто ново? 
Шта? Нешто nрИrНципијемю. Нешто што не би заnре
тила .лепоти борца. Нешто што не би морао да крије 
као срамоmу болест чак и ако Борће и Петар никад не 
доћу сами на мисао да их је САагао. Петар је дошао већ 
на то. Мића је био скоро сиrуран. Али шта? Шта би 
друго измислио Аењин? Шта би измислио кад ништа не 
може да се у таквој ситуацији измисли? Све је моrуће 
већ пробао. И лепо и часно и принциrmјемю. Ништа 
није упалило, решили су унапред да ra преrласају. 

Можда није постуnио добро, али боЈtЈе се није моr
ло, према томе, поступио је најбо.LЬе, најбоље што се 
моrло .. Ситуација је бИАа та·ква, лењинска, и не треба 
бити нарочито уображен. Дужност је своју извршио. 
Само то. Иако ја нисам Аењин, ни он не би боље одбра
нио заставу. 

... Јавио се. Хвала богу, жив је, хвала богу, јавио 
се, жив је! Жив је, децо, наш татица, стшло је хшсмо 

из Офлага, у Бирбаху је, хвала богу, ах, боже, боже, 
жив је наш татицаl Долази нам, пуштају ra, враћа се 
првим транспортом, ах, боже, боже. 

Савка Ристић журила је кући. У њој се орило од 
среће, све је клицало и грца.ло од радости, посртала је, 
летела, Аебдела и саплитала се, а сузе су јој текле из 
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эапаtоених очију. Миленко се враћа. Две roдиllie нема 
вести од њеrа, био је тешко болестан, :nиiiie, али сад се, 
хвала богу, враћа, пуштају ra кући, ах, живот поСтаје 
опет живот, он ће предавати географију у n:щназиј:И, а 
она ће му уrаћати и cnpeмam му само јелЗ. која воли, 
само нека стигне, ах, боже, ·а деца још ·и не знају да 
им је тата, татица жив, и не знају, и Савка, лица квасна 
од суза, сва дрхти од радости, сва уrрожена. свОјом :Ра· 
дошћу што је ломи, брзала је пружена врата као да 
ЈUоуца простор nред собом, ах, боже, боже, жив нам је 
татица, брзала је сапАИI!ући се преко турске калдрме 
поскакујући смешно, јадна, слеnа као кокошка кад пре
трчава улицу. Њене су криве потnетице мучио ударале 
о камеље, изгледало је сваког часа да ће пасти, али тан~ 
ке ноге у полусрозаним памучним, .црним чарапама жи .. 
лава су одолевале џомбама, носиле је, и она их није 
примећивала, ни осећала, ништа није осећала, само да 
се Миленко враћа жив, ах, жив је, децо, татица је, децо, 
жив и плакала је, ох, боже, боже! а није знала да пла~ 
че, знала је да се Миленко враћа кућн н да ће требати 
све да очисти, спреми, окречи, onaja, дотера, да би било 
лепо и сnремно и фино и чисто и .тоnло кад се Миленко 
врати ... 

Шалтерн су добро раднАИ. Мнслно је на Савку Рнс
тнћ. Радно је оно што је хтео. 
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Ана је тражила џез·муанку. Окретала је полако дут
ме на радију, све је остало у кући спремила. Само још 
то- музика. Хтела би да Мшnа, чим yDe, осети другу 
климу, неке синкопе чежње (њене чежње), ритмове 
крви (њене крви). А није налазила џез. Све неке rлупu 
сентименталне мелодије, неукусно веселе, без духовитос
ти и снаге. Бука без смисла. Волела би сад да чује је
дан прави блуз, с опасним, потмулим грчевима бубњева 
којн се као бумеранзн враћају у тело што зебе очеку· 
јући оно .што ће неминовно доћи, а не би хтело, а хоће, 
хоће. Где ен, Мншо? Доћн, Мншо. Чекала сам те јутрос 
на тераси над ушћем страшних, лењих, ДИМА:tивих вода. 
Знаш лн шта значи за жену да доће прва? Ти ен млад, 
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ти то не знаш. Једном ћеш знати колико је и најсам:о
свеснија жена осетљивија и од најстидА,ивијеr мушкар
ца. ХИ1Dаде и :хwоаде ствари које су за вас просте, јер 
имају своје име, за нас су нерешене, безимене. Оне пос
тоје, али ми се не правимо да их не знамо, ми их не 
знамо, иначе не бисмо могле бити жене. 

Звоно. Отворила је врата: НИЈКо! Тад спусти уrашен 
поглед. - Ти, Бато! - рече ра:досно. И у оном замаху 
којим је, ни сама не 3На како, преАетела од радиQ.апа· 
рата тамо код нmue с kаучем, до врата, ry оној напе. 
тости свих својих живаца, она подиже петоrодишњеr 
Бату и поче да га љуби унезверена, широко отворених 
очију. 

-Дошао си ми, Бато, дошао си-.: ми . . Миша мој 
лепи ... 

Тепала му је н не пуnrгајући ra rиз наручја, стала 
да се врти с њим по соби у такту некакве АИМунаде од 
валцера, да се врти, врти, врти . . . Пала. је, спустила се, 
јер није пала, завртело јој се у глави~ nала је с Батом 
који ју је гледао својим крупним, чистим, бадемастим 
очима. Она га опет поче да љуби у плшпа-не образе, у 
мали прљави носић, он се смејао, она га је голицала. 
»Не могу више, тетка Ана.« Он ју је ·гурао од себе сво
јИм малим ручiЩама, својим малим, блатњави.м ципе. 
А-ицама. »Срам те било!« викну тетка Ана одједном. 
»Сву си ме испртао, прасенце једно! Што не кажеш да 
си сав леii!оив ... Шта си то јео? Пекмез? Јој, и ноrама 
си ме! ... « 

Она устаде нагло, отрча у купатила. Бата се поди~ 
же, заборавтен, и поће полако за њом, постиDен што ,га 
је оставила кад су се најлеrпuе нтралн. Тетка Ана је 
стајала пред огледалом и строго rледала у сВоју Ха~ои .. 
ну, 'У косу раэбарушену, у руке, н одједном скиде ха· 
AiliНy и појави се rола, стоnут лemua од маме, и оде иза 
завесе од бледотубичасте мушеме. Није га ни . видела, 
а он је видео у једном маrнове:њу да има црну браду 
исnод трбуха као велики мушкарци и зато су, ва~ода, 
тетке друкчије од девојчица, озбИIDне, и грде децу и 
презиру их н строге су према децн н јаке су. н непра· 
ведне и неразумmиве, али сад му је све јасно, треба 
имати браду и бркове, жене то крију испод мишке 1:1 

испод хаЈо.ИНе, али је имају, неће он ншnта казати rлуй 
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пом Банету, Бане је глуп и ништа· не разуме, ја ћу са· 
чувати своју тајну за себе, јер· што неко зна више тајни 
које ником ·не казује, то је јачи и стЗ!рИји. 

Ана изаће иза паравана од гутаперке и тек. кад Узе 
пешкир да се осуши, спаэи унезвереноr Бату~· · 

- За:р ниси отишао? - уriита га немарно. Он је гле
·дао. Боже, што су данас д~ца! 

-Иди! Твоја ће те мама тражiПи. 
Бата поцрвени, обори поглед и _рече тако тихо да ra 

је једва чула: · 
- Ти си леnша ()Д маме. 
Тетка Ана се насмеја rлаоно и погледа се у огле

да-ло разrрнувши велики пешкир у који се умотала. 
- Ма немој 1 - смејала се. И, не престајући да се 

гледа гола у огледалу, npebe .рукама преко својих ку· 
кова: 

- А шта ти. се допада на мени? Ноге? - yrmтa оз-
биљно rледајући своје IНОге. Коракну лако и за:мИIII/ьено 
nрема огледалу, изви се, погледа ноге 'из профила,- оста 
озбИЈоНа, сави десну мало у колеиу и наслони је. на 
колено леве продужујући да се nосматра исnитивачки, 
без икакве нежности. Онда оnет преhе ·руком .nреко ле-
вог избаченог кука, эажмури и окрену се одједном Ба· 
ти. Како је то Бата гледа разрогаченим очима? 

- Што ме тако гледаш, неваљалко ј~дан? 
Бата заnлака. Она се опет окрену огледалу. 
- Још и то! Зашто ·не одеш већ мами? - УЈШТа га 

подухватнвши одоздо, са стране, своје груд,и; Преће РУ· 
кама испод њих чврсто и :нежна у исти мах, окренувши 

се оnет боком према оrлеАалу. 
- Иди! - понови одi:утно, узнмајући бочицу са 

кремом и nочињући да се тр1оа по прсима, врату, рука· 

ма, свуда, ногама. ДугО се мазала, а: кад заврши, опет 
примети Бату, али Не рече ништа,· узе другу бочицу, на· 
маза кремом лице и nоче да· се пу дepШIIf:. Не само лице. 
И груди. После се чеш~оала дуrо, онда помисли да Миша 
може сваког часа да стигне. Тад брзо извади из ормана 
чисту кућну хэ.Јоину, белу, с крем бобицама. Само да 
не доhе док није готова. Проће чеuиоем кроз танке, из
вијене обрве. Наружира rорњу сочну усну н пре15е до
њом преко ље. Од тога јој поцрвенеше обе и обе су јој 
сад влажно сијале. Још једном, још два·три nута преће 
чеш.ъем кроз живу меку косу пуну покрета. Падала јој 
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је до рамена, крајева уврнутих, благо, таласом од на· 
ранџастог, лаког треnерења. 

ЗавРшившиЈ изаЬе из купатила, Бата је шпао за .њом 
·све- до врата која она отвори. 

Кад оу се затворила, Бата изаће IНа :у лицу,- претрча 
је, уће у двор!Шiте и сакри се у празну шталу која је 
мирисала топло, сасвим друкчије топло. НШIIта · није 
мирисало тако лепо као тетка Ана. 

Плакао је што ништа на свету не миршие та:ко лепо 
као тетка Ана која се ,tfаљутила IНЗ њега што је тако 
прљав и што је .мали. 

25 

Ни за шта на свету не би мењао IМуке борца. Оне 
данас значе биm жив. А тако живети, то је rорда opeha. 
То је бити будан кад сви спавају. То је битн истурен 
на рт живота. А тако живети, то је најлеrппе, најсме-
М<је. Никаквих друmх амбиција он нема. Бити борац -
то је бити све. И фудбалер и истраживач и трапер и 
иислилац, све ·tШМе се у датој ситуацији може да пос
лужи ствари. 

Одиста је тЗtКо! помисли Мића тихим гАасом мисли. 
Ишао је улицом која је, текући паралелно с Алексан· 
дровом, водила артерији која се данас зове Северни бу
левар. Ветар што је престао једно време, nроменио је 
правац и, хладнији сад,· раэrонио облаке. Појав~оивало 
се све више чистих зона плаветнила на небу јоШ узбур
каном. Из једне се плаве оазе помоли сунце. 

Одиста, шта све борац не мора бити. Јуче је кидао 
жицу, кварио звучнике, спалио камион. А nрекјуче? А 
накјуче? Ннје ли спринтер? И маратонац? Убица. Обвш
ка глума. Колико је карактера _досад nредсТЗ!ВЈоао! Мо-
ре једно. 

И, што је најчудније, он ни сам •Не зна какав је ње
rов основни ~арактер. Шта је он? Револуционар, зна се. 

Н~. то није обележје за карактер само. Појам борца 
носи у себи одрећене карактерне црте (кукавиЦе то не 
могу бити}, али то је сложен ·nојам који обухвата и n~ 
глед на свет и илегалну акцију и мимикрију коју она 
намеће и још ХИЈоаду ствари. Карактер је појам једно-
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ставнији, ако не и сасвим једноставЗIН. Какав је његов 
кар81Ктер? 

Чудно. Не зна. 
Шта није радио борећн се! Од свакоr рущилачкоr 

заната зна понешто. Од сваке науке исто зна понешто. 
Али нШIIта не зна докраја. Ни за шта није стручњак. 
То је зато што све хер3.К.tЏf.товски тече и револуционара 
који тече брже од струје прИСИ/Dава на површност и, 
не дајући ·.му да стане ни тренуrка, на вечну импр~ви
зацију. Знати од свега понешто, то значи бкrи добар 
стручњак. за посао којим се бави. Није. површност, дак
ле, њеrова карактерна особина; борбена акција у овој 
фази разараља зла тражи од својих - стручиу свестра· 
ност, не стј>учиост у једној јединој области знања. Алн 
та свестраност обележава борце као 1ьуде - извесном 

. површношћу. Не. То није то, оно основно, недеЈьиво, на 
шта је спрва мислио. Какав је он? Не, какав је сад на 
улици? 

На улици је неупад.ы<В. Неупадмmост се rлуми. Он 
је вежбао да би добио тај ход и тај израз. 

Какав је на састанку? 
На састанку се треба понашати исто, по утвр15еним 

нормама. Као и код куће. Као свуд ме15у људима. Шаб
лон се мења према среДИIН'И, али ни у једној се »среди
НИ« борац . не понаша в.ек.онтролисано. А сам, у својој 
соби? Револуционар није никад сам, ни кад је- сам у 
својој закључаној соби. Он ни пред собом није иекон· 
тролисан. Постоји свест у којој је човечанства. Постоји 
огледало које те види. Поступци .борца, 1Н кад је сам, 
увек треба да су у складу са сликом коју носи у себи о 
оном шта је и какав треба да буде. У остмом, њему не 
допушта стална моrућност непријатељског напада, увек 
блиска и реаАна, да буде. • да се раэгаћи ••. Та опа~ 
ност обавезује на спремност, а она· већ став1ьа маске н~ 
лице. Маске које су нужне. Петар то ·не разуме. Ни 
Бор15е. 

Добро, али испод с_вих тих нужних. маски које носи, 
какав је без њих? Какав је, искрен? Какав му је темпе
рамент? Какав rлас? Он rлас увек обуздава. И темпе
рЗIМент ---: какав? 

Питајући се све то, Миhа се смешкао себи с неком 
веселом rо:Рчином. Откад зна за себе, он је незадово1ьан 
нечим око себе, али н собом у жаршпту тоr нечеr. Же-
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лео је \?ек да бУ'д': друкчијн неrо nrro јесте. И б"""" је 
и постаЈао какав Је желео, а онда би пожелео да оде 
даље и буде опет друкчнјн. Шта је то? Карактерна црта 
борца? Је ли његов карактер незадовоЈЬство собом? 

. То би значило да је карактер исто што и же~оа. А 
НИЈе исто. Небиолошке жеље за nроменом себе ради 
промене поретка историјски су одреDене, али то је и 
такозвани карактер, који се, примарнији, досад спорије 
мењао ИАИ. није мељао. 

Ставнвши данас друtове пред rотову чињеиицу (и 
себе! н себе), он даје њима (н себи!) права да у нзвео
ном с~слу посум~ају у њеrа. И да се питају ко је он, 
~акав Је. човек таЈ борац? Али, пре тога, он их rmтa 
Је ли ко од љих, Петар _или БорЬе, ИК"ЗА себи задавао 
~з~ене з~тке ·и одлазио као Миhа што је у сво
ЈОЈ четриаестоЈ rодини на кланичку пруrу, одшраф,ьнвао 

завртње и после их поново rвинтао? Аок их је одшраф.. 
љивао, уверавао је себе да је атентатор на воз у коме 
се налази сва несрећа овога света. И бојао се да ra не 
ухвате .њени жандари пре но шrо сруши пруrу н веж

бао се -да подноси страх који би вештачки увећавао у 
себи до немоrу!!их размера. А квд би одшрафио заврт
ње, онда би их брзо враћао натраr, убе15ујући се да се у 
возу не наАаэи сва несрећа света, неrо сва срећа. Да је 
он ~ заштит-ник и да сад rвинта мутере које су не
llрИЈатеЈоИ. среће повадили. Воз тек што није наишао, 
он страхуЈе за воз са срећом н паклено брзо поправља 
оно што је малочас раэrраDивао. Тако се навикао на 
страх и постајао храбар. И мељао себе, и скидао прву 
~ друrу и трећу кожу својих природних својстава, сво
ЈИХ особина, свог карактера. 

И сад више не зна какав је првобитан испод своје 
коже борца, једине коже· коју признаје и има. И не ти .. 
чу ra се остале. Он је борац. Он шапуће, он се прнлаrо
Dава нужностима борбе, служи се вешто конспиратив
ном мим-икријом, он је спреман да за своје увереље 
ур~ све, да живот, убија и лаже, он руши један сис
тем, једа~ свет, за то не треба бити хемичар и хирург, 
дово~оно Је бити храбар и одан ствари, дисциплинован. 
А а. Он ј е днсцнплинован. /!ч! имају везе с форумом, 
спровео би без роптања директиву форума, макар био у 
себи противан оном што форум сматра за правилно. Ако 
се са;д побунио, то је зато што су Петар и БорЬе у ис-
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тој ситуацији у којој је н он, што !Не знају IНШUТа вшпе 
од њеrа, што знају мање, што Петар пОлтронски rласа 
са Борћем који је амузикалан за проблеме морала; зас> 
та.ве идеала новоr човека у новом друштву. БорОе 'не 
иде да..zье у својој машти од сазнаља класне· itу.жНости 
да сруши ово. Тачка. Да..zье неће да мисли, ако жели да 
остане борац. Али ни ја не смем· бити сентименталан 
према њеrовој примитивнОсrn. Претпоставку да у ви
шем форуму може да седи неки други Петар и друrи 
морално амузикални Борће одбацујем јер сам борац, са 
свим што та :реч са;да ·значи. Заједно са уздама iИ неоп
ходним наочњацима. Сутра . .. 

А ако доживи револуцију, дочека бескласно 
друштво? 

Тад ће моћи, ако ra буде још занимало, да одговори 
себи какав му је карактер. Не. Кажи сад какав ћеш 
бити кад вшпе нећеш морати да. се контроАIШiеш, при
лаrоћујеш, обуздаваш, реци Мићо? 

Заним,ьиво! Какав ће тад бити? Хоће ли бити пла
ховит или одмерен, наrао или обзиран, безобразан··ИЛИ 
тих, дрзак или нежан? Сад он уме да ·буде ·све то. Beh 
према ситуацији. У m1таљу су увек нужности конспира
ције, задатка; у rштању су животи другова, интереси 
револуције. Али какав ће бити кад m ремени престану 
да ra везују за токарски банк борбених ситуација које 
. МУ фрезују лик и прилаrоћују ra nотребама? Хоће ли 
бити анархоидан·? Не, то је политичка карактеристика! 
Хоће ли бити nурrерски себичан разбарушенко, увек 
за петама својих же.tоа? Нека врста Вековића? Не
дисциnлиновани -неотесанко који he да лови шљ.уке? 
Грубијан који ће се бавити сnортом? Читач nесама? Гу
тач романа? Чиновник? Шта ће бити у бескласном 
друштву? Колерик? СЭ$ар? Митинrаш? Освајач? Ратар? 
Рачунџија? Занесељак? Борац је у стаљу да све то бу
де у једном дану, сату, маху, све у један мах, јер није 
ниједно од тога, јер сваки карактер узима с коноrща на 
ком висе ка.рактери као· глумачке перике и. браде~·Али 
шта ће да буде тад кад ће моћи да буде оно што у 
. ствари јесте? Нови човек. Да. Али и нови човек, на стра
ну ново, јесте човек. А човек не бира, он је изабран. 
Карактер му је дат као Бopl:ly - лице, Петру - коса 
што му се без отпора руши низ надувено, рахитично 

чело. И шта? Како ће изгледати тада то што је добио 

з оо 

пре ·но што је постао нови човек? Та гола људска гра
на? Какав ће бити? Али он је ту природну дивтаку ка
лемио вољом, свешћу, идеалом. Без обзира на кал ем· ко
јим је себе оплеменио? Не. То је немоrуће. Али какав 
ће бити кад ие буду nретиле onacнocm, кад не буде ви
tuе бола, тад nосле револуције? 

На то се ~ање прво насмеши, онда замисли, затим 
намршти и најзад махну руком! После револуције? Ре
волуционар, помисли, н rрло му се одједном осуши, ре
волуционар после револуције иде у пензију, логично. 
Огишао сам у пензију и? Жив? Шта бих са ·собом, так
вим? Ја сам од себе направио катапулт, зидови су Пору
шени, шта сад? Треба дићи nорушено. Да, треба дићи, 
а катапу л т зна само да р уши. 

Треба дићи nорушено! Пева ли то у њему? 
·Што да не пева? Која је својства дpyii' катапу,лт раз

вио у себи? 
Човекот·убте. Пожртвоваиост. Изједначење личне 

среће са срећом свих туди. 
Добро. Дошла је револуција. Па? Срећа,н је и он. 
То и nитам. Какав ће бити кад буде срећан човек? 

Тиме ће се одговорити и на mrraњe о пензији револу-· 
ци она р а. 

Просто, биће Срећан човек, и шта 'IIY има ~да се 
прнча . 

Има. Биће срећш. Ко? Сви IЬУдИ па и он, М.ића. ЛИч
ност Мића. Али какаЋ ће бити Мића кад· сви ту ди с М.и
ћом буду срећии? Али шта значи срећа? Значи ли то 
само бmи изван опасности и живети без пагребе за над
људским напорима? Не сэ,.мо то. Бити срећа:н значи мно
го вшпе. Шта? Можеш ли да појмШII срећу? Схвата ли 
је он добро схватајући је само .као неnостојЗIЊе бола? 
Јер то је празнина. Значи треба празнину nоnунити. Чи-. 
ме? Срећом која није само .неnостојаље несреће. Дакле 
и њу, срећу, т.реба тек измис.лши. Зна ли је ко? Уме ли 
је !КО? И, најпосле, да ли је то штО чини људе данас 
орећним - сутрашља. срећа, права, коначна? 

Не, Мићо. Друго nитам . 
Шта друго? 
Питам те какав ћеш ти бк:rи кад спадну с тебе сви 

панцири и штитови, па останеш онакав анималан, раз

гаћен? Хоћеш ли тад бпrи онакаrв :какав си дошао на 
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овет да живиш, ro, природан, какав си био пре но ппо 
си пожелео .да пром:енШII свет? 

Какав је тад био? Не зна. 
Он је досад имао хњьаду ЛIЩа, а ниједно своје; а 

свако је од тих ХИЈоаду било н његово право· лице. 
На дну детињства, пре времена свесних жеља, мож· 

да Аежи неки карактер детета; он је закопан с бенкица· 
ма, изrубА:аен с кликерима·, са сећањем на једну страш· 
ну ноh кад ra је nробудио неки дебели глас као ·зeМIDt> 
трес. Је ли то био чика Дача? Можда је тај мој прави 
.лик већ и стр у лео. Он нема свог детињег .лика више. И 
то је природно. Одрастао је. Он је сад оно што треба 
бити, а бити јесте nсх:тајати, стална промена. А иnак он 
није безличан. Он је војник из стотину битака, ревоАу· 
ционар. То је његов АИК и њеrов карактер. Јер је он 
условљен борбама које бије, не биологијом. Какав ће 
бити после револуције? Не зна. То је као и време пре 
свесних жеtоа - једно незнаље. Све што зна то је ово 
време које сад јесте, време дизгина, самодисциплине, 
пра:вљења себе, рањавања себе, ампутирања себе. Јер 
њему прШiада и оно чега себе лишава. И откад зна за 
себе, то је с њнм тако. И тако треба да бу де. Ј едиа-две 
генерације морају да су такве. Оне су од себе начиниле 
боксерску песницу. Бити извршилац налога историје 
није само њихов живот него живот ове епохе. Према 
томе, мој живот јесте не бити све што бих могао бити 
да бих био само оно што треба данас бити. Бити војник, 
то је данас бити. 

И мој је карактер - војннчки. Ето. И он је обнчан 
човекоА:аубиви војник револуције. Ништа друго. И све 
љегове nрШiреме имале су један циА:а: да тај његов ка· 
рактер војника приnраве за услове ове борбе. Његов је 
живот био вечити касарнски егзерцир са собом. Био је 
сам свој капларица. Да би остварио слободу за 1оуде, 
општу срећу, рај. 

Леmпи од изrубА:аеног. БоА:аи. И из њега никаква ВИ· 
ша сила неће више ~стерати мушкарца и жену. И та се 
машта данас оваплоћује. Услови за јуриш су сазрели. 
Београдским улнцама стуца један од војника тог јури
ша. Глупо је nитати леnтире да ли су били -Аутке и лар
ве пре нО што су полетели. Они лете. Они су Аелтири, 
први војници пролећа, те рајске револуције чији час 
куца свнм дамарнма. Аепгири су оно што треба да бу-
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ду леriТири. Тачка. То што треба бити, нема прошлости 
за оног који јесте јер постаје~ и -iНема будућности која 
још није. Шта ће бити од леnтира после, суТрадан? Шта 
од револуционара после револуције кад се ~вот после 

толиких миленија враm у своја нова, напредна рајска 
корита и затражи своје? Свакако, тад он неће .лaram 
своје другове да ·би их уверио да Вековић не'треба да 
изаЬе на слободну територију. Неће бити ни њега ни 
~их. Вековић је чо~ек стутк81Н још у ларву, човек ~ји 
зе пожелео себи раЈ, али .пре времена. Није Вековнћева 
кр~вица. у томе што није знао у чему је данас прави 
раЈ, l!a Је узео npa.tЪy: његова кривица није ни у томе 
што_ зе узео пра.ъу не проговоривши с њом ниједну реч. 
То Је. њихова ствар. БорЬе има право. Вековићева кри· 
~ица је у томе што, радећи оно што ради, nоказује да 
зе глув за трубе времена. Глув је, не чује их, иначе не 
би ни покушао да прави себи рај пре но што затруби 
за све. Да чује, морао би чути и то да су се сви покуша. 
ји личног и приватног раја изјаловили. 

Г лув је Вековић. Према томе, његова жеља да иза· 
ће. није истннита. Он трубе не чује. Али се прави да их 
ЧУЈе. Он лаже. Вековнћ лаже, То је његова крнвнца. Он 
не схвата да. наша генерација бораца мора да се АИша· 
ва да непријатеА:ау не би дала аргументе против зада

така, да би импоновала онима који се колебају, да би 
их nривукла. Мора се бити чист. До победе. То је смеш
но. Борац је вилин коњиц. То је једино истинито што 
је Вековић сазнао и рекао. Годину дана живи у кокону 
својих nрищ;~ема, да би трајао свој дан,· једини да·н, и 
извршио своЈ задатак, као револуционар свој, и - нес
тао. А после? Живи се. Слободно. Добро се живи. Рај
ски. Само вилини коњици неће то критиковати и неће 
лагати и ·неће замерати ншпта Вековићу. Неће их бити 
да својим тад излишним херојствима, лишавањима и 
осталим дизгинима сметају људима да живе свој ширО
ки живот. И шта се вилиноr коњица тиче живот nосле?. 
Шта га се тиче Вековић после? О томе после за љега не. 
може бити речи. За њега постоји ово сад. А то је сад, 
као свако сад, тактичка вредност коју треба само ап
солутизирати и схватити као стратешку да би се могло 
стати пред себе и тражити од себе да се. уради оно што 
треба, како би се превазишао овај тренутак сад, следе
ћнм. Има ту нека варка, протИВречје! 
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Мића прогута IIЈоувачку коју хтеде да IIJoyнe, али 

морао- је да овлажи rрло, осушила му се одједном. Та· 
ко? И шта? Зар за то све ... и лет тај вРатоломни и на· 
пор и крв и лишавања и све да после ... -као на тавану· 
- притисии пра,ъу ... обори је преко корпе с мокрим 
рубљем? Зар се све, и живот, мења као рубте што се 
пере? Да би се после опет упр.~Ъало? Да би се ваљало по 
nоду кад те.Аа СКАИЗну с преврнуте корпе? Зато? 

Миhа отПЈDуну. Нека. Зато или не, али неhе он до
вести у rmтање ово сада и ову судбину свог колена бо
раца због личног rаћења које га хвата за црева! Он тре
ба да изврпm: свој историјски задатак, и нестане, то је 
налог целог живота у њему. Да се не пита, не мучи, не 
распиње. Да дејствује у одбрану чистоте заставе под 
којом се ваља парни ваљак револуције. То је битно. 

. . . Тоза Марковић, ковач, наслоњен на црни раrа
стов ниске радионице, гледао је радоэнало у тарабу 
преко пута, гледао је у њу преко погнуте шије свог ше- . 
rрта који је мехом разrоревао зажарени кокс. !Lьоснати 
комад rвожDа почињао је да црвени. Мајстор није ни 
слутио да је младић који је прошао, мислећи сигурно 
на своју девојчицу од које се вероватно малочас растао 
(»Зашто би иначе, и богаму, био такав эанесенко, ни ле
во, ни десно не гледа, прави неки, што Столе каже, пра
ви неки јоrурт у облацима? Мора да је зателебан у шес
наест кад се сам себи тако швалерски осмехује«), није 
ии слутио да је револуционар и борац тај младић који 
је луфтерски прошао иэмеliу виrња на тротоару и њега 
наслоњеног леDима на довратак радионице, с дланом 
на дрlllКИ дуrачког чекића. Ковачки мајстор и не .сања 
да је тај младић оно што новине које чита зову: »OIIa~ 
сан комуш~стички бандит, издајник, nлаћеиик јудеома
сонерије и Москве«. Неће му НИКЗА ни пасти на ум дэ · 
је тај балавац запалио јуче камион, хтео да убије не
мачког војника, .разорио разгласну стающу, а да је пре 
петнаест дана, рецимо, послао обавештајни извештај у 
одред с nодацима о НОВИIМ неnријате.tоСКИМ снагама кон

центрисаним у граду, о броју рањенИЈКа који су тих да· 
на довезени у бомшце и да је, с тим иэвештајем, послао 
по Бећи приличну КОАИЧИН'У санитетскоr материјала и 
нешто дИн·амита за тргање пруrе и још којечег. Он и не 
може да замислм о чему тај младић мисли. Јер сваки 
који се крије јесте сам. А борац је најусамА>енији човек 
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кад хода УАИ!ЦОМ:. Он није чак ни оно што јесте, иако је 
по дефиницији све супротно. Али у суштиии, не у обли
ку у ком се појава борца ј аБ,.. а. 

То је већ навика код Миће да ylie у сваког коr су· 
среће на у лици. Поготово откад носи револвер у џепу. 
Било би срамота да ra ухвате пре но што би стигао да 
извади оружје. Опрезност се та с временом претворила 
у забаву. Али и средство помоћу ког се ослобаliао мисли 
о којима Н:Ије хтео да разМШIIА:~а до краја. 

Но постало је код њега навика да улази у људе које 
би сусретао у пролазу. Макар да исrm:та је ли то агент. 

Често, кад ra пролазник не би забршrуо, забЗвљао 
се током својих дугих, усамљеничк:их кретања с краја 
на крај града тиме што је ИЗМШЈ.I.!оао шта који од њих 
мисли. 

· Да не личи на илегалца из маште обичних љуА:и и 
да је ковач могао помислити за њега да је љубавних, а 
не револуционар, измами му сочан, свеж, детињи ос

мех. За тренутак. Убрзо му осмех угину, скупи се, онда 
брзо увену и стара вртешка продужи да се врти у кру• 
IY истих rштања о оном што јесте и ономе што је да~ 
нас битно да буде. Питање карактера, разуме се, карак~ 
тера борца престало је да га брине откад је, закА>учив. 
ши да је војник, nрестао да C"I'paxyje да није по природи 
лажов, САабић, пуж. Али не. Ои је војник. Конспирација 
приморава револуционара да озбИ!Dно сх.вати правила 
игре, коју он измиnиоа на основу першtетија борбе. За 
њега је потреба тренутка - потреба вечности. И то је 
варијанта једне Вековићеве мисли. Али Мића је и пре, 
nри својим: усамљеничюiм кретаљима градом који је 
знао напамет (зими је најхладније код »Мостара« и у 
Александровој - зато, кад дува кошава, тамо нема 
агената који седе обично у кафаницама, крај прозора, 
уз полић унапред плаћене А>уте), претурао главом од
ломке својих разговора с песником. · Сад поготОВо. На· 
име, и сад се није у основном слагао с њим. Вековић ни
кад није хтео да апсолутизира овај тренутак, сuаш
њост. И Мића му је и пре говорио: »Ко не сх.вата озбиљ
но садашљост не може бити револуционар.« Вековић је 
то доказао јуче на тавану. Схватиm·озбИ!Dно садашљост 
значи бити сnреман да се сваког часа лишиш свега ради 
љеног nостајања. Свеrа: задовољства~ живота. Али Веко
вић то не може. Не може >Ш на слободну територију. 
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Што пре да стиrне у nei<apy где су. Борће и Петар! 
А кад им све објасни и када увиде да је у праву, оида 
ће отићи Банету у болн!ЩУ по податке о раљен!ЩИМа. 

Заустави се. А ако не хтедну да ra сасл~ајх? Ако 
кажу: »Разлоrе је лако измШIЈ.Јtrати, теш,Щ> ··је изврша~ 

вати задатке?« Притиону кваку. 
У собици иза nекаре није било иикоr. Заю.учано. 

Ни напред, у другој уАИЦИ, где се налазила радња и ра· 
д:и:оница. Неде~ьа је. Нема свежеr хлеба. Пекарс.ки су 
помоћн!!ЦИ изашли у шетњу. Отишли до својих девоја· 
ка. МиСа се врати у дворИIШ'е иза _ куће, с излазом н~ 
другу ул!ЩУ. и седе на праг. Како су оmшли? Зашто. 
Кад? Свеједно. Чеквће их на прагу пред соб.щом у nус
том дворишту пекаре и rледаће кроз филарете лево, У 
пролазнике, ретке у тој уАИЧIЩИ иначе у свако доб~ 
пу.ној деце. . 

С nољанчета су доnиралн јасни дечји гласови. Кри
стални, росни, стаклени rласови одј~киваАИ оу сурим, 
мртвим ваздухом. Није им с~етао таЈ влажан дан, п~д
було небо, зимска хладноћа ЈОШ неистерана из костиЈу. 
Они су иrрали на два rола, трчали за крпењачом и љи
хови су се шутеви мукло чули, у задоцњењу за бистрим:, 
зацењеним повицима који су надалеко објав!DИВали 
голове. 

- Коле! Коле! Колеl 
- Пасирајl Ух! Си Миле себичанl 
- Гоол! 
Уз саму ограду играла су два дечака »Море«. Већи, 

пеrав мmnићав, саrињао се с досадом професиона.ща, 
али ~аж.ыmо. За њеrа је сама иrра била без интереса. 
Његов се партнер, с картонском торбом на ле:Ьима, уно
сио сав у игру, rорд што га је Мика rимнаэиста и при
метио на повратку из недалеке основне IIIКOAe и позвао: 

- Клшrац, имаш ли КМI!Кера? 
-Имам! 
Мика заби nету својих дрвењака у земљу расква

шену кишама и заврти се два nyra ако себе. Рупа за 
»Море« била је готова. 

- Колико их имаш? 
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- Тридесет. И два стаклеицаl - рече основзц. 
- КОАИКО цениш стакле~Ьа~к? 
Мањи се замисли. 

- Пеmаест. 

- 'Оћеш! Десет је доста. Не могу ја цело пре nо,~~Не 
с тобом да иrрам. 

- ДОбро, десет! - сложи се малн. 
Губио је, алн је добро nодносио тубитке. Није пла

као. Сваки пут би дуrо ншпанио и, промашивши, жа
лосна поскочно, при чему би му се затресла ћуба меке 
косе боје сувог суићера што му је о дугом канапу ви
сио •ние торбу као кића.нка. Мика је !Ш!!рНО бацао свој 
кликер у рупу н дигао му за пола сата десет кликера 

и оба стаклењака, од којих је један био нарочито леп. 
ишараи изнутра разнобојним кончићима у спирад>Ща
ма. Косо nреко у лице, око Вол ет а се о:кухшли неки де
чзци и слушали nоследњи филм који је он гледао пре 
дванаест дана. Боле Шрафцигер је седео иа уској коцки 
калдрме, диrнуте ко зна с ког ·поклохща каце с :киселим 

купусом, док су остали чучали у пол укругу око њега и, 

полуотворених уста, праmли причу коју им је преносио 
не само сувислим реченицама него и помоћу разних 
звррррзмб-трас . и а<рррр-ова. Његови су се сл ушаоЦЈИ 
уносили без остатка у ту узбудљиву харипилску акцију. 

Слушао је дечије гласове с пољанчета, гледао ос
новца и Мику :mмназисту који га је неправедно, али с 
nредумИШiЬајем и . врло стручно пељешио и с времена 
на време регистровао један од оних звукова кој.има је 
Боле Шрафциrер обасипао своје другове. И Мића није 
знао да ли је то што види и чује оно што се збива или 
детшьство којеrа се сећа. Такве су се ствари дешавале 
и у његовој улици у време кад је могао имати осам и 
дванаест rодина и, ако он није играо кликера и није гу
био време препричавајући и слушајућн филмове, чинили 
cv то љегови другови. 

Они су му се подсмевали понекад, али су га и во
лели и ценили кад би их удостојио свог поверења и 
увео, макар и на два тромесечја, у чланство неке од 
својих тајних дружина. У њима се шапуrало и важио 
говорило о стварима на дневном реду. И по чему је то 
значил.о мање rубmење времена од овоr ту, од оног та
мо, од свеrа што деца раде? 

Он nогледа преко дворишта с "Чесмом у средини nут 
улице. Кораци. 

Не, нису то они. Куда ли су се делн? Још проваље
ни. Про!;е једна девојка у днридлу с пруженом руком. 
Кликераши прекииуше игру: 
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- Ух, што је пас! Већи је од телета! 
- Доrа! - рече rи:мназиста -с nрезривим покретом 

усне nрема основцу, и сам задивtоен:о rледајући огромну 
югу боје беле кафе. 

- Данска доrа! Врло крволочан пас! ~ :Рече. 
- Волео бих да имам таквог пса! - рече основац. 
- Знаш ли ти, соме, коАИКо један та'l<ав кошта? -

рече rимназиста и саже Се. Био је он на реду да баца. 
Девојка у дирндлу носила је високе потnетице и 

лупала њима звонко, а несигурно, нешто због невештине 
(недавно је почела да и.х ноои), нешто због доrе· која 
је, отимајући јој се из руку, трзала снажно кратЮI кож· 
ни каиш:. 

Зато је и ходала тако нестварно та плава девојка. 
Као у сну. Зато Боле Шрафциrер добаци за њом нешто 
што иэазва весеље њеrових слушалаца. Основац се исто 
насмеја поrледавши их. Он није чуо шта је рекао Боле, 
аАИ се дивио свим старијим дечацима и једва ·чекао да и 
сам постане старији. Данска доrа је вукла своју rоспо
дарШ1У која је, затурена уназад, ходала нестварно, као 
у сиу. Основац nротрл.а очи. Нокти су му имали црне 
српове од земmе, праве, црне полумесеце, како каже 

мама, а nрстИ пуно заноктица које га боле, зато и не 
може тако добро да rаћа. Мораће да nусти кеву да му 
их одсече. И заноктице. 

Кад доrа с девојком у дирндлу иеста из Мићиних 
очију, појави се жена с четворогодишњим дететом. ж~ 
на се на:rињала вукући синчића који је заостајао окре
нут за доrом главом и половином свог малог тела. 

- Хајде, Миле! - рече жена која га је вукла за 
руку. У друrој је имала цекер. 

- Мама, мама, оћеш да ми кymnu таквог пса, мама? 
- А чиме да га хранимо? - уПИта стрi"Uоиво мати. 
- Оhеш да ми куnиш два таква паса? - говорио је 

мали одушевтено. 

- »Пса« се каже! 
-Два таква пса, мама? - рече мали плачно од 

жеље. 

- Одакле ми паре? - mпала ra је жена треэним 
rласом вукући ra за руку. 

- Ј а бих тако волео, мама, да имам таквог пса, 
мамице! 

- Али чиме ћемо га хранити? 
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- Што је леп, машще! Је л' да је леп? - rоворкло 
је дете, још увек окренуто за доrом. 

- Али чиме ћемо ra хранити? 
- Леnо је. Вщећеш како је леnо. 
Прошли су и нестали, мајка трезвено дрвљајући 

у једној руци цекер, тврд и безоблич..,, вукући Аруrом 
свог одушев~оеноr сина, али се Мића одједном сети оца 
који му је, исто тако давно, давно, тако болно трезвено 
рекао да се чудотворни штаrшћ не може да куnи и да 
уоmпте нигде не постојИ': С чудотворним штаЈШhем је 
све и nочело. 

Колико се сећа, први пут се са жеЈЬОМ ·~а,-купи чудо
творни штапић појавила у њеrовој детињој свести и MQ. 
гућност да се укиве л.удски бол, тај бол свуд око њеrа, 
на очевОм необријаном, мршавом, кошчатом АIЩу, тај 
бол у цеЬи и содом изгриженим прстима тетка~Маре, тај 
бол. коњ! који вуку nретоварена кола уз стрму Пилсуд
скову улицу, тај бол свуд, тај бол у свему, тај тући бол 
других који он није могао да подноси. Имао је тад от
прилике колико и тај дечачић што је прошао окренут 
ЛЈЩем и половином тела за доrом. Није био старији. 
Али отад није друто хтео. Само бол да укине. И требало 
је да nротекне шеснаест година па да схвати колико је 
то тежак и сложен задатак, колико је то скоро неизво. 
АМI'В задатак. 

- Шта тражиш ту? - уnита га непознат мален чо-
вех с лицем од некаквог мргодног ХАебноr теста. 

- Ништа! - рече Мића не устајући - хлеб! 
Човек га одмери сумљичаво. 
-Прерано си.дошао. Сутра од nет до седам. 
Мића се полако диже. У тај мах- помисли: А ако су 

о~ишли Вековићу, да nровере? 
-Ви сте газда?- упита човека и поће.према њему. 

Пекар уплашено устукну, али у исти мах и викну: 
- Ко си ти да ме rшташ шта сам? Барабо једна, за 

хлеб си дошао у десет сати, је ли? У неде.tЪу, а? Знам 
вас ја, море, све. 

Мића се удати брзо. 

• 
Није отишао далеко. Није се ynлaiiiИo чиче с ли

цем од црног хлебног теста. Мића је само обШIIао три 
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стрwе ror блока осутоr ниciGW, RрИВИIМ кућlщама и зас
тао на доњем крају улице, иза великоr,_ тамноr бреста. 
Одатле се видело двориште с чесмОм и Ма.rаiЦИfi[ИМа, вра~ 
та и прозор знане собице, наслољене зидом на дно nека~ 
ре (у њу се уАаэило из друrе умще). 

Био је убе15ен да је човек с образима од теста (ннје 
ra вшnе бИАо у дворшnту) бИАо оно мще (поменуrо пре 
неки дан) које је и раније даваАо КЈоуч соб!Ще Бор15у 
у невоЈьои, и да, према томе, чикину малочаnnьу вику 

ваља схваmти вшпе као израз њеrове сопствене эебње 
и завир-ања неголи као претљу да ће звати жандаре. 
Кад му је Бор15е пршnао, препоон""иm у њему посАе 
вшпе од двадесет rоди:на пекара из радне чете (какво 
памћење) у којој су заједно САУЖИМ< по казни, и питао 
да ли ra може склонити за ноћ, овај му је без даљеrа дао 
к,ьуч те соб!Ще. Према томе, не сrрюоује шtа:к ТОЛИ'КО 
да ће ra довесm у шкршшц непреДвићено а очекивано 
xamueњe БорЬа. Уосталом, и човек је моrао бши сшч· 
ран у Бoplia, тај неће проваАНТИ. 

Умирен с те стране, Мића се врати узнемирујућој 
мисли што ra је ошинула малочас, баш у 11ренуrку "RaA 
је човек с АЈЩем од црноr хлебноr теста nоВН!Као она· 
ко на њ. Изrледа да ју је њеrова nојава и оно звоцање 
тамо nресекла и отиснуло тако дубоко да Мића сад није 
успевао да је дозове. Сећа се да ra је у маrновењу САе
дила, ОШ!ИifУАа, и да се одиосИАа на Бoplia и Пе11Ј)а. Но 
требало је склонити се, и он се није следио, неrо noбe
rao. Али сад је вшпе не може м. дозове. ОдносиЛа се на 
Бoplia и Петра. Истина, од јутрос се све што је· МИСАИО 
однОСИАо на њих. Федннr. Ипак, биће да је то бИАо не
што важно, сећа се да се следиО. Можда збоr 'П1Ке с 
лицем од теста·? · 

Одједном пре1рну, али кратко. Сетио се. Био се тад 
зamrrao: ннсу АИ Бoplie и Петар ОТШIIАИ Вековићу да 
провере? 

ТШIШЈНа. 
Схвати шта то значи. Хоће просто да одбаци ту 

претпост."ку као невероватну. Напротив, бИАа је врАо, 
врло вероватна. ИстИIНа, nроваљени су . . . Сви смо ми 
увек пров·аљени, није то разлоr да се не изврiШI -задатак. 

Ка·кав задатак? 
То би бИАо taoco, тако крваво стрWI'Но да ... 
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Није смео да дОМИСАИ своју мисао до I<Jpaja. Задрх
тао је. Онда сmс:њу зубе, СМИЈрИ се. 

У том САучају ... У том САучају ... 
Био је убеliен да су ОтшnАИ Вековићу. Убеliен. Ка

мо би иначе? Још јуче му Петар није веровао, а Бoplie је 
јутрос посумњао. »Кад-би-моја-баба-ИМаАа-точкове-зваАЗ-би 
..Се.ВШIIа-револуционарна·заrк.онитост«. Рекао је то под· 
смеШh:tиво, посnрдно, сумњичаво. 

Ал1И Миhа се опирао, није још спао на то да о себи 
миСАИ њиховом иронијm.t и сумњичавошћу. Стоrа: се 
увреди: 

Како се ycyliyjy да сумњају у мене? Како? 
Но вм увреде убрзо уступи место тмасу објекти

вистичке луцидносm. 

А ја? Не сумњам АИ и ја? Није АИ то yomnтe знак 
будности? Није АИ »Здрава сумња уСАов за добар кон
СПИративан рад« (Лењин)? Какве то па посебне приви· 
легије тр~ за себе? 

Значи, имају nрава да сумљају, је ли? А то. даtае, 
значи да је све пропало. Утврдиће да сам ... да сам ... 

Шта? БрАо важно. Не конспиршnе се само у односу 
на непријатеtоа. 

Непријатеља. 
Миhа понови још неш>АRКО пута ту реч што је по

чела да одјекује у њему, одједном отуnела, без смисла. 
Али то стање без мисли закачене зупi(ИМа речи чији се 
точак окретао иначе, као обично npoDe и прво што се 
упита биАо је: 

А нови човек? Значи и то је пропало. Не може се 
већ сад изrрадити човек будућности? 

Осети ornop, освежење. 
Зашто да не може? Збоr лажи? Али то није бша 

лаж, већ во.&.-но скриваље извесних ~еюща у интересу 
борбе. Нужяо је скривати понешто и од друrова. 

УсАов ИАеrаАНе борбе. Пре свеrа - имена су надим
ци, а остало? И то остало. Илеrална бОрба намеће коно
rmрацију као самоодбрану и за.шrитии систем, а тај СИ· 
стем није друго до систем вар:к.и и лажи, К!DУСа и замки, 
ЛЗЖIНИХ траrова и дезинформација за непријатеља, али 
и за свакоr коrа се ствар Мl})екmо не тиче или не уче. 

ствује директно на одрећеном сектору битке, али и 
свакоr који се оnире ЦI{Ј'оу зато што му је туЬ или зато 
што ra у једном тренутку не схвата. А нови човек, који 
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је нов и зато што је борац, који је ту, даiК.Ле, илеrални 
борац, дакАе, кoнcrm:parop, мора лаrат:и, _иначе не би био 
ни борац, ни нови човек. То онда ·знащ.~ да и за лаж мо
ра да буде места и у души новог човека. Она му је ну
жна да би био борац који јесте. Са.мо . . . · · 

Но то га обрадова. · 
Но то га обрадова толико да мисао потече мање ~ 

чевито, запенушано. 

Од часа кад лаж није за њега више тако неспојива 
с ликом новог човека одрећеног конспирацијом, могу~ 
ћа је (помисли мирно, објективистички), разуме се, и 
злоупотреба лажи, претерана консrшративност, која ·је 
.:.пет само израз будности: што никад није nретерана, 
јер је знак оданости. Друтнм речима, миСАИо је Мића 
смиренији, свако лагање другова није само по себи за 
осуду. Има лажн које су nлод врлина новог човека. Не 
мана, којих он, уосталом, нема. Није ли он слагао у том 
нужном, консrmративном смислу већ синоћ? Јер им си
•ноћ није рекао да је Вековићу поставио замку. И добро 
је урадио што им то није рекао. Добро у оба случаја. И 
у овом, нарочито у овом. Шта би му тек радили и како 
би му Петар крв пио са »Лерлауфом« да им је синоћ то 
рекао, а исnало као што је исnало. Показало се· да Ве
ковић није агент (уосталом, ја то ни·кад нисам сасвим 
ни мислио!). Али то је мање важно од другог нечег. Они 
би извукли из свега сасвим демобилизаторске зак.А:аучке, 
да ие треба yomnтe сумњичиrи. Такви су они. Да су бо
ЈоМ, ја бих им све рекао. Али они не могу да схвате да 
будност увек користи, чак и кад се утврди да није било 
места одрећеним претпоставкама и сумњама. 

Од те се речи лецну, трже и нешто у њему трупну 
као точак nреко џомбе. Продужи: 

Друго сам ја. У мене не смеју да сумњају јер ја 
знам да сам и објективно и субјективно чист. 

Објективно гледано, ти си их натерао да изаћу, да 
се иэложе без потребе и ако ш; ухапсе и убију, шта он
да? Јеси ли и даље објективно чист? 

Но то га nитање упућено себи необично изненади. 
Није никад још помислио да неко за кога се уrврди да 
је објек"Ј;"ивно крив може да то не буде и субјективно. До
сад је мислио да је субјективност пуки одраз објектив
ног и у nогледу кривице. Али сад нагло за.к~оучи, пощто 
је сам имао уаида и у једну и у другу страну ствари, да 
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он не би био крив чак и у случају да Борће и Петар 
страдају путем до Вековића, пошто није реч о неким 
његовим субјективним заблудама нити о некој њеrовој 
скривеној игри за рачун неnријатеља, ниm о грешци 
из добрих намера, него о борби за !1И"' средствима која 
су му стајала на расnола.rању. Он браш< принЦШiе и за
ставу. И пошто нема већине, он је принућен да се пос
лужи варком. 

Погледа на сат. Mopahe касније до Ванета. Али он 
је у болници до пет. Им!f времена за њега. Може да чека 
ту читав сат на Борћа, Петра и Вековића. И два. И три. 

Чекао је. Наслољен на брест, размиm..t\)ао је и о 
другој страни ствари. Шта ће му рећи Борће и Петар 
кад се врате с Вековићем. 

Рећи ће да сам их све слагао, хтео да преварим Пар
тију и сутра ће О!IИ извести Вековића на слобомrу те
риторију. 

Лаж је лаж, рећи ће Борће. И тачка. Пола.эећи од 
тога, Петар- ће, лицитирајући, додати да ми то сигурно 
није једина лаж и једшю обмањивање Партије. И рећи 
ће да му сад чудно эвуче некакве Мићине речи о пороку 
(а лагање је неоспорно порок) који не трпи самоћу. И 
он ће се, Петар, rmтати да ли се и остали Мићи:ни nо
роци своде само на лажи или су у питању и ствари мно

го трагичније ... 
Мића ма·хну руком у м-ислима на то нагваждање. 

Био је сигуран у себе и све су ra те nрmnоставке остав
Јоэ.Ае у ствари савршено мирним. Друго је могло IIОО
тати трагично. Чиљеница да ће сад бити много, много 
теже да се спречи Вековићев излазак. 

Јер лаж - добро. Лагао сам. Али она моја лаж није 
за осуду, одrоворићу Петру и Борћу. - И ви врло добро 
знате да није. Она помаже борби. 

Лаж? - rm:таће Петар. - Аагање другова да пома
же борби за слободу која је истина? 

Не, лаж је средство. Нисам и-мао бо1ое тренутно. Али 
ствар коју сам хтео и хоћу да постиmем у интересу је 
Партије. И ако ви не схватате то, тим горе по вас. Об
јективно ви штетите борби у којој учествујете. 

Лагати другове, дакле, не пр1оа заставу, пр1оа је на
пор да се сnроведе у живот бефел вишег форума! - ре
ћи ће. Борће. - Хајде, Мићо, не будн детиња.ст. 

Крив си! - рећи ће Петар. - УпрА>ао си се заувек. 
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Нисам! - рећи ћу им. - Ни јеА:НО, ни друrо. Прави 
је борац чисr и кад износи кибле. Чисrоћи· његових руку 
може да нахуди прљање nринципа ·за кОји се залаже. 
Ник""' средство којим се служи војујући за Њ!'Ј'Э.. И ја, 
браиећи најnартијнији nринцип, не моту, беЗ· обзира на 
средства којима се служим, Да ra ynp.toaм. 

Али Мића чу у своЈим ми:смша Ве:ковићев глас. 
Оnет аnстра.кције. Зар не видиш, Мићо, и човека? 

Пршщоип је шума, а човек је стабло. Шума је BШlie од 
збира стабала, а.АИ свах<о стабло остаје стабло и у шуми. 
На nример, овај брест на који се наслањаш и у бресто
вој шуми био би исти. Њеrово кореље усисава зеМЈоШ~е 
сокове и ту и у брестовој шуми на исm начин: и ти 
немаш nрава да посечеш ово стабло нити да му ocrro
pшn иједну од његових брестових особина зато игго рас
те ту, на ·ивици пол,а.нчета, а не у шуми. Иако ту, он 
nриnада роду брестова а они су исти у шуми, ту или 
где били. Као пrro и сви брестови, били где· били, npи

n""'"jy њему. 
Тачка! - рећи ће Бор15е, и Мићу вшnе нико од 1Ы1Х 

неће хтети да саслуша и Вековић ће изаћи. 
Питаће те, знаш! Не дам да иза15е. 
Нешто треба ураднm. Наћи излаз. Г де? Шта треба 

урадиm? 
Треба нenrro измисмпи, нешто што he их натерМ'И 

да ме саслушају до краја, да усвоје моје разлоге. 
Али оnет чу Бор15ев глас који рече: Тачка. И чу Пет

ра који је ликовао nакосно и чу Вековића који је гово
рио да борац мора биm човек пре свега ЗЈКО хоће да 
слобода tкоју ст:ваъ>а буде .~>улока н за 'IDyдe, ако неће да 
уnропасти и свет и слободу, ако неће да порекне ону 
крв која је досад nроливена и крв што ће се још nро
лити за свет и слободу човека у свету. 

А m му rласови нису дЭiВали да мисли, да прона:лазн 
излаз, оно што треба урадити да би их сад, у отвореној 
борби, nобедио. Окрену још једном шалтер. 

Но пре но што преће на саму С11Вар, пре но што их 
убеди у nотребу да nесник ОСТЭ!Не (то ће морати да учи
ни у nрисуству Ве:ковића, али ја се ие бојим ИНIКОМ да 
кажем ис'Ј;IИ'Ну, мени не смета да му и у очи кажем све 

шта мис./\ЈИiМ до краја о mпању које је сам изазвао сво
ј.им јучерашњим таваиским ајmрством, али које га у 
овом часу и превазилази и баца, заrједно са ИЈИМ и са 
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мном, у засенак својим значајем), пре тога 11>еба да их 
натера да га саслушају. Како? 

Мислима су му nролазиле разне мотућиости, но nос
ле брзе и језrровите провере, одбацио бИ сваку комби· 
нацију. Меl:iутим, у њему гласови Петра, Бор15а и Ве:ко-' 
вића нису nрестајали да говоре. Понекад би их чуо nо
мешане, као да то ова тројица говоре у исти мах. То 
му је еметало да ради довоА>ИО брзо. 

Наnињао се. Ни претњом да ће извршити самоубио
'IЋО неће их наmа.ти да rct саслушају. Гласови. Шта је то 
са шалтером. Досад није затајио, а сад, кад му је толи
ко потребан, nролушта гласове Који му не А;ају да мис
ли како треба. 

Мислио је иа све. Да оnет слаже? Да им каже да је 
њему Мирко рекао nред СОIМ одлазак да се Вековићев 
излазак одложи засад? Неће веровати. А ако би се nра
вио тајанственији још па рекао да је дошао до везе? 
Неће му дати да до15е до речи јер све што ће казати 
чиниће им се лаж. То је. Њихови су адуm у томе што 
ће, сведочељем Вековића, бити утврЬен као обмањивач 
Партије. И ако хоћу да неигго nостигнем, ја треба ту 
чињеющу да осnорим. На њу морам да ударим свом 
снагом. 

Како? И на шта могу nретеидоваm? Да их рерим 
да је меин Вековић рекао једно, а њима друго? Нема 
изгледа. Глуnост. Рећи ће: Срамота. Није га сmд. Ме
сто да се каје ... 

Мића затвори очи. Шалтер воље је nonycrиo и он је 
чуо сву тројицу како су му доба:цили оно: Срамота! М<>
сто да се .каје . .. 

Па да. Како се раније нисам сетио. »Признај I1реш
ку и остајеш у Цека.« То је била узречица неког сиидн
калног функционера о коме му је пре рата nричао Мир
ко. Jopra? Жорга? Нешто тако. 

Кајаћу се. Они ће ЛИIКОВаТИ, 6иm срећни ИГГО су ме 
поразили и пуС11Иће ме да roвopiW. А онда, кад почнем ... 

Paзyu'de се, pehai hy им све како је било. Ка:к.о се 
СТВЗIЈ>НО десил.<>. Зашто сам лагао. Како сам дошао на 
мисао да их слажем. И зашто ми се није чинила нијед
ног тренутка да гре~~Јим. 

Али Петар ће рећи: Дабоме, nризнајеш, само доц
кан је. Требало је то раније, пре но што омо те демас
кирали. 
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Молим! Помисли Мића, који од прамена мисли до 
борбеног дела никад ннје видео разда.ьине. Он извуче 
из цепа нотес и с њим комадиlће јутрошњеr rmcмa. Рад
ннчка 26. Требало је то раније бацити. 

Исцепа из нотеса чист лист и штамnаНим си·гним 
словима нarmca брзо: • 

»Долазио и чекао да вам кажем да је стари остао 
при своме. Јутрос сам се преварио, кајем се, немам ми
ра. Сад идем куhи, шта ћу ту. Вратиhу се око три. Тад 
hy вам испричати све своје ноћашње и данашље муке.« 

Комадић Аниног nисма, Радничка 26, неприметно ба
ци кроз решетку канала пред ким се саже да веже пер

тлу на левој тениској цшхели, мада није .било никог на 
улици. 

Ни у дворишту. Он сави начетворо своју цедумщу 
и гурну је кроз пукотину на вратима. Али не проће, пре
дебело. Извуче га помоhу перореза и пресавијен надвоје 
лист сад проl:\е кроз фиrну. Чу како шушну кад паде иза 
врата, поће и у истом се часу покаја. 

Шта ми је данас? Саме неоnрезности. Носим у џе
пу цело пре подне писмо Радничка 26 (лепо је што се 
уЛIЩа зове Радничка), сад убацујем ово, а прова&ени 
су .•. 

Но прекиде се јер осети да је учинио још једну 
глупост. С тим непроМИШiЬено и неповратно убаченим 
nисмом дао им је у руке признаље да их је ЛR!Гао. Није 
баш наrшсао ту реч, али изаћи he на то. 

Али како да их увери да није, тек ухваћен у лажн, 
решио да им каже истину? Него спонтано, после уну
трашље кризе, независно од претпоставке коју yomuтe 
није ни претпоставио, наиме да су од Вековиhа дознали 
да их је лагао? 

Насмеши се својој ратној варци, насмеши се aropo 
поносно што је том цедуљицом (известан ризик узима, 

истина, на себе, али ништа без тога) одузео све главне 
аргументе евентуалној оnтужби да је лагао Партију. 

Као да он није довоlоЗН себи! Као да се сам није 
дОВОkНО насекирао што му није преостало .АРVГО сред
ство. И ноhас, кад је омущrо да ~ слаже и nосле све· 
га, на Контролном састанку и доцније, док је узалуд 
чекао Бећу сигуран да неће доћи. Али умиривао је са
вест! 
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То је помислио с Не<ШМ ~ у наг.ласку те 
мисли. 

Ето како савест смета борцу. 
Да се одмах после контролноr састанка вратио о

вамо, још би их затекао овде· и спречио све те комnли
кације и остало што се из овога још може непријатно 
и незrодно да изроди. 

Свеједно. Главно је - решеље је наћено. 
А и оно је лаж; као све што си од јуче нашао, нова 

лаж, циничнија од старе. 
НаЬи нешто боте, и ја ћу одмах усвојити. Наћи. 
Феди.нг. 
Онда чу нормални глас своје мисли што неузбућено 

продужи: Због једне будале која је глува и слепа за све 
што није чиста свакодневна пракса ја нећу да одстуnим 
од прИiНциnа. Нити због једног полтрона као што је Пе
тар. Преварити њих, објективно се сводн на превару 
иепријател,а. Иако су другови (и то добри другови) онн 
дају отпора оном што у овом тренутку представkа нај
виши партијски IШтерес. 

По чему· неизлазак Вековића на слободну територи
ју nредставmа највиши партијски интерес? По чему? 

Знам. И то је доста. 
Мића ипак прелете брзо, брзо преко свих разлога 

и после те ревије арrумената осећао се још уверенији 
да је у праву. Било је таквих које не. би казао ни Вор
ћу, ни Петру. Зар би они разумели да је он одувек, у 
ствари, био против тоrа да Вековић изаће, и то само зато 
што је љему већ одавно јасно да је Вековић, и без обзи
ра на тавансЮI случај, супротност свему што новог чо
века чини новим. На првом' месту љегова везаност за 
конзервативну, анималну, малоrраћаиску страну живо
та. Па већина љегових песама. Сами крици меса и сира-: 
воr живота несплакнутог ни у једној јединој води оноr 
што зовемо цивилизација, успон човека. Уоnште, умет.; 
ност је изrледа сва таква, сем, разуме се, случаја када 
се стави потnуно у службу дневних борбених задатака. 
Обашка све остало што мање или више непосредно и 
посредно представkа онај љеrов љубавни сукоб, откри
вајући љегову исконску чулност и неморалност. Кона
чно, слободна територија треба да је награда. А Веко
вића, који би својом дрхтавом, слузавом животношћу, 
самим својим присуством порицао нужну и неизбеж.ну 
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сурову и величанствену crporocт борбе и свету чистоту 

људи који се на живот и смрт боре, а Вековића не тре.. 
ба иаrраћивати. Напротив. Казнити ra треба што је та-
кав у ово време окрутна и 'IЋрдо. , 

Седећи на прату пред собщом, замисли Бор15а и Пе
тра у радној соби Вековића rде причају са згражањем 
о Мићи лажову и бандиту. То зна'tШ ... Не, то је мање 
важно. Можда су завршили згражање. Можда су пошли. 
Утроје. Аовешће и Вековића овамо. То ће бити најгоре. 
Мислиће да им признајем лаж зато што је он ту. 

Мића се ухваm за rАаВу. 
Свеједно. Можда ra и неће довести одмах. Али и 

ако га доведу, свеједно, он ће им рећи своје после коме
дије обавезних формалних изјава о душевним мукама и 
кајању. Он ће комедију одиграти добро, а онда ће им 
рећи: 

Није истина, рећи ће им, није истина да се Вековић 
ОдРеКао да изаће. (То ако .до15у без њеrа. А дoliy ли с 
њим, рећи ће ... рећи ће: добро је што си ту. Већ нисам 
моrао да издржим муке и кајаље. Јер ја оа.м вас јутрос 
слагао, другови, да бих добио мало времена. Вековић 
(Он) хоће да иэаће. Да. Меин се чииило и ЧИЈНИ да је то 
неnравилно ... 

Треба ли то одмах рећи? Није ли прерано? ... али ви 
ме знате, другови. Имам ја недостатака још. Неумере.. 
иу будност. Она, је, истина, објективно увек користила. 
Мене жmсо од другова с којима сам радио није nрова .. 
лно. Они су rииули раднје но што би ме издали. Ја сам 
не само успео да им усадим мржњу према издаји него 

сам, и ви то, другови, знате исто тако, први и· на време 
сиrналисао неколико сумљивих Случајева, који су кас
није, као сумњиви и издајнички, потврhени. Радило2 се 
о обичиим убаченим конфидеитима и они су ликвиди
Ра:!!И, захваљујући баш ономе што Петар зове мојом ма-' 
ИИ]акалном сумњичавошћу у лерлауфу. Ја имам• неQби
чно !Ј?азБИјено то осеhање, .и ја по њуху, тако рећи, раз. 
ЛИКVЈем наше од ненаших zьу,џr., као што ловачки пас 

осећа своје зечеве, лисице и остале јазавце. Ја сам тц.о, 
овог ~а. осетио да ни Вековић. није наш. Ја не у:ц,ем 
да објасним добро како сам дошао на то да он није до
стојан да· буде застава која ће постати ако изаhе. Сва
како, био сам у то уверен пре случаја на тавану. 

То је код мене, другови, интуитивно. То је, по СђОј 
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прилш:щ, неко ново, револуционарно ·чуло које имам у 

себи и оно ради стално. Ја њиме осетим непријатеља 
пре но што он c"Nime да nостане сумљив. Била би ште
та за покрет да се нисам досад користио њнме и ·nома

гао. Пома11ао сам да се на време демаскирају неприја
тељи у нашим редовима ... 

Прекиде се. 
Бићу исruнит. У случају Вековића ово је моје чуло 

отказало. Јутрос сам се уверио да није конфидент. А 
јуче сам мислио ~да јесте. Да .ли сам мислио ИАИ сам 
хтео да АШСАИМ јер ми се то ЧИН·ИЛО лакше. Зашто лак
ше? Зато што сам ·nредосећао ~да Борће 1Неће схватити 
моје разлоге? Сшюћ, кад сам стигао кући, детаzоно сам 
подвргао nоновНој а;нализи наше јучерашње разговоре 
и дошао до непоколебивог уверења да Вековић није 
учинио ништа што би субјективно штетило борби. Али 
објективно.. . не nрекя.дајте ме, објек'1'1Шно јесте, то 
јест, може да нам нанесе штету и зато, не успевши да~ 
вас убедим, ја сам јут.рос слахао ·Њеrа, али и вас. Исти
на, чврсто сам се надао да ћу се током дана повезати 
с организацијом и да ће другови схватити опасност ко
ју ЋИ не видите упркос !Мојим наз:хорима да вам је ... 

У лшtом nроће младић у клинастим nанталонама и 
С КОСОМ ОЧешЈьанОМ З. la баш-ме-бриrа. 

Мића је замислио себе већ у собiЩИ иза пекаре и 
видео Бор15а " Петра како ra СА!уШају све погружеиији 
nред леnотом њеrове смеле самокритике. Али тек што 

је то помислио, схвати да му се iНеће десити јер он су
више отворено покушава да их убеди да је љегова по
грешка у ствари врлина, мада зна да они мисле ·да ниједна 

лаж (а била је то једна лаж, иако прИ!Видна, пошто ко
рисm истини) не може бити вр.лина. Неће се· дивити, на
против, казшdiе га. Мисао на казну ra наљ-ути и отре
зни. 

Наљути се и на своју неопреэност. Још сам ја по
приличан малоrраDанин. Не само да сам неке врсте 
лажов него .и ташт сам. То је ;новост. 

Убрзо преста да се грдн. Не радн се о њему, неrо 
о ствари. И он изнова- замисли себе како улази у ne~ 
кару и отпоче испочетка да Бор15у !И Петру, сад однста 
привидно скромнији и свеснији своје кривще према 
њима, објашљава разлоге који су га навели да их јут
рос .слаже. Но сад је, :ммслећи ово шrо се сnремао да 
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им каже ·кад доЬу, контроЛ!ИСао себе, поправ...ъајући се, опо
мињући се. Чудно. Није могао да почне из средине то сво
је пробио рецитовање спонтане навале искрености. Као 
деца кад не науче добро своју песшщу, па се, кад .эamrv, 
враћају »ИЗ . почетка« на први ст.их nрве .с.трофе иако 
су се »збунили« код претпоследње, тако се и он већ два~ 
триnут враhао на почетак исnовести. Без обзира што 
је место код ког је по трећи nут уэастоrшо застао, неза· 
довоmан собом, било nрилично удаљено и увек исто. 
Застао је код прелаза са своје крившtе ·на Вековићеву, 
о којој је хтео да им говори како се јав~ьа, објективно 
мерена. Но четврти му nут прелаз поће за руком и он 
се исповеди до краја. 

Morao је бити задово!Dан:. Наро'ППо са варијантом 
два, то јест у случају да је Вековић nриоутан. Тако 
ће др:Мнуrи жице нормалног људског· достојансmа да 
ће Вековић, неизбежно, с рефлексном неминовношћу 
реагирати онако како Мићи одговара 11, ·nосле свега, сам 
одбити да иэаће. Још ће бити троиут Мићииим •патња
ма« и осталим »Кризама« 1И .»ду.шевни:м мукама«. 

Мића погледа на сат. 
... Ако ме избаце, Бор ми не rине. А избациће ме, 

rазда је ухапшеи, фабрИка затворена. Црко коњ! Ко је 
шибао газду по ушима да ша,ъе добровоьио кожу у 
шуму? Јест, добровољно, 'оћеш, кад су му шумци при
слонили IШШто.tо на чело? У осталом, шта ме се тиче 
газда. Сваки нека гледа себе. Само место да одем у 
Бор, боье ми је да се сам јавим у орга.иизацију Тот. 
Боьи је Тот од службе рада сто пута. Бар ћу се муфте 
nровозам и наrлмам света, а и храна је бо.tоа код То
та и место прокисле, дирисове проје, јешћу јечмену 
пању.. . Али главно - провоэаћу се, изгледати света 
и бити диеко од гужваре што ће се овде загужвати. 
Молим. Продајем амреле и ништа ме се не тиче, а кад 
се вратим: Где си био? - Нигде. Шта си радио? -
Ништа! Живео дес мозгес! Зато што су ме заробили и 
што сам као роб радио у Тоту НИiКО не може да ме 

окриви ... 
... Блажа Поповић проће ивицом тротоара и не оче

ша се о Мићу који је у себи само nред Борћем и Пет· 
ром (варијанта један) образлагао свој став убећујући 
их да није уседелац што мисли да Вековић нема пра .. 
ва да иэједиачује ьубав с устарабарским притискива-
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њем женскиња. Није тубав превртање девојака у јен
дек, нека извини . .!nубав је лишавање, жртвовање, од
рицање. Она је борба, борбени чин. Тако се данас воли. 

Човек коме су вечито у памети диrnуте сукње и то

ме слично не схвата .tоубавни језшс. данашњице и не 
може да води ову борбу за ьубав у крајњој линији, за 
"'убав-шуму, не за "'убав.стабло. Слажем се с Борћем 
да је -лакше и пријатније .ваљати .се измећу. жен7~ 
ногу раширених као у убијених ВОЈника, призатнизе Је 

но убијати да се не би бИАо убијен. Но ово друго, ово 
непријатније, то су задаци које човеко.tоуб.&tе постав.tоа 
сада пред ~оуде. Сећате се, другови, оног места из »По
рекла породiЩе« .. . . r де Енгелс, rоворећи о Јо.убави, ка
же да је њу измислио човек као друштвен? б~ће; пре
ма томе и љубав се мења с друштвом КОЈе Је прон~
лази. На страну биолошко одржавање врсте, оно што Је 

за мене важно у љубави, то је да је свака епоха мора
ла да је измИULЪа изнова. У 1942. rодини, ~оубав измиш
mају они који се лишавају уобичајеног њеног вида и у
бијајv и тину, да својом и тућом крви остваре слободу 
која је .л,убав наше епохе, јер нас једино она може да 
држи. А то што ради човек Вековић, то ради сва·ки бик 
са својом кравом. Зато не треба бити човек данас, и ни
nошто не борац. Четвороношци се не боре против фаши
зма. Него проналазачи и творци човеко.tоубивог дрrvштва 
у ком ~оубав неће одвајати, него спајати сваког човека 
са човечшством. Нисам уседелац. Ј а сЗIМ СЗIМО за :tоубав
-шуму. Не правим игре речи у вези са »шумом«. Али 
данас смо војска у шуми. Сутра скидамо униформе, по
стаћемо стабла. Они од нас који дочекају то сутра по
штећеии од секире! Два су бора напоредо расла . . . Два 
су борца напоредо расла, аАИ нису заборавила, расту
ћи наnоредо, rрлећи се и радећи све ШТ? мушки и жен
ски борови раде, да расту у шуми. То Је све врло уоп· 
штено ... Како ће то изгледати? Како ће се таква lDУ
бав осећати ... не знам унаnред. Сваки тубавник и ту
ба:вница из рода нових ~tr>уди мораће да буду по
мало и инжењери те .tоубави слоб~дних .tоу~ЏЈ... 
ИзмШWоаће је, а песници ће је певати после стотина
ма година, док не буде изМ:ИШ!оена. А и буде ли .... А 
Вековић? Шта он ради? Њеrа не занима то ппо би Је
дино било логично да га као проrресивноr песнЯ!Ка за

нима. (Јер он не ИЗАази да јоуриша на буш<ере.) Он не 
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излази да би певао наша осећања у настајаtЊ~У. Да би нас 
учинио ближим себи, јер као песник, он би морао да 
нас сазнаје и познаје боте но што ми ~а:ми познајемо 
себе. Да на:м помоrне. А он нам одмаже. Он се .као та
пир баца на тапирице. То су знали и иеандерталци. До
зволите. Ми nретендујемо да смо BШI.Ie од њих. Ми зна
мо да волимо љу де жалећи IИХ, али не пасивно, веh ак
тивно, борбено. Суашпе је бола у том саету. Залатати 
се да ra нестане значи устати против бола, подмет
нути леDа њеrовим штаповима, постати добош који не 
бубња и не обара чело кад за њим вичу: 

-Уа, лудак! Ужива да га бију! 
Јер од сазнаља неправедности бола почиње све. Са 

тим сазнањем почиље борба за правду која није бол. 
Мића поrледа опет на сат. Нема их. Сети се себе, 

детиљства. 

Тако је бар он почео. Много npe но што је моrао 
знати шта nочиње. Био је nремален за то. 

Тада су још њетови вршњаци маштали да буду де
тективи и фудбалери, боксери и пола рни истраживачи, 
авијатичари и nливачи, боrатапш и славни л,уди, а он 
- да укине бол. Бол око њеrа болео је њеrа. Неиэдрж
tоиво. Лекари кажу: »Аа нема бола, требало би ra изми
СЛЈml. Он је предстража здравља, упозорава на оnас
ност болести која долази.« Можда је тако. Бол који је 
осећао око себе сиrналисао је опасност. Свест о оnас
ности, потребу мера самозаштите. Заштите себе. То је. 
за њеrа значило и човечанства. Није умео да мисли о 
себи у једнини, био је исто што и свет, онај радни. 

Пуно којечеrа није умео. Није, на nример, знао да 
се радује непомућено. Чим би се насмешио, помислио 
би: на земти има ЉУАiИ који тугују. На зеМ.tDи их увек 
има. То је код њеrа била болест. Гонила ra је да тражи 
лека. 

26 

. Како му је било измеDу дванаест и два, за то вре
ме које се још разумно може рачунати у подне, Жика 
неће моћи никад ником да исприча. Биле су то муке. 
Свирепе му.ке. Мића му је рекао да ће свратити око nо
дне ако не отnутује. Мара је дошла око 11,30 и рекла 
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да је Вековић ухапшен. А Жика, који се тад обукао, знао 
је више од Маре. Знао је да Мића залази опет Вековићу. И 
знао је зашто. Очеви мисле nрво на најrоре, а забри
нутим очима најrоре се, пре или касније, увек и дora.Da у 
овим временима. Али он није изашао одмах. Мића је 
рекао да ће можда доћи око подне . .Ж:ИКа ra је чекао. 
У два већ није моrао да издржи. Било му је сасвим ја
сно да је и Мића ухапшеи. Прво су ухапСИАи старог, 
а он је, не издржавiiШ муке, одао Мићу. Издао ra је. 
Он је уаек издавао. Векавић је роЬеии издајник који је 
целоr живота издавао своје природне савезнике, муш
карце. Такви су уопште сви жеискари. Иадавао је му
жеве којима је залазио у кућу и заводио љихове час
не и верне жене. Издавао је и жене, мењајући· их чеш
ће но кошуље. А сад је издао и оноrа коrа је моГао има
ти разлоrа да сматра за сШЈа, иако му није био СШI, 
јер је Деса на самрти рекла Жики све како је било и 
да је веh била трудна кад се оно десило. Жика је мр
зео Вековића. Мрзео ra је исто толико колико је волео 
Мићу. Је ли то била само тубав? Је ли то била л,убав? 
Још и вшпе од тоrа, ако је тако што моrуће. Миhа је 
њему био увреда и жалост и rорка туrа; нека хлщдна. 
nакосна љуба,в, једно очајање. 

Облачио је полако црни, избледелм капут, а ИilЗЈК, 
руке су му дрхтале. Издати младића за коrа он моrао 
веровати да ти је сш:~. Ето! То је веАЯКИ песник. О то
ме не пшuу у историјама кљижевности. О томе Скер
лићи ништа не кажу. Лажови! Сви су лажови. Цео је 
свет лажовски свет. И Мића има право шm. устаје про
тив лажи и НiИКОМ не верује. Све је rола лаж. Све. Канr
-Ааnласова теорија је лаж. Историја је лаж. Видео је 
он у једној бугарској историји како је оiШсана битка 
на Бреrалници и битка на Велбужду. Он је <уЧИО да смо 
ми добили те битке, мали Буrари уче да су их они до
били. А он се тукао на Бреrалници и зна: нико никад 
не добија битке. Бар не они који остају да леже на 
бојном пољу. Битке добијају само они ·који се живи 
врате кућама. Било на победничкој страни или на по
раженој. Али ни они не добијају битке. Зар је nобеда 
остати жив? И тај живот, зар је он победа? Беда је он! 
Ето, пертле не ваљају више ништа. Само потеrнеш, rо
тово. Кидају се као nаучина. Ништа данас не ваља. Зар 
би Мића био такав да нешто вата? Зар би nостао борац 

21' 323 



за исТШ:Iу да му се није згадио тај свет лажи? А зар би 
ипак могао да доће до поми-сли да буде борац да није 
одмалена учио, с једне стране, песме и чињенiЩе о ју-. 
на цима, а с друге, видео свуд око себе сЗме неnра!вде, 
неправде које су тако намет1оиво гласно ваnи.\е за прав-
дом? Но ту и лежи Мићина заблуда. Ту. У веровању да 
је оно што вапи за nравдом достојно ње; у вероваљу да 
то што дан:ас nра·вду тражи, неће, кад је сутра-nреко
сутра наће, и са..\ю постати извршилац неправде. Миhи
на је несрећа његова младост без искуства. Кад би мv 
он могао nренети нешто од свог искуства и од својих 
мисли. Јер mrraњe је ово: је ли правда које нема, и не
правда коју видимо и чујемо, зwста правда и заиста 
неnра·вда? Шта ми о свему томе знамо? Видео је . јед
ном микроокоnскя снимак крвних зрнаца, белих и цр
вених. Аичила су на звездано небо у авrусту. Али ко 
моЖе да каже да све звезде које видимо и цели Млечни 
пут нису микроскопски снимак крвних зрнаца 'У ·крво

току неког џина над којим се диже •нови бескрај, звез
данијег неба, које је цело - само кубни сантиметар 
крвних зрнаца под микроскопом неке на.д~оу дске rњи

дiЩе? Шта ми већ можемо сазнати? И за шта се може
мо чврсто ухватиm? Ни за шта, Мићо. Треба бити фи
лозоф и рећи: све што нам се ЧИiНИ истином, биће ус
коро заблуда! Јер ми смо слепи и глуви и умемо саtмо 
да волимо и мрзимо. А то, 1оубаn и мржња, само су 
nуке речи за кретање чији смисао не разумемо и неће
мо разумети, иако патимо. Мићо, патимо, објашњавају
ћи себи погрешно вићене погрешке. Научне истине у 
које се научници данас куну биће сутра-nрекосутра 
nредрасуде, празноверице и заблуде и последљим rлу
.щщима. НIШlТа, Мићо, ни1е углављена ry чврста лежш.п
та. Ни осећаља, ни расположеља - једино што је ту
дима у истини доступно. Јер, ево: ја те волим. А нема 
ли и уврећености у снази којом те волим? Нема ли у 
њој и бола и гнева и мржње? Знам ~да их има. И знам 
да их увиЬаш и да ме зато не волиш како би требало и 
како заслужујем. Да будале матореl Зар се nрема зас
лузи воли? И шта је заслуга? 

Жика је савијао у ролиу ћебе које је диrао с Мићи
ног кревета и, савивши га врло па.жл:.иво у један заиста 
обао и стегнут котур, ·веза га припремљеним каналом. 
У пшајзу није било ничег, али на столу се хладно кром~ 
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nир-rулаш без меса који му је Мара донела. У орману 
у кухиљи Ж:m<а на!;е окраја:к хлеба од кукуруза. И на
тукавши на чело стари, изrу~ани шешир неке чудне 

неnрецизне боје, узе ћебе у једну руку н плави лончић 
с посним кромrшр-rулашом, изаЬе из стана. Окрајак ку· 
курузног хлеба увијен у новине вирио му је из џепа. 

- Куда? - упита Мара nровиривши нз своје мрач-
не кухиље испод степеншпта уличне зграде. 

- Не могу га, ваљда, оставити без хране. 
Прошло је два. 
Жика се намршти, nружи главу и npolie брзајући 

све више. Помислио је да Мића већ умире од глади. 
Наслољена . на довратак, Мара га је гледала како 

r,Раби низ ходник својим танким, кривим ногама. Срце 
јој се цепало. Она обриса очи ·Крајем кецеА>е. Areнm се
де у Вековићевом стану, али Мића .. , Мића.,. 

Њен Бојко је све вщео. Исnричао јој је малочас 
како је хтео да беж.и с Десом у свет. Заказао је с њом 
састанак у десет на хробљу, па је с камена на ком је 
седео чекајући је, видео Вековића који је нешто гово
рио и како су онда дошли агенти и како су хтели да га 

\'Хапсе, и како се он није дао. Уто је наишла и Деса. 
Она је видела како се песник отима и како су га онда 
ударали и како су дошла после кола и како су га крва~ 

вог однели и Деса је заплакала и побегла вичући: »Не
ћу да чујем за мушкарце«. Али ако су ухаnсили и Ми
ћу ... То ће бити смрт за Жику. 

И Мара није могла вшпе да се уздржи. Заплакала 
је гласно, ~ьутито, без стида. 

27 

Ни после читавог сата, нико се од њих юrје вратио. 
Мића се забрину. Распињан нзмеliу уаерења да им се 
пије моrло ншnта да деси и бриге које се није успевао 
да ослободи, он одлуч-и најзад да и сам оде до Векови~ 
ћа. Наnравиће се нзиенаliен кад их буде вщео. Долази 
као да се извини староме. 

Пролазио је Улицом светог Николе, с. јужяе стра
не гробта, Викторија-IL\акате нису остав~ьале ни мртве 
на миру. Ограда која је одвајала гробл.е од уА!Ще била 
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је сва облеwоена ·њима. Мића се обазре, не спаэи никоr 
у близшш и, не разМШIIIDајући, повуче за крај још 
влажне ХЗiртије. Сл,ушти је допола и остави је да шуш
каво виси на ветру који је одмах подухвати и њом за-
ландара. ·· 

То није юnпта, разуме се, али пролазющима ће бити 
лепше кад виде како немоћно виси горда Викторија. 
Они he са захвалношћу шt:слити на неэнаног друга који 
је учинио оно што би и сами учинили кад би били тако 
смело лепи као тај незнани друг. Нико од њих неће зна
ти ко им је приредио ту пријатност и зато ће придавати 
том непознатом Мићи најдивнија својства. И она која 
он нема. То је неоспорно једна чар јунаштва за јунака. 
Њему се диве. Виде решетке каналиэације. Ето, и ова 
Ана! Зове га јер се диви борцу, не њему. 

Прошао је зид и ушао у Гроб.ъанску. Трамвај је 
чекао nреко пута, још полупраэан. Миhа застаде поново, 
обазре се. Озго: цвећарке, nоскуричарке, просјаци уза 
зид, на бандери - телеrрафист, а други испод, држи ко
тур жtiЩе чији је крај већ rope, намотан око беле шо
.ъице. Неколико жена у цриини. Окрену се. У лица св. 
lhшоле - пуста. Нико га није пратио. Али слева, отуд 
из Цвијићеве, наилазила је средином пута патрола вој
ника у фелдrрау лупајући чизмама кратких сара. Ах! 
помисли. 

Испод каменог лица залепрша радост. 
То је патрола за Звездару. Она обично nролази Ули

цом св. Николе. Вндеће сад своју Викторију! помисли 
злурадо. Вндеће како јадно виси њина Викторија. Мића 
преDе у лицу обичним кораком и наrмести се иза трам
вај а (неколико жена у црном и неки бледи чича с по
жутелом брадицом). Одавде ће видети заnрепашћење 
војника кад проDу крај свог подераног nлаката. 

Хоће ли се nравити да не виде своју поражену Вик· 
торију како виси, или he, прегоревши стид, каплар за· 
уставити патролу и лично исцепати докраја ту nлакату 
са знаком њине победе? Он баци кос поглед на војнике 
који су се већ били прибАИЖИЛи на педесетину корака 
од утла улице у коју ће заокренути. Њихова су за.ъу.ъа
на лица изгледала као од равних полутина једнаких 
циrли, још вшпе изјеМ~ачених са шлемовима (што су 
им скривали чела) и униформама (које су им изједна· 
чавале тела, укус, разлике у имовн.ом стању, прохтеви-
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ма и свему). Мића није могао да се отме некој краткој, 
сажал,ивој симпатији. Шта? Не изгледају лоше тако 
уједначени као да су бирани, снажни, здраВИ и лetm 
(чак лепи, упркос мржњи којом их је мрзео.) 

Већина је имала њеrове године, двадесет, двадесет 
и једну. А каква разлика! Они су послушњи, тупи и не
остраmћени. А он је војнm<. увереља, свести доведене 
до белоr усијања страсти. Немци ударају поткованl<м 
чизмама и иду средином улице и праве се да им је nри

јатно што ударају чизмама и газе средином туће, осво
јене, окупиране умще и праве се _да иду слобожо, као 
да се то баш њима прохтело да иду тако некако и не
камо, и nраве се да иду куд им се_ хоће, куда су веh и 
сами хтели да поћу, као да то каплар, који их води, из
вршује само њихову жел,у. А како су у ствари ти мла
дићи неслободни! Неслободнији од окупираних станов
ника овог града, да и не говори о борщша. Борци су 
увек слободни. Они су најслободнији и кад допадну зат
вора. Борци, да, али друго су војници у ра.ъама дрила 
који их је наниэао под свој конац и сад их гони да иду 
куда им се не да ићи да раде што им се не ради. Они 
су прави робови. Нико од тих младића ·није пошао у 
војнике по својој во.tьи, мада је од тренутка кад је по
шао, учинио својом вол,ом команду претпостав.tьеног. 
(Мићи се учини, упрк,ос мржњи коју у истом часу осе
ти, да су, у крајљој .л:инији и ови јадни војници среди· 
ном улице, и он, тајни војник на тротоару, везани ко
ноrщем једне и тешке судбине л,уди у овом времену.) 
Упркос мржњи којом их је мрзео сад већ сасвим· свесно 
и снажно, Мића није могао да не покуша да се оправда 
пред собом због малочЗЈШњег свог тренутног сажал,ења 
nрема њиховој младости, свежини којом су, упркос све
му, зрачили, према љиховој снази, руменилу, .ухрање
ности, и малоrраћанској лепоти, да, ис:кл,учиво физич· 
кој леnоти младости. 

Почев од сутра, гледаће их само преко ниmана на 
пушци коју ће добити или стећи. Али шта, док их сад 
тако гледа, с руком на револверу у џепу у ком не шуш. 

ка више поцепано ШiСМо, он себи дозвол,ава да их жали. 
Њих. Не себе. Никако не себе. Он ће их се наубијати. 
Убијаће их. Он њих. Можда ће и они њеrа убити. Све јед· 
но. Ко остане последњи, остаће, али неће се дуго вре
мена смејаm. Неће моћи да се смеје крај толико мрт· 
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эих које не може да заборави. Али живеће Шiак и тај 
nоследљи. А он? Осети одједном да завиди Немцима што 
оу тако ух;рањени, Ж1ИВИ и ЧIИС1'И, ШТФ и:м оружје блиста 
на сунцу које промоли очи на mшцима исnод облачне 
паучине. Завндео им је и што су им Јl!!иформе нове. Ње
rова ће суrрашња пушка бити сигурно мање светла, а 
униформа ће му, 'У најбол.ем случају, бити сiШНута с 
ytfиjeнor Немца, биће пробушена, упрскана крвл.у, упр
..ьана блатом у које се сва.лио леш неnријатеља. Он иеће 
ШIКад бити ни тако ухрањен, ни тако румен. 

Поrледа за њима. Они су пролазили крај поцепане 
Викторија~nлакате. 

Сад ће је видеm! помисли злурадо, а.ш: неnрозрачно 
.uще му доби један мноrо невинији израз. 

- Ајнс, цвај! Ајнс, цвај! - понављао је каплар 
одсечно. 

Војници су прошли крај плакате. Висила је ланда· 
рајући на ветру што се диrао с реке. Војници су rледали 
nраво исnред себе. Ни лево, ни десно. 

Није имао среће. Нису видели оно што им је он ж~
лео из свег срца да виде. Морали су да виде, али им 
уображено достојанство назовипобедника није дозволило 
да виде поцепану своју Викторију. У ствари су је виде. 
ли. Морали су. Свеједно. 

Али наши људи неће имати назовипобедничке таш
т.шiе. Они ће разумети да је он то неэнан на њих нез
нане мислио кад је цепао непријател.ску Викторију. 
Наши се неће прав:иn~ да не виде поцепану кукасту nла
кату. Видеће је. Схватиће да у том rраду који сав ми· 
рише на ускислу и rоркасту дирисову npojy, живи је
дан човек и да је он то учинио да би ·ИХ обрадовао јер 
их воли. И радоваће се ћутке у себи и прнчаће шапатом 
код •куће шта су видели. 

Уто изби далеки црквени сат. Један. Немоrуће да 
је већ једа.н. Он поrледа ·на свој сат. Показивао је два
десет минута АО дванаест. Принесе ra ук.у. Стао је. Али 
кад? Кад је стао? На шта је мис.лио ка-д му је сат стао? 
Кад је то било? Пре сата и 20 мииуrа, разуме се. 

Ана! nомисли и виде опет слику и .лепу младу жену 
у ВековЈ:Iћевом купатилу, наранџасте косе. Ану, сву бе
лу, трепераву као ма.ле звезде у авrусту, сву концентри

сану, с великим, стра·ШНО дуrачким, светлим, вруhим 
очима и лепршавим грудима које су се испод ха1оине 
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чиниле као засебна бића која живе својим одвојеним, 
дивним, скривеним животом. 

Мића диже брзо. rла.ву и неста иза трамвајске че
каонице: видео је два човека за које је знао да су аген
ти. Зачас их сакри бандера са nосмртницом некоr rене
рала у пензији. Охо, и академик је био покојни господин 
rенера.л. 

Заклоњев бандером, ·препозна сасвим добро једноr 
од а:rената. 

Мића није имао раз.юrа да брине за себе: револвер 
м:у је, уосталом, лежао откочен у џепу. Али шта тражи 
Коомајац у том крају? Он се помери, сад су му аrенти 
били с десне стране. Помери се још мало. Неће ra виде
ти вmпе. Ишли су пешке. Можда су били на некаквом 
парастосу? Или поrребу? Не на rенераловом. На такве 
поrребе одлази дРУrи свет. И шта ће полицијски аrенти 
на nоrребима? Они сами убијају, Не жале. 

Мића удахну дубл.е накисели мирис буЈ;и што се 
..ьуштио са зидова чекаонице. Па ооак ваtоа бити опре
зан ... По.uщија ra, истина, није има.ла у својој карта
теци, али он је једном бежао Космајцу, ·који је имао 
ужасно аrентско памћење. Причала се да препознаје и 
nосле десет rодина -комунисту коrа је једном само ви
део .и да је у стању да се одмах тачно сети rде и iКа,д и 
у којим ra је приликама видео. Захвал.ујући њему, ре
конструисана је донекле антикомунистичка картотека 
иэrорела приликом бомбардовања. Можда се претерује 
с тиме, помисли и nровири опрезно. Аrенти су се спуш
тали ка Цвијићевој. Он нза15е иза своr заклоиа. Трам
вај је у ме15увремену отишао. Није ни чуо кад. Рука му 
је била у џепу, на револверу. Тад уrледа Бојка лево од 
себе. Био је блед, ужаснут. 

- Кс! - уч·ИIНИ Мића. Бојко се стресе, окрену и 
препозна Мићу. 

- Све сам видео! - рече Бојко ка-д му се ·прибли· 
жи - ухаnсили су ra. 

Мића претрну. Прво помисли на БорDа и у исти се 
мах умири. Бојко није никад видео Бор15а. И као у сиу, 
rде су још једиио моrућа чуда, у тај исти мах уrледа 
Бор15а " Петра без Вековића. Срце му залупа као ни
кад. Заокретали су у У лицу св. Николе, долазећи од 
Дуна.ва. Каква срећаl Да су наишли два минута ранвје, 
наrааили би на Космајца. Мића осети језу. Пријатну. 
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Уосталом, са задовоmством би -убио Космајца да је по
кушао да му ухаnси другове. Најмилије, 

- Бацали су се на љега, газили ra! - говорио је 
Бојко гледајући га ужаснутим очима, скоро уплакаiОIМ. 

- Деса се вратила. Неће више у свет. · 
Мића га nотаnша no рамену и рече уз уздах: 
- Други nут ћеш ми nричати. Важи? 
Борhе је ШIIao напреД'; на пет корака иза њеrа, али 

с друге стране улице, корачао је Петар с рукама у џе
повима. Нечујно је звиждукао и расејана гледао на све 
стране. 

- Претукли су га! Све сам видео! - nонови Бојко. 
- Причаћемо други nут. Сад морам ... 
Погледа на сат. Оnет иста nрича. Деса. Врњци. Али 

кога су то хапСИАИ? Врло важно. Комуниста нема ·на 
парастосима. 

- Журим. Здраво, Бојко! 
И nојури за друговима који су се враћали у nекар у. 

Али чим nреће улицу, noJ;e nолако, оnрезно. Не треба 
да ме виде. 
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Ана је лежала на каучу у ниши и чекала. Отворена 
књша с белим корицама на њеним грудима, као неки 
мали јахач· који не може, мален какав је,_ да је обухваm 
и стегне својим листовима. Нема ra. Већ је мрак. Над 
главом јој је светлела бела неонска шШIКа, али она није 
више гледала у таваницу -нише. Зар јој није могао пос
лати по неком цеду.ъицу: »Заузет сам. Други nут«? Заш· 
то је оставља цео дан у нади- да ће доћи, а не долази? 
Зар није сто nута леnше и мушкије рећи истину. »ГОС· 
noJso, видео сам вас у огледалу и не свићате ми се. Ја 
воАИМ другу и уверавам вас да је много Aemna од вас.« 
То боли, дабоме, али бар знам на чему сам и ... Не, не 
бих ra мање волела. Није истина. Али мени је само од
вратно то љегово самарићанство, та љегова нељудсЮI и 
немушки беэобзирна обзирност, та углаЬеност која ми 
наноси најдубљу могућу рану -и то зато што се mаши 
да ме не · повреди. Какав је он онда мушкарац, Вилин 
Коњиц? Ја нисам тако себично осетmива, иако сам же
на. Ј а не умем да мери..\1 и рачунам. и одмеравам. шта 
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треба и не треба. Иако сам жена, ја сам ти nОСАала пис
мо и nрва те позвала. И можда зато и не долазиш, мис
АШII - »Усnаzоеница!« Мислиш: »Жена која не поштује 
своје достојанство.« Можда. Имаш право, можда. ААи 
ја не умем да не ша...-ьем прва писмо јер не умем да ка· 
жем себи: Немој да урадш.u то што ти се ради да свет 
не би rмислио о теби да не умеш да се дрЖШII ·како тре-
ба. Ја сам nоштена, ја не варам ни себ_е, ни друге. И 
мене се не тиче шта ће да мисли свет о мени, па макар 
тај цели свет био само m и ти сам. Ј а ћу rn слати хmс
ма и цвеће и вазе и све што имам и даваћу rn све што 
могу ·И умем, себе и све што се може дати· за љубав. Ти 
ништа не знаш и rn си глупак ако, тако- !МИСлећи, не 
схватшп истину, али ја те воАИМ и HШIITa не могу про-
1\ИВ себе која те воли. Чак ни уживати не умем у том 
што доживљујем као што то уме Вековић, који зна да 
се може и обрнуто: да дожив.ъује да би уживао у часу 
док уж:ива ·и после, кад ШШiући прежива, сећајући се 
доживљеноr. Неправедна сам. Али .не умем да се сти
дим и оставим за сутра комадић љубави који могу да· 
нас. Сутра сам старија -за данас .којим се нисам послу
жила. Ти, Мшпо, и не можеш да осетшп ТЗIКО страшно 
бол пролазности, ту зебњу заzь.убmене жене која воли 
и баш зато што воли зна да ј е свакоr секунда оста~рела 
за секунд и да је остарма за још један минут док је, 
мислећи о томе, постала свесна тога, и да стари брже 
но што воли и да двапут брже истроши младост но му. 
бав. Јесам ли ти ве!; стара? Колико је теби година? Два
десет. Мени је двадесет и шест и ти сиrурно мислиш да 
сам баба. Теби се свиDају девојчице од шеснаест? Онда 
реци то, не мучи ме. Људима треба помоћи, објаснити 
им истину. Гадно је лагати. А ти лажеш тиме што ћу
ТШII, што ме остав...ъаш у нади 1И пушташ да верујем да 
ћеш доћи. Варај ме. Што ме не вараш бар? Наnиши ми 
да си ме заволео, али да имаш посла ·и да ћеш доћи кад 
будеш имао времена и да ћеш имати времена за пет rо
дина. AaКIIIe је чекати пет rодина у сигурности него са

горевати један дан мучена неизвесношћу. Или ми кажи 
отворено: »Не свиhају ми се жене које се прве нуде.« 
И tкажи: »За мене је то блато.« И кажи: »У том блату 
ја не берем цвеће.« Зашто не бити искрен, Мишо? Заш
то чекати? Зашто имати послове? Зашто тврдити да су 
важни кад данас за нас не.\f.а ничег важнијеr од нас 
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двоје и ове нише у којој ћемо бити сами једно уз дру
го, као што смо то већ, иако нисмо још заједно, ти ·си 
на једном, ја на друrом крају хоризонта ... ох, мрзим 
те, Мmпо, мрзим, мрзим, доЬи, драrи, и реци ми,- реци 
ми нешто, нешто леnо, реци. 

Онда помисли: 
Ти ништа нећеш рећи, ти си прави Вилин Коњиц, 

прави мушкарац. 

С том је причом све и почело. Две године, боже, 

прошло је од оног nолубола који је обузео кад је осе
тила да Вековић хоће да прекине с њом. Он је причао 
нешто, она му се шћућурила у крило и оборене главе 
слушала :кљуцање тог полубола у срцу. И ко зна колико 
је он nричао одсутан, и ко 3На коМ!Ко је она слушала 
ту причу чујући са.мо оно КА>уnање у срцу! Али на кра
ју је nоnустила, nочела да слуша ту страшну причу о 
суровом младнћу који је једне ноћи nрешао преко уског 
rесимса на разини прозора четвртог спрата једне МЈО.. 
ршпне зrраде и ушао у собу МАаде, младе жене. 

Тражила је да nонови. Вековић је nослушио IИ'Спри
чао поново ту причу и сад је Ана с пажњом СА ушала ка· 
ко је тај младић, дечак још, храбро nрешао преко rе
симса четвртог сnрата ради једне жене која му се сви
ћала. 

- То је мушкарац! - рекла је Ана с ДНВЈоењем. 
И то је днв,ьење иије прошло. Кад јој је Вековић 

дошао после недељу дана опет у посету, она је тражила 
да јој оnет прича о Вњлином КоњiЩу, тако ra је већ први 
nут прозвала. 

Вековић је чудно погледао. Дуго је трајао тај туж
ни њеrов поглед. 

Али исnричао јој је исту причу. 
После више није хтео. Дошле су на ред друге. Исто 

о Вилином Коњицу. Али с дРуrе стране. 
Тај је младић био суров и према себи. Кад је неко

.1\ИКО ноћи за редом одбио да опет доће капетаници, та 
је млада, nлашЈоива жена кренула једне ноhи истим, ·Пу.:
тем к њему. Младић је читао за столом и кад ју је ·:vr
ледао у оквиру прозора пол умртву од страха, чежње · н 
стида, скочио је и без речи затворио nрозор. -

Ана задрхта. 
- Зашто? - уnитала је. 
- Зато што је Вилин Коњиц. 
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- Шта хоћеш да кажеш тиме? Шта nодРазумеваш 
ти под: Вилии Коњиц? 

- Младнћ. 
-Какав младнћ?- m<тала је Ана дрхтећи као да 

је јутро. 
- Има их сада nуно таквих. Али тај о коме ти при

чам је најзаним~оивији од свих, најсуровији према себи. 
-Зашто према себи кад је суровији nрема оној 

женици? 

- Он је, ИС'IИНа, ЛШILИа њу себе, али !И себе ње. /ьу
ди су углавном сажа..ьивији nрема себи неrо.л:и: nрема: 
другима. 

- Можда му се није свићала? 
- Свићала му се. Он је тако млад. Њему се свака 

жена подједнако свиЬа. 
- Па зашто онда? - уnитала је још једанnут. 
- Зато што сваки Вилин Коњиц излети из своје ча-

уре на један дан само. И што за тај дан такав младић 
има да посвршава безбројне задатке. А>убав не спада у 
задатке које има да посвршава. Вилини КоњiЩИ nрепу
штају ,ьубав обичним младнћима. 

- Онда мој Вилин Ко1ЫЩ није исто што и твој. 
Има ли их два? 

-Један. 
- Онај о коме сам мислила прешао је једне ноћи 

nреко rесимса. 

- Само једне ноћи. А знаш ли шта је YPR:AiНO после, 
исте ноћи? На растанку је није по1оубио. 

-Него? 
- Ошамарио. И вратио се исmм путем. 
- Вилин Коњиц? 
-Да! -тврдио је Вековић- оша.марио, да би га 

омрзнула. 

-Извини, то нико не радн. Сви се труде да буду 
во,ьени, симnатични или оми,ьени барем у кругу који је 
њихов. 

- Али ВИАIИ!Н Коњиц нема !Круrа који је његов. Он 
има само своје задатке. /ьу~ ra се .не тичу. 

- Ипак, капетанiЩа ra је волела. 
- Зар је чуДо? Он је зrодан младић. Витак, преви-

так, а чврст. Висок. Нечујан. 
-Црн? 
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-Плав, л.убичасте очи. Меснате усне. Мало напу-
1\ене. Дет:ињасте. 

- Све то није важно! - рекла је тад. 
- Шта је важно? 
- Он мора да је врло несрећан. 
- Наnрqтив. Он је rорд, среl\ан. Он врши историј-

ске задатке, он уорећује човечанство, а IНИ!ШТа на земыr 
ниј.е љегово. Ни то човечанства. 

- Ипак је онда несреhан. 
- Пре би се дао убити но што би то признао, макар 

и себи, у два ока. Он врши насиље над својом природом 
и то сматра природним. Он не види оно што гледа. Као 
ти понекад! - рече Ве:к.овић Т-ИШе. 

-Шта види? 
- Оно што долази. Он IМИСАИ: !Неминовно долази. 
- Ако је то нем•шювно, зашто му крчи пут? 
- Било би то заиста излиnmо кад би било неми-

новно. Његова неминовност није аутоматска, физичка. 
Она је историјска, присилна. За њу се треба борити. 

- Разумем. Он је \ВОјник. Он гине? 
- Без имена, без униформе, без вИД!оиве заставе. 

Он rине беа напора да савлада природни страх од смрти. 
Збир часова које проводи у жшюту равни су смрти, иако 

не личе на њу. 

- Не разумем. 
- Кад би Вилин Коњиц имао новаца, он би место 

кревета кvmю мртвачки сандук треће КАасе и спавао у 

њему. 

Векови!\ је ућутао. 
- Причај! - рекла је Ана - зашто би спавао у 

њему? 
- Да би пр:ипитомио смрт и натерао је да Га слуша. 
-Он је мученик. 
- Без неба. Али оно у шта он верује исто је тако 

далеко· и нестварно. 

-Шта је то? 
- Будућност која не може никад да стиmе јер 

увек nролази, ЮIКад не стаје и тако не nрестаје да бу~ 
де будућност и кад више није. 

- Не· разумем. Ал:и:: жена? Је АН се убила? 
- Муж је nосле нешто осетио. А можда је и она 

хтела да ха вИIШе iНе види. Иселила се. За њу је то зна~ 
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чило исто, исто као и да је скочила са џеда~о широкоr 
rеснмса испред прозора кој-и се дрско затворио пред њом. 

Векови!\ је опет ућутао. Ана је схватила да х.оће да 
говори о себи, о њој, љубави. Али она није могла. да 
опрости Вековићу неверства, њеrове »ск окове у страну«, 
њеrова ваљања с неnознатим женама свуда nомало. По
лубол је престао. Можда је томе допринела прича о Ви
лином Коњицу. Али ранија њена осеl\ања за Вековиl\а 
нису се вИIIIe повратила. Када је после дужеr времена 
осетила да би јој тешко 6ило без њеrа, она га није вшпе 
волела као мушкарца. Осећала је пријатељство, нежна, 
стрЈLЪиво, чак страсно, али чедно и nријатељство само. 
Он јој је долазио и причао. Једио је време тражила да 
јој прича само о -Билином Коњицу. Он би nослушао, 
очигледно измШiltЬајући пред љом потку и ткиво приче 
и она је слушала, убеhена да 1НИ машта није слободна 
од олова зб:ивања. 

Последљом је причом о Вилином Кшыщу заrрдио. 
Он је почео: 

- Био сам на њеној пратњи. 
- Чијој пратњи? 
- Капетаничиној. 
-Ипак се убила? 
- Природна смрт. Оно што се зове природиа смрт. 

Није скочила под трамвај, није поrшла камену соду. 
- Шта је онда урадила? 
-Била с њим. 
-Били су заједно? - уnитаАа је Ана полако отва~ 

рајући очи. 
-Да. 
- Немоrуће. Зиачи попустио је. Какав је он Вилин 

Коњиц онда? 
- Она га је дуго времена пратила, знал·а је у које 

време одржава састанак с друговима, где, с ким. И јед~ 
ноr дана, на сат пре састанка, ушла му је у стан и рек~ 
ла: »Или ме узми, или се нећу маћи одавде дошао ко 
дошао. И не :nокушај да ме силом отераш, викаћу, на
правићу скандал.« РекавiШ! то, она је отворила прозор 
и дигла ногу да эакорачи ... Знала је да је код Вилиних 
Коњица на индексу све што мирише на љубакање, по
готово с женама неnровереним, непартијним, и да му 
то другови не би никад опрост.или. 

-И? 
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- Шта је ·моrао? Узео је. 
- Она је одвратна! - рекла је Ана. 
- Волела ra је. 
-То мора да постоји обострано да би во.ьење има-

ло смисла. 

- :В.ути: ти не знаш шта је ЈDубав гЛадна, без наде. 
Човек се· задовоЈDава и мрвицама и стајањем на rале
рији. 

..._ Није то nозоришна nредстава која се понав!Dа. 
- Ја сам nротивник твојих теорија о ЈDубави~апук~ 

лој вази и mубави~премијери. Уоста:лом, и у nозоришту 
реприза је бота од nремијере. 

- Али само је она свечана. И добро је што је све
чаност. Једна у веку. Њена нова сезона - намељена је 
следећој rеиерацији! 

- Откуд ти тај немогући коктел мушких: изrовора 
и песимистичких баналности? 

-Од тебе! 
То је још моrла да каже. 
- Шта ти је, Ана? 
Вековић је миловао по мекој, наранџастој коси. 

ИмаАа је сузе у очима и оборила је rлаву. Он је оnет 
ymrra тихо, нежна, врло нежна, ОЧИIНСЮi скоро. 

-Зашто nлачеш? 
- Ништа. Прошло је. 
Дуто иису rоворили о Вилииом Кољицу. Вековић се 

надао да га је заборавила, није више седела на ниској 
столичици крај њеrових ногу тражећи да јој прича: 

- Причај ми. Хоћеш ли да ми nричаш? 
Није. Али је, канда, осетио и сщ почео. Она ra је 

nрекинула. 

-Немој. 
-Зашто?- IШТао је он. 
- Ти ИЗМ·Шillоаш, а ја - озбЊЫЈо. После ме све 

боли. 
-Боли? 
- Ти га познаЗеш. Зашто ra не би довео једном са 

собом к мени? 
- Нема наде, Ана. Он се крије. Власт ra гони. 
Друrи nут јој је рекао: 
- Избиј то из rлаве. Он је борац који својим ру· 

кама милује само будућиост. Он зна њу наnамет. У овој 
реалности њеrа узбу15ује само задатак: непријатеm ко-
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ra истребтује. Видиш ли ту реч? Непријатеmу он не 
nридаје ништа тудско. Све је тудско у будућиости. И 
он је свим ЈDудским у себи емигрирао из садашњосm ... 

Више није тражила ни да nрича, ни да ra доведе. 
Није хтела да слуша како блати Вилиноr Коњица при
чама које ИЭМШ11/оа јер је ЈDубоморан и пакостан. А 
иожда, помисли, можда му није однео писмо? 

Гад! Гад! Гад! 
Но не заПАака са,д. Морао ra је однети, ако је мало 

воли. Знала је да је воли. много. Однео је писмо. И ако 
Мића још није дошао, то је само што не зна колико ra 
она разуме и воли јер ra разуме. Ох, није га одмах зЗ:во
лела. Била је тад још лакомислена, млада женица која 
и није знала шта је права ЈDубав. Онда ra се nлашила. И 
мрзела. Мрзела сам те, Миша, јесте. Био си ми одвра
тан. Веровала сам причама које ми је причао. После 
сам мислила да је у њима све ИЗМИШ/оено сем тебе. 

Сад знам. Све је то истина, али као и свака истина, 
и ти тражиш да будеш схваћеи докраја. 

Схватила сам да први пут ниси прешао преко симса 
ради ње. Тебе једна жена сва од садашњости не може 
да прив.уче. Ти си хтео само да провериш своју смелост. 
Био си млад и соnствена те је храброст оnила. Ниси знао 
шта радиш. Кад си се диrао, био си очаја-н, хтео да се, 
очајан, убијеш. Она је заридаАа, вриснула. Ти си се yn· 
лашио да те њена вика не открије ж:андарима, остао си 
жив, прнпадаш својим задацима. Али она је оценила 
чиме ће те добити. Рћаво је протумачила твоје попуш
rање nред њеним вриском, мислила је, ти ћеш увек по

пустити кад запрети скандалом. Ти си јој затворио про
зор nред носем. Ти се не бојиш жандара. Нека се убије 
ако хоће. Тад је она помислила да се ти бојиш само 
својих друтова и довела те у неприлику, моrлн су сва· 
коr часа да наићу. Ја те разумем, ниси имао времена 
да раэмишЈDаш, требало је уклонити, то је било главно. 
Како? Није. важно. Уклонио си је. И ако је умрла, ниш
rз бо.tье НИЈе ии заслужила. Ншuта боље. 
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Притисну :квм<у, црну, rвоздену. Закл,учано. Прн
тнсну је дваnут брзо, једанnут споро .. С друrе стране 
окрену се кл,уч, неко отвори врата. Мића цреће црат 
и уће у собицу иза пекаре, не тако преrрејану као синоћ 
(било је тек подне), аАИ ,њен се суви, заrрцнути ваздух 
преви на промају и као широка, завијорена сукња, до
таче му лице и очи својом млаком јаром, својим жен
скастим дахом квасца, брашна, бубашваба, ма~оа што 
се зноје исnод мишке, непроветрености и рићеr кома
дића печене бундеве на стол у nокривеном избледелом, 
прZDавом, умашћеном IL\авом хартијом. . 

Петар је, с брадом на диrnутим коленима око КОЈИХ 
је оба·вио руке, седео на нежножутим даскама кревета, 
као да се није померио од јутрос. Борће је стајао уко
nан пред њим. Измељен, тврћи, озбИ/Dан. Мерио ra је 
ту!;им цреким очима, а кад пружи неочекивану руку, 
она про15е поред Миће као ударац који је промашио. 
Али иза Мићиног десног бубрега ШКЈоОЦНV кл,уч што се 
окрену у брави. Мића обори очи, заокружи њима по 
поду и рече врло просто, друrо му није остајало: 

- Крив сам, другови. Погрешно сам. 
Исприча варијанту један (Бор15е и Петар, без Ве-. 

ковића) и врло лако преће са оnсежноr, детаЈоног, убеk 
ЈDивоr и немилосрдноr самооnтvживања на друrи, важ
нији део свог говора, са исповести на оптужбу чији је 
задатак био и остао: Вековић не сме да изаће на сло
бодну територију. Поред свих досад наведених разлога 
и оних које је решио да тек сад открије, он се упустио 
и у излаrање једне своје теорије. Борће је стајао све 
време као укопан. Петар је седео укочен, затворен у свој 
круr, али шта би друrо и радили? Слушали су га. А он 
им је објашљавао како се слаже да је већ пре годину 
дана дошао моменат да се Партија елите, професионал
них револуционара, обрати масама и да их, на њиховом 
челу, кроз борбе води победи. Тешкоћа је сачувати у тој 
борби дистанцу и она је утолико већа што се у ватри 
окршаја на то не мис.ли довоiDНО. Ми не смемо да пра
вимо оД топовскоr меса револуције .ни своје ни њене 
идоле, ако нећемо да изгубимо контролу над стихијом, 
а ипак, ето, ми ту, захвал,ујући изврсном принципу ди<;-
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ЦШIЛИНе У Партији и стнцају несрећних околностн (из
губили смо везу), ми срл,амо у фаталну грешку. Не ми
слите, молим вас, да имам ишта против Вековића ње
r'!ве поезије. ~солутно ништа. Чак ни против ње;овог 
аз~ства. Усвајам да има ствари које су, у крајњој ли
НИЈИ, nриватни домен сваког живог бића. Мислим, сва
ког приват~ог живог бић~. Не оног, разуме се, које тре
ба да делузе политички, завио. Док је ту, нек се симпа
mзер Вековпћ иживkава сваки дан с новом праљом и 
новом кнеrињом - његова приватна ствар. Али од ча
са кад се буде дознало да је кренуо и куда је стигао 
Вековић припада застави. НепријатеА:r ће диrnуrи таквУ 
паклену дреку противу њеrа да ће сви они који су за нас 
аутом.атски стати уз њега, а пошто је реч о личности п;_ 
знатОЈ у неком с.ш~слу, њеrова ће га популарност учи
нити неком врстом бога у очима маса. Ниједан наш друг 
не може .засада бити тако популаран као што то може 
чов~ КОЈИ нам ~оноси у мираз име однеrовано раније 
и КОје ни сад није без одјека. 

Прет'!оставили смо да га је Партнја проверила пре 
но што Је одлучила да задовол,и његову молбу. Ме15у
тим:, проверу су, мора бити, учинили другови прилично 
несавес':и. Десило се да смо, захвал,ујући пуком случају, 
нас тројица у поседу података о њему који су сами за 
себе, тако убеД/Dиви да нас обавезују да ревидЩ,амо од~ 
луку руководства. ~ошта сте вас двојiЩа проваљени, ви 
отпуту)те сутра, а Ја ћу с њны остати ту и обећавам вам 
да ћу одлуку коју ће, после свега, донетн највиши фо
~ум, сматрати светом дужношћу да сnроведем, било да 
Је nоз~;~тивна или негативна. Остаћу и спровешћу је. Али 
ПарТИЈа М<?ра да зна и ово што ми сад знамо. Без тога 
ништа. Мој живот.. . ' 

Мића не диже главу. Мислио је да их је тронуо. Али 
како Борће не пусти ни гласа, како се Петар не nомери 
Мића, који је дигао главу, брзо их погледа (немају н~ 
речи против, задивл,ени су) и продужи: 

- Претnостављам каква ће се донети одлука дру
гови, и ~еће ми бити тешко да је остварим. Биће у' скла
ду с МОЈИМ ставом. (Треба им суrерирати још артумена
та за тамо. Понавmање не шкоди.) 
. И он х;rонови већ познате разлоге, о лику човека ко
ЈИ инерци~ом прилика и nсихологије маса постаје заста
ва под КОЈОМ ХИА>аде и ХИА>аде треба да гину. Он стоји. 

22' 339' 



високо он нема тајне, одасвуд је ВИД&ИВ. Сваки њеrов 
покрет' добија значење симбо.ла и постаје ч.лан вере. 

- А каЈКав је Вековић? 
Ћутали су. 
Али нешто мук.ло, неречено, претеће лебАе.ло је, '!{3-

немиравало, упозоравало. · 
- Он је распусник, малоrраЬански диваљ, недисци:

nлинован, својеr.лав, пуст, човек са схватањима нама пот
nуно туЬим и ми, другови, морамо гледати на сваку 

ствар бистрим, револуционарним оком што унапред за
хвата будућност а не nлитким и мутним очима маса ко

је се тек буде за борбу. Не смемо бити ни сентиментал
ни, ни неиницијативни роботи с очима пуним крмеља ... 

- Докле ћеш ти да лупаш? 
У Борl:iевом стеrnуто 1оутитом изразу било је и не

чег тако nретераног да Мића није био одмах начисто ка
ко да схвати тај исnад. Сврће ли то сад све на шалу? 
Код Бopl:ia је и то моrуће. 

Широка .лица, заврнута носа, посувраћених усаrна, 
могао је изгледати у исти мах тужан и весео, наиван и 

лукав, суров, nротивуречан и _једноставан. Увек и дети .. 
њаст ма каква била ситуацИЈа. Увек сnреман да yotm 
сме~ну страну свега озбИ/Dног. Можда је то долазило 
код њега од равнодушности, можда од концентрисако
сm на једно, практичну страну свега, борбе. Чинила 
се .да му је, кад је суров, жао што није и наиван, весео. 

Али тад Ворће изговори реч којом закључи, заправо, 
mпање које је гласило: »Докле ћеш ти да .л:уnаш?« За
врши: »Је .ли, балавче?« 

И чим то nромрси, обрну се налево крут и крену 
raxo снажно према зиду у дну као да ће на крај с~ета. 
Четири корака. Налево круг. ~етири корака ~о. диЈато: 
налн собице. Као Маркс што Је шетао по СВОЈОЈ раднОЈ 
соби дискутујући с Енгелсом! Као Маркс! nомисли Мн
ћа да не би мис.АИо на кога се односила она реч исm
снута кроз забрављена уста као пОСАедњи бризг кало
донта из скоро празне тубе. Колебао се шта да мисли. 
Али он је био у nитању не Бopl:ie. Мићу су вреl:iалн. Та
КАН су г~ у nонос револуционара. Њему то да се каже_? 
Зашто? Одлучио је да разуме. Није одмах. разумео. Од
мах је разумео. Само није могао да поверуЈе. Поверов~о 
је. Али ништа га тако не би nосекло као та реч. НиЈе 
могао да верује. Ништа ra није уаредило, четири кора, 
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ка, тако дотукла, налево круг, није могао да верује. За
што? Он је дојурно Бopl:iy 11 Петру да настави nринци
Шiјелну дискусију, да им све каже, да пред њих проспе 
и истресе своју друrарску, материјалистичку душу коју 
је лаж разболела, раслојила, ранила. Јесте, све је то 
зато. Он мрзи лаж и он би је одавна већ одагнао из се
бе да на конвивенцију с њом не гоне и новог човека буду· 
ћности услови илегалне борбе, нужност конспирације 
или овакве неприлике. Али он је пошао за њима и дошао 
да им каже све своје мисли, кајање, горчине, све пат.:. 
ње које му је ова њеrова донекле оnравдана н праведна 
лаж задала опрљивши га скроз наскроз и без обзира на 
ове ту другове. Слагао их је, истина, у најбољој намери, 
у одбрани принципа који су њнхови, заједнички. Зашто? 
То је дошао и да им објасни сад. Признаје, штрецнуло 
га је, расентиментали.ло и још више заболело све што 
је учинио кад их је угледао како улазе у Улицу светог 
Николе, Борћа на левом тротоару, Петра на десном, не
колико корака иза Борћа, с руком у џепу, . зверајући 
тобож расејана на све стране, кад их је угледао како 
ступају у бојном, илегалном поретку, осетио је да не 
може више и колико су му они све н било му је још 
теже све што мора да ради. Али док он то и због њих 
чини, сад баш Борће њему да каже: »Балавче!« Али не
ка се не заварава друг Борће! Признаље да •ИХ је сла·гао 
не значи Аа прима њихову омуку, да се покорава њи

ховој већини. Сад то ни у ком случају не може више да 
значи. Нипошто. Сад значи: Признајем, погрешно сам 
што сам вас слагао, учинило ми се тО најбрже, најефи
касније средство до цИЈоа. Сад увићам, треба остати упо
ран н још уnорније водити борбу до краја nротив свих 
ваших заблуда. 

Зато се исnрси и одговори Бopliy nитањем дрским н 
провокативним: 

-Шта ти? 
Мића је решио да им се не дА упркос .свим ломОТ!И

ма очајања кроз које је прошао. Погледа оnет у под и 
брзо диже очи, и поново се лако испрси, заnраво зату
ри, наnе, затегну. Борће мисли да га поколеба помоћу 
оне речи. Неће. И није то оно што се деси.ло с ваздухом. 
Оно nретеће. И ма колико се трудио да nреће nреко то
га, Шiак, осећао га је. Али уверавао је себе да нема раз
лога да брине. 
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Стајао је крај врата и БорЬе, којrи: се лево од њеrа 
окренуо и баш коракнуо снажно ка супротном уrлу со
бице, застаде диrнуте ноrе, обрну се у месту уз трзај 
рамена и .наЬе се опет укопан nред њим, опет мањи _но 
што је стварно био, сав скуњьен и сабије!t ·у· две кврrа
ве песнице руку с белим мр~ьама на сваком од пет из
бочених коренова тврдих прстију, сав стиснуr у песни
цу rлаве, песющу rрудноr коша и врата, песницу ноrе, 

песницу уста и вилице, песницу срца, песницу свих уну

трашњих орrана и примисли, сав зrрчен и напет у сто 

песнш.tа скуп.ьених у једну једину спремну да удари. Зас
таде пред Мићом и поrледа ra извSЈЬеНо, одоздо нагоре, 
раnmрених ноздрва и процеди: 

- Шта кажеш, балавче! 
Мића би побледео од гнева да је могао да бледи, 

толико је гнева осетио. Борће озбиz.но мисли да га уп. 
лаши, увреди. 

- Без вреl;ања! Ја сам ти равноправан, без обзира 
на roдm1e. 

- Држи капут! - рече Борће и баци према Петру 
свој сиви капутиl!, тежи за две краrујевке у џеповима. 
Петар га вenrro ухвати и положи свој капуmћ преко 
Бор15евог. 

Борће се опет окрете Мићи. 
- Шта си рекао? 
- Мислио сам да смо дРУfОВИ, да ћете разумети моје 

ИСТШ!ске побуде. 
Но Борће је био заузет скидањем кошу~ое. А и то. 

разголићавање на састанцима! nомнслн Мића. Самоса
жаљење. То је мажење своr тела. Комунист мора да из
дРЖИ и топлоту кад lie морати једном и баТИiНе. Мића 
рече rласно: 

- Ј om јуче смо rоворили да то не B3./Da ... 
- О конопцу говори у куliи обешеногl - лаиу и 

Петар, затворен у порочни круг својих мисли нетрону
тих Миliином исповешliу. И он. Како је то моrуће? пи
тао се Мића не схватајућњ Morao је до малочас руку у 
ватру да стави уверен да је обојицу тронуо. Зашто су 
такви? Зашто му Бор15е каже: - Балавчеl Зашто Петар 
rовори р кон01щу? Имr се нешто десило: везу успос
тавили, или је то још један доказ вшпе да будалама и 
полтронима нема места у партији другарства. Идуliи .за 
њим:а Улицом светоr Николе, осећао је нежност и су-

342 

зе скоро и понос и искрено кајаље што их је морао да 
лаже, а они њему »балавче« и »кућа обешеноr«. 

- Је ли то дРуrарски? - упита их савлаћују!iи се 
.већ с напором. 

- То би требало ми тебе да питамо! - одврати 
Петар. 

- Завежи! - севну Мића окренувши му се целим 
телом - ви мене немате шта да mпате. 

- Смири се! - рече БорЬе на изглед мирно и оrр
ну се кошу1ь0м. 

- Смири се и ти! - одврати му Мића и окрену се 
њему оnет целим телом. - Шта извоДШII примиршел· 
ког судију? 

- Ја? - зачуди се Борће - ја изводнм? - у Бор-
15евом је гласу било опет оне знане нервирајуће помир
...ьивости и она му сад доЬе налик ·на метак умочен ry ан
тисеnтик, на тестеру- у ружино у~ье, на нож- у ва

зелин. ОдВратно. Лажно. 
- Изводнш. Јесте. Понашаш се као .•• као да си 

rазд:а, а шr: CAyre, млаћи. Амf: то Юlје ни друrарск.и, шr
ти одговара моралу једнакости, моралу који је наш ••. 

Борће одједиом поскочи. 
- Морал једнакости! И онда - да се смирим? -

цикну Бор15е ДИВ/ое и узе ваздуха. У том се тренутку 
њеrово лице разrолити. С посувраћених усана и немар
но дигнутог носа сnаде глазура. Појавили су се зуби: 
ШИЈьати. Све сами очњаци, као у штуке. Блаrост, бо
емска равнодушност, сентиментално зазивање друrаЈ> 

ства - све је то била маска иза које се појави див1ьак. 
Појави се и у маrновењу неста. 

- Уnлашио си се, жутоКЈьунче, не заборави. И не 
иrрај ми ту хероја. Изтубио си веру у наше снаге. То је 
твој морал. Зато си н наговорио човека да убија. Анар
хнсти је најближи индивидуални терор. 

- Шта то rовориш? 
-Оно што јесте. 
- Не разумем ни реч! 
-Не разуме! -зачуди се Петар -наговара људе 

да убијају, а не разуме. Типнчно. 
- Шта, тшmчно? О чему је реч? 
- О Вековићу! - рече Петар, рзби~ьан - сад знаш. 
- Све што знам то сам рекао и своди се на једно: 

њеrов би излазак ... 
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- ... бацио сенку на заставу. Знамо. 
- Тачно. Бацио би. А она мора да је чиста. Не сме 

је укаљати ни немораА ... 
- Оnет о моралу? - рече Ворће и ШаЈIНУ нагло, 

.љ.уrито - па да разговарамо мало и о томе,· али о на

шем, о комунистичком моралу. 
Мића погледа у 6opl5a, коме су ноздрве набрекле и 

nобелеле, а нос се од тога још више дигао увис. 
- И треба! - одсече Мића дрскије Но што је хтео. 

Јер је и држање Петра и понашање 6opl5a било нера
зуМZDИВО, узнемирујуће, а помињање Вековића ... 

Али тутина провали из БорDа, зачудо безгласно и 
тихо: 

- Још ликујеш! - шапну Борће танко, али очи су 
му се заокружиле суманута по соби, док му се лице по
дливало тамном, nреврелом крви, rустом као катран. 

6opl5e се окрену Петру, замаха рукама и рече иеш· 
то гласније. 

- Он .ликује. - Усне су му се посувраmле, горња 

суровије од доње још необузете бесом, још неутралне. 
- Морал! Због морала ликује. Још мало па ће и ваке
лу да нам очита, а овамо Вековића због ~оубави у смрт 
отерао. Као да је, бре, наш неnријате/о - .љ.убав, а не 
-окупатор. 

6opl5e се окрену Мићи и глас му се изви као лук 
и зари ШWоатим врхом Мићи у душу. Претња ие поста 
јаснија. Интензивнија само. 

- Твој морал, будало балава, тај твој морал којим 
нам памет солиш, ево, друrи дан, то m је буржујски, 
трули мекани палац без нокта којим уседелице и шкоп
ци мере свет и све на свету, ушкоiЈIDеници њим свет 

мере, али не ми, разумеш ти мене? Не ми. Ми смо јаки, 
ми смо, богатитвога, војничине, нама се рог убрендио 
под пуnком, јесте, нама јаја о калдрму куцкају, јесте, 
смо~оо, ми смо војничине, мозактитвојумокрени, ми смо 
здрави и снаасии као бикови, све руurимо пред собGМ, 
све на колац набијамо, на рог натичемо и нема мице 

коју нећемо. Овамо! Оnрем! Јесте такви смо ми! А ~? 
Ух! Што -бих те ударио, богатитвога шашавог, разумеш 
ли ти мене? Ми ником не завидимо, ми се боримо, на
ма је добро и .врло дивно што се боримо и шта ми ти 
ту q.нда извадиш неке моралне бесне rлисте, мамлазе, 
шта? И то мени који с тобом иста говна месецима једем, 
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јесте: као еt:ока мисирачама се ту сви хранимо, као 
робиЈаши КОЈекуда на даскама спавамо, а ти ту свеца 
лењинисtичког изводиш, моралног полицајца без јајца, 
као да су ми за то крива Вековићева стрнџарења а не 
буржоазија, као да би Аењин икад ишта поштено нап
равио да није био мушко, да је, као ти, носио ратлук у 
панталонама. Јер морално је да мушкарац IМИ воли је
дну целог живота или да обара коју стигне н где cnfr· 
не, ако је му-шкарац и револуционар, а не фемка из ка
лу15ерске туршије. Ето ти.· 

6opl5e је тешко дисао. Но смиривао се и смиреиије 
- продуяшо: · 

- Само морал нема везе с тим дранrулијама. За 
нас је комунисте једини морал: извршити нареDење и 
тачка. Али сад је у питању друго. Шта да радимо? То. 
Јер да ће нас рибати кад се појавимо без старца - у 
то не .сvмњај. И не само тебе -који си крив. Него и ме
не КОЈИ те нисам спречио да правиш те своје неморалне 

глупости. Ух, богатитвога! Зар ја који ниједној нисам 
опростио у животу сад да одговарам због твојих јунфер

ских свињарија! Блентаро! Блентаро! И то ми хоће да 
буде Аењин, а овамо, због њеrа ... Ух, доће ми тебе ме
сто старца да им дам на стр~ање! У име морала. Сви
њо балава. Свињо! 
. -Сад знаш о чему се ради! -рече одмах Петар, 
Једаа<, груб, подмукао. 

- Свнњарнја. Недостојна последњег мангупа. 
- Типично! Напада. 
Петар погледа 6opl5a, !Који је још увек тешко дисао. 

Онда рече: 
- Можда мислиш, Мићо, да, стојеhи tкао светац 

у том тренчу изме15у нас, већ личиш иа Исуса на крсту 
изме15у два разбојника? Али ја се слажем с 6ор15ем. То 
щто си урадио далеко је не само од нашег лењинистич
ког морала као небо од зем~ое него и од сваког. 

- ~тидите се! ~ Аењина ми оставите на миру. Не 
став.tааЈте га у СВОЈа noraнa уста. Срамота! 

-Да се стидимо? -зачуди се Петар и сnусти ру
ке - не свиЬа ли ти се при-мер с Аењином? СтрiШ се, 
ако ниси већ полудео. Има тога, друже Борће, луди се. 

-Али на робији. Кад мушка снага удари на мозак, 
не ту. 

- Од апСТI!iИенције се луди, Мнћо. 
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-Куш! 
- ВИДИ!Ш! Ти хи<:терично реаrираш. ТИ нормално 

не умеш да отрiПШI ни најмању алузију на те сексуал-
не мушке ствари. Аењин о томе... . · 

-Пусти АеЊШ<а, кажем! - снкну Мића. 
Петар се трже, погледа БорЬа, па Мићу, онда се 

насмеши: 

- Жалим што немамо Свето mrcмo кад ти је Ле
ЊШI тако сувише rоАIЩав. Штета. Уосталом, већ сад 
бих могао да те утешим неким цитатом. »Курвајте се и 
множнте се!• Чекај. Има н бољих. Како оно беше? Да. 
»Не пожели жене ближ.њеrа свога -узалуд.« Параграф 
тамо неки божјеr закона. На часну реч, дРУЖе Борће. 
»Не пожели жене б.лижњеrа свога - узалуд.« Тако .не
што. 

Петар прасну у искидан, бешуман смех, а кад ra тај 
смех сасвим прели и проЬе и кад се најзад смири, он 
понови: »Узалуд. Не пожели узалудlа: и опет се закик~ 
та бешумно: »Узалуд«. 

Али Петар преста да се смеје. Мића ra је тневио 
гледао. Претња се зrуснула, њена је rустина морила. 

- Чекај, нисмо з""ршнли! - рече Петар и диже 
ноrа.вЈЩу својих панталона. 

Писмо! Помисли Мића пре но шrо је ишrа !IИАео. 
Петар је наrлашено споро дизао своју ноrав!ЩУ као да 
ужиаа. 

- Примаш ли честитања?- упита Петар с уЖИ\Ва
њем дижући споро своје сиве штрафтасте панталоне ис
под којих се пома...ъала црна сељачка чарапа с везеним 

rранама са цветићима. 
Намерно он то! помисли Мића. Да би изrледао про

летерскије, као да то значи носиrи се што неукусније. 
Петар проговори озбИ!ьНо; глас му доће приrушен, 
дубљи: 

- Нешто лажима, нешто притиском, нешто овим и 
оним, али главно - успело ти је. Yxamueн је. 

- Ко? - ymrra Миhа још мирно, али већ је схватио 
све. И зашто их није тронуо исповешћу, зашто је БорЬе 
говорио тако немогуће, зашто је Петар био тако једак 
и мрк и rорак добацујући му оно •примаш ли честита
ња?« АлИ -добро је урадио што је, мада клонуо од ror 
сазнања, IШ.тао врло мирно »КО?« Сакрио је nанику 
која га обузе, панику помеmану с неtШМ друrим, неком 
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К!рхком rранчицом олакшања што се одмах сломи под 

ветровима бола, запрепашћења, несигурности и страха 
што су духнули у исти мах и заэвиждали лудачк.и nреко 

ветрометине његове савести. 

Можда би боље урадио да је дозволио да му rлас 
зазвучи уnлашено кад је упитао »КО?«, али осећао је 
исувшпе интензивно IIaЖIDИВe, притворене, лење Петро
ве очи како га пасу, да би могао да остане прибран до 
краја. Не. Не пасу ra. Вребају ra приrушено, неповер
љиво, непријател.ски. Зато је добро урадио што је упи
тао мирно јер је и досад остајао миран кад би питао 
ко је ухаmпен, кад и како, остајао је миран и сматрао 
да такав треба , бити, а не ширити панику, и не дозво
лити да ико nомисли да комуниста сме да rуби rлаву у 
опасности, и према томе, остао је доследан себи упитав-
ши мирним гласом ко је то ухаmцен. Петар ће се сетити 
да је у таквим приликама Мића увек имао миран rлас. 
А добро је што ће се тоrа сетити. 

- Као да не зна! - промрМЈоа Петар сањалачки и 
додаде као да тепа - не знаш, је ли, ко је yxamueн? 
Друже Борће, треба ли ra обавестити да је ухапшен 
Вековић? 

Мића би побледео од гнева да је могао и да се ра
дило само о rневу. Али Ш1 Петар није СЮfДао своје ле
ње, троме otm с љеговог лшtа. То је, дакле. Осетио је. 
То је била претња - Вековић. 

- Вековић? Откуд бих знао?- чу Мића свој мир
ни rлас, загледан преко Вор:Ьеве rлаве у празно, у зид 
чекаонШЈ;е, 'У Бајка који је безочно и rлупо дрхтао, ра
ширених очију у пан!ЩН. Сетио се: Бојко је jyrpoc rо
ворио да he се састати с Десом на rробљу, агенти су 
прошли низ Гробљанску умщу nосле обављена nосла, 
посмртниnа причвршћена о бандеру: »Наш мили и ни
кад непрежа.ьени Урош Урошевић, диннзијски ћенерал 
у пензији, члан Српске краљевске академије«, Вековић 
је сnомиљао јуче да му се не иде на поrреб некаквоr 
Ьенерала, Бојко је морао бити та-мо кад је Вековиh до
шао ... Ухашпен. Шта је стари урадио да ra ухапсе? Ка
ко му се све то !НИје још тада код чекаонШЈ;е повезала 
у заКЈоучак? Видео је Борћа и Петра и појурио за њн
ма? Као будала. А било је близу памети довесm све то 
у везу и закључити да је Вековић ухапшен. Било би, да 
се ннје десило све што се од јуче дешава. Од јуче? Све-
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једно. До јуче је према Вековићу, упркос свему, био 
вшuе него друrарскн пажыm и коректан. А да је ухап. 
шен није знао. Откуд? 

- Откуд бих знао? - рече. 
- Дабоме, откуд би он то знао? - проМрМља Петар 

клизећи својим nипавим погледом по Мићином ыщу. 
- Цео град бруји о томе! - шапиу Борће я у ње

rовим танким очима светлост цикну, закрlСlоа, изгуби 
дах, толико су му се стисле зенице. 

- Јеси ли му рекао шта је урадио? 
- Ми смо, после твог одласка - објасни Петар 

злурадо, услужан и према Мићи - оАавде пошли Веко
вићу у стан. Да провериМо твоје приче. Шта ћеш, ис-
тина ј е важниј а од свега, чак и за нас примитивце и 
полтроне. Нисмо ra нашли. Али већ на повратку, могло 
је бити једанаест сати, дакле, око једанаест на улици 
се говорило само о Вековићевом хапшењу. А ти, где си 
био? 

- Ту; Онда сам стигао до Гроб.ышске. Чекао сам 
у реду на трамвај! - рече Мића још увек мирио. 

- Стајао си у реду. И ништа ниси чуо? 
- Hmuтa. Од кога? Биле су неке жене ~ црни;ни, 

старци. 

- И оне су ћутаАе? Жеие у црниии ћуте! Старци 

ћуте. Дабоме. 
Петар погледа Борћа и одмах се намршти. Мића 

рече: 

- ВраћаАИ су се с гробља. Уплакани. Тужни. Н~ 
сам слутио, нисам IШТао. 

Није требаАо споменути ред, помисли. 
- А видиш - рече Петар - ми смо бар десет пута 

чули у пролазу да је Вековић ухапшен. И веруј, никог 
нисмо морали да mrraмo. Ав~ човека проћу поред тебе 
и нехотично се за.Аепи за крај ува одломак њиховог раз
говора: »Јесте ли чули?« »Аа. Страшно. Страшно«, »И 
ко би рекао?« »Песник«, »Кажу да Вековић никад није 
гласао!« »Страшно!« »Вековић!« »Ужасно!« »Колико их 
је убио?« »Једног официра!« •два официра!« »Тројицу. 
Револверомl« »Пет есесовацаl« »Вековић!« »Пребили су 
га!« »Убили!« »Не. Псовао је кад су га стрпали у ма~ 
рицу.« То смо чул.и путем довде, у пролазу. Сви о томе 
говоре. 
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-'''цео град бруји о томе! - шапиу Борће кроз 
rрло стиснута као писак кларинета. 

- Он, можда, ие чује добро! - рече Петар Борћу. 
Мића обори главу: 
- Ухаnшен! 
- Јесте. На гробљу је и ухапшен! - шапиу БорЬе 

.и: шапну још пискавије -и не чуди ми се ту много, 
знаш! 

- А у Гробљанској улици сви ћуте. Не? 
- Вековић! - лоиови Мића и диже руку да отре 

зној с чела. 
- Знојиш се? - зачуди се Петар - синоћ си исто 

имао тренч на себи, а било је кудикамо неиэдржљивије 
~апарно. Борће и ја смо скинули чак и кошуљу, толико 
Је тоnло било, неиздржљиво, а ·ти си стајао у тренчу 
и тврдио да се никад не энојиш. Зашто се сад знојшu 
Мићо? Зар је сад - никад? ' 

Борће се окреиу Петру и рече иешто гласније: 
;- В. ути и ти! Довде сте ми дошли са својим ... са 

СВОЈИМ сумњичењима. 

Глас му је, упркос пискавости, звучао помирљиво, 
самозадовољно, као метак умочен у антисеnтик. Као 
нож у анестетик. Суштина је иста. Ko.!De. Све ra сад 
убија. 

- Нека каже зашто је наговорио Вековића да 
убија? 

Мића погледа доле, лево и десно од својих ногу у 
платненим ципелама с гуменим Ьоном. По две-три брзе 
лавине плануле би му у свести као усови. Плануле и 
нестале. Али мисао му је бивала јасна, цела у самом 
магновељу па.tЪења, пре но што би се, готово истовре
мено, угасила. БорЬе - у реду. Али Петар. 

Петар га лењо пасе својим тромим очима, то је то 
- сумњичење. Знао је ... »Са својим сумњичењима!« Пе
тар га је сумњичио. Шта је мислио? Да је Мића нате
рао Вековића да убија официре на гробљу? Мића осети 
~дигнацију и не хтеде да је задржи, па скреса, јер му 
зе то сумњичење било неподноШ.tЪиво, сад кад се и сам 
осећао крив. Не крив. Али осећао се немоrуће. Као ис
пребијан. Ои скреса зато: 

- Под тим условима престаје сваки разговор. 
И окрете се. Сумњичење Петрово му иије ДаАО да 

се демобилшпе, осети бол. 
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- Ћут! - mroнy Борће. 
Г леда ra као пас који вреба. Нисам ја, ваљда, нате

рао Вековића да убија. Како да се понашам сада? Зна 
он то, сам је тако мерио друге. Само ја нисам провока
тор. А они у које сам сумњао били су увек ·прави ис
тински "епријатељи. Жао му је Вековића. Убиће тамо 
старог. Није требало онако јутрос. Требало је истиау 
рећи и Вековићу. Тако и тако: ја мислим да си недосто
јан изласка: Из тих и тих разлоrа. Готово. Али био је 
претера.но 1оут јутрос. Но како се Петар усућује ме
не ... мене да сумњичи? Опет се знојим. Ако обришем 
зној, бићу му још сумњивији. Ако прогутам П!оувачку, 
Петар ће помислити: »А-ха! Узбућен је!« Како да не бу
дем узбућен? Како а.. сме да сумња у мене? Знам ја 
то. BШIIe не знам шта сам надрљао на оној цедуmшtИ. 
Нема је. Али сигурно су. је прочитали. И све сад служи 
као доказ против мене. Ако прогутам ILЪувачку, и то је 
доказ. Уrушићу се, ако не овлажим rрло. 

Мића прогута П!оувачку. 
Кад се једном почне да сумња у некоr, rотово је. Све 

што се тада урадИ или не урадИ потврдиће сумњу оно
rа који сумња, ма колико сама сумња била безразлож
на, без основа. 

Четири корака. Налево крут. Четири корака. Не, 
три само. Ворће се заустави лево од Миће, који се не 
помери. 

Петру је сумњиво што се нисам померио. А да сам 
се померио, и то би му било сумњиво. Све је- сумљиво, 
кад се сумња. Борће ме rАеда. Строrо, ЈDутито, caжali:lи~ 
во, презриво, бесно. 
-А зашто?- yrmтa ra шапатом. Сумња АИ и Бор

ће. Глас му је помирљив. 
- Раэговарајмо као 1оуди! - рече Борће - зашто 

нам, у ствари, загорчаваш ЖИЕIОТ од јуче увече? 
- Не разумем. Шта зашто? 
-Зашто је Вековић уха.mпен? Јеси АИ му рекао да 

убије? Ово нам је последњи дан ту, а ти нас све од си. 
ноћ мучиш. Мучиш нас, Мићо. Ми смо борци, а не фи
лозофи, па зашто, реци, зашто нам не даш да на миру 
проведемо тај последњи дан у граду. 

- Не знам ја шта је урадио тамо ... Знам само да 
то није друтарски од Петра да ... 

- Лопов виче да би покрадени ућутао! ТИII!АНО! 
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' НИЈе добро бити дрзак! помисли Мића. Погрешно 
сам. Треба бити лежеран. Не! поправи се. Не. Лежерност 
је неnриродна у тој ситуацији. Петар га опет пипа otm~ 
ма. Вал,а бити природан. Врага, nриродан! Све је ту не
nриродно и једино би подвучена доСАедност себи могла 
да изгледа природна. Али шта значи бити сада подвуче
но доследан? Све што бих рекао и учиаио, било би у1ое 
за ватру сумње. 

- Не верујеш вmпе? - упита оАједном Борће -
шта је теби? • 

- Како шта ми је? У шта да то не верујем? 
-У наш пут и наше снаге? Јеси ли изгубио веру у 

победу? Јер како друкчије да се све то објасни? Или ти 
је •.• ударио у г.<аву тај калућерски живот, а? 

Борће је говорио мирно, nрисна, сасвим друкчије, 
и Мића осети жалост, тугу, али Петар му није дао да 
их дуто осећа. Његове су га очи вребале. 

- НеозбИlDНО је то nитање и недостојно!'- одгово
ри Мића - ја нисам изгубио веру у нашу победу, то не 
дам да ми се каже. Био бих опортуниста. То нисам. Ја 
сам спреман сваког часа . . . сваког сам дана спреман 
да ... 

- ... поrинеш? - уmпа јетко Петар, прекm~увши 
га баш у часу кад се најмање контролисао, био најра
њивији - засад ће погинути само Вековић. Ти си спре
~ан, али њега ће збоr тебе да убију. Но продужи да се 
Јуначиш! 

Борће рече тихо, lDY дски: 
- Жао ми је старог! Ни крив, 1НИ дужЗЈН. Хтео је 

к нама, да нам nомогне. 

И уздахну поновивши: 
- Жао ми је. Ех, старац! Добар човек! - Борће 

пpelie руком преко окв. Робијаш да плаче! помисли 
Мићв. 

Мића се укочи. Фединг. Кад изрони, мислио је на 
своју глупост. Хвалисаље и дрскост. Заиста, сви се они 
у таквим ситуацијама хвалишу. Сам му лиферујем ма
теријал против себе. Он вреба, очи не скида с мене. Он 
већ мисли да сам објективно издајник! И сам бих то 
помиСАИо на његовом месту. 

Али то га саэнање не умири. Напротив. Набијен бе
сом и срамотом, Мића би најрадИје сад ударао rлавом 
о зид кво пре Борће песИ!щом, најрадИје би просвирао 
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себи куршум кроз rлаву и све их ту после поубијао. и 
6орћа и Петра и све. 

Али паралелно с тим брзим, неодrоворним, некон
тролисаним и неефикасним мислима које су мrу севале 
по насумореном небу свести као нечујне,- црне муље, 
као скијаши у лудом смуку ·низ пршићаву стазу, он се 

с истим интензитетом срџбе љутио и на себе, критикују
ћи се због писма, али и због тога што се срозао да о 
себи мисли Петровом rлавом, бунећи се истовремено 
што се rледа Петровим очима и цензурише и срозава 
се слабићки дотле да сам себи почиље да постаје сум
љив. Збоr Вековићевог хапшења! Али он није крив. Но 
сумњив у ком смислу? Не буди личан, Мићо! 

И какав је то начин да сам себе спутава налазећи 
да му је свака реакција - класично реаговаље »ОНИХ« 
сумљивих. Не буди личан, Мићо! Они мисле да сам ја 
наговорио Вековића да убија. Треба их разуверити. 
Шта? Кад је, објективно узето, тако. Како мисле, када 
јесте: ухапшеи је. Не тако, друкчије. Али тако је испа
ло, а не дукчије. Самокритички, Мићоl Yxamneн је. 
Па? Шта је то? Једна се од ових неконтролисаних, не
ефикасних мисли претвори у реч. Чију? Очеву? Векови
ћеву? Не зна више. Један је човек yxamneн мојом кри
вицом. Петар се изненади кад га чу да .рече: 

- Поrрешио са.м, друтови! Формално.. И не само 
формално. 

Мића прогута ПЈоувачку и Петар се упита - какав 
то нови штос спрема? Стајао је nрав. Као обично. 

- Имате право! Крив сам! - говорио је Мића, сад 
nотnуно лишен снаге, отnора. - Писао сам вам већ; на
тукнуо заправо, не улазећи у деrа~ье, •КЗЈКО ми је од јут
рос. Од јуче заправо, кад смо се растали. Али я то је 
било прорачунато. Хтео саМ да вас тронем. Да бисте ме 
саслушали. Али сад. Ето, више не морам да вас убеЬу
јем. Требало би да ми је лакше, а није, тешко ми је. 

-Тешко ми је! - понови Мића не обазирући се 
вШIIе, не слушајући никог - досад юrко никад није 
yxamueн због мене. То је први пут. А нисам провалио, 
нисам издајник. Али шта сам? Знам ли? У чему је моја 
кривица? Не знам, ма часну реч. Нисам му рекао да 
убије. НИшта тако. Само, кад сам видео да леnим нећу 
ништа постићи, ја сам рекао да сте и ви против њеrовоr 
изласка. Сад, ето, замало да нисам опет слаrао себе. 
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Знам. hретпоставио са.м да ће реатирати тако како је 
peampao. Хтео сам да слажем и вас. Нисам знао коли
ко лажи може да стане у дупm: једног који хоће само 
JlC'I'ННV. То је зато што је лаж понекад невИД!Dива, Ви
део сам на њеrовом столу позив да присуствује norpeбy 
и в~ео да треба да одржи говор, по програму. Зато сам 
му ЈутрОС сутерирао, али юrсам знао да то чиним, суrе
рирао да се я С31М може да бори. Као сmш<ер Ста.нице 
Слобаде. Једна tњеrова буб!Ща ... То је, друтоаи. Да ка
жем да ми је жао - гл-.:по је. Али радије бих погинуо 
но ~дозволио да ма ког друга раа~е у прст. 

Ворће ra заустави, рече: 
-Тако. 

Док је Мића говорио, Борће је, ивненаћен у први 
мах, гледао без мисли у Мићу, затим поче да у себи по
навља речи које је Мића сипао. Борћево ЛIЩе је као 
оrАедало одражавало . израз Миhнноr лица, нападнутог 
сенкама. Вшпе ни своје ре'Ш и юmrra не разуме. БорЬе 
удахну дубоко тај iМИрис. Мирис бола. Пати! помисли 
н то први пуr откако је дознао да је Вековић yxamneн' 
помисли без мржње на Мићу и, .. гледајући ra скамењеног: 
стврднуrог и з_агонетног, помисли да добро крије своју 
патњу, а:АИ да Је млад, млад .и да му зато ·кож.а иако на
око непробојна, ипак проnушта iМИрИС патње, мЩ,ис уну. 
тра:шње ране и да ја то са,д, по том неч:ујном мирису 
унуrрашње ране, разумем колико младић пати и схва
та:м да ми ra је жао. Не знаtm да ме је љутю~а nрошла 
и да је ишта опростио том мамлазу, том упорном маэ
rову, том дечку. Такви су сви ти недорасли клипани, и 
кад нису шпелектуа.лци, па и он сам; није ли и он сам 

био слично тврдоглав? А ни комуниста није тад још био. 
~- се себе у њеr?вим годинама, служио је рок у ави
ЈаiiИЈИ и баш кад Је научио да пилотира, дошао му је 
до руке текст заклетве красноармејаца. Није се дуто 
коле?ао. Сео )е у ~нон и ометео из Ско~а у Солун, 
где је постоЈао СОВЈетски конзулат. Давно је то било. 
Авадесет и шесте. Што се "ЧЈ~КЈЩа уnлашио. Аозвали су 
га _телефоном на аеродром и кад је ушао у жандарме
ријску станицу на самом узле1'ИШ'I'У и рекао: »Ја ДШIЛо

матическиј представитељ Есесесера. Ну, штож? Што 
:акоје?« БорЈsе се отео аrентима који су га држали, по
Јурио онакав какав се затекао, у унифорМIИ краљевског 
каплара, поју.рио према :конзулу, IIОЈЬубио ra, заrрлио и 
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онакав, у униформи краtоевок:оr :юаnл31ра, кликнуо: 
»ЗдрВ!ВО да си, друже! Ето ме!« »Ну! Hyl« отимао се 
Рус: »Ето nра:вакацијаl• »Кааа!а провокација! Ја сам 
прощ.пао заклетву красноармејаща и толико ми се сви
,!.ела м сам рекао себи: Борће, то је војска за тебе! 
Какви бог и кра.tь. Него часна реч я томе слично! И да 
не мислиш да сам неки штаплер, ево и мог бреrејца, до
нео сам ти га као мираэ уз себе и поклањам га раднич
ко-сеtоачкој држави и мећународном пролетаријату.« 

Вратили су ra везана, војни судија биће да је био 
симпатизер, oдpamro му је ·годину и по војног затвора. 
После је отишао у фабрику коже, у сушару, и тек чети
ри године nосле свог лета постао члан Партије. Борће 
се сетна насмеши: што ти младост воли тестове и nаро

ле! Није то само што ry :њиос верује, хоће да се пока
же одраслом, м је одрасли nриме у своје брамто АР'I'Ш
тво. И би му жао младосm што је прошла и остала 
несхваhена. Ја сам, летећи за Солун, мислио да ће кан
зу л пасm на лећа кад чrује да му ј е донео »Мираз уз 
себе« и м је тај мираз најжmији »бреrе XIX«. Конзул 
је само nонавtоао: »Ето хулиrав:, ето дурак неумнијl« 
Разочарао ra је. И би му жао своr npвor разочарења у 
човека, човечанства и једног човека револуције, не у 
њу, не у револуuију којој је верно и ·поштено служио 
од 1928, кад је постао њеннм чланом, до данас и којој 
ће .тако служити уnркос свему, јер је то иnак једини 
пут. !оу ди. су такви и шта може. И би му опет жао ·те 
младости nrro још није прошла, мада пролази стојећи 
тако скамењена и мирна nред :њим, те младости што се 

чини мирна као камен, али која не може да је мирна 
јер је тај камен још млад и порозан и кроза њ се види 
како nробија једВа чујан дах патње, самоће и очајања, 
упркос напорима и мукама које Мића чинн да изrледа 
миран. Би му жао свега што је рекао, љуrње која га је 
обузела, псовки које је пре тога, лајући, СШiао и претљи 
кој>~~Ма је да:вао одушка сопстаеном бесу, и кад Мића 
ућуrа и спусти се на стомщу као покошен, Bopl5y се 
отеше нежним гласом грубе речи: 

- Еј, блентаро, блент31ро млада и глупа, шта ти је 
све то требало? 

Није лепо исnало, али како друкчије да му каже 
оно што је схватио. Петар рече: 

- Жlща re! 
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пffi:ap је имао већ изrраћено мишљење о свему у 
веэи с Мићом. Ништа га вшпе не би могло да поколеба. 
ОзбИ!оанi он одиже још мало ногавшtу тамносивих пан .. 
талона на светле штрафте и эаrњури целу руку у се
~оачку вуиеrну чарапу. 

Намерно се он тако облачи, помисли мала·ксао, али 
опет помисли некако Мића гледајући Петра како зав
лачи руку у ту црну чарапу са црвеним ружЈЩама, ~оу
бичастим гранаt:Ма и зеленожутим листићима. 

Петар извуче из чараnе зrужваио Мићи!но писмо. 
- Да! - рече - читали смо баш кад си заtК.уцао! 

- и стаде пажtоиво да глача nисмо на дигнутим кале. 

нима. - Нисмо знали да је то био аутор личво. Дозво
&.аваш да га сад довршимо! 

- Шта ће нам? - рече Борће - једанпут смо ra 
прочитали, а онда . .. Зар не в:идиi.U? 

Борће показа руком nрема Мићи који је седео без 
покрета. 

- Ох! Ј а у приче не верујем. 
- Не тиче ме се. Ми смо пре свега toy М?l. 
Петар пажtо:иво и послушна сави Мићино :ПИсмо н 

стави га полако у чарапу. Не nокри га целог. С nрста 
широк nоруб хартије остави да се бели внрећи из ча
рапе. Осут тан·ким црвићима MЗli:la и њихових сешщ. 
претио је, оnомшьао, али Мића шrје имао снаге шr ~да 
сам себе ошамари. Безличан Петар не cnycm ногавiЩу, 
неrо суморно пружи мало ногу с mrсмом и остави је 

тако до краја. Рече Борћу као да врши непријатну дуж
ност: 

- Кад ие би постојало то црно на бело, тај доку
менчнћ, и m би се после nокајао. 

- Може ли још злурадије, Петре? - уnита Миhа. 
Снаrа му се враћала. · 

- Ми смо m такви већ ЗЛУЈ>МИ према свима из. 
иберменшке nоАВрсте бескарактерних кичмењаха и дво
папкара који сматрају, то јест који, сматрајући себе 
много изузетним и томе слачно, яе презају да лажу и 

варају нас подlьуде. Ја такве rnnиttнe иберменше, да, ре
као са,м 'Obermeпsch-e мрзим и радосно их презирем и 
у свом се nрезривом nолтронству радујем ::што ће на ос
нову тоr материјала ... 

Петар се поrлади мирно по чарапи. 
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на основу тоr материјала врло брзо стићи У 
авијатичаре . . . ' 

- А? - rгрже се Борће, који је у том часу опет ПQоо 
мислио на своју авијатичарску авантуру. · 

- Мислим - објасни Петар - добиће крила. Хоћу 
./Ј.д. кажем - излетеће. · 

И додЭiАе с уживањем, које као да подвуче z"ymш." 

осмехом. . 
- Излетеhе из Партије. А може, а може ... и ЈОШ 

дуб/Dе да се ... 
- Ј а сам спреман ... 
Али Мића не доврши. Малаксалост. /Џю мора. Код 

Филиnина, rде је иајдубz"е. Мрак. На моrући~т да бу· 
де ис:к/i)учен !На то још није помислио. И таЈ ra ужас 
-опет баци н~ дно мора, rде је најдубље, и умртви, сле
ди. Све што се дatDe дешавало он не б~! моrао да каже, 
он не зна. Нешто је rоворио, можда Је и плакао. Не. 
Није плакао, rоворио је. Али шта је рекао Борће иа то? 
Шта је Борће њему рекао, зна да је нешто rоворио. 

Борће је рекао Петру: 
- Није наше да о томе судимо. И ие треба бити 

.зао. 

- Нисам, али знам шта знам! 
- До ћавола са сумњичењима. И једаи и друrи за-

бораВlDЗ.те ко смо и шта смо, бре! За шта се тучемо. На 
циz" эаборавz"ате. 

_ Ја тврдим да је објективно - ои предао Вековића 
!IIОЛЈЩИјИ и да нам је онемоrућио да извршимо задатак 

који смо добили. 
_ Што сте свиреnи. Обојица. Ко вас само такве 

:направи! Али Мића се сад бар каје. И доста. . 
-Можемо nрестати да о томе rоворимо, ако Је 

.доста. Али ја мислим да ниједном petm ни~ам инсисти· 
рао да је Мића субјективно помаrао ПОЛИЦИЈИ. . 

- Доста! Доста! Старац је ухаmпен. Несрећа Је ту. 
'Треба јој погледати у очи. Нас тројица ћемо сутра ИЗИ· 
:ћи. Тачка. И пошто излазимо сутра, треба нам извеш
тај како је Вековић ухаmпен. Ми ништа не знамо, У 
-ствари. Чули смо да је ухаmпен. Нека Мића испита. Он 
.може да се слободно креће. 

-Ја мислим ... 
_ Фертикl - прекиде Бор15е Пеrра и откz"уча вра-
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та - а ја мислим да сте обојица још деца. За децу јо. 
да се шрају, а не то - боре. - Онда се окрену "Миl!и, 
коме се учинио друкчији, човечнији. - Човек! - IЈ()о
мисли Мића и до15е му тешко, страшно тешко. 
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Изашао је мутан, р8збијен, и пошао низ празну,. 
крту у.мщу, пуст, без мисли. Није моrао да мисли. ААв 
се сећао. Двапут је долазио пред пекару јутрос. Зши.у
чаиа_ Седео је на каменом праrу посутом брашиом и че
као. Онда је морао дв оде эбоr човека који је никао: 

- Шта тражиш ту? - уnитао ra је газда с лицем ка<> 
хлебно тесто. 

Осећао се у ствари већ тада опустошен и nуст и 
хтео је да наће Борћа и Пеrра. Само да их наће и да 
им •каже: »Опростите«. Али још је хтео да их убећујо. 
и, nрема томе, још је mpao искреност. А са:д? Вековић 
је ухапшен. Њеrовом кривЈЩом. Јесте .. Јесте. Обрадова<> 
си се кад си чуо да је ухаmпен. Помислио си с олакша
њем: сад је све у реду! А I!Ије, видиш. Неред тек почиње. 

Очајање ra је тресло. Била је то нека сува, уну
трашња rроэиица. Неке оу му nумпе исушиле сву ра
дост, све сокове тела. И он се себи щmио сав избоцкаи 
рилима тих пумпи с нечујним моторима негде у rлави,. 
а фасаде кућа крај којих је пролазио личиле су једиве 
још на њеrа; избодене мецима, рошаве од љих, бо:rи:ња
ве, лишајасте, суве, крте, растресене, без наде и кохо
рентности, а тупе, мутне, лmиене сјаја онаrе и сваке 
лепоте. Готово је с њима. 

И с њим. Ништа није постиrао. А ка·ко су смели би
ли њеrови планови! С каквим је одvшевљењем rр_ад110 
човека од себе, човека будућиостиl И ништа. При првој 
пробној вожњи nоносни се брод, са свим својим застави
цама, насукао 1Н8. спруд људске садашњосm, те страш

не, сурове стварности. Из које се ни таююм борбом. 
какву је водио не може да иэаће у будућиост. 

Иnак, размШillоа . 
Вукао се Александровом умщом и осећао се rњио,. 

иун самоће. Крај њеrа оу промицала неодре15ена z"уд~ 
ска лица. Све вшuе је имао утисак да су ружна, самоза-
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довољна. Није их rледао, аАИ је осећао да ra заобилазе 
у Ауку. Знају АН то анонимни проАазници да,ће би;rи ис
кtоучен? Мрзе АН га? Презиру? Ми<:Ае АН да им ]е .већ 
тућ? ИАН им је равнодушан? Свако од >;o!IX брi!IНе о 
свом цекеру. Је АН то? Тајна. Ои их није ГАедао. Он би 
их nогледао исnод ока. То би било исто. Без разумева~ 
ња у оба САучаја. Сваки је проАази~ одиосио своју 
тајну и она ra није интриmрала. Био Је пусТIИЊа. Њен 
песак је упијао брзо сваку живу ЖИАнцу воде, мисАН. 
Не з.....мају га "'Уди· НЈШ<ад га онн нису у ств~ ни 
интересовми. Нека само проАазе у АНЦама дркtоа]ући 
раоще и цекере, купујући испод тезге и живећи само .У 
СВеђ' у ком се купује јем 01 једе, у свету од трпезари:]е 
где се пуне трбуси - до к'У'!атиАа где се празне. :ro ]е. 
Сувише су разАИЧИТИ. Њему Је и од живота важии]е оно 
fНа шrа тај свет и не МИСАИ. А то је грешка. Оувише се 
уда,ыю од ЈDуди. Сад ПАаћа. САОМЈDен противуречјем: 
како да се бори за обичне људе кад ra се ни•ко од њих 
не rnчe? Нн он - !НИКОГ. Леrnм m Партије. И - IIШШIГа. 
Нико ме неће жалmи. i'oy ди ће и даЈDе дркtоати цекере 
и ранце. А што је моје искtоучење завршетЭIК једиог 
rnpдor човекоЈDубивоr· експеримента?. Баш их бриr':. А 
ја? Како да жm>им? Г де је сад оно ]уrроШЊе АИКУЈУће 
осећање поносноr друrарства које ra је везивало за 1ьу~ 
де? Ништа га не везује више за њих. Свет га је раздра
жиsао. Свн су му тући, незанНМЈDивн. Бим је превmпе 
ЈDУди на уАНЦИ. То је могАо имати н своје добре стране. 
Још и на то да мнсАИМ? ААН н мртвацима расту нокти. 
И коса расте после смрти. Консtmраmвност ме држи 
6удноr и после моје стварне смрm. Не могу то да пре
Жl!ШИМ. Не моту. Тај К!рах. 

Зашто крах? Због Аажн? 
Врло важно - лаж. · 
Свестан је нужности коививенције ИС"mНе и лаж.и 

у души борца. И ствар није у томе. Мука је- П~рmја. 
Њеиа неопходност да би се остварило оно uпо Једино 
има смнсАа, сјај безбоАНе будућности. ДисцШIМ\111а која 
ј е исто тако нужна. И "'У ди, друтови. Они ву;ку оmnтн 
брод од станице до станице не МИСАећн на крајњи ЦИ!о. 
У мећувремену - прегАасавају. У име дисЦИПАННе која 
·"-РЖИ Партију, требаАо је одустати. Шта ће бити од 
Щ>инципа што је покреће цњъу? Није мога~. Није схв~· 
тио важност и једие и друге њене енерГИЈе. Видео ]е 
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Са!МО ову другу и огрешио . се о диСЦЮ"I.МШу порекао 
све: човекољубље цњtЪа, Упропастио човека.' .ХиtЪаду 
ЖGI!Вота да ИМ<I!М, дао ~их да лопр....,.. своју rpellLКy. 
Сто "":"'ада ЖЈШоТа. Ко ]е он да зажеМ< да мења одАу;ку 
ПартиЈе? 

Мића не би б'!о оно што је упркос свему занета био 
кад не би ~артиЈ'! и несвесно прида.вао атро<буге које 
цркве ОРИдаЈУ СВОЈИМ божанствима. А ипак, Партнја је 
он, и Петар и БорDе и, коначно, она је сва од Та.к.вF!!Х 
lDYAМ; а не од материје Шiстерије, него од материје кр
ви, меса, 'М:озrа, принципа науке и оrромноr познавања 
чињенш.ђа. о људској души: и ж:иrвоту уоmпте познава.ња 
акумулисаноr наЈраз.АИЧ~rmјим nутевима. ал:Э је почело 
~ rренугком кад је ПОМИСАИО да је моrуће САаrати Парти
ЈУ·. Петар 01 Борће су Партија. Како се зову оне речи 
КОје су и део и целина? Именице, аАИ каас.ве? Збнрне? 
Не. Вештаствене? Партија је вештаствена именица и 
САаrати ~орћа и Петра_ знаЧИАо је САаrати целу Партнју, 
револуциЈУ, пролетариЈат и себе, оно осеhање да си 
чист Јер .се бnрищ да си већи и СИаЖ!Нији и боЈDИ но 
што си, Јер се бориш за човечанства. Он је noii.tЪyвao 
~ебе и све;, и дошао дотле. да је ocemo олааапање кад 
Је чч_о да ]е Веко.в.пћ ух"""!ен, као да је неиријате.ъ. Пре
:ерује. Не. мноrо. Осетио Је олакшање, радост, .АИ!Ковао 
]е к":о да ]е ахен:. И чак се (јесте! јесте!) чак се скnро 
покајао што им Је нamreao mroмo, признао лаж! Објек
тивно узев, хтео сам, мада mr.caм, да пљескам: помщији. 
Речи нису важне. Био је њен на.вијач. Браво Гестапо 
yxamneнa је моја несанща. ОбјекТИВI!Iо. А све је то або; 
Аажи. Мања би грешка бИАа да је рекао: Нећу да се 
покnрим вашој оДАуци! (мада би страшна ств»р бша ие 
nокорl!'ти се њях~вој одлуци, која је, у ствари, одлука 
~артиЈе). Зашто ]е Aarao? БезумЈDе? Очајање? Одбрана 
Једносюра.но. уочениtХ пр1t!НЦИiПа, уrрожених интереса? 
Моrао Је знати да неће моћи да слаже докраја и м не
ће. ИэДрЖаiЯ. Знао је колико је већ нови човек! То што 
НН]е 113држао још је доказ више за то. Многи би НЭДр
жа.ли. Несавршенији, слабији од њеrа. Јер сва је њеrо
ва снага била окренута непријатељу, не друговима, Он 
против другова не уме ни да дискутује, ни да се брани 
од наnада њихових norpEШII~<~<x МНСАМ. Он је немоћаи 
nред lbliiМa. 
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Ам1 с том свешћу о немоћи расло је у љему увере
ље да је проnао. Зато живот није имао вюпе укуса за 
њеrа. Није вшuе било излаза за њеrа. _ 

Узалуд се mrrao, одговора није било. Одrовора· који 
би ra задовоА:.Ио. Све што је . измишљао као неке олак
шавајуће околности (оправдаље није ни тражио) била 
је само мисаона, дрвеноадвокатска беда која не би иэ
држала проверу најповршније анализе. Био је уверен 
Аа виши форуми нису знали (још увек се нада 'да не 
знају) за случај и улогу корnе с вешом, еа раэврвтну 
страну Вековићеве величине. То му је сад нада и олак
шавајућа околност. Кад је слаrао, био је сигура!В ю је 
он први открио то и· био је свестЗIН у исrом чаоу свих 

страшних nОСАеДIЩа по ствар ако за то дозна· помщија 
пре Партије. Ка:кав би он изгледао у својим очима да 
није урадИо што је урадИо? Као саучесник.Немаца би 
!ИЗI'Ледао сам себи. Али, опет, овако је то већ посrао. 
Њеrовом је крИВ!Щом ВекОВiНћ ухаnшен. 

Објек'I'ИВНО! 
Та реч одјекну у љему као ломот и треска I1J!O'IIIOГ 

рушења без краја. А кад престаде, кроз nрашниу nроби 
се до њега једа!В тућ глас који одмах не nрепознаде: 

Је ли Партија знала какав је песник? уnита се Ми
ћа, али тај глас одговори: Чак и nод апсурдном nрет
поставком да је моrм. донети одлуку о једној значајној 
ствари, а да није расnолагала иајпоТЈ:'IVНИјом Веко:виће
вом биотрафијом, она је нар~а да се Вековић изведе. 
Тачка. Ферrик. НВIЈ?едила. 

Препознао је глас. Оба маса у једном тласу. 
Борће и Петар, којима се Мића суnротставh>ао и 

током дискусија у собицн Ш!а пекаре и у овим сећа:њи, 
ма, дејствовали су сад из орж.и њеrовоr бића које р~ 
м.ишh>а и оданде ценэуриса.ш iCвaiOV њеrову """""'-О с.,. 

кући јој крила пре но што би добила перје. И секуl!.и 
изазивали оне ломоте, рушеља. 

Не. То нису били Борће и Петар. То је био он сам, 
Мића. Али Мића је знао да је Борће онај крај маrказа 
с оштрим врхом: •Бефел је бефел«. И да је Петар онај 
с тупим: што сумња. Али маказе које I<pemy и секу ни
су ни Петар ни БорЬе, неrо он сам, и он је сам сада пое>
тао своја уплашена цензура која га цензуршпе, брише 
и креше, он је сам тај свој nриродни страrх nред св.,. 
моћи Парmје, 'tШји је и сам свемо.ћни део, и, ма 
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колико с њом ИНТИМ!НО сједшьен, ипак део који 
-зна да !НИје онај део ~tде се МЈИОА:и:, део !Који до
носи одлуке. Али он је и он сам, то јест он је и Она, 
Партија. Према томе,· она је и онај који је видео Веко
вића с пра.сЬОм на корпи, И онај који сад, без везе с ви
шим форумом, мора да решава и одлучује у име целе 
Партије. Али зашто он мисли да Парmја може нешто 
да не зна? Зашто? Ко то nита? Борће и Петар у њему? 
Крајеви маказа? Он сам? Ко то mrra? BopDe и Петар 
који не седе у њему већ у nретрејаној собiЩИ Шlа пека
ре? У љему је ои сам. Али ои сам врши улогу Борћа и 
Петра и сам бије по својим аргуменТ~има љиховом лоm
ком, бољ.е но што би ОНlИ могли да су ту пред њим и да 
разговарају поново о истој ствари. Зашто је тако .uш<:у
јући глупо nосумљао одмах да Вековић може да буде 
и агент? Зашто је песн:ика ставио »На пробу« причом о 
мртвом војнику? (Недостојно!) Зашто је ујутро рекао 
Вековићу да су другови одлучили· оио што нноу, с осе
ћањем Оrра!ВИЧеног судије који ужива изричући казну? 
И зашто је Вековић то осетио, то да му изриче казну 
саоnштавајући му тобожњу одлуку другова? И зашто 
је после слагао друrове? И зашто је пре тога несвесно, 
али Шiак на не:ки начин свесно сам гурнуо Вековиhа nу
тем у nропаст? 

Побећи од неnријатних nитања, од стида, од бола! 
Побећи. Неиздрж,ъиво је. А излаза нема. Живот ће 

бити ИАИ ово: mдряиои:ве муке, mrraњa без одrовора, веч
но осећа:ње кривице, живот уз Вековић.ев леш чији ћу 
смрад расnэ:дања, чије ћу смрДh>иво месо заједно са 
својом I<pi!IВIЩOM у њеrовом трулом месу једнио дисати 
све док будем днсао, или ... Али чуда не постоје. 

Издалека виде rомш.нцу што се црнила пред огра
дом Библиотеке. Хтеде да nреће улицу, али је не преће. 
Знао је: то се свет cкymt:o да прочита нову листу стре
.&аннх талаца. И да мећу светом има и аrената. (Још 
раде рефлекси самоодржаља илеrалца. Још мртвацу 
расту нокти и коса!) 

Никад није 'UПао те листе. И зато шrо Н!Ије хтео. 
Али сад је хтео. Сад може. Зашто да не? И њеrово би 
име могло да се ускоро обре на таквој листи, ппо не би 
видео како се то ч.ини друrnма? Нису му се чшала им.,. 
на талаца, а tre туће смрm су ra прив.лаtm:Ле. Неодоти
во. Зашто туће? Можда је тамо већ Вековићево име? 
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ПоЖЈ\'РИ. Ал1И приближ""ајуl!и се црном 3IWl .&.у{>.сюих 
леDа што су се мукло тискала око новог бека!НТIМахук~ 
га, расла је у њему противречна жеља. Желео је и да 
се осети једним од читача и да побеrне од њих. Али и 
од себе, своје невоmе која га је рила и сврдла.А.а у' њем~у 
као зубарска игла у поквареном кутњаку. Амr. од себе 
се могло побећи само C'Nbl'Iaњeм с тим -светом који чита 
бекантмахунrе укоАИКо ш.'{ то страх за себе дозво1оава. 

Миhа није страховао за себе, себе се гадно, бојао се 
само да не npo'tlllтa Вековићево име. Али може ли неко 
ко се гади себе да жали стре~оане? Да шпта ocem за 
живе који crpaxyjy и жале? Рије вртећи се игла у ви
мщи; никако да стигне до здравог места у кутњаку. Он 
нема здравог места у себи. Ево га, презирући то месо. 
што му се уклаља, та rлупа, анонимна .муЈЈРка леЬа што 

му отварају пролаз. Без речи се пробијао, тискајући се 
кроз гомилу и њуди су се такоће ћутiКе \"КЛањаАИ пред 

њим као да га се боје. Као да га nрезиру. Стиже до 
;краја. 

Уз саму ограду, у првом реду стајала су два ави
јаmчара. Обријани, за.лизанн исnод накр:ивА:Јених пла
вих, меких капа. Од њих се дивао мирис боње берберни
це помешан с оним тешким, војничким задахом зноја, 
покисле вувене чоје и коже премазане машћу. Обојица 
су полугласно срицали за њих необична И!Мена:. Мића 
је стајао иза њих. »Нема сфесте«, помиСАИ. Није још ни 
поiq~Шао да чита имена. Рука му је стезала глаrrку1 све
жу дршку револвера у џепу, гледао је у њиие плаве, 
мршаве, у дечаЧRИ подtmпшше потњьке. И наједном осе
ти радост. Не~ та реч вшuе не nостоји за њега. Ука.ЈЬана 
је заувек откад је чуо за Вековићево хапшење. 

Ако је Вековићево име на СIIИоку, убићу ова два 
Немца, ако није, онда ћу •.. 

Кога то tШКаш? ymrra се. С киме се :кладнш? Све је 
нз~ено. Скадар који ои дању и ноћу днзао на БојЗIНН 
свог тела, обноћ су порушиле виле твоје сопствене гор
дости и виле миоrраЬанкиње и ВИАе rлуnакиње и теби 
преостаје само да себе УГРадшu у порушеиу реку тела, 
у ту Бојаву (Радиичка 26) и ништа друго. Зато се ие 
клади; пуцај одмах. Пуцајl 

Ко је ·то говорио? Тупи iКрај маа<аза 'У оьему? Пlи
~ьати? 

Говорио је: 
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Пуцај, то је једиiНа шанса коју iИIМаш •да спасеш 
нешто од срушене реке сопственог живота и оста:вшu 
трага за· оне који ће почети од њега паметније да граде 
лепwи Скадар на прозрачвије зеленој БојаН!И прозраЧ'!ЮГ 
жmюта без мyтZDarra лажи. После лобеде. 

Стезао је дршку револвера у џепу !И грозничаво чи
тао имена. Александар ... Андрија ... Откочио га је. Не. 
Андрија Срећковић. Укочво је одмах револвер и одах
нуо. 

АА.и је још једном прочитао СIIИсак. Мирнији, """" 
рије. Није било Вековићевог имена. Педесет њуди је 
убијено. Непознатих педесет. Вековић i!!Ије. · 

Значи Л1И да иеће бити? Шта мења 'У ствари његовог 
убијања то што га !Нема 'У овом списку кад ће биrги у 
следећем? Бар теби који си од себе живог и садашњеr 
градио иепостојећу будућиост, шта мења у ствари ње
rове смрти то што ће ra сутра стрељати? 

Мића је ћутао. Гласови су говорили. Шил.аm: крај 
маказа. И тупи. Заједно. 

Пуцајl говорили су. Пуцај! Убиј их! Убиј! Убиј 1 
Још једаЈН глас им се придружно у њему: 

Убићу. Убићv: Убићу. 
Вi!ШIИ војНIИК заврши први читање н мл,ацну :у<> 

нам:а: 

-Не ја! 
Убићу их, o.mcыro је Мића н осећао да lie тиме pe-

1Dilm< све. Био је миран. Откочен револвер 'У џепу. 
Ократi<И здепасти војник диже очи: 
Schade! - рече и иэазивачки погледа Мнћу који се 

не .склони. Није ли се и са:м малочас обрадовао тој пе
десетор:ици лешева непознатих ЈьУ/ЈtИ? - Iпimer zu 
wenig! - рече жалеl!и војНIИК и поће. 

Мића је престао да дише да не би увео у себе ваз
дух који су у пролазу IНЗДИСаАИ иепријате~оИ с тако оби
чним, свакодневним lьVAOIOJiМ .мщима. Омањи га турну. 
Заnраво Мића се наместио пре.Аа њ. Намерно. ИзазИЋа· 
чки. Штавшnе, эакачи ra раме.Н:ом и погледа. агресивно 
за њим. АлИ се пократки авија1'ичар и не окрену. А да 
се окренуо? Би ли пуцао? 

Не би више. С .. алочашњим фнзичким напором ми
шића који су се одупрли судару, све се некако проме

нило. 
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Чак светлост nоста мање сива, дубља; - маље до
'ЈIРајала, ваздух пр~јатниј~, а и сам - дисао је смирнијеt 
лакше, мисао му Је постаЈала ЖИВЈоа, разговетн:ија. 

Не! Продаће се окуш,е: iИЗВршиће оно што се оД ње-
га очекује. · 

Друга му је мисао бii!Ла Слична.;\. !НН АОМОТ се више 
није јавz..ао. Ка:кви су rro знаци били? Шта је то сад 
знаЧИАо? НЭ>Ау? 

Не сме сад да убија. Била би то r:дупост Вековићеве 
врсте. Ло томе се 1И разликује он од њега. Ј а знам да 
прШiадам Борби, не себи. Ја имам да IИЗВршујем наре!;.". 
ња. Не оно што ми прија. Осетио је себе. Он није ни 
Немац, !НИ агент, !НИ она:ј који ће да лети, он је он. Не
што што !НИје !НИ .тај ред. Неко који юrје од исте врсте 
z..у:ди којој припада и тај МАадић коме се обраћа кратко, 
изазивачки, гласом као у неnријатељског авијатичара: 

»МОА:ИiМ вас!« Младић одскочи скоро у страну и 
погледа :га немирним, iВОдlЫП(.аво зеленим очима. Мићи 
се чинила \да се тај свет окупљен око објаве оклања у 
страху пред њим, као да је и он непријатељ. ААи не. Он 
је љихов незнани пријатеzо. Није ли то исто? Није сас
вим. Да је убио авијаrичаре, страдаАИ би и сви тн ЈЬУ· 
:ди. А овако? ААи неће страдати збоr мене. Јер оно што 
ra је rraкo страшно заболело и што га још увек боли 
до урлања, то није чињеюща хаmпења и смрm. То је 
осећање своје крИВ!Ще. Раније, док су хаmnенн и гину
ли другови с којима је радио, он ~mje имао разлога да 
с~ окривz.ује. Само је непријатељ био крив; а не он 
КОЈИ се, вршећи !Исте задатке, подједнако mлarao али 
ни они ~1'У су наре:дбу извршавми. Само непрнј~теz.. 
И он ra Је ЈОШ више !Мрзео. ААи ово сад је :друго. 

Дошавши до цркве, удари преко пољане на којој оу 
носачи, 1Већи:ном !И:ЗбегЛЈЩе m Книна и Дрниша, Киста
ња и Брибира, итраАИ буће. 

- Склањај се! - :викну један за њим. 
Јасно, боје ra се и ови и прете му. Није он пријатељ 

ОНЈ:'Ма који читају бекантмахуиге и итрају буће, иако 
НИЈе хтео да :понесе и љихову смрт овог пута. И не само 
зато. 

И не. зато што је САагао другове и срушио свој бу
дући живот у садашњости и постао садашљост која жи
ви свој ритам неубрзаних откуnаја бИАа. 

За'ГО би им !Могао бити близак. А није им то. Они 
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не чују .ломот који он чује, али осећа:ју да их:, такав, 
чупа из навика. Оне им rоде. Они воле само оно што им 
rо:ди. Буће,,на пример. Бекантмахунг који читају јер нису 
стре1оани, Јер ЖИ!Ве. И да би живели, на пример, они су 
спр~и и да поz..убе руку која их коz..е, а коју би нај
ра:диЈе одгрнзАН. кад би смми. Знају да "е смеју оно 
што би наЈра:диЈе: одrристи руку коју z..убе· руку која 
ће. их убити; ~у коју се савиј у да поЈЬУбе Да би руком 
КОЈУ зову СВОЈОМ могли после да бацају буће. 

- Овамо, В11Це! У гмву! 
Он застаде, осврну се и погледа mраче. Крупни, сре

довечни, бркаm :li>YiiJ?I. оnа~оених АIЩа, занети игром, rиз
ви~ми су брОЈКе саве'fУјући rмсно оне за које су иа
ВНЈаАИ. 

- Овуда, !Яще. Косо са!МО. Стрефићеш је у rАаву. 
Овуда. 

Док се В11Це повмчио узнмајући кратак змет, ње
rови су проrивющи правили »рогове« и »СОЛИЛИ« и хва

тали се меЬ ноге, дизали увис кључ или комад IЋожћа 
и·чинили покрете које знају сва деца света. 

- 'Оћеш бомбоне, В11Це! 
. . Мнћз крену брже~ одлучниlе· Тако је. Страшно му 
је ЈаСНО бИАО КОАНКО је друкЧИЈИ ОД ЊИХ. 

ААи та еуфорија не потраја дуго. СветАост потамне 
и он опет чу у себи ломот рушења који је најављивао 
скоро ШI<ЈоОЦање маказа БорDевоr и Петровог гласа у 
њему. Предосећао је да ће га оmужити страшније но 
досад. И за кукавИЧАук. Но знао је шта ће iИМ рећи. 

За rAyne нспаде нма још увек времена. 
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Споро проАаэи дан у чекању. ААи то· није чекање. 
А~>~! не проАаэи. Само сунце змаэи. Дан, то је Ана. Дан, 
то Је Мшпа. Они не моrу да проЬу. !ьубав? За то ra тре
ба познаваm. И он - њу. Ово је жеља. Желим га. И ни
шта вШIIе. Али желим њега. :њега и сад. То знам. Данас. 
Је:дино њега иэме15у МИАНјарду мушкараца на земz.и. Су
тра га ВШIIе нећу желеm можда. Сад само. Молим те, 
до15и зато, био где био. Где ен, Мишо? Дмеко? Иза хо
ризонта? 
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Измећ.у сунца 1И земље није остало Ш! пед~ неба. 
Један висок му.шкара:ц могао би да проЬе испод тос 
лука заnада не сагињући главу. Доћи зато. 

Доћи, биће леnо, бићемо срећ.ни. Не мисли р))аво о 
мени. Ј а знам сва задово!оСТВа, имала сам· добре yщrte.. 
ље и дово.tЬно интелигенције и маште да сазнам rраним 
це среће коју могу да задају и постиmу два rола тела. 
Али жеља iМ1И нема тела.· То је нешто д.руrо. У телу је, 
али мимо теАа, над њим или испод њега. Само сто хи~ 

..ъада милиона пута лепше, јаче, садржајније. Опсеоија 
је то, не жел.а. Види. Прсm су јој на мом l'Ј)Лу. Не могу 
да rутам ни своју пл.увачку. Сва сам један лудн наnети 
грч. Не могу више. Од врха ножноr прста до срца моз
rа, све те у мени чека, слремtЕЮ да буде твоје, да ме гам 
зиш, да те Јоубим, да ме стежеш и Јоуби:ш као да НШIIТа 
нисам доживела досад. Поћ.н ћу с тобом одавде али мо
лим те, доDи :прво. Учини ми то. Немој да дозволиш •Но
ћм да те престшне. Хоћу да те видим испод сунца, да 
не буде узалудно дамас. Шест је сатм. 

Дванаест cam чекЗЈМ тебе а 72 сата чекам тих два· 
наест сати. Немој ме вш.uе расiШЊаm. Сунце, Миша, 
погледај га! Оно не престаје да силази. Висок мушкарац 
сад не би могао проћи испод љега а да се не савије. Бр
же. Дојурм. Не са!ВИј се. V трку луии rруДИ!Ма у сунце, 
разнеси ra; разнеси ме. Оно ће се разбитм у парампар
чад и ти ћеш дојурити преко његове срче к мени, крвав 
и ти, као и ја. Tptm. Tptm. СТИГШI пре но што заће, брзо, 
одмах, доћи, молим те, брзо, да не буде несреће. Знам, 
то је глупост, али сада сам тако уобрази.ла, доћи пре 
но што се сунце заr:њури у земљу. Ја нисам земља, Мим 
шо, одмах, доћи, ја сам жена, сунце, доћи, да те видим 
изблиза и држим, да умочим руке у тај твој жар који 
освежава, да ме rрејеш и хладиш уснама дивље и неж
на, свуда нежнодивЈое, у мени свуда, одмах, доћи, уми
рем сама, без себе, у себи; доћи, молим те, одмах, брзо, 
ја први пут у животу нисам радознала и хладна, ј~ .хоћу, 
ја горим, ја ЖеАИМ желим, једанnут то желим брзо, бр
зо доћи, полако то желим снажно, пре но IIПO сунце 

уће у земл.у и ултравиолетну воду Думава н Саве. Ти си 
Дунав, Мишо, улиј се у мене, ја сам Ана, ја сам Сава, 
ја сам yiiiћe, ја сам извор, улиј се у извор, Мшпо. Сун
це улазн у Саву у мени, ја са.м Сава у мени, ја чека.м ту 
кап у мени, а ти не можеш вшпе проћи iИСПод слаrволу-
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ка заnЗ!Да, не можеш (['а Н1И .разбитiи V залету a:rro си још 
на рубу хоризонта. Али можеш да прескочиш то сунце 
као дете· кад прескаче -rpy ле кобиле, кад у ссжолани пре
скаче јарца. Нећеш се опећи; слободно стави руке на 
!'Ј)бииу сунца, прескочи, дојури . . . још није мрак . . . али 
сад ће. 

Свеједно. Ј а те напамет знам и сећа:м се и оног што 
ће се тек дог<_>дити, МШIЮ, Мњшо, Мишо, доDи, зашло је. 

Пл.~кала Је, али кад осети сузе на уснама, следи се 
сва заједно са жељом да -се баци на кауч у ниши и ис· 
пл~че АО миле воље Аа исцеди m себе тугу и горчину 
КОје су извирале одасвуд и сад већ липтале на очи, уста, 
нос. Откачи се од прозора н одјури у купатило, упа.ли 
светлост, узе флакон с бадемовим уљем, откиде комадић 
вате из кристалне ок~ле плит.ке посуде с никленим 
поклоrщем, отчепи зубима кристални затварач, стави ва
ту ·на rрлић флаnпще, окрену је надоле, једанпут, два
пут, натоiШ добро вату уљем, зачепи флакон, и стави га 
на стаклени етажер. Отпоче брзо да. уrрл.ава ул.е у кап
ке. и испод Otmjy, не:ки:м СИТIПI!М, меюw, иежним полУ
кру.жним покретима. 

Само да не доће док се не сврши! - ~а је. -
Са!Мо да не доће. 

32 

Пре но шго је ушао у <Кућу, обшпао је с доње и с 
rорње ':"Ране своју у.uщу. А """" је ушао у улицу, про
дужна је до Калемегдана, поглед~ низ Пилсудскову, ок
ренуо се и ОСМО'IIрИо нагоре. '!о је чmmo аутоматски, не 
~ислећ.н вшпе :зашrо. V капији преко пута куће у којој 
)е ст..,овао i!m<Je било !НИКОr. Ни у дубокој капији њеrо
ве куће није се нико крно. Али без тих проверавања није 
никад ступао у ХОдlПIК, као што се није ни пењао -v свој 
стаrн а да· претходно не з~уца .код настојнице. 

Све су то били елементи њеrовог »Система Ma,)IGIИO«, 
Јао;.ю, после пробојасМажиновљеве и осталих линија, 

њеrов је систем остао без имена, али то му није сметало 
да. се и даље· њим служи. Био је вшnе но сигуран да на 
ТаЈ начин иеће никад наrазнти на заседу, сем у случају 
неког специјално непредвиDеноr баксузлука. А 'што се 
ст..,а тиче, био је убећен да ·ra у стану ноћу не могу да 
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ухапсе. Да;љу се ретко налшшо у њему. BIJAeo 1е, <док је 
обшазио кућу, да је nрозор купатила покривен .иови
нама. Да оу га аrенти чекали у стану, отац би сюmуо 
новm~е. Договорено одавно. . 

-Јеси ли видео оца? - nресече та тетка Мара и 
обазре се уnлашено. . 

Мића је погледа. Погледа иза ње. Никог. Зашто је та~ 
ко ... Чега се боји? 

- Не. Нисам ra .видео. 
Она поче да дpxrn. Стајала је на npary своје кухи

ље, одмах крај колена подрумских степеmща уз које је 
надирала црна и хладна промаја што се вукла ниско по 
поду допирућн највШIЈе до колена. А кроз отворена вра
та и дању муrне кухиље, извлачио се, као висок реп ма

чора, лелсьив и тужан мирис буDи, сецканоr лука и ми~ 

ш ева. 

-Оца нисам вш.ео! -објасни, али одједном nоста 
обазрив - зашто хшташ да .ли сам га видео? 

Жена помери нејасне руке испод кецеље. Мића је знао: 
сад таре прсте. А знао је и те подбуле прсте, црвене, ис-
nлаюmане у цећи, испуцале, увек мокре од рибања, а 
пр1оаве и превучене неюrм необичним полумасним сјајем 
налик на одсев камене соде или згужваноr цеАофана. 

-Бежи! - шапну она и окрете главу да !Не ВЯ1АИ 
страх који је савладала. - Бежи, не nи:rajl 

ДворИ!IШ!а зграда чинила се nри тој nоподневној ""f· 
тној светлости још тежа и очајнија, још ружнија. На 
друтом сnрату разли се у маmовењу жуманце у тавн 

окна и одмах се ·утаси. Перићеви оnет ваде дукате нэ 
ћупа! помисли. 

- Зашто? - упита, обазрив, ближи својој буд
носm. 

- Не знам н не mtТaj, а:АИ бежи! - понови још m .. 
ше. - Бојко је вiЈДео. 

Настојницн застаде дах. Лице јој се укочи у необја
ШНМ!ВО паничној rрози, а сивожути желе њен:их беоња .. 
ча поче да се ТОIПI, крави, каnље претворен у густе, не

ДОВОА>НО росне сузе. Шта јој је? Зашто nлаче? Спомену
ла је Бојка. Она увек ПАаче кад спомене еш~а. Мића се 
стресе. Сви оу иcrn: очеви н мајке. Сачека да жена аб
рише очи и упита мњрно: 

- Вековнћа? 
- Не смем, не смем! - шапутала је иеразrоветно у 
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полумраку. Дрхтала је све очајније, све nаничннја. Ми· 
ћrи: се учи1НИ да је и зацвок01rала пре но што је рекла 
једва чујно: 

- ЗаnреТ!iЛИ су ... Али бежи, бежи. 
- Ко је nретио? 
Она диже очи и не окрећући главу погледа косо пре-

ма rубавој маси дворИ!IШ!е зграде мрмљајућн: 
- Горе су. Чекају. 
Мadia одмах схвати: 
- Колико их је? 
- Двојица! - nроцеди после кра.ћег колебања. 
То да су света двојЈЩа, умири га донекле, аАИ није 

одмах знао шта треба да урадн. Стави махинално руку 
у џеп капуmћа и Мара чу метално реэак ЗВ1/К. Две моrу
ћности су му истовремено искрсле у глави сад нзбис
треној. 

-Јесу ли показали налог за хапшење, легитИIМације? 
Она не одговори омшх, ЗАН пошто се опет обазре 

nроцедн: 

- Претили су да ће ме ухапсиги, убиги ако ... 
Жена се стресе. 
- Нека! - рече нечуј!IШМ мнслима у себи - 11реба 

v<:ШНИТИ схно што се може, зар не? 
И не сачекавiiШ одговор закљ~: 
- Зато бежи, Мнћо. Твој отац ... 
- Шта, отац? - УЈ1И!а, иако је у том часу свом сна .. 

том миСАИо на Вековића и на агенте који га СЗ!д чекају 
у бусији иза врата њеrовоr стана, мучећи се да схваm 
да ли ~а је мотао Вековић да nровали. Јер Сима н:ије. 
И Н!ИКО га од ,ьуди ухапшеннх у последње време није 
знао под правим именом. То јест, сви су МИСМ1ЛИ да је 
Мића његово партијско име, а не право. Био је задово
"'"" тим свој1!1М триком. Једна финеса. И у случају да га 
ко провали, помщија би се навезла на лажни траг. Аrен~ 
ти би тражши човека под НадимiКОМ »Миhа«, не Мићу. 
Али тако је дошао на оца. Ако су аrенти и у Векови!iе
вом стану, каrкве то везе има с оцем? Vmпa: 

-Где је? 
- Одјурио је као А>уд још nред подне. 
- Побегао им? 
-Чим је чуо да је Вековић ухапшен, уплаnпrо се 

за тебе и одјурио с hебетом, а после су доШАИ они ... 
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- Чуо, шта? Да сам ја yxamueн? 
- Вековић! 
Гледао је nраво у очи. Почињао је да. састав.л:.а ље

не уздахе, речи и сузе у кохерентну причу. Плакала је 
нечуј!Ю, не брншући очи. Руке су јој се· '!ienpeк>llд!НO 
мицале испод кеце1ое. Мlщале су се споро и равномерно 
као да то она не тр.~Ьа прсте, као да то и нису прсти; .као 

да то један настојничин орга.н врши своју функцију. 
Требало је опет сачекаm да nрестане с nлачем, аАИ не 

са чека. 

Мића уnита нелрозирним гласом: 
- Знаш А!И шта о Вековићу? Кад је ухаmпен, где? 
- На гробtоу, јутрос, око десет. 
А шта је с оцем. Да. Отрчао с ћебетом. Где је сад? 

А Вековић? 
Све је то знао. Одатле треба и поћи даtое. 
Г лав е нагнуте у nравцу дворишне зграде, Мара се 

одједном трже и укочи. Њене желатинозне беоњаче nо
че<).е су опет да nрИIМају своју конзистенцнју. Мића се 
nоведе за њом, ослушну. 

- Нmпта! - рече. 
- Просто !Ме није бнло. Хвала богу! - шапутала је 

мрштећи се - хвала богу! - и додаде с уздахом: - Ех, 
Мићо - бог! - и оnет поче м Apxm. 

- Шта? - упmа и ослушну гледајући укочено у 
дворишну зграду. При том, да сакрије ослушкиаање, ре
че: - Не бој се, тетка Mapol 

- Бог, сине! У твом су стану. 
Он прелете погледом преко њеноr rспарушеноr .ЛЈЩа, 

изrриженог црвеним мр.t»ама О'Шју и оnет се окрену дво
ришту. Чуо је како је Мара эацаокотала. 

- Свега двојица! - рече тнхо - узимам их на себе. 
Кога имаш да се бојШII? 

- И њеrа, сине! Ко се зла не би бојао. 
Било му је сад јасно КЭЈКО је проваљен. С најнеоче

киваније стране! С оне с које није мислио да провала 
може доћи. Отац је однео hебе, рекао његово име; стра

жар је примио ствари а после су се тамо сетили да без 
разлога нико неће доносити ћебе сину. Отац је OПWiao, 
а они су послали агенте. И сад га чекају на степеницама 
пред улаЗо!М у ста.н. Или у стану, оою им је Те'11Ка М01ра 
дала К!о'УЧ· 

-Кад су дошли? 
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- Пре десет •М'I!!НУТа. Али оца нема. БојИIМ се ухап
сиће њега, ако тебе не дочекају. 

- Не верује<М. А Вековића, зашто су њега? Је ли 
убио? Шта је урадио заправо? 

- Боже сачувај! Говор је одржао на l1j)Oбtoy. 
-Говор? 
iМићи дolie да се смеје. 
-Говор?- понови. И обрадова се као малочас кад 

на бекантмахунгу није nрочитао његово nрезиме. Hehe 
их убити. Нека седе. То "није ништа. Њега ће још вече
рас пустити. 

Одједном се cem: 
- Јесу .м~ пигТаАИ за мене? 
- Нису, сине! 
- Ако питају, реци - погинуо сам шестог аnрила. 

И да је отац мало ... Разумеш? Никако није отм ни ве
ровао да сам погинуо. Разумеш? 

Жена не одговори. Брзо се повуче с прага " бешум
но затвори за собом врата своје кухи;ње. 

• 
Б!Ю је радОСТан, очајање је спало с њега. Али још 

није могао јасно све да сагледа. 

Отац! помисли. Шта ће с њим бити? О Вековићу ни
је М!ИСАtИО BIШie. Поr.ледао је на сат. Пре педесет минута 
је оставио пекару. Пpolie крај Ванетове куће и сети се. 
Заборавио је да узiМе ампуле nротиа тетануса. Из трам
ваја изаliе на Славији, и зачас ylie у блок болнице. Сти
же до па.:вњьона за нервне бо.лести. Први спрат. 

- Ампуле! -рече Мића кроз зубе. 
Ване га уаеде у лаборантску собу са столом од. ка

tоевих плочнца. Епруаете, стаклићи обојени tоубичасто 
и фуксија - црвено, микроскоп, све је било 'tШСТО, уредно 
и смрадно. Смрдело је на науку, једну nромашену Мићи
ку љубав, чежњу, коју сигурно ни пос.ле ревоАуције не-
ће остварити. Погледа Ва.нета, дрхтао је по обичају. У 
бе.лом мантилу, стајао је nред Мићом и дрхтао, мален,. 
гојазан, добар. 

- Је .ли то мора тако? 
- ililтa? - упита Ване и погледа эбуњено низ сман-

'IПА. 
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- Име. Ту, лев~, rope, извезено као по куппьама-: 
.. добро јутро, домаћице!« 

- Да се не нзгуби. 
- В. Бркић, С1Уд. мед., добро јутро домаћще. 
Бане поцрвени. . .. 
- Сви то тако носе! - рече иеубед.ьиво. 
Сто пута је Мића корео себе эбоr своr шефовскоr, 

·супериорноr и у суштиии nрезривоr понашаља nрема до

бром, немоћном Банету, али то је било тако .. не од рата, 
•одувек се Бане осећао крив nред Мићом. У школи: што 
је имао боте оцене; ван школе: што није rmcao mубав
на rшсма уседеАИЦЭ.Ма и све остале глупости које је Ми
Па радио. Глупости, да. Али биле су херојске, а њеrов 
је живот био тако просечан, једна средља жалост. Зато 
-се стидео и зато што је знао, Мића неће дуrо, неће у 
кревету умрети .... Одувек је .то знао. И зиао је да ће он, 
Бане, дуrо живети и постати неко. и нenn:o, док he Ми-
1iа умрети неnознат: .после пар година нико неће знати 
за њега. А у Миће има mтофа: ин:телШ'енције, снаге, нео
до..ьивости, енерmје, вате. Био би добар психијаrrар. Бо
.лесиици би И!МаАИ повереља у Мићу. У Ванета- нема
ју. Али он ће специјализирати бактериолоrију. Ту се не-
1dа посла с ЈDудима; само с екскрементима, крвту, спу

·тумом ... 
- Само три кутије? - '!fЧИНИ Мића. 
Бане поцрвени. 
- Веруј ... Сад је опасно. 
- Шта се обазиреш? Научи: кад двојяца стоје и ра-

зговарају и гледају се тако као ми - неnотребно је ос
·вртати се. Ти БИдЈШI шта се дешава иза мојих леDа, ја 
видиrм: шта се дешава иза твој-их . .. 

- Разумем! - рече BЗII!e и поnрвеии. Сад кад му је 
дао ампуле, сад би Мића моrао да оде. За њеrа је Мића 
-опасност. Сав је једиа стална опасност. Кад би он био 
Мића, не би издржао, искочио би из коже и побегао. 
:Што не оде? 

- Шта је са шnрицом? - учини Мића. 
- Да! Шnриц! ИЗВШI'И! 
Бане оде до полице, "{Зе :хiрОМИРану ·кутију и nредаде 

је Мићи, rледајући ra окруrлим меким, бесмислено ту
жним otmМa. Бане се обазре узнемирен, дрхтав, мек. Та
ко је желео да Мића оде! 
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...:. Јеси ли чуо?- шапиу, зато ШТо је желео да Ми-
ћа оде. - За песника? 

- Зиам. 
Бане отвори очи nmpoкo, широко. 
-Знаш? 
- Да! - рече Мића pacejЗII!o. 
Уnркос страху и жм.и да се ослободи Миће, Бане

се осети ухваћен, разголићен и хтеде да спасе част пред 
Мићиним свезнајућим, ХШIНот.ишућим очима. 

- Сталио је у не-свеати! - шапиу Бане. - Дубпнски 
псmрес мозга. 

-Да? 

- Јесте. Пре два сата сам асистирао. Ниrде није-
било њиховог лекара .. ·Никад га и нема. Бави се пецањем .. 
Бараба '.'ека. !'Хо ие наврати до седЭЈМ, мораћу му ја сам 
дати ИНЈекдИЈУ· · . 

Мића га је т.ледао празо у очи, МИр!НО, рщд,оэнало, у-
морна, мирно, заинтересовано, уморно. 

- Дај да вИДИЈМ. 
- Шта? - трже се Бане . . 
- Пропусницу! 
- Какву nропусницу? - уплаши се. - Ах! Не. Онк 

ме знају. 
- И пуштају без ичеr? Како? 
- Зар ми ;реба nроцусница да ти ylieм у кућу? 
- Ал1И он Је у заrвору. 
- У заrвореничком одеље:њу! Испод иас! 
Мића ra је rледао једио време без речи. Врло кр!l!l'Ко

време, али без речи. 
- Колико жандара? . 
Бане побл~. ~нао је да ће ra то mrraти, али шtје· 

~огао друкчиЈе, НИЈе могао. Његове су се округле ОtШ 
ЈОШ BШlie раиmриле, постале још меюхiе-, још јагњеhије .. 

-Пет! -рече и уnл.аши се своrа гласа. - Нисам 
ситуран. Можда и четири. · 

Ко то још ради тако глупо? Ко...ьу га, а он нам:ешrа 
врат кacammy под нож. Не отима се, ие брани се, само
НЭЈМешта врат да касапину бу де лакше. · 

- Чекаћу те у осам доле на нзлазу. 
-Зашто? 

- Да ми тачно кажеш колико их је. 
-Четири. 
-Није пет? 
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- Не. Сщо. знам. Тачно чепqт. 
Ване се ђ)есао, блед, блед. 
- Три стражара и разводии:к страже. Милощ J<r 

ван, Стојан и титуларии иаредии:к Облак. 
- У којој је соби? 
Бане затвори очи. Знао је ·да ће ra и то IШram. Али 

шта може он? Он је тако слаб пред Мићом. Не, то му 
не може да каже. Био би то ужас. 

- Преко пута ове собе. ТаЧ!Но. Преко пута. 
Мића га поrледа строго. Бане отвори otm. 
- Два спрата ниже. Тачно nреко пута. На часну реч. 

Распоред је доле исти као и овде. Ходник - видео си -
исти, као слово »Г«. Трећа врата десно. Сам је у соби. 

-Шта је то дубински потрес мозга? 
- Није сигурно да је дубински потрес. Шеф само 

претпостав~ьа. НесвестЈЩа још траје. 
- Колико ће још? 
-Да траје? - Бане уздахну и рече брзо беэгласно 

скоро - не зна се. Ако је дубИIНСКИ потрес, онда је беэ
нэгледио ... Алн шеф је то рекао њима да га не бн rња· 
внлн. 

- Жандарима? 
- Били оу н неки Немця. 
-Што кажеш онда: само четири? 
- Немця оу иэашмt заједно с нама. 
-Одакле су? 
- Рапmчкм дом, мислим. 
Мића пре15е ·руком nреко миюtюокопа. Гестаnо ·га је 

ха:псио? Шта је ког 15авола онда 1'ј)аЖ!ИО Коомајац у 
ГробЫU!Ској? 

- Сем оне четворице, има .ли још жандара у бли-
ЗИН'И? 

- У бNИЗи;н;и? 
Бане је дрхтао. Мића рече: 
- Неко эатвореничко одељеље у . . . рецимо .. , хи

руршком павИЈоону? 
- Не. Има кварт .. . 
-Знам. То иије у бм<зинн. Каква је процедура на 

уласку? 
-Ту? 
Бане видл>нво побледи. Мића потврди. 
- Не знам! - промуца - nреко дана је жандар 

nред вра:mма. 
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-'л ноћу? 
Бане оотеде да m ушпа нешто, ЭЈАИ !НИје омео, щnје 

смео. 

- Ноћу - за..шюли се - сигурно је '!/'IIY11PO. Преr-
nостављам. 

- Кад nримају? 
- Пацијенте? 
Мића IЮI'Врди очима. 
- Зависи. У nршщипу их могу довести у свако доба. 

Не знам. • 
- Ко.шма? 
- Вероватно. Њеrа су марiЩОм. 
-А пешке? 
- Не. знам., Знам. То јест, видео саМ. Довели су npe 

неки дан Једног пешке. 

• 
П~ед стр~арем застаде младић у тренчкоту, свет

лост Је постаЈала све несигурнија. Младић је држао 
цигарету у устима, пуним, меснатим. 

- Имаш ли ватре, пријатеЈоу? 
- Одбиј кад ти лепо кажем! - одговори стражар. 
- Како онда изгледа кад rрубо кажеш? - насмеја 

се младић. 

- Неш ме тн учиш? Одбнј! 
Врата .се отКЈоучаше н црн, крупан наредниК испу

ни их СВОЈИМ nлећима. Миhа се осврну и насмеја изда
лека, с иэлазне капије. Помис.лио је: строго чувају. То 
нма и добрнх страна. 

- Раэrовараш с цивнлом? 
-Рекао сам му: одбиј! 
- Шта је хтео? 
-Да заnали. 
- ОдЗЈКА.е је дошао? 
-Одозго! 
- Из зграде? - упита Облак мирније. Жандарм n<r 

rврди. 

-А! -учини наредник н погледа на сат. Чеrnрн и 
nедесет .и два. 

- Добро! - рече н неста. К.Л,уч се окрену у брави. 
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Коста, тачан као и увек, сео је на КАупу исnод :Ке-
стеНа на чијем се врху отимао пенушави наrов.~тај Ли~ 
шћа из тамнориЬих rука, из усиренокрвавИХ леiLЪивИХ 
хернија на крајевима и коленИма набреклог rрања; чи
нило се да оно дахће нэбаџујући нэ себе још маАе, јед
ва наслутиве беле I1.РОЗдиће свог цвета што ће се К:рОЗ 
неколико дана разrореги у снеrом покривене јелкице, 
мање од neAJoa, и nретворити у мирисне свећњаке, у 
белоружнчасте канделабре из којнх ће ннћи до 10раја 
лета округли IL\Oд, лакиран као виолина, nлод заштићен 
за све време зревања бо.дњИtКавИМ, зеленим паНциром. 

А ми? Далеко је јесен! помиСАИ Коста и насмеши се 
Мићи који седе крај њеrа и рече тихо, не rмичући усна
ма (косо преко пута селн су баш у тај мах девојка и 
мла:днћ). 

- Здраво, Мићо! 
Мића је дрхтао. Мора да је трчао. Но Коста је мо

гао бити ММЈраи. Знао је да му Мића не би пришао да је 
постојала и најмања опасност. Само, кад је про~оворио 
(Кости је то бнло чудно), Мића се није по обичају на
смешио, а и nоглед му није зpatmo као обично. Из ње-
rових очију није nрштало оно веtШТО усхићење скојев-
ца, она обилата свежина неукротиво снажна, онај рос
ни прах који је Коста навикао да у њима ВИ'ДИ. Нн јут
рос веh није било свега тога. Жао му је што нас остав
ља; помисли. 

Мнћа је погледао пред собом, затим у цшшану oi:Iнy 
неба. Ок.рену се онда Kocm, који није скидао очи с ње-
га. Коста гледа у мене као Петар у БорЈ;а, али - без 
гриже савести изазване пореклом. Он м.и се диви. Не 
менн лично. Већ мени партијцу, мени старнјем д,ругу, 
мени искусњијем, мудријем борцу. А кад би знао да су 
ме друrови јrурши, да сам бежао од њих :као од жан

дара? 
Мића удахну дубоко и упита као да се нЗIПреже: 

-Шта је бнло? 
-Тачно како си рекао. У пола шест на уrлу. Све 

је клапала; И оiШс и јавка. Ено га код мене. Спава. 
Мића се трже н из очију му, I<роз сум~рак што је 

падао, Ј1IИ1СНУ бело, зрачан млаз радосm. 
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- Адреса! - рече кратко и IЮНОВИ бојећи се да га 

Коста ннј~ разумео - брзо ми дај адресу внше везе. 
Ва.ьда ти Је дао адресу? = ~rЛIЩII треба да се наћемо. Тако је уреЈ;ено. 

- Прекосутра! 
. -Прекосутра! - понови Мића без НЗЈI'ласка. Али 

ОДЈедном се усправи. 

- Али он мора да зна нека:кву адресу! - јави се 
неким кречним гласом. 

- Питао сам. Не эна! 
- Не зна ниједну адресу? 
-Ниједну. И он се састао на уЛЈЩИ. 
-Каже ли то онако само? 
- Не верујем. Можеш мислиrи да сам Шiсистирао. 
Мића уздахну, скуш~ ноге под клупу, погледа у зе

мму. 

-Имаш циrару? 
- И јутрос ен· пу:но пушио! - рече Коста пружа:ју-

ћи му ибар. 
- Свеједно!. - одговори не ПаАећи цигарету, онда 

опет уздахну и поче да rовори искидано, али присутан 

и резак ка;<о н треба кад се издају нареЈ;ења. 
Коста зе з~амтио сваку реч: група нека, дакле, бу

де спремна ИЗЈутра у пет сати, рекао је, и нека доће ту, 
пред Аамартинов сп'?'меник, тачно у пет и четврт. Али 
тачно. Јесте, о ЭЈКЦИЈИ се ради. Ншпта нарочито; сПре
ма - потпуна: револвери, бомбе и ланац за руке разу
меш? ~а, ланац. Како стојите с оделом? Треба ~ оде
ло за Једног крупног човека. Врло добро, може одело· 
твог брата (пише АН вам? премештен је у д,рути логор?), 
добро, а можеш ли да набаЈВИШ и ципеле? nродали сте 
их, добро, снаћи ћемо се и без ЦШiела. 

И клеппа за жицу понеси, може изолиране, али не 
мора ако их не~ате. Онда уnита, за Арсу. Шта је с 
Арсом шофером, Је АН пристао? 

- Фемка се! - рече Коста - знаш већ како ·се ту
АН ваде кад неће: жена, деца ... Али прнстаће. 

- Мора! Разу~Меш? Мора да простаие. Сад мора. 
Jyrpoc није морало, али сад мора. 

- Ка.же да му кола нису сасвим у реду: карбуратор. 
~туиг, предња осовина и шта :гн ја знам. Троста чуда 
Је напричао. 
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- Нека оюћас оправи 0С08И1НУ и све остало. Све 
нека оправи и нека онај, шта m ја знам, д:их'IУНГ буде 
уреДЗ!Н, сто насто. Не тиче ме се, нека сву ноћ ради ако 
треба. Од њеrа се пунио< nет месеци није IIЯIIlтa тражи
ло. Алн сад мора. Разумеш? У nет и четврт нека вас 
довезе довде. Курир и он нека остану у колима. Ту nо
зади, у улици nозади. Нек не уrаси мотор. А ви ћете би
ти крај Аамартиновоr споменика. Чекам 1ВЗС тамо. И 
нема врдања, кажи Арси; не пале код мене ни ква.р, ни 
осовина, ни деца, ни дихтунr, ни жена. Нека то зна. 

Мића ућута и наслони главу на дланове. 
- Имаш циrару? 
Онда се трже, погледа Косту који рече: 
- Па држиш је.· 
- Нешто сам расејан, али то се мора учшшпи! Ра-

зумеш? 
-Разумем! 
Мића се лециу на тај Костm војНИЧI<И ДЯСЦШIЛИ

новаи одговор н оnет ућута. Онда рече с наnором: 
- Не брmи, биће врло једноставво и лако. И ве

руј, није то никакав авантуризам. Неоnходно је. 
- Сигурно је неопходно! - рече и погледа с пове

рељем у Мићу. - Хоћеш ли да заnалиш? - уii!ИТа ва
дећи шибице. 

~ Hehy сад! 
- Забрmут си? - уnита Коста. 
Трамвај се сnуштао ка Славији с маљом буком но 

низ Пилсудскову. Мића је више наслутио но што је 
чуо последње Кост:ине речи. Да ли му је nOCAe свеrа 
толико стало до везе? 

Али бринуо је. Не због акције. Имао је прецизиу 
визију свега што ће се сутра догодити. Знао је како ће. 
прићи и ући, шта ће ко У'РадИТИ· Затим nовратак. И 
трамваје је морао узети у обзир. Он ће, nошто се изву
ку и замандале врата, и.стрчаm први на улицу и,, ако 

треба, оружјем nрокрчити nут до парка и кроз nарк; 
Сумрак се неодл учно провлачио кроз голо- rрање. 

Али жмирнуло је: неколико засењених, маrАИЧавих и 
жалосних сијалица које су тугом своје светлости хте
ле, канда, да убрзају долазак ноћи. Кроз црно шибте и 
голишава: дрвеhе. несметано се nробијала све нервоз
нија градска бука. Приrушено се гласало тамно било 
сумрака, то штрецаво nулсирање окуnираног града чи• 
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ји су' туди уnлашеније журили да посвршавају nосл<>
~е да. би се пре таме затворили у куће и процвокотали 
ЈОШ ЈеАIН'\' у .низу смртоноснш ноћи иза зидова, под 
крово:вим:а КОЈИ су доказали да вшuе не моrу ни сами 
себе да ~држе и сачувају, али иако никакви, били ov 
то ипак ЈОШ увек некакви кровови над некаквим rла· 
ваЈМа и свет им се поверавао без повереља и таквим 
нем?ћним и безиадним .. Девојка се косо преко nута на: 
?меза тшс.о, rугуrаво. Да з е бар лепа. Али НШIIТа. Само што 
Је ~е.на. И то што је жена довоz.,но је младићу крај ње 
да ЈОЈ шаnуће, шаnуће, шаnуће. !< она се тихо, rуrутаво 
насмеје с времена на време и то Је све што он њма од ње. 
Све? Треба бити скроман. Алн шта јој толико прича? И 
зашrо? Нада .ли се да he имати и вшuе од ње? Чека ли 
зато с нестрпл,ењем иоћ? И шта јој све прича у мећу
времену? ИЭМИЈ.!IIоа сигурно. Прича јој неке неозбил,. 
не, безвезне приче. И реци да тубав није дезертерство! 
З~о би била? Ови се, за разлику од осталих, бар не 
?оЈе ноћи што долази, не презају, заборавтају окуnаци
ЈУ и, окрепл,ени тубавним сиом, сутра ће да продуже 
борбу, макар то била и гола борба за оnстанак. Она се 
см~је хугутаво и он јој nрича и nрича и nолако као слу
ЧаЈНО примиче белу мрту своје руке њеној белој руци 
.и nрича и прича а. она се као тихо смеје и не nовлачи 
СВОЈУ _руку, мада је ~еrова већ дотиче, али дотиче је 
случаЈнО и зато што Је као случајно доmrче она нема 
разлога да се боји 1И да, боже мој, nрави ~ање од то
га ... Каква лажна и глупа игра! nомисли Мића с га.ће
њем. Она се смеје седећи с младићем у сумрачном пар
ку н:а клуrш и као не зна да је он мушкарац, а она 
деВОЈКЭ:, и к·ао не зна зашто седе на клупи мушкарци 
и девоЈке сами у том парку скоро тамном. Кад он не 
би причао и причао, кад би је дохваЈГИо и прнrщ:иуо 
без речи, као што је јуче Вековић праљ.у, она би ви
кала и отимала се, али овако, он прича и прича 1И бели
не љихових руку чине сад једну једину белину и њен 
се тихи, rугутави смех више не чује, а н:и: глас млади
ћа се више не чује. Сад знају шта су и, знају оно што 
пре nола сата кад су се нашли пред nарком, као нису 
знали. Ето, већ се тубе, богаму. Брзо то данас иде. ЈЬу
бе се, богаму. 

Је ли то завера? Подсмева ли му се то живот на-. . 
мешта .ли сму то намерно од јуче у nодне све неке такве 
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сусрете? даје АН му улогу невидл>ивог посматрача да 
би га зафрк."ао? А:ко му н:ије nраво, може да оде. Овк 
знају да он сели косо nреко пута њих. АNи баш их бри
га. Јесте1 да оде, а Коста? Пресирово је, преоурово, пре
СТВЭiрНО. И можда баш ~оубавне nрелкгре кнсу само знак 
слабосm неrо tИ • • • чежња за лоnрав.Јьањем оноrа што 

је поправљиво у nрироди. И можда ... 
Као да то нисам знао~ је ли? Као д;а ми је била пот

ребна лекција тоr поЈЬуз:ща коса преко пута да схваПIМ 
да и лаж .може бити пут до ... слободне територије? 
Али t:амо онда хад другог пута нема. 

-Јеси ли ту.жан што одлазШII? - ymrra опет Ко
ста. 

Да мr да му све исприча? Не, не, и кад то не би 
nредставh>&\О трубо кршење конспирације. 

-Право да m кажем, јесам помало. На·викао сам 
на вас. 

- И ја бих био тужаrн помало ·KOiA бих одлазио оу
тра. Мада бих се и радовао. 

- Тако је некако свакоме. 
Гледао је пред собом у лаж, косо nреко пута. Боље 

је онда као Вековић јуче, без .ла.жи. Да, а.л.и ни оно .није 
добро. 

- Ја ћу морати још неко време да ту чекам. 
- Добро! - рече Коста устајући - сутра у пет н 

четврт! 
- Ко.лико је на твом сату? 
- Двадесет и два до осам. 
- Заостајем три :о.mнута. 
- Даrнас сам га навно nрема рЩ"'Ију. 
- Добро је. Бнћу traчarн. 
- А за ципеле извини. Мајка их је дала за бpal!llНo. 
- Не мари. Снаћ.н ћемо се! - одврати Мнћа суво. 
Kocm се насмеши, макну збуњеою рукама н одјед

ном оде. 

Добар друг! помнсш. Верује у мене слепо и увек и. 
увек ме гледа с поштоваљем и дивmењем И1Э коrа, по

·ред сnремности да ме послуша без поговора, .искри· се
жета да ми буде с.л:ичан. И он носи ники и nлатнене 
:циnеле. 

ААн да- сам му IНСПрИЧао шта се све ;а.есило и рекао 

да сам слагао другове, не би се ни тренутка двоуМио
да ме заувек презре. Пријате.&СТВО, 1Dубав, пошто:ва:ње, 
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' 
и обрнуто, мржња и nрезир које осећамо како струје 
lq)OЗ нас има:ју изворе далеко, иэван нас, тамо, меЬу 
врховима: где се одре!5ује црном да буде црно и белом 
- бело, а цњьу и идеалу да буде цит и идеал. Но човек 
nривремено остаје кратких рукава, АкQ не учини дале
ке врхове својим осећањима и мислима. 

Ето, још једна нада оде низ воду. А толико је оче
кивао од курира. 

Мића 'Удахну тамнос.ив, сумрачно хладан :ваздух, 
стресе се од зИМ:е, завуч~ руке дуU...ье 'У џепове тренча, 
где напкпа K'llfИJY с ампулама и оnружк ноге. /оубав
ници косо преко пуrа су се трг.лн од шума :који су на

чиниле њеrове 'fУМене платнене ЦШiеле заrребавum у 
ШЈоунак. Младић је погледво оштро пут Мнће у још 
nровидном мраку и нешто шапнуо девојци. Оиа се. ти
хо, гуrутаво насмејала, и погледала брзо пу.r Миће. 

Шта .м1 јој је рек,ао? 
Да се nразно nроводим? Да нисам способаrн ~да на

ћем девојку? Да ме ниједна неће? Да сам несрећно за
~оубљен? 

Ја? Смешио. Ако је ко !КОГа даrнас узалуд чекао, то 
нисам био ја, rнero она, Радничка Ана 26. 

Претеощкозно. Зар ме је на љубавни саотанак поз
вала? 

Шта хоће за.право та Ана двадесет и шест и ко је та 
Радничка, та Борћевић што га целог дана чека да би 
му рекла нeurro важно о љиховом заједничком пр-ијате
"'У? И зашто баш РадКНЧКа? Је ли то случајност као 
ДОДИ!р у огледалу који спомиње? Или судбина ралкнч
ког борца? Је ли жена 01ЛИ мкшоловка? Да није југрос 
морао да свраm код Вековића, он би свакпо О'ШШiао на 
Калемегдаrн и nроверио. АNи зашто доња тераса над 
ушћем? 

Он виде у МНСАИМа терасу над ушћем. Место створе
но за заседу, помисли, 8:М1 није био сшураи да Је Ана 
то хтела. Могло је nисмо и да се ·схвати 'КЗ.О _nокушај да 

се успостави веза. У том случају остаје му њена аДреса 
и он има времена да свра'ГИ. Мада се никад не ycnocTaв
IDa веза прот.ивно свим правиАИМа најелементарније 
консiШрације. То је типично женско IШСмо и шта :уоп
ште губи време на то кад cyrpa одлази и збогом! 

Ипак, био је сигуран М> ће отнћи до РадКНЧКе 26, 
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да види о чему се заправо ради. Отићи ће npe ио што 
се сврши њеrов последњи дан у граду. 

Ух, какав је то дан! Леnо се он опрашта од овог 
града. Страшно лепо! ·· 

Какав је то даи прошао! Осам се roДIIIIa· Спремао за 
ово, полазак у отворену ревољуцију. За тај час у ком 
ће, као што ЗШ~ја свлач:я: ,своју кошу.л,ицу, он заменити 
невИДА>ИВу уииформу илеrалца и револвер у џепу за 
звезду на шајкачи, за пушку о десном ра!Меиу, за пуш. 
комиrра&еэ - бацЗIЧ - топ - авион - тенк. и све оно 
оружје које брзи калемегдаиски фотографи стављају 
око регрута укрућеиог nред вечиошћу као да се то nро
тив ње тако до зуба наоружао - иакетама . .. Опет ша~ 
пућу они преко. Уморан сам. После оне трке Н'Ије ни 
чудо ... 

Није ТОЛИ!КО због трке. Због свега што се данас 
десНА О. 

Али неће им се вратиrrи. 
Знају где ће га наћи сутра ујутро. И он их неће ви

ше молити за опроштај. 
Ово сад није лаж. 
Горе је. Ово је бекстВо од другова, оrвореиа побу

на против свега што те чини оним који јеси. 
Али зашто неhе да схвате нешто тако јасно? Зар се 

боје> Јесу ли глупи? ... 
... У собици иза лекаре било је једва rоплије но 

напољу кад је, ликујући, дошао из нервне КЛИНИ!Ке с 
вешћу да је Вековић у болн:иrци, да је, да сам добио од 
једног тамо тачан nлан зграде, да· зна собу у којој Ве
ковић лежи у несвестици, д;3. ra чувају четири жандара. 
и да се врата закЈоучавају само споља, као у свим луд~ 
ющама, и да један жандар с КЈD.учеви.м.а стоји увек 
пред њима. Иrрачка, дакле. 

- Како играчка? BaloAa ra нећеш на иосилима из-. 
нети из града? 

Мића је ликовао, радостан, одушев..ъен: 
-Јасно, Петре, нећу. Имамо кола до Уба. Уоста

лом, ни несвестица не мора да траје до сутра. Сад ћу 
се договорити још с групом. Рећи ћу им да сутра у пет 
и четврт буду у парку nреко пута бомшце. Ншадамо у 
пет и двадесет. 

Борће рече немарно, али исто тако одлучно као оно 
о бефелу који је бефел. 
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- Чисти авантуризам! - рекао је. 
Само Мића ie сад био одушевљен, врео је ад радос

ти и прелазио Је преко свеrа, отпора, не осећајући ra. 
- Ва.раш се, Борће. Ми ћемо успети. Сто насто. Га

рантујем да бих и сам са групом успео. На часну реч. 
- Авантуризам! - понови Борће - чисти аванту-

р11!3ам. 

- Ја не разумем - nоче Петар. 
- Све ћу ти објаснити. 
- Добро. Куда ћемо с њим, кад га ослободимо? 
- Каа<о куда? 
- На слободну територију? - упита Петар. 
- Па да. С нама. Разумеш? Ослободићемо га, па у 

ко.л:а ... 
- Вековића на слободну територију? 
-Јесте. · 
- А зашто си онда сшюћ, јутрос, у подие ... 
- Оно је било друго. У мећувремеиу све се иэме-

IШ'ЛО. 

- Шта се изменило? - упиrа Борће. 
- Све. Како не разумете? 
- Ј а НШIIта не разумем. 
- Ни ја! - сложи се Петар - мањ о. о 
Амr Мићу, још увек под гасом одушевљења, није 

НШliТа могло да косне и зwустави. ·Борће се враr:rи на 
Петрова »Мањ ... « 

- Мањ, nrra? 
- Сам ои крив за њеrово хаосппење и можда· сад хо-

ћеш да се ... 
- Искупи:м? Тачно. То и хоћу! - nрекиде га Мића 

н продужи: 

- Погрешно сам. Према ПЗ~рТИји, вама. Према Ве
КОВИ·ћу. И хоћу да поnравим оно што се може да поп
рави. Ништа друго. 

- Значи Вековић није више блу~, сенка која 
прља заста·ву ... ? 

- Како не разумеш? Он је ухаmпен. Гестапо не мо
же да га дифамшра вешеркама. 

- А исповест сиромашне, СЊ\Оване ripaJae преко це
ле страюще Н овоz времена? 

- Глупо. Кад би полиција и уч>mИЛа сад та.кву глу
>;хост и то тако објавила, ефекат би био р!Ш!З!Н нулrи. Јер 
Је Векоэић ухаnшен јооно, пред светом, збоr говора који 
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је одржао пред отвореном раком. Сви то знају. Вешерке 
им в:ише не користе. 

- Значи, Веков_ић је постао сад светац .и он на сло
бодној територији неће опасивати жене и девојке бо
раца? Подсећам те да оу то твоји артументй од пре 

неколико сати? 
- Зна:м. Ншuта нисам заборавио. Али пре н:еко.лико 

сати ... ја сам тада rрешио, био у заблуди. Јер је бли
зу памети да Партија на слободној територији увек мо
же свакоr да .н:а'!'ера на послушност. 

- А ко ти каже да и сад не грев:шпп? - ymrra 
Борће. 

- Ко? Чињенице! - одrовори Мића ведро,. распо
ложено. 

- Какве чи:њенице? 
- Сећате се како је nрошлоr лета одјекнуло осло-

боћење друга Леке, сећате се, из болнице у Видивској? 
Просто, љу/ЈЈtЈ, су бИАИ rалваtн:иэирани, на стотине је мла
дића пришло покрету, отишло да се бори. Је ли тако? 

- Тако је, али 'ИМа једно »али«. 
- Нема никакво али. Комунисти су ослободили Л<>-

ку из болmще у Видинској, комунисти ће ослободити 
и Вековића с нервног одељења. Речи: ослобоћење и ко
мунисти повезаће се у свесm my.џr. Понав~оањем таквих 
акција изrраћују се политички рефлекси маса. Оне се 
само тако и мобилшnу, и то најуспеmн:ије. Зам.ис.лите, 
Вековићеве песме су у tmтанкама, безброј ra JD.Y ~ зна, 
он је врло познат и кад ra сутра ... 

- Сто ј! - рече Борће - све ти је то џаба. Ни чуrи. 
- Не може се то Борће тахо: »Ни чути«. Ослобо-

ћење Вековића одје:кнуће снажно колико и Лекино оо
лобоћење, а Партија ће просто магнетски :да nривуче 
ХИ!оа:де и хил,а:де иових бораца. 

- А энаiп ли rn, дружићу, како се оно nрипремало? 
- УЈШТа Борће с изразом човека којц о томе зна вmue 
но што се мисли. - Скоро цела месна орrа·низација учес
твовала је у оном задаткv. Два дана, шта кажем, три дЗ/На 
су се врШИАе прШiреме, исmrrивао терен, правио план 

наnада, вежбале снаrе. Читава је то стратеrија, мој 
брајко. Треба пресећи телефонске жице, одредши нај
боЈ.ое праВце повлачења, <>OИIY.Pam iНЗ!llад тако да ra 
нШIIТа не може да cnpe'tffi и омете. А онда ваља им:аrrи 
одело, ЦШiеле! Предв:и~деm ове, рачунаm !На све, чак и 
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на сдуЧ'ајнОС11И. И после свеr~, ту су КОН'ГРОЛ!Щ састанци 
и m:вештаји . .. А ЭНЗIЏI ли К«?АiИ!КО. је тамQ људи учес· 
твовало? -Трид~ет._ ;и осам. · .. . 

На телефонску жmw :нисам миСЛИо, ни на оделоi 
Телефонску жицу ћу пресећи чим. ућем, а одело. ,., . , 

- Тамо """а само чеrnри жаидара! .- рече Мића ;_ 
заправо три. Оноr напо~оу ја ћу оам, без ичије помоћи.,. 

- А како ћеш оие уиу1'ра? 
-. :Кљ..учеви су -код жаскдара nред враТИЈ.Ма, а ја ћу 

њеrа тихо, па ћу му их иа џ~а. . . . . · · . 
- А ако се ~ до сутра не освесm_?.- уmпа Петар. 
- Ко? - оте се Бор15у. 
- Вековић, коrа је nосле xamneЊa nромОвисао за 

свеца. 

МИiћа махну руком. 
- Рекао сам, може се до сутра оовесТИ'ТН. А ако не 

- изнећемо r.a. Постоје кола. 
- Изнећемо ra. Ко? Нас 1'р<>јица? 
- Шесторица ће нас биrrи. А ayro ће да нас чека у 

У"IЩИ иза nарка. Претрчимо улш;у " .пар!<Ић, IЏТа је то 
за шесторицу? 

- Што то rоворимо о дета:л,има, Петре? Ја одбија." 
ствар, у целиии. То је неозбњъно. 

Борће поче да шета по собици IИGбацујући с врем<>
на. на време nонек.у .реч као паролу у С';'ИЛУ; »АеТ>иња
риза!« »Глуnост«. »Чисти а.tВантуриGам«, »БалавЈ.оење((, 

- Хтео сам - поче_ Летар да Се. оправдава - хтео 
са:м 'Само да му У\I{ажем: :на апсурднОст свеrа тоrа. 

- Ако ви нећете ... 
Мића устаде. 
- Нећемо! - рече Петар одлучно - чуо си. И шта 

МИСА!ИШ, да· је Партија место 11де ћеш '"'" 1'Ј'ИПVТ на .дан 
запрепашћ~ати својим параноидним сценама, парано
идиим, то Је блаrо .речено. Ујутру је,61Но, увече друrо. 
Нема .тоrа, иsвинн. Jyt!poc- сам имао у· једном часу ·ути
сак да ти је вест о Вековићево:м: хаmпењу би:ла- ЧЩ( .-и 
пријатна донекле. PaзyiМt'dИIIIO зашто. Она је,- ·На извес
тан !Начин, истИIНа уз Шiтервенцију- .nо.мщије, онемогући~ 
л.а оствареље ом·vке Партије; ·.омуке против -које си:. я. 
ти био. Дозволи, с~ ја rовор~. Постоји и ·твоје mюмо,' 
црно на ~ело. ТаЈ доюу.мент Је ,rоворио јаоно .о 9ре,д~ 
c:romмa КОЈ"Ма ои се служио у Qорби nр0111ф "ас !Који 
ом.р ннои-ст.и·раАИ на потреби изврр.1~~. оДNуКе К?АЩТета, 
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мислим у ПИТаЉу' ВековићевОг изласка, хоћ-у да !Кажем 
- у борби ПJIO'IIИI> нас који смо бранили пар'I'Ијску АИ
нију. Ти си био !Vl~Opнo, тврдоглаВо против. Зато си сла .. 
rao на'С, како си нам већ прианао, у стр~ да _те· са
ми не. от:к;ријемо, јеСте, ~IDрИЗНао си с- муком, али си 
признао, мислећи м lie ти биrrи rope ако 1М'И без тебе 
откријемо све то. · 

- Ам1: ви .. , · Тачно је, nрешио сам данас, али не 
МИОЛIИТе да iв'и ·нисТе. Ј а се 1'1РУАИМ да сам ·попрашЕМ 

своју rрешку (ишао сам дотле ,м сам до југрос био убе
ћен да .је Вековић -IИ свесно, :намерно, орrанизов8!НО· хтео 

да нам нашкоди). А ви? Ако мислите да :располажете 
разлогом којим: се може да поноои револуционар - ви 
се rрдно варате. Тај је ваш разлоr !МИр~ с чињеюща
ма !Које rнас rна mrлед превазилазе. То Је -то ваше: »Бе
фел ·је бефел« И ·»АВ81Н"l'\'Ра је авантура, а. nомитика -
noмrmкa«. То су ваше бедне мудрости. И за вас nитам: 
rреба АН бити кому:нист да. пред првом тешкоliом роn
ОК·И савијемО 'mи:ју? Застанемо на ~а пута? Што ~ 
мене 11ИЧе, ја нећу. Зато' што сам борац, идем до краЈа. 
И ;кажем вам овог пута са:м таrко сто насто у праву и 
ви ме· нећете' зауставити. Гласајте КЗfКО хоћете, ја вас 
nослушати нeliy. 

- Helieш? 
- Heliy, друже Бoplie. 
- И ако ми изгласамо већином ... 
- Ни тад. Партија lie исув:ише да изrуби nокорим 

ли се тој већшiи. 
- НедисЦИ!IЛИiiа. 
- Знам. У овом СЛ'{Чају, то је једн!НИ наЧИII да бу-

дем одан Партији. Напа~д...,. У nет и четврт. 

Петар рече: 
- Пре но шrо си. nочео да на:м премажеш nrra cy:r

pa да у.рад:имо, требало је, мислим, да нам објаониш-ка
ко су таквm< nc"""""""' 180 стеnени моrући у року од 
некОАИКо сати, t.~Ьrући ход једног истог чов~. У подне 
је још Вековиli био за тебе све зло, сада зе rалваииза
ција, мобим!зација и таu<о да..ъе, а при том у. затвору 

је, мислим, Вековиli је у за.твору и он m низе могао 
rармrrовати м на слободној територији нelie швалери
сати и љубависаm док борци :mну, даrкле, онда, откуд 
та промена код· тебе. како је до ње дошло, шта је ~: 
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ГVћило и томе· Слично, друntМ petmмa, оваrки човек има 
·своју психо.лю:mју,·а. ти је, шr.леда ми, эая:ста немаш. 

-'- Немам. Психологија је застарела ствар. Спора. 
Cyomnma. Њ.Сам се ја променио од noДJie, него ситуа
ција. И .то за 180 стеnени. Према томе, не чуди се .,ени 
него њој. Тачно је да се Вековић није за то време про
менио, tнЈИ tja, 1НИ IМОј став према њему. Али шта је зна. 
чио мој став? Шта је значио пре? Шта -сад? 

- Мо.лим те ... 
-' Не, Пеrре. Треба ~о објасiiШ'И. Ја глед"'м на сва. 

ку nојаву са поЗЈЩИја борбе, користи по "'У· Јуче је ·ко
рист коју би нам Вековиli донео била мала у nopelieи.y 
са шrетом. Амt:_ сутра, после наше акдије, корист би би
ла_ тако огромна да се исnлати, ја то само као пример 
наводим, исnлати се одвојити до :краја рата десетину 
бораца с фронта м nазе само на чичу да не направи 
какву непоnрав&иву r.лупост. 

- Швалерску? - уnита Бoplie и рече: - леnо ти то 
зЗIМИ!IIIА:Јаш. 

- Шта је онда с nрИИЦШIИМа? Укидаш их? Остају 
само интереси? 

- Чеrа? Приицшха? Интереси принциnа остају. Али 
у пракси оусреhемо углавном :интересе, ла о nринЦЈИIИМа 
мало rоворимо. Али они су присутни !И кад ћуmмо о 
њима iИ руitоводе нашим nостуrщима и кад се бакliемо 
на најсnоре.о:инјем колосеку борбе. 

- То није био наш случај! - рече Петар. 
-Није. 
-Ни твој. 
- Шта МiИСЛИШ? 
- Мислим ~да он лагао Партију " бедно »бра:нио• 

њене интересе од ње саме. Не зна!М да :ЛИ је то принци
mrјелно, али да није .логично, то знам. А дозволи, ,ли .. 
ШИВ1Ш:1: себе психолоmје и .логике, шта ти људско још 
преостаје? Теби. Не борцу. Јер ја мислим да борац, 
упркос теби остаје најчовечнији човек. 

- Остаје, мада IНИје мајзrодиије да т:и о томе rо
вориш. 

- Нmш ",.је савршен. Ја liy ћутати, аАИ ,реци '1'И 
коју о лаrању Парmје. 
· Мићу i!Шје •юrао овоr nута м онерасnоложи. Остао 
је непоко.лебЈо:ИВ, ведар, иа:ко је признавао -гpeiUкty. 

- Имаш ·Право ако МЯСАШII ва мене и то. Ја са:.\! 
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поrрешио. И признао грешку. Она је оэбимна. У диску
сији с вам:-а, а 1И сшм:, предвиЬа}ућ$:1: Ћаше разлоrе и при
премајући у себи аргументе којима сам """""но да "!" 
побијем, ја сам претеривао " преувелпчавао штету КОЈУ 
би нам "'""ео Вековић . . . · 

- Сад преувеличЗ!Ваш корист. То је већ. твоја <rex· 
ника: преувеличавање дета~оа до деформа:циЈе cmapнor 

стања. 
- Не овоr пyrra. Мене 1е јуче оно на IКорП!И ·за веш 

довело д~ неког немира, беэум~оа. Ам< сад је .щ>уrо. Ј а 
впдпм сада све ствари јасно. Сваку до !Краја. 

- Авантура! - рече Борће. . . 
- А ако не уопеш - рече Петар - онда ће исnасти 

све сто .насто обрнуто од rалваниэирања маса 1И пораста 
уrледа Парmје. Такве се ствари раде како ва~оа или 

НИ!КакО. 
- Тачно тако! - рече БорЬе IМ.ei<O, с:rрп.мmо, без 

злwадости. - Или - ши. - Ам< друrо »ИАIИ« је уједно 
немоrућ:ност 'Успеха, ~о је бЗ!Р јаоно оваком ко !ИМ·а и 
~~рам ·nамети. А ка:д је тако, эашrо !Нас, Мићо, онда му
чиш? Муч;ш.п !Нас, брате. Стално нека .mпања. ИЗМШll
љаш, стално неку филозофију :на дневни ред мећеш. 
Пус1'И нас, бре, ми смо обични борци, пусти rн:ас мало на 
миру, остави се """ филозофија. 

- Добро\ - рече Мића још увек ведар· - онда ћу 
сам! 

- Забрањујем! - ВШ<НУ Борће окочивши с оба~ое
не вреће брашна на којој је седео - знам ја вас! Добро 
вас знам :н доста сте мм 1<ЈРВИ поnили још 1933. У штрај
ку rлаћу, тамо у 1\1:и'I1ров!ЩИ .. Седп. Седи кад. ти кажем. 

- Нећу! Идем! Разумем ја и поmюлоrнЈу борца и 
психологију проваzuенИх. 

- Ето ra! Чисто Ћахабитско мудросерСТЋО! СедiИ кад 
ти лепо IКЗ:Жем. 

· - Од јуче ·ВИ одбијате да мисмrrе. Изrоварате ~.е, 
разуме се, дисЦИIIЛ:ИНОМ и бефелима, а сад - nровока
цијама. Као сви опортунисти, ви в~е у свему прово:
кације и :ви се, доследни с~. не даЈете nровоцирати и 
мучит:и проблемима. А ја се, ето, дајем провоцират~., ~ 
мучнти iпроблемима, али ћу ослободити, узrред. са, сво
јом <rpynoм Вековића. До вићења cyrp\' у пет н ЧЕ!fВР.Т 
под Ламар'11И!НОВИМ спомеником. Ако иећете :ни с<rражу 
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да чувате, доћ:ите у пет м 11Ридесет. У колима су ·пред
вићена места за Ћас. У сваком случају. 

Мића се окрену да nobe, ал:и БорЬе потамшr и . ух
вати га нагло за раме, обрну, зграби за \прса, продрма, 
!I!/<'ТН и посувраru усне у оомех: 

- Освести се, Мићо! Шта је теби? Друrовн смо! Ни 
ја iНе могу стамн:о да :rи опшсујем на рабош младости. 

- И не тражим. 
- Тражио си у nодне. 
Сад оу стајали јед"" према Аруrом и гледали се. Ми

ћа га је мерио мирно, али је дисао немирню, док се Бор
Dе, :мек још у почетку и блед, почео да ыршти. Поглед 
му је постајао nрек н све сrрожи. а да М.ића ни~е знао 
зашто. Но убрзо строrост њеrова поrледа попусm и Бор. 
ће се умири пре Миће. 

- Слушај, не може се цео дан бити Србm<, треба 
и старије слушати. А 1КЗ1А је реч о томе, корисТИtМо се 
постојећим искусmом. У О1'Мицу се не иде ко була гр
лом у јагоде. Објас.нио сам: ти IКЗЈКО се IГО је.41НОМ ура
дило. 

- Не значи да то важи за свшу- ОСЈрилику. За ову. 
- За све прилике важrи слу:шање већаtе н спрово-

1:\ење одлука виших форума! - рече Борће - нек ми 
нареде - и пеюи:, ја ћу nоћи с 1rобом. Али нека наре.Ае. 

- Ствар и јесте у томе што немамо :везе. 
- ,шта му можеш онда. 
- Пос1fУIШТИ како је најкорион:ије по ствар, осло-

бодити Вековића. 
- А ко ти каже да је то н"јiКорисiИiИје? Зар није 

бар нето ТОЛifЈКО корисно издати летак «ојим би се раз
биле недићевске варке о спасаваљу српства помоћу 
скрштених руку? Ево докле то во,ю~: не ратовати с Нем
цима! Највећи српски песник је ухапшен што је ... И 
тако дање. 

- Тачно у пет и четврт нападам! - рече Мића уз 
осмех" ведар и љубак и уnоран. НароЧито упоран, али 
мирно, оуверено уnоран. 

- Нећеш! - плану БорЈ;е - то је ЧИС'11И младотур
ОI<И, вахабитею~ IНЗЧИН. Нећеш ме m стављати стално 
пред готове чинове. 

Борће се опет '\'МИРИ и упита кротко: 
- Зар ФИ се mне без потребе? Мени се 'Не mне без 

потребе. Н.. Петру. Ни ш:ом памеmом. 
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- ЧИIНИ !МИ- се да не вред>и тако уопшт~аm свој{!. 
иокуства с робије и nрименмвати "" на Aora15aje 15 rо
АИНа после. Којепла се ОА оноr "Ремена nроменило! Сам 
кажеш ~а тси: се .не !f\ИIНе. 

- Не I1И1Не без потребе!. То је рекао. 
- Мо.шм. Свака је погибија лум. Али луАа ка:д се 

rледа с једне стране. МалоЈ1.Раћшоке. Ј а те не говим ни 
на шта! 

М·ића се окрете и nobe вратима. 
- Гонио 111ЛИ не гонио - викну БорЈ;е - ти нећеш 

никуд отићи, разумеш Т·И мене. 
- Имам састЭЈНа:к. 
-Баш зато. 
-Да нећеш. силом да ме иатераш да не извршим 

cmtcar.вaњe човека m руку Гестаnоа? Је ли то револуцrи
ОIНОIР"И морал? Је ли 'ГО борба nротив неnријатеЈоа за 
ЦИА:Јеве и идеале, или терање воде на њеrов млин? Да 
нећеш с.и;лом, Борће? · 

- И силом - рече Борће rневно, али се Од/Мах :поn
рави - с.и;лом АИСЦШIЛЈИ:Не. И памети. :В..,...., Мићо -
продужи ·БорЬе, одједн:ом и озбњъан и .лукаr.в, nаметан и 
Аоброщшан. - Ј а -те разумем, немој МО!СЛШ'И. Схва.тио 
са:м ја и јуче све 1Ћоје разлоге и муке. Јасно ии је све. 
Вахабшиэам. Знаш ли шта је у ствари вахабнmэам? То 
је, како да ти објаон:иrм, .то је кад нешто ·побркаш, кад 
на nример, унооиш стратешке мере, ЕiИАометре и мИ!ое 

и ЊИIМ.а покушаш И! 'МерИ!Ш та:югичке кора:ке, сва~rоднев

ие nотешчиће, у.стvпке, повлачеЈЬа, напредоваља, мале 
рока.Ае. За то су потребни сашиметри, а не - километрн. 
А ти би све мерио - веАrИКИМ дужинама начела, · nрин• 
щmа, щеала. Не иде то. Треба ~ИМати разумеваље за ЖИ<! 
вот Т!Ш<ав 11<""""' је. Иначе му 1Њ111Ш1'а нећеш нау- то 
jecr изменити. Треба зажму.ритн. Као каА се raJ:;a. Баш 
та;ко з~ да би се могло да НИШЗIНИ и- nогоди. 
Разумеш?· Зато, Мићо, буАIИ паме'Ган, АiИСЦШIЛИНОВа!Н. 
Тим :npe ппо m _друго и не остаје. Или милом НАИ си.. 
лом, али слушати старије обавезно је у рату. 

- Обавезно? - уmпа Мића невино - нема те ~ 
циплнне_ iК.Оја -ме може ма-тераm м ме. донесем слободу 
тамо rде ~ory. УтоМИ1К.о пре шrо ћу Пf!Ме !И CII8CI'И ·чо
века, а о томе се рЗАИ. 

- Бу.димо z..уАИ. Од јуче се само сваћамо. Такве сас
ТЗIIШС.е не памтим, а памтим·-:- ме ШF:Ј;'ај, бесКЈрајно .. 

.390 

Петар се насмеја, али у том часу Б_орће nримети 
Мићнну руку. на ква.цн и учини му се да хоће Аа побег
не. То га тако .неочекивано (и :по њеrа -~ог) и ТОЛlЩС.О 
разmеви да скочи и викну: 

- /Ј.iрж' ra, Петре! . . 
М!И'ћа ..џ<Же rла.ву уз Фрзај тела. Био је и он, yllpKOC 

Мl:IIPY, ВедрШIИ И сшур:н:осm да је. у праву, већ '1'0АИ!КО 
уморан ОА свега, уморан 1И нервозан. Све што је У'!!ВАИО 
после биле су нелроМИliL"Ьене, рефлексне кретње, наро. 
чито кад је, чувши оно таrко жанд~.;роко-аrен1'()~О 
»држ' ra«, све прешло с речи на покрет. Из јури у дво
риште. 

Не !!'ЭЈЭМ>!IШih>ајући, Мића одоКочи и у Ава ОГЈЮМIНВ 
корака, обре се, прескоЧИIВ плот, на rу.мщи, nретрча је, 
с.л-утеhи за собом као бarr војничких цоку.Аа и дахт~е 
које се, долаэећи иза .лећа, ~о опасно, све оnасније 
и све z..уће Аахтање rонилаца без АИЦа. Заборавио је Аа 
су то owvroвн. Осећао се само проrоњен, уrро:ц<ен. То му 
није дало да МIИ'ОАИ; цео је ростао тај свој дуrи, брзи 
корак у трку. Бежао је nреко пољане, и сјурио се низ 
ба11рењак никао на високој, стрмој ст.рЩiИ, уоко'Џ{о . .у 
неку сумрачну УАШ!У пуну сенки, завио за иајближи 
yrao и тек му тад прорадm.nе мисли: :»Шта ми -је? Ла то 
q другови!« застаде, ослушну; више није чуо кораке 
за собом. Тм се обазре: ума.као је. /Ј.iруrовима. Ннкоr. 
Окрену шалтер, заборави и ускоро 1Уће у широку Алек
СВНАРОну и, преко Зорине (која му се учини страшно 
щrа), стиже на време на састанак с Костом. Али сад -
шта? Што •је Борће хтео снлом М ra эм.ржи? Што су 
ra јурили. Имао је састанак. Иэле'Геће зато као куфер, 
алн још важније је Аа све то није хтео. Био је о.!!Ј!ЈРа!Н 
ове АО краја. До npeA ~~<рај је био и "еАар н миран i< 
расположен. 

Први је гурнуо Петра, тачно, алн Борће је nрВи по
чео. Борће је &i!кнуо први: ·»Држ~ ·га«, и пре тога, доста 
npe, хтео је м та УЈ<Ватн· за прса и тресе "ао Аа је круw
ка. А шта је значи.ло оно »д.рж' ra«, које је тр·ебS!Ло ,А_а 
ra спречи да сутра ура:ди оно nrro ће. то.лико · огромно 
м користи ствари? Телефонску ће жицу сутра nресећи 
llpВO. А ОАело? То ће Коста ...• ·. 

До бола тачно,. Мића sна како бн се Коста п0111а.шао 
кџ би Ј11!У све нсЩ>ичао .. ЗбУнио би. се. "1'!!0· :Цоnрвенео. 
Ражалостио се. Истински би се .ражалостио јер се ~ 
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ИС'ГИIНС:К.И диви и искрено га поштује и IВО.ЛИ, јер и он 
хоће да је добар борац и новИ човек. И он је nартњјЗ:Н. 
·И пошто сам Се ја СукОбио с ПартијоМ, ·оставио би iМе 
на цедилу. Оставио, не треба се зава~ра·вати. Не прОтес· 
ту ј! Бор15е н Петэ.р су Партија. Ј а СВIМ се то сад С1!'<С>
био i: Партијом, v лицу Бор15а и Петра, да.кле с лИНЈИјом 
за коју бнх поmнуо. 

Ocem одједном Мала.Ксалост. Као· по ПОАне. Проти· 
вуречје. Грешка. ПотрЕ'ЈШИО је опет - формално. Ове
једно. Формално је стварно и Бор15е има СI1Варно nрава. 
Бефел је увек бефел. Мића се иајежи. Шта му је бИЛо 
да побе!1Не од дрvтова као од непријатеља. Зар cv неnри· 
јате1ои? 

Питање је к:о је непријате~о коме, и непријатељ -
чему? 

Заж.еле да устане, да се ·Bpam. Г леда о је ·у ноћ, још 
више А!Ш.Uен онаге, малЭ!Ксао. Ситни ~и э:вончићи 
језе сјурили оу му се безбројним љутим иожицама низ 
кичму. Стресе се. 011Куд му претензија да бv"'-е увек nа
метнији и зна эише од свих. Језа није престајэ.Аа да му 
се слива низ леDа и он осети поново, као по поАНе, онај 
скоро мистич;ни страх светотр15а. Устао је nротив одлу
ке, л.иније. Против свега, значи. И против самог себе. 
Био је лу~. Ог~<~уд би амео иначе? Каас.о се усуАЈИо да по
рекне тај појам та·ко свет њемrу, ту омуку партијску, 
ту АШ!Ију чија сугестивност није била само рацион!W!а. 
Он је схватао линију боље од Бор15а и Петра, а Шiак 
они нисv nотрешили, а ~а сам у заблуди. Партија не 
греши НИКS,А. 

Тресао се. Чинило му се да му се чело осуло иње.,.. 
Чело као стабло у ноаембру. Оrолело стабло без ЛШIЈћа.. 
Без мнсМ!. Било му је хла.дно. Већина ;у Партији не 
треши никад. 

Не треши. Никад. Да. Никад. !да се ·вра'I'И Бор15у, 
мо.м~ за оnроштај? И Петра да МОЛIИ, /J:d. tКЛечи; 

Партија не rреши никад! 
Виде се на коленима пред Петром који се друтарски 

смеши. 

Никад. Н!И!Кад. Никад. Никад. 
Зар .".је трешi<а пропустити ту велш<у ·. пршику? 
У М!ИСЛИМа он скочи на ноге, обриса ·колена,· IИСПра· 

ви се. 
., 
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Како не ·r.р·еши никад? А шта оу .позна'I'IИ самокря
тичкн осврти на протекАМ период рада? 

Партија не треши њикад. Бар не ;у тренутi<у кад је 
зауэеАа став Аа би ra оствариЛа. СаМсжрИТИ!Ка мож:е до
ћи после. 

Али каква је то самокритика? 
Само~<~рИ'I'Я!Ка пропуштених могућносm није ннте

ресантва од часа кад су моrућности неnовратно про
пуштене. Него? А ако иа време хоће неко да спречи оно 
што ће се после назваТИ" ·IIj;IOirycтoм . .и заблоудом, онда је 
друт неднсциплИЈНоаан и авантуриста и онда тог Мићу 

хоће силом да апрече да не учини оно што је једино 
потребно VЧИНЈИТИ. 

Чак и да не успем cyrpa, сам oюooyim>j 01'М'И!Це, . та 
чињенiЩа сведена на ·rоли, смели :чин ~елова:ће својом 
смелошћу, деловаће ПО'Dреоно, nлемениrо, !МЮбИАНЗатор
ски и распаМ!ће машту младих људИ. Бнће то М..ћин 
покушај, псжу:шај његове rрупе, биће то покушај -ком~У
ниста да ослободе старог ухаmпеног српсхог пеоиика. 
Ослободиће га. Био бИ злоЧИ!Н да то не уради, плашећи 
се последица, казни. Јер ја видим д3./ое од њих. Макар 
нико не остао ЖП1В · ... Али то је . .. Борћу се не гине. Он: 
не зна да је и 11раrика - лепота. У осталом, зар се мени 
гине без потребе.? Не mне м.и се. Шта сам имао од жи· 
вата? Живота? Имао? Све. То. Сталну радост што nри
падам друшmу бораца за орећу љy/!ii!, доброг Я<ИВота. 
Схвата .ли ко тај занос? 

Ветар се диже уиосећи у опустеАМ пар:!(!И1ћ помеша
не мирисе живота. 

Одrуриvли су га. А он је иnак, .так, иnак дрvт ... И
ако у празно. И у тужно. Није то страх од смрти. То је 
жалост што lie умрети одбачен. Сам. Као пас. Умреће. И 
његово ће се дело щ}ећуrати. ИлеrаАIНа га штаiМПа ·неће 
спомињати. Он је за њу реНетат. Ликвн.\атор. Објектив
но - издајник који је устао nротив одлуке Партије. 
Против мmије. Она је света свим добрим борцима. А, 
Шiа·к, све је то ... 

Јер је меин она света! ВИКiНУ окоро ·гласно. И тај га 
крик мисли тако пот.ресе да се <>СеТ1Н на II!Вmщ суза. И 
мени је света. Али то не могу. Ја сада не лажем. А ви 
опет нисте са мном. Жао оМ1И је да ПОГИЈНем. Бар ја имам 
разлога да жалим. Шта сам ја имао од живота? Hmuтa, 
сем радости што се борИ!М. Радоет је .то би.\а. Велика, 
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иако још праэи~. Али која радост није праэиа. Није ра
дост у празно. Није rисmна. Ја нисам одrајао себе за 
после ревоо.уције. За сутра. А """""• одrодио сам. Нисам 
постао нови човек сто насто. Не бих патио сад. Б~о ·.бих 
ми:ра:н. И !Не бих "ЗС11Э.О пре подне. -~ би:х >Щ6ЈРЖЗIО до 
краја. Али ја сам одrаћао, заузет дневном борбом, од
rаћао за cyrpa неке од Т1ИХ. задатака свог живота. Као 
рћа.ви ћаци. Као ;рћаrво живн ыудн, на рћав дефектан 
начин постав.л:.ени IНа ноrе. И дочекао несnреман час 
живота. Пао сам .. Двојкаш из живота. Али живот није 
разред. Не поrнавл,а се разред живота. Рћав ћак жшwа 
умире као и одлш<аш - једанпут. Кад би се моrло по
чети све ·mнова, кад бих могао да избрmпем тих дваде
сет година и nочнем ивнова ... ја бих друкчИје све. И 
лични живот. Али бих се поrново борио. Против непри
јатеља са:дашњости у себи: и свету. Бод:,е, Не бих се, 
на пример, л,утио кад би ме Коста оставио јер сам му 
рекао све што је било. И Петар би оставио Борћа у 
сличној ситуацији. . 

Не би се л,утио јер !Не би моrао да доће у такву си
туацију. Али и кад би дошао, не би се л,yrno. Сваки је 
од нас депоновао своју М<ЧНу савест у руке Партије н 
ја се не kVТИМ .ни на Косту, ни на Борћа, ни на Петра. 
Верност борби искыучује сваки обзнр према човеку ко
ји се макар и за тренутак удал,ио с црте која у датом 
часу nредстав.л,а непосредни задатак. Кад бих. схватио 
борбу као Борће, Партију као Петар - и ја бих . . . Не 
бих тако. Ј а сам узео своју савест из сефа Партије од 
часа кад смо остали без везе. И постуnао по савесm. И 
нису они оставили њеrа само. И он је љих. Зarro је. нес
рећа:н. Неорећа је самоћа. Можда то обични л,удн моrу 
да буду, али борац не може да живи откииут од nупча
не врхще, СЗIМ, без матершюкоr тела,, без х.рЗН!оиви:х . со
кова без сталног сазнаља да. си део це.мmе веће и Qит
није' од сВега, без друfарства. Партије. Како да живи 
без себе? Изzубл,еи? Очајан? Без истине? Без света што 
је она: см·исао. УЧинило М1{ се да би плакао кад ~и 
умео. Не уме. 

'i 
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Вековић се · напрезао да не прекине ташоу жшw nа
учииастоr сазиања да је Андрија Вековић. Из ходника 
се чуло равномерно и тешко !Корачање стражара, .а та

мо из собе у дну - Т1ИХИ гласови. До свести .му Је на 
1 ' • • 

махове мутно, на махОве јасно доmЈЈрало сазнање ко Је 

и шта је, а то је било необично важно знати. Али. са 
сећiЗrЊем које је за'!'!IШ НЗВЗ!ЛИ\ЛО свом силином, у r~ 
су се јавњш болови ко~И cv. претили неже:ъеном тамом. 
Бшо је IКIУднка<м:о nриЈМ1Н'ИЈе биrи А.нд;риза Вековић и 
имати за собом и у себи ЧИЈТав један жиrвот исrrуњен ра
дом и л,убавл,у. /оубавИЈМа. Ана? Хтеде. да отвори око, 

али га не отвори. 

-Јеси ли будаи?- чу шапат над собом. 
Смрад ноту м јед"" црни кончић шапата. 

- Јеси "" будаи? - поrнови Облак. . 
Дете је плакало иза затворених врата собе у дну. А 

nреко пуТа његове собе ЉУА!И су се смеј~ . 
-Јеси ли бу дан?- шаnну опет Облак. 
- Ако ниси, могу те веh ја пробуди:m, знаш! - Ша: 

пат је постајао тврћи, а рука која му се спусти на те
ме - теii.ЕКа као тег. Прсти, тврди и опори, почеше да 
га луrп<ају по глави. Али врисак се ЗЗЈVIСТЗ!ВИ на уонама. 
Вриси·ути значнло би убити. Кога? Себе? Мићу? Прави
ла Ш'ре? Али зашто схваnmи озбиљ.но прави:Аа шре ко
ју си сам !IЈЗ>WСАИО? Не. Не. Не треба дати знака од 

себе. 
-Чујеш ли? 
СваКи би ~одир, а не удар прста о теме иэазва.о 

дубок, неиздрЖIDИ!В бол, а Вековић је· сад знао_ зашто 
не сме да се намрш:ги, ни да lПКiршш:е ЭV()шма. Сва 
срећа што му је лице било скоро цело под завојеМ који 
се влажио. Крв ши зној? Осећао је врућииу и влату 
nпо му је обvзела целу. главу. Била је ЛtЩЛmВа, густа.~ 
иэбијала одасвуд. Гвоздени прсти су полако улазили у 

косу; тућ, ОМРд~оИВ каж.ипрст се ?IIPe3НO зав_лач.ио под 
завоје. Испод спуште:них каnака оба ока, Вековић осе:!"!' 
сузе. Само да му не избију. Само да му се не в,иде. Нrнје 
омео да .. сmсне к~е. Чинила м.у се да их Об:АWКОВ пог
лед пров!W< и под њнм~ Qткрнва .њетове грчеве .• ; 
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Није чуо кад је неочекивано, nраћен болничарима, 
ушао у собу лекар. 

- Шта радите ту? - рекао је &екар. 
Ви:юнуо је. Бол се смаљио. 
- Г леда.м да ли је дошао себи! - рече Облак. 
- То није -ваш посао! · 
Вековић осети кораке кој<и оу му се приближавали 

гаэећи га по болу рана, По љеговој rњетавој, слузавој, 
раскрвављеној рањивој неэашт.ићености. И онда глас, 
лудачки врисак доктора, појачан. свом снагом свих мсr 
јих доса,д уздржаних крикова. Доктор је урлао. Ја ни
сам ни nионуо. Ја, који сам од вриска и крикова наn
равио томm.е песме, знам зашто нисам вриснуо: мој нај
мањи глас би ме <убио. Најтањи nокрет. Издао и убиq. 
Мене. И Мићу. И ове. Мирка. и остале. 

-Шта сте то р~?- АОКтор је врискао са Ве
ковиfiевом онаrом, с њеrовим болом. - Зашто сте за
вукли_ прсте испод завоја? - глас се још више nриб
ЛИЖIИ: - Јесте ли ЛУf>IН? Па то је ... То је ... Ти ћеш 
под суд, raдel - цикао је лекар. - А ти, Срето? Како 
ои омео да га пустиш болеснику? Зашто си се изуо? На
поље. Напоље кад вам кажем. 

- Господине докторе! - поче Облак Несwурно · -
на.реDено је да се nази над усташом ... 

- Hanoтel - лудачки је вриснуо Аоктор - ја ћу 
те на суд! Ја ћу те у затвор! Наnоље. 

Али Облаку су се длакави прсти заплели у Векови
ћеве косе боје бе.&ИХ облачића, заnлели заједно с кон~ 
цима газе и '11ИТУАарН!И .наредник није могао да извуче 
о.-.мах руку из завоја. 

- КоМ<К.о nута да ти кюкем - обрати се др Копар 
Срети бомшчару - да ниједан стражар :не .оме у бо
&есничку собу? 

- Не оме се, знам, али улазе. Без ·nиrraњa. 
- Одrовараћеш ми и ти за то. 
-.Разумем! - рече Орета и ЛiVПИ петом о лету, али 

руке није могао проrmоно да спусти ИН1Э тело. 
- Бане, маказе! 
Ване му додаде маказице из добоша који је дрЖао 

Срета об~а рукама као неки вешюи кромирани кола:Ч. 
- Ниј~ долааио свестrи:? 
- Није! ~ одговори Срета и приће корак ближе 

носећи добош с газом у рукама. 
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- НиједМ!nут? 
- Нпједанnут. 
- Кесице са ледом. Мењатя свака. три сата. 
-Разумем. . ~ 
- И N1 rrи НИIКО не улази овамо, разу.меш? Иначе 

можеш да се купшџ, и то одмах. 

- Нећу се маћи, rосн докторе. Ки пред . барvrним 
маmцином. Ову ћу ноћ кр"ј щра!Га да .проџеџам. . 

Завој је измељен, и опет је завла.дал~ ТИII.II:I!Нa. 
На темену - хладни ..притисак. Вековић поново из

рони из таме и cem се: - Ја нисам болесна река :мрша, 
мени су повредили теме, !Мене су ударили по темену, ... 

Из суседне собе чуо се глас оног кога су звали Поn
че._ Он је, од Н!Нцидента лекара, с Облаком, причао в~ћ 
трећу, бескрајно дугу причу, али Вековић га Вllll!Ie није 
слушао с ранијом пажњом. Није му ВИIШе било nотребио 
да помоћу фабуле одрж""а контииуитет свести. Ојачао 
је. Г лава га је још болела и мисао се одржавала, ЈЩКо 
с наnором, аА:И QАРЖавала. Челом му ни1е туrњало више 
од сваке речи као од ударца што се пробија кроз .. ме
талну масу '1'11\М[]ана. Ael5a су му се овлажила, сврбела 
га, а убијена места болела га још BIЏI.le раэдражена зно
јем и неnомичним лежањем на танкој, тврдој струњач-и 
од nрашњаве, :их::трињене сламе, местим-ично згрум:уљене 
,, к-врге. Очи није отварао. Десно око јесте. Одшкринуо 
би ra опрезно с времена на време и видео казэ.Јьmу свет· 
лости што се све неnовратЮiје наrињала страни. мрака. 
Лево му је око остало затворено. На махове је· осећао 
тај оток подливен КРВ!DУ што је густо и ш'Iq)ецаво пу лси
рала :као смеТ бола из кога извире сав тај мрак у соби, 
те црне пахуz"ице ноћи што прете да завеју пругу мисли 
а то је и бнм оно што је требало избећи. Нарочито пОС: 
ле телефонског разговора наредника Облака с каnета
ном . . . с капетаном КАаусом. ОтаА је nовремено осећао 
наредиii!Ково присуство на прагу собе, ~ије улазио, јер 
се ни болничар Срета није МIИЦао из суседн.е, лоповсКе 
собе, одакле је, :юроз отворена вpatra, мотрио на Об_лако
во кретање по ходн~mу. С ,мiа ходника се nовремено 
чуо плач новороћенчета и он је из ис~аних разговора 
ка.птира1Них још током мерења температуре разабрао да 
је у днrу ходиика женока соба и да су у ~ој, рекао. је 
Облак Срети: »Две исто опасне женске~. Једна болесна 
од rалопирајуће јектике, друrа с .бебом оД два дана. Ис-
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то опаоне као ко? Обе с:у доведене накјуче .. Није се ни
једшnут ynи;rao још како изгледају. Није их покушао 
ни да за;мисли. Много је слаб. Као де:rе од два даО!а. А 
сада? Исто опасНе као ја! 

Зло Је сада с нмм. Ни мисао на непозНаТе девојке 
га ие разгаtоује. Убијена месТа оу га иеиздрж..ьиво бо
лела, Вековић би се радо nомерио, радо почешао по ле
Dима, померио из те ужаРене, млаке, те rњил~ рупе у 
којој је лежао. Али се ОбЛЗ!К није М'И'Цао с врата. Осе
ћао је њеrов nоrлед. С npara суседне собе ~о се само 
J:I.Aac оноr коrа·су звалtИ Попче. Причао је о Трпету, коц
КЗЈРУ и у>Нћарошу, Apyrapy каквог мајка није још ро
дИЛа. Трпе би за друга и пет гоДШ!а одРОбијао, због 
дpyrapcrna је и с~ао. ТРпе, велики човек је то био. 

ПреiО'И'Ф.оше !Га љуmто два rласа. Једэ.IН је од њих 
био црн, Облаков; друти обао, СреmИ. Седели оу сад, 
Облак пред вратима: собе у којој је лежао; Срета у са
мој соби на прааном кревету. А Попче је причао с пра
rа ·своје· собе и својом- иrм причом раз:rонио сан. СамИ 
оу ra дозвали. »ВеАИiК!И је то човек био Трпе!« 

- Ходи, Поnче, IIJI"'Чaj ту! - позвао га је Срета; 
- Не верујем ја овој жандарчини. До15и! Сан да ме 

не превари. 

- К<уШ! - рече Облак - ноћас ионако нема cna· 
вања. 

- Нећу се маћи одавде. 
- Ви,о;им ја добро какав си Орбин. Усташе браниш. 
- Наре15ење. 
- Нема нарећење кад је у пнтању освета. 
- Причај, Попче! А.л!и мани Т.рпета, почео си о 

Персн н IЮТ·ПОручнrш<у! - рече Срета. 
- Јесте, о Персн и потпаручнику! - рече црни 

rлас. 

Телефон зазвони. Облак одјури, али Поnче је причао, 
причао своју бескрајну, досадну причу. 

Срета зевну с кревета, али радознао какав је биО, 
диже се и поhе за Облаком у ходник. 

-Јесте! - рече црни Облаков глас 'l телефоноку 
шкољку- не .даје никакве знаке, али-... 

Вековић се опрезно диже с јастука, почеша по ле
Dима и поМери из улеi1Нућа·. Нашао је свеже, хладно 
место и прИ'l'ајио се поново. Глава М'l је б'{чала. 

- ... али јЭ. непрестано моrрим. 

398 

. 
Осећао се неко време неодрећено, али ОНда ·-· по 

ста~ом, МЈу.К.Ло су ra забшела иэубијаtНа леDа и· св~ је 
болело, а није смело· да боли. Облак је опет· стајао на 
вратима. Поnче. је причао своју приЧу, а беба је плакала 
оним намет.А:tИ!В.ИЈМ, · н:естрпiои:виМ: плачем новороЬенча.Ди. 
Срета је отишао да окува иrле за инјекцију. Туберанка 
је јауi<Иула. Чуо је Сретино упозореље. 

- Ништа m то не вр~, Облаче; немој· се ШЗЛlИIШ 
Да.уЬеш и нешто налравиш јер ћеш д' изiубшп слуЖбу~ 
ти зна-ш оноr доктора ка:кав · је, не лечи џабе лудаке. 

Није чуо кораке. Само је по смраду ногу који је 
постајао све јачи, Схватио да му се то ОблаК· опет ·при. 
ближио, наднео над iьим: и онда је све у исти мах пос
тало далеко~ црно ваzоање Облаковоr rласа што је -под
сећао на блиску rрмљави;ну. 

- Е, уловићу те, заспаће Cpe:ra. Т~ ћеш признати 
све и кад си мајку праи nут за сиоу ујео и кад те је 
твој Павелић послао овамо црвенима. Не брини доли-
јаћеш. ' 

Овоr nута није ra ни такао. Само пОСАедњоМ · речи: 
Дол,ијаћеш. . 

Долијаћу! премре Вековић. Зашто liy да . долијам? 
Проклета сликовиrrосm! Зар сам лисица ~аћена у 
rвожћа? Њему је пребијена к.ичма на толико места ко-
ЛИко слоrова има та реч као рукав без руке, реч IIПС>
нариче и цвили кроз црне долине своје јао! Јадан, 
јеэив, отегнут. 
· Срета се уто врати са својим иrлама и камфором. 
Облак је стајао већ на прагу собе. Вековић је лежао не
помича.Н. 

Готово је са мном. 
Није се ни досад ничему добром надао, али сад је 

знао да је готово. Д<МЈ<оја-liеш! рекао је Облак и он 
није имао снаге да му не верује. Био је слаб. Долијаће! 
Он виде јасно у сваком слогу те речи Клауса. Излазк 
вратом из свакоr слоrа, провири, поrледне, · нестаtНе к 
појави се у саставку следећеr слоrа у часу кад се изrо-· 
вара. Клаус ће доћи и· мучење ће да се продужи. Уби-· 
ће ra и он неће написаm песму своrа жявота. 

Било му је јасно да ће га убити. Пустити га не могу. 
Премлатили су га и сад више за њих нема повлачења .. ~
Сем ... у случају ... да се спасе. Како? Он неће написа-· 
ти песму своrа жИвОта, то ·му је "једино криво. УзаЛуД. 
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је било све .. , Тр>W>СеТ ro-a наnорноr припремаља 
за ту песму коју неће написати. 

Из лоповске собе чуло се још пре извесног врем~а 
эвецкање кашика о лимене танмре и гласно, Х&\~О 

сркаље. Није осећао rлад. Ни сад... Само се слабоеr, 
ширила из главе и обузимиа дело тело без икакве ~are, 
без .животн:е рад~ти и во.ЈЬ.е. Готово је с телом. И да ra 
не убију - roroвo је. Пре је замиш~ьао да сrарци т~о 
ocehajy своје тело. Исто као што он сад осећа своје: 
ПИХТИјаста Не!Ш. м.3.са без OH~re, бЛаТЊа'ВО мека, муЈо'ШВЗ: 
нека туга нач:ичкана боловима ма:ње или BШIIe поднош
~ьивим. Како би се друкчије и осећали сrарци? Све је 
пустош и туrа. Никакве радОСТiИ. Сива, мутна паучин:а 
без једра, пеоме, без жене, без ичеr на ВИДИIКV. Само 
смрт. 

А сад, како не ~ећа глад! Како не жали себе, не-
наrтса.ну песму! Сваки је човек пеома. А.Nи он нема сна
ге за жаљење. 

ИпШк жали. 
Не жали за животом, СЗiМ.О за песмом жали. Чинило 

му се да не може ни да жали за њим. Увек МЈУ је било 
као сад. Па К!аtКО је мщ-ао раније толи~ времена да 
протраћи на жене кад их није желео? Место да седи, 
да rmшe. Шта је то жеmа? Не сећа се. Тежити оном што 
nривлачи? Али њега ЮШIТа не пр:ивлачи :sшпе? Шта не 
привлачи? Смрт? И она је женског рода. Последља мо
ја швалерка. Она која обара мене. Привлачи ли ме? 
Шта? Клаус ће ме убtn:и, а нисам нцшта доказао Мићи: 
све што је мислио да ће се десити кад иза.Dе на rроб~~. 
и ОоЩЈЖIИ говор, није се десило. Ншnта он Мићи није ПО; 
казао. Ни Мићи, ни Мићињим друrовима. Ником. И да 
умре? . 

Зашто? Писао је само nесме и љубио ЖИВО1;'. Т~- ~е 
мало за смрт ... Ам1. ништа друrо није рцио. Ана га )е 
Оставила. Песме? Није наnисао _ону коју би наnисао ~~ 
није jY'l'POC на rроб~ьу учинио rлупост ... Не, Кла>ус !;ie. 
га убити због свега, не само эбоr Јутрос. Због жен~. $QQr 
Миће. Збоr Ане која воли Мићу. Може ли је ОСТ"!'ИТИ, 
саму. НИје то. Ана ће тек сад остати сама кад поrин:ЕЩ~ 
Хтео је да му се она МЈОВИ. А она је Шiаrк nретпоqтцила 
Мићу меНи. Ја сам хтео да јој nокажем да могу щ:то,.~тр,_ 
и Миhа, а да он не може што и ја. Шта ја сад могу? ~~.и,; 
оно што ће_моћи Мића. Ја само ~щу да поrинем._Да,б.Уr 
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дем убИјен! УбИће ra као да је борац. Зар се борио? Го
ворио је само. Јака борба - онај roвopl Говорити на 
rроб!ьу, пред отвореном раком једиоr rеиерала? Зар је 
он rоворник? Зар је он rенерал? •ГоворИИЩI и rеиерали 
rоворе свешћу rpaliaиa животима војника. Њихове речи 
се простиру хоризонтална преко бојних по~оа, преко по
АirrиЧких потреба, дневних, решивих. А он је песник, ње
rове су речи вертикал.не. Песници rоворе на сл ушалицу 
вертикале ·времена, где све решавају појасевИ и појасе
ви IDYМ!f. који долазе и rде.су задаци - претпоставке, ле
поrе - моrућиости и нејаоне слутње. Ако их живи чују 
- добро, ако не - свеједно. Чуће их можда нероЬеии. 

Он виде А>У де у црнини над отвореном раком и себе 
како говори и вЩе ·лица с којих се, са сваком њеrовОм 
petm, тОШIАа. маска уцвељености и жалости као да им 
је кожа. од целу.ло.ида што саrорева брзо,_ једним дахом 
ПЛЗiМена иза Jrora не остаје скоро ништа: мали, заковр
!Wf, црни mmак-пепела .. То је је.АИНо што се видело ме
сто лица и осећања људи око раке. Иза њих- страх, 
паника, очи што звера ју. А испод очи:ју - мржња, гне
вно mпање: зашто их то ја доводим ·у незгодну ситуа
цију? што им говорим ствари које сваки нормалан чо
век зна, ал.н прећуткује, јер се ништа речима не пости· 
же против Немаца. 

Ншпта? 
Није истина. 
Да је неко друrи rоворио, поверовал.н би му, Ње. 

му нису. 

ЗаштО? Зар није говорио као борац, као немачка 
Станица Слободе? Сад се свеrа сећам. Окупација. Поко
""'· Мића који се бори. А ја? - Нишrа. Речи. И то "ГУЬе, 
говорничке, генералске, хоризонталне. Не. И Станица 
се Слободе бори таквим речима. Њеии су 1ьуди rовори
АИ и rи:н;ули и ником, -ни њему, није пало на ум да им 
оспори да су борци зато што нису генерали и не ша1оу 
војнике у јурише н смрт? Они су слали своје речи у ју
риш, а себе у смрт. Јесте, седам сnикера немачке Ста
нице Слободе је убијено. Тако је све и почело. Мене је 
и понела лепота њихове Храбрости: говорили су из са
мих чељусти звери. Као и он. И он је говорио из окупи
ране зеМЈЪе, из че1ьусти звери, говорио је о млеку сло
боде, о глади и жећи. за том дојком, за том жудњом да 
се што пре са зе-.м,..ъе избрише траг поткованих tШЗама. 
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Говорио је о j'!lPШJIY свеrа нam:er људског и земЗifDСкоr, 
позвао је на тај јурmп облаке н микробе, кр!Ше тара
бе и попа..&еНе куће, щде посечене на М()С'I'()МI!Ма, спа
...ьене на Врачарима, узидане у Rелекуле и Челоцеке и 
Црне врхове, овуда нх је било н одасвУlд их је зазнэао 
и звао да се дm1Н'У, живи и -мртви, робови из Спартако
вих чета, галијо'ШI, робијаши, СВiИ који су пали у нерав
НИ!М. f?ојеВима под заставама изрешетани.м и поцепаним:, 
ПТIЩе убијене у лету:, очајШfЦП и \дОбровољци који оу 
п.али у Грчкој, Буrарској, с Напо.леоиом и против њеrа, 
чегрдесетосмаше и пре њих, оне из завере једнаюп:: ба
бефовце, Ру!;ине, декабрш:те, све који су ромаитично 
mнуЛiИ за Правду, Лепоту и дpyrapcmo. Устајте, rоворно 
је jyrpoc, устајте, Комунари, 3екшm Голаl!и, хајдуци, 
сви партизани слободе, сви заједн:о мртви и жmш, ови. 
Поз:ивао их је над ОТВ(ђ)еном раком арпскоr генерала
да се д:и!ГИУ и јурну nоново и nоново поmну или победе, 
ови као један, lriY/JiК и рисови, борови и курјаци, храшhе 
и бучје, горе и .му~, Јt::ЈУАИ, lri"lди, живи myA){ који с но
сем зrљеченим о налоге пекара и месаршща гледају о
бИIDа, loYNI који зебу крај радњи с одеАИМа и ЦШiелама, 
и они који немају новаца за биоскопсху карту и они 
који једу за празнш<е обарЕтИ кромпир без бутера, оин 
који нш:у регуЛiИС!IIНИ, они који се боје да ће их отпус
ТП'Ш{, они које су напустиле жене и жене које су стра
шно саме и напуштене, они и оне који и које напушта:ју 
·и О1Ш који беже и хоће нешто што не знају шта је,. сви 
немири и сви уэнемирешt: љуАИ, ове .их је позивао нека 
се А1ШНУ и поЬу и IШIIКIНY и буду тај јур!IШ који не сме 
да буде поражеи и не оме да има краја. Тај јуриш ИЈМа 
да захвати мора са з3Па.!оеним та.ла.оима и оотрвима оун

Ьера и коралсmим колои:шјам:а, бун:таре, бунтовке, све 
11лечере и rолфску CТiPVjy, океан е с aj~yll\aмa ·и свим сна
жним рибама и нема еиерmје коју не би ваЈоало упре
rиути у т"ј запа.tоени јурiШПИИ клокот што још преза и 
клокоће, али полази. И нема Ж!ИВота који својом крвљу 
неће допрШ!ети уништељу он:е псколачене, бу.л:.а:ве, раеу
лареие и бpiDII!IВe смрти што се разма;хала да мтш земА>У 
и небо. И НШ<О не сме да стше док се јед..н отпор OI:IIIpe. 
Ник..д. До звезда. До последљих тајни. До узрока. До 
пуне сл...., ..ко је""""· Има је. Вал за валом преко целе 
планете и ових nланета пу.шта се и полази и диже се ове 

живо на ј'\"РРИШ да разори језгро зла и буде чи:стота ..• 
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Говорио И1М је као Ста;иица СЛободе и њеrов је глас 
звонио СОПС'I!Вен!И!М ушим:а м:е:rа.мю као гласови седам 

убијених спикера, а А>УдiИ у цриини rледалrи су ra као 
КОlЬОКИМ копитама, уплашено, увреЬено, пренеражено и 
с невершtом, а ипак довотно заtнето да се не помере и не 

побеmу, И&КО су знали шта чека. Не н;их. Њеrа. Али то 
је сад исто. Као да су хтели да му веруј<у, а нису могли. 

Немци су дОШЛiИ и позвали га да пође с њима. Но 
он је таrд у М-ЗШ'IП још био исто шrо и СтЗtН!IЩа .Слободе, 
исто што и ~а кога Ана воли, ОД!уПро им се, био је 
што и Мildia, натерао их да употребе оилу, да се разго
лите, да га ј81ВНо my"'apajy пред оmореиом раком у ко
јој је лежао један стари, дефинитивно мрmи српСII<!И ге
нерал који се ии.је диrrао кад ra је ма.лочас позвао на 
jy:pmu, који је лежао глуво у овом .шменом СЗIНдуюу и 
после, КЗIД су ме бубетЗ!АИ и ту;кли и В\'(КА(И nрема поли
цијОК!И!М коАЯlМа, и млаТIИiЛИ opnoкor песника зar.ro што је 
говорио jeftJНY своју будућу песм>у о зеwои што·ће да из
ри:rа побуну из својtИХ прева, о зем.ьи која се спрема од 
часа КЗiА се одоојИ!Ла од CyiO!a и заsртела 'У СВемЈИЈру да 
ry овој<у буну, ry ватру против хлаЬења .упщща у ове 
што Ж1И1ВИ да би покре~Н~Ула све на јуриш проmв омрти. 
Јер данас вш.пе нема мртвих. Сви смо ИIСТО. На ow:nн:e 
ЈШЗМ!Ке треба забораэити. Требало је да се у зем.>ау за
рије црни нож неслободе и окупаtЦИЈје па Д;а. и в&'А.а пу
кне nред очима: језа жшота. СветАОСТ свакодневних 
брига ометала нам је да ВИ\АIИМО. Али у овој СВ<Ш<оноћ
ној и СВЭ1К0,41Невној иоћи оmорИЛiИ су се простори. Не са
мо небески. Зем-. :ХМГН..ји. Решшmји. Даиас реiШШ>и. 
И зато - напред. Нема омрти. Постоје СЗ!МО убијени. Уби· 
јени у борбама. Али они юrоу :мр-11ВИ. 

Али они који оу га слушали били су убијени и мрт
вији од генерала на1д чијим је лимеиим саrнду.ком гово
рио. Зато иы је и говорио да ОЖ!Шiе, nренесу :њеrове 
речи, да би :их. чу.лм и 0Ш1 који немају радио-апарата, 
али знају да крену напред, да се _,ау. А:ко не ови ry, 
друm~, који ће му верова"ГИ. 

Jyrpoc је борба била ... Јесте, борба, али rro песма 
није била. Ои је постао борац и пОГИi<уће као борац, ие 
::као песник. 0в8ЈКIИ [је човек менаписана песма јуриша 
проrnв дат .. и оудбlmе човека. У ов..ком је могућиост 
слободе прООiИ!В услова човекових., оноr што Мића, ~Који 
социол0I1И3И1Ра сувише, зове малоrраћа.нштином, а што оу 

403 



инстинкти · постуmюr умирања, инс"ШШЈкти смрти, tкоји 
се маскира:ју у н:а·rоне самоодржања. И они би нас сад, 
у .!ИМе одржања, хтеАИ да уче·· да овековечимо неслобо
дУ• А ж:ивот који је песма - гони нас да се боримо. БоЈ>
ба је оствариваље iiiecмe. Дабоме, песма ·није ·сва борба. 
Она и песма моrу бити исто. само у једном магновељу. 
После коrа- се љихове параболе одвајају 1И ме додирују 
вшnе. Песма је команда ЗЭ. борбу. Командовао је. 

А .нико се !НИје покренуо на IЊеrову команду. С:вет 
око ООЋорене раке зна ra као песника, н:е ·као командан .. 
та, свет то одв·аја, а он 1И!М: !НИје нam:rcao своју песму, ·П&о 
сму тог магновења кад је свака реч исто што и сав щ<.· 
сnлоэив овоr света бачен у недра· зла, у бункер роnства ... 
Нико се неће !НИ сутра покренути, Живео је .као iiiecmшc. 
а у,х.,tреће као што то свако може КЗА је свестЗIН да 11>&
ба. И кад није. Умреће. Као војник. Нико IМУ "ије :В<>
ровао да је војник, док им је ~оворио !реЧИ !Које iii'IIOY би
ле ни песма, ни. команда. Биле су то паткасте речи, ни 
орловске, ни пастувске; !Нису биле речи. које покрећу. 
Биле су то хоризонталне верТИП<але. Ншnта није то било. 
Fl'!и!ro се није покренуо ... Ниiко ... Да је то била песма, 
покренули би се, послушЗIЛИ би га. Али то није била n<>
ома. За1111то? Зашто? Зашто "ије била песма? Зар му не 
верују. 

Вековић !Виде поново РЗ!КУ, СЗIНдуtК tи овако од .лш:tа 
око гроба, провери израз свакоr од имх и IIIOКyociia да ra 
одгонетне. Неверица. Индшиација. Збуњеност. Очи пли
же, затворене за праву светлост. Дубоко запреnашћење. 
И "а сваком лицу - страх. 

А зашто? С којИIМ правом сумљају онн 'f њега? Зар 
ra не знају? 

Баш зато. Зато што знају да није борац. Ннје ген<>
рал, да .га nocлvmajy. А !НИје им казао ми песму ~да Ш 
узбу ди и СМИ•РИ пре но .што би их .повео. Они памте да 
није никад гласао и да се :увек iiiодсмевџ.о nо.&mичар:и:ма 

и nамте да ·ra сем песама и жена .није· ништа !ИНтересо
вало. И nамте неке од н.еrових авантура !Које оу се за• 
вршиле проклетством .и бракоразводним парницама, ~
скре11Ним, али не толико да његово име IНе допре до ушију 
света, таквог као онај што је стајао око раке. Љегово
је· име с ':врем:еном добило nризвук неозби!оан и скан
далозан, срамотЗIН и опасан. И l'DY/JJ!/.. му шюу веровали, 
јер то што је ОС'Оворио још.iН!Ије била песма, а IИИКО није 
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знао да је nостао борац. Да је ма који "-РVГ" војник ус
танка рекао оно што је он рекао, !i'DY/JSd·. би поверов~и 
и :пошли за љим, а.ли њеrов говор није био ни Шелмјев 
бели коњ ""архије, 1Ш rлас спикера Ст""""!е. Слободе. 
Незнани је он борац. . 

Мића 1је "аслуmо шrа хоћу да ·урадим и зато ""је 
иза1111ао ни !Кад сам му трећи пут ВИ~~<Нуо: "ШО/ое. Оотао 
је, .1fВеравао ra. Али ја сам .ra шzш отерао. . 

И, ето, убиће ме сад. У.мрећу као борац. Моје ће име 
nOCAe смрm 111рестати \да" подсећа 1ьуде на двосмислено
сти и биће чисто као име сваког мученика. Спашће тра
те л.асцивиих лажи, а:ли шта? Једино што је могао да 
пружи свеТ'f уз жр:ову жнвота - своју пес<Му - песму 
им није дао. А осећа је сад у себи снажније него икад. 
Промашај н «<ес!МУ !I<Ojy неће "апнсаm " дати .. Као нико 
знао је да је даваље тајна· ""јвећнх .рщдости. Сад IМУ је 
ус~<раћ..,о. . . 

Још док се отимао Не!Мцима, под оунце!М ш;то је "а 
тр.., пробило облаке, још. док је стајао nред анатомсКНIМ 
атласом др Ауебеа, ·веровао је да је доказао м:ићи и .ње-. 
говим ~уrовим:а .,да је у праву он, Вековић, . не ·они. У 
почетку му је мисао да ће ПOIIНIIfYТИ- доносида .неко чу
дно тврдоглаво,. саrмоубилаЧRо ff!Наџијско задово1ьење. 
Није ra смрт ни сад плашила. Само је "Ре ~~Ша,~.а унус 
који је сад ИШЧЊ\ео. Песма није написана. Кад би је 
сmгао да напише, смрт ra не би ужасавала ншптавилом 
и неnо:юреmошћу, заборавом, зrрчеНим: својим оловом. 
Жене? Јесу ли смрт н жене? 

Шта? Свршено је с љима. Песма 1је сад 'l њему, .IМУ· 
чи се, пулоира и хтела би да се ро...". Чему? ЉуДИ IМ'f 
нису веровали. Какав процеп! И Мића је то знао. И 
знао mлаз нз тог протнвуречја- сублимацИју. 

Да је сувшине капи ватре у крви раније сублИмисао 
у ст.ихове, сутра би изашао 'У партизане, ·написаО тамо 
песму нли би је већ !Раније наnнсао. Овако, Клаус ће 
доћи. Мучиће га н убнm. И IНИ!ПТа. Зашто •ништа? · 

.зашто ће ra му:чиm~? Заw:то му· .ни Клаус ·Не оверује 
да Је говорио ненаrоворен ни од xora. Ко може љеrа да 
наговори? Није дете. И зашто "'а га "аrовори? Не уви!;а 
ли н сам зло? Да не мнсли Клаус да м је Мића просв<>
тно н ..Заmтирао?, Један дечак? Мла:о.ић једва,. неиску
сан: н апст.рактан, лшцен ирви, КЛШiаНЧИћ спуrан.их, за
КРЖ!ЬЗМIХ,, импулса .. да њеrа, старог курјака, наговори? 
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На шта? На rовор? Смешно. Ни '"' шта .. а нико Ю11КЗД 
није моrао да наrовори. НоИЈКад, па 1Ш1 са:д. Да КлаЈУс не 
М1!1СМ< NJ. ће ra натерати да спомене Ми!iино име? Заш
то би ra OIIOМiИIЫ\O? Себе да иа:прави будалом? Мићу да 
изда? А себе 1>1'- И1I1З!К ие оласе? Јер опак:а нема; Убиће ra. 
Прво ће ra о.<уЧИТИ. И траж!Н11и да изда IМiићу. Мучиће 
ra, али он \I'a неће одати. Чарне очи ода би не rледа:ле ... 
Не. То неће бити •.. Нека ra :муче. 

Мучиће \I'a !И он неће одати, биће херој. То, дакл.е, 
значи бити херој. То? Не одаrи? Он ће б:иmи херој? Нн
!Кад !НИје на ro юtелио. Зашrо? Кад је то тако просто. 
Треба СЭIМО не хтеrи 1>1'- се ода. Херој је онај <КОји чвр
сто неће оно што неће. Ј едностав:н:о. 

Али зашто неће? То је мање једноставно. Зашто та
ко х.оће да не ода - заnпо хоће rraxo чврсто то ·што не
ће? Да би био досл~ан себи? Којешrа. МоЖW> и не. Мо
жда је то. Човек с теrом од дваtнаест IКЉШ'а iИ несвесно 
носи одговорност IКOjry може !Не ооле'11И, амr која обаве
зује. Песющи !ИИКад ие изд"ју. Не шrо оу као "'УАИ О<а
рi>КТернији од .oliPYГI'JX; не ~Ш~дају што ост.,ју верни свом 
животу ба:ченом у песме, које, yпpiWC свему, не постоје 
ван суда средние којој су н31Мењене. Оне остају и у и;и
ма, верним !IЩ)И, сунцу, ~ез:иЈК,у, народу. Песници су вер
ни, Мићо. Пеаници су верни и IКЭ\д иду од жене до же
не -и ;:кад воле Аlну IК'Оја их не воли. Не, НИiје rни то само. 
Шта још? Шта га чини херојем? 

Вековић претрну од те МИСАИ од !Које се сам себи 
учини обасјан. Биће херој, дахле, биће, биliе, биће, биће 
мучени<К, осми млади опикер СтЗiНИЦе Слободе, милио
юrrи, .413адесет милион:и;rи сnикер СтЗiНИЦе Слободе. Увек 
је те cmm<epe э~ ммдим. Гл=и су им увек де
ловалrи: као младост. Борба је тајна вечне младости, ста

лно подмла!:>иваи.е. 
Узбуди се. Мићи је двщесет rо.4ЈИНа. И ја ћу б:иmи 

херој, мученик, нећу омrи, иако ми је 56 rодИНа. Сад 
се осећао иоrо са херојима од .д'Вадесет rодина. Са!"ле
дао је он rre младиће до краја. Знао је шта су, !КО су. 
Он је сада IIIOТO што и Мића. Увек. 

Мића није ,_ био млаDи од њеrа нн за сек1\"Нд н 
кожа 1IJ!fl нИје свежмја, ии за~~~ос ·- о.н3!ЖНИји. Изједначе
ни су. Сад зна све, <разуме свqје :узбу];ење н песму би 
моrао да ншише из једно.- даха. Стихови су му нави-
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рам<, требало би их само изrовој)ИirИ и эабележmи и све 
би било свршено. 

Али како? Где? Ту de нeмoryli.e. Не би смео м осећа 
то присуство на вратима. Ни ШOI!IaT из лопОВ<Же собе. 
Ни плач бебе, одонуд с дна ХОДНiШ<а. Требало би да је 
слободан, далеко од ове постеље, IНеrде у ~оnравним твр
дим и успаваним брдима, где је вавдух МiИIРИIП/оiШ од 
сн~е самоће, редак и лш, весео юю Јd!lбИtПЩа, бео 
;као Један сюраrшно далеки смрзиути дехидрат.изирани 

облачић. Како побећи? Heмoryli.e. Слаб је. -Сможден. Је
~а би се lдРжао на клец""""' ноr..ма. Нар- Облак 
је снажш човек, наоружан. А ако бк му неприметно IИЭ
В\"КаО револвер нз фу"l'роле и убио? Није Облак јеДИПIИ 
жандар ту. Има 1НХ •• - КоЛИ<Ко .ли их је овде? На.јмање 
~ош трој>Ща. А и Срета је некакав ЖЗЩSiрМ. Ј~ 
Је напољу код врата. Остали спавају имr mетају хр~ом, 
с;трш~аЈУ I!IрИВатне послове: Па iUIТa? Куда би н да~
Је ОООЈШ!У будННХ? Оии КОЈИ спавају пробудили би се 
на први пуцаљ, З!'рабилн оружје и убИЛЈН ra пре но што 
би их све стшао да помлати. У Облаковом револверу је 
седам !Метака. То би било довољ.но. Уосталом, зар је он 
сам? Тамо у дну су две девојке, партијке. У лопоВС<Кој 
соби ..• КоЛИ<Ко ли их је тамо? Попче. Па ORN'- онај с 
хр~аsим масом. И онда онај који је причао да је ра
КИЈа помешана с медом и IК.а:нтарионом најбо.!DИ лек од 
трнпера. Тројица. Кад би се договорили, било би их ше
сторо. Од ЊИ!Х би бар један могао знати стаЈИ ще би се 
оклонилн док се не повежу н не иэа];у на слободну те
риторију. Изаћу? Лопо.ви имају увек по једЗЈИ такав 
ста:н у резерви. Лопови да иза!;у? Он? Не. Али она с 
rалоi!Ирајућом јектиком. Но ко би ""' извео н заштО м 
их иэв~е? Не, он сад не мора, ам< девојке. Он би моrао 
сад м ншише. своју песму и у једној обичној лопОВС'Кој 
соби,. и то би му било довомю. НеО<а ra оставе на >mpy 
у ЉОЈ само неко.лико ca.m. НекоАИiК.о carn слободног жи
вота. то је ове 1IIIТO 'l!ражи .. Жаиlот је песма rкоју тРеба 
урезати у АРУГе животе. За то му треба само неколико 
см;и. Да сва сн",.а њеrове снаге изаЈ;е из :њеrа у облику 
'КОЈИ ће продуЖИ'm да наrриза СМiрТ и кад ra не буде ви
ше било. Беба је I!IЛака,ла. Песма је I!IЛi>O<Э.Aa у њему. Ис
то беба. Н:еС"11рii.МШа, rАадЈНа :живота, !К!И1ВНа на смрт. Ko
.um.o нас ·је на ооету :који умiИремо не доне:вши на свет 
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плод који ће нас наставити наrризајући смрт, разарају· 
ћи iНШIIТаБИЛО. 

Под тим:. разумним, искричавим плш:sетнилом, . неиэ
мерни стрељачки строј iНад:и·ре, озбИЈЬ.Но, сп~ро, оnасно. 
Из ниских џбунова који маскирају исцерене отворе бун
кера, .ыутито излеће отровна челична napa 1И меци фију· 
чу стреловито, зажарени, ЈоуiИI"И. СвВIКИ час неко пщда 
у строју. А строј је 1mак све већи н расте надирући. Али 
Вековићу је жао оиих који падају. Он зна м нико неhе 
зауставити стреЈDачк:и строј свих љуАtИ, али зна да ~е 
они који су пми никад више неће дићи. Њm< му Је 
жао. Оног одраног -човека кога држе за ,неокамmрани 
чуnерак косе на темену. Оног човека са фотографије, 
оног човека у чије је још тоnло месо др Ауебе уцртао 
шестарнма разнобојне кружиће, сваки са nосебним бр?' 
јем једноr од центара максималног бола, оног човека му Је 
жао. Оног .шчног бола у билијарским куrлама огоz.ених 
очију, Јер ако га стану такО да черече :и rуле по методу 
др Луебеа, хоће АН м издржи? Мића би iИЗдржао. Али 
ја? Мени је ипак 56 .го.о:ииа. То је исто. Можм. Били су 
исmх година; увек заједно трче коњи истих година. foy. 
лн од 56 ·имају веру стаљену скепсом исi<уства. Ипак. 
Осети страх. Не за себе, за Мићу. Јер ако ~а nитају и му
че, муче, муче, хоћу .ли да mдряwм? Није знао. Кад са· 
мо не би било толико .z.удн који се неће внше дићн! 

Треба рећи и те који се неће днћи и тај неиэдржz.и
ви сiреЈDачки строј, светао, беск-рајан, без н 'је.&~не nраз-
нине. Све треба рећи. Све. 

Тешка се сенка помери. Већ Клаус? 
Вековић одшкр:ину полако капке десног ока и погле

да кроз бела влакна вате н беле решет_кшtе газе пут )3Р~· 
та. Сенка се удвојила и шэпуће. Готово је. Погледа бо
z.е. И то је жандар. Облак сиrурно одлази м прилеГИ~, 
а овај треба да га замени. Да мотри на њега. Не мисли 
АН да ће се померити, почешаm, тражити да једе? Обл~ 
је отишао. Срета је хркао на другом I<ревету. Метар од 
његовоr. Vлаэна врата су се залупила за Облаком. Кад 
би сад, а?· Требало би сад да се мало -промешко!DИ, нОвИ -
би жандар ушао у собу, nришао кревету и ја биiх ·I'Щ 
ощэео револвер. · ·. 

:к,..уч је <КОд новоr стражара. Заденуо га је за· ПОЈас. 
Алн он не стоји као. Облак у вратима. Шетка ходником. 
Кщд бих га? ... После би било ла<Ко отвориm врата. Али 
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претхоАНо би се требало договорити с девојiКама и ло
ПОВИ1Ма; 

V стаће, доћи до врата, ско"tШТИ страж.ЗЈру. на ле:Оа, у
дарити га десном . .. не, левом по глави, десном ће Изву
ћи револвер, треонуги га кундаком неколш:о nута. Све 
- без ларме, без пуцњаЋе. Онда· оТКЈоучаm нагло врата, 
напасти жандара напоmу, онесвестити га, разоружати и 

поћи негде где живот има на располагаљу два слобоNЈа 
сата за њега. СветАИ стрељачки строј нЗ~ДИрао је као .ни
ска равних, сјајних, настеј8!1ШХ зуба. 

Младићн су чисти, прави, њнма борба nричшьава ра
дос:r, они се смеше и ·Кад локошеня падну да се више не 

дигну. Они не жале за женама којих су .се ЛИIIIЯАИ, за 
песмама, за бебама. Ни за чим. Они IМИСЛе са.мо на смрт 
'.'Ј'ед собом, на револуцију иза бункера пред собом. Ни 
Јед1!а се смрт њима не чиАИ из.лишна, ниједан ЖИвот, а-
ко Је посвећен борби. . 

.Шта чека? 
Ко је то рекао: !ШТа чека? Omm.ep тајне немачке Ста· 

нице Слободе? Мртви 1ИЛИ живи CIIII'Кep? ' 
З!<меник Облаков се није више чуо у ходиик>у. Да 

није сео? Заспао? . 
Шта чека? 
Стреz.аЧI<И строј је плавио буикере пуне уједа. Онtи 

су излетали m својих чawacmx десни као меци. Али 
један по један бункер престао би да б.z.ује смрт. Све ма
ње· их је бивало. Join два су убијала. И престала.· Нас
тала је тишина; Стреz.ачm строј ·је ЈШiао под неиэдрж
/I:ЈИВО свет лим м~ом. што се· љескало. Онда ... није ви
део како се то десило . . . пропусmо· је Да 'В1ИДИ час кад 
се стреz.ачки строј распао; z.улн су изгубили мачју ела· 
С'ГИЧНОСТ војника у стреЈаачком строју, лица су им изгу
била строгу напетост, о~ су им се. демобилисале и гле
АЭ.Ле- весе~~а:ем свих раса и језика, људ11 су гледали imна:
сито једни у друге. Јоулн, растурени по беекрајном по
.~оу, .&.убили су се и rрлили, муnхкарци са женЗ;Ма, и за
гр.z.ени одлаэнлн на разне стране удаz.ујући се од ВЭ!Гара 
на којима су се пекли јагаљци, nрашчићи я телнћи на 
ражњевима од боровине нлн јасена, а ОАНекуд се. ·из 
мрака, који се нагло спусmо, зачула· ·евщ>ка хармоника 
изнад муклоr !МуШКОГ и· женског дахтања llШO ·се N~Заrло 

из tраве. 
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Није био оиrуран. Да ли је беба nрестщда /Ф. IIЛal'le у 
соби на NIY хоДШ!!КЭ.? На њеrовом дОIЊеМ lq)ajy заспао 
је можда Облаm:ов заоrен.и:к. 

Шта чека? 
Ове се стишщдо. И лопови су заспали. И· беба. Спике

ров rлас се јавио кад сам: пОчео да се дижем, полако, 
бешумно. 

- Оnрезно! - рекао је спи:керов глас у меин. 
Крв мн се сјурила у ноrе, глава замуmла. Срце је 

лупщдо без даха. Обе су ми ноге већ биле на nоду. Али 
кроз табане ми се nењала у тело mopen!oiYjyћa брнтка 
свежm~а цемеитноr IЮДа. Ипах, још се НИСЭ!М. померио. 
Срце је бубњало ШИЈр<ЖО, ударајућн најширом страном. 
Стајао сам код кревета. Окренуо сам с м.уком ј ас'1'УК ру
ком што је дрхтала. Виће свеяwји ако ... не усnем, ако 
ме не убију пре но што легнем. Г лава мн се нзбисrрнла. 
Вщео сам сасвим добро је_.., оком. 

Кораm:ну и застане. Оnет ra страшан бол Ж1!!!1НУ од по
тнr.ка до чела. Али бол nроће брзо и лохализова се над 
левом обр<!ом. Подн'QШЉiИВО. <.: таюmм би се болом дало 
и бежати. А ноге? 

Служе. УЧНiИИ још ДЋа корачаја. Нншта. Још '11рИ 
кораm:а. Ништа. Бно је већ код врата. НаслО<НИ се на до
вратаm:. Да ли му срце "'am:o луnа што је још слаб или 
што се боји? Опет м.у се замаrмt пред аком. Али овог га 
пута не в.раm АЈуцидности свежнна пода, на IJCOjy је ~Що
викао, неrо новина узнемиреља. Она му је да:вала онаrе 
да одоМЈ. nQIIOI!IНoм севању бола од n01'НЫ<8. -до чела. Ни- . 
је се затетурао. Само ra је заболело јако. Прошло је, 
табани су се рщдосно свом дужином и ширином nрш..у
бЈонвали уз цемент, за њеrоВIУ брнткост коју су мириса: 
МЈ. '!III"jajyllи је у себе као ~<~.а су nостали iдВе !LЬООНат.е 
Шlltolollte, две дебеле, меснате усне. КаА би било воДе! 
Праве усне су м.у се закореле, залепиле се, реч да се не 
проВiУЧе кроз"""'· Ухо-у је горело светло. 

Извири полако само леmпм оком које трепну, веза"' 
Ш'11Ићено. Орце му ЗаiЛеnрша или се то толуб одлепи са 
стрехе? У NIY xo,.IIIWIКa НИоДе ПОЛУЛУ'К лећа боје соли .и 
зелене ПаiП!РИЈКе. НаслОНИВЈЈ)IИ: rлаву на руке, опавао Је 
жандар за столом nокрнвеннм nешi<ИРОМ о-д сеtоачкоr 
платна. Лећа су му се дизала и cnynrraлa равномерно и 
дубако. О појасу с десне стране IIIICiИAa је жуrа кубура 
с ·војно-државиим револве.ром. Прозор је за:ман:о,а~оен ,.. 
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знутра др~~еним nоклопцима. Ништа се неће НИоДетн cno
Joa, а у соби лево - спавали су жандари. Њих оДВојнца 
најВИ!Ше. Један шетка nред :вратима. Други- ту, ва сто
лом. Само, ходник је :изrледао друпс.чији неrо шrо је за~ 
МIИ!Шlоао. Дужи. Женска се соба !НИје нщдазила у горљем 
NIY, већ на ш:тој страни на којој и њеrова соба. Остало 
је слично IIL\aиy који је .створио у rлави на основу rла- · 
сова, корака, раеrовора. Мрки лим кој!ИIМ су била прес
~е:на Ч'астоэа врата с. уиу:rраmље стране, светА.уцао 

Је као жуrа кубура о ПОЈасу. 
А Срета? Где ли је Орета? У Жа;ндарсlltој соби? 
Није било "-<Ш<О одлучиrн се /Ф. МЈ. да nрво позове ло

пове 1И жене ИАИ да прво онесвести и .раворужа заспа

лоr жандара и 'ОНДа тек да 1ИХ IИЗВеде став:ивmи их. пред 

готову чињеЈ~~ЈЩу: »Изво.&И!Те, ко хоће!с , 
До стола нема вш.пе од осам корака. 
Да наnадне или обавести и прво се договори? Мож

да напо...ьу iИМа још· ст.ражарских места, не сам:О оно је
""'о nред вратима. 

Али осећао се расnоложен ва сваку авантуру која 
би му поклонила два сата са:мо. Ни секунд више. Уnр
кос жећи, !'убИТ!<!{ крви, rладн коју је осећао већ неко 
време, чшmло му се да је опет снажан. 

Издалека се nриближ..,ало бректање ауrомобилског 
мотора. У лудом трку кола су јурш:а 11!11З ноћ и звук је 
растао. 

Гоне некоr? ПОМИ<;АИ Вековић - и доће му жао бе
гунца. Само да га не У'<Вате! 

Себе је сматрао већ слободним. Због nесме и Миће 
морао је, морао је наnо1ое. 

Лежао је. Задраво седео је у кревету. То је било све. 
Да. Окренуо је јастук. 

35 

Било је nрошло осаiМ ка-да је Мића осетно себе и уг
ледао свој .лик у оrледа:л.у једноr осветљеноr, мада праз
ног hурчнЈског ~НЗАога. Само снјалица са стране, пра
WИ!На и н~А:ИКО листова журнала на IOYНCТAPYRV, са 

фотоrрафиЈама rолишавнх жена које се смеше и ив.ви
јају тела збундана у мека Ј<рЗНа. <Winter 1942. 
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Угледа и своје ЛШЈ;е: .бледо, скамењено, с нестварно 
вАЭ.IЖ!НВlМ одсјајима сиј.а:лш.щ на челу. Шта је то? ~оЈ? 

Преће прстима преко чела, по обраэима и испод очи~ 
ју. И испод очију? Немогућеl Зар сам деле?. Ни као де
те није плакао. Осети отпор и тек с тим . отnором схвати 
да је скоро девет, да нема куда (ни кући, ни у пекару 
ие може). Стресе се и осети таику јеэу као да су му 
лећа већ изложена мецима. Не, то ће битrи. тек за један 
сат. Шта ће? И како ће? Свакако треба прво кући, да 
дозна од тет.ка~Маре шта је с оцем. Нисам ја нечовек. 
(Коме то кажеш? уnита се. С КИЈМ то говориш? И чему 
тЗIКВе декларативности? Ако ниси нечовек, ниси, тачка, 
и ћути. Овакве nротрамске изјаве став~оају у питање !Ис
креност осећања која су човеку толико природна да .. се 
подразумевају 1И кад се не истичу.) . . 

Стајао је још увек nред излогом с оtледалом, ~уре
ћи мање у свој лик, вш.uе у ноћ иза себе, иза огледала. 
Као да је очекивао да ће се крај њеrове главе појавши 
је,6:На друга глава с меким, наранџастим АЯШћем на вла .. 
сима, са страшно щrа<ЧКИМ очима које га уносе· у ~е,· 
с тоnдотом l{oja се сва скуnила на уснама што се тајан
ствено отварају за неки смисао што му измиче. 

Није се мицао. Сви су иэлоэи у I1PMY празни као. и 
тај nред којим је стајао rледајући осве:r~оене фототра
фије неколико модела бунди. Winter 1942. и, над њима, 
свој лик у огледалу зиме која је nрошла, у огледалу са
моће и nycmњe ноћи tКоја је почињала већ иза рамена. 
Изгуб~оен је у мрачном паперју ове таме што ј': тихо 
завејала !е:ровове, куће, улице и млаки вазд'У_Х што је оПрQоо 
дужавао да се ваЈоа као огромна rумена бачва Н1ИВ ~ 
брДIЩу јужног ветра nуног малаксале иесусталости. · V 
зглобовим:а је осећао жу~у да се пружи, одмори~· ~ 
лице му је горело жутим и хладним пламеном у оtледа
лу и постајало све mm:Ie језик тоr жутоЈоуб.ичастоr пла
мена око кога су почињала да се мичу извијена тела де
војака у Winter 1942. бундама. Оне су се омеш"":е њему 
сес11РИНСКИ матерински и женски чулно и, стајући на 
празни паРк ет, поэивале ra себи у излог, v ~отоrрафије 
где је све већ друrаЧЈИје, лепше, у фототрафиЈе тих соба, 
mx блештавих nалата и барова у којима се IШју нека ~не
знана пријатна пића и воде неки незнани разговори. ,од 
којих престају rлавобо~ое, самоће и умори. Кроз ОТВ<!'" 
рене прозоре на. једној од фототрафија видела се П<>Р:" 
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сnектива улице ·осветЉене мирнодопски ~Лудим, бучним 
светлећим рекламама УндерденАИ!Ндена и Бродвеја, као 
нека нео~tеки црвена, Зелена, IL\aвa и бела пола.рна ноћ 
без опасност. Само осмеси, прозрачна iiiИћa :у дубоюим: 
кристалн:им чашама, и о~. Он у црном оделу по мери, 
он - зализане косе, обријан, с кристалном чашом у РУ· 
ци, ноншалантно наслољен на бар, окренуо је rлаву пре
ма вратима у "ојима стоји Ана Бор15евић и смеши се 
само љему Њ1Ш11Ући се треперава од ритма !Нечујне му~ 

зичке .чежње. 

Мића се трже. Мрак. Празан :излог. Обаэре се и на• 
rло пође. Кроз отворена врата бифеа »Код расног ер. 
бi!На« nоку~оа бучна пара дима, tpyбm< гласова и ал
кохола и _човек којм посрн.у, саnлићући језиком, опсова 
боrа и маЈКУ .и дете свима ·тамо 1Юl1Ма и спазивши Мић.у 
ВИ~I<Ну: 

- Момче! Еј, момче! Чекај да и теби нешто кажем. 
Мића се не осврну. Журио је да се дохвати што пре 

Космајске, која је у то доба сигуриија од бляже Васи
не улШ!е, где су !На уrлу nред позорmптем често стаја
л-и агенти. 

Неосвет.~оена као и увек, иокронrу Космаrјска у.лица 
(сутра ће бити на Космају беэ умща), млака и подрум
оки мемљ.ива, али у Мићи су се, nоред сталне малакса~ 
лости што се ширила из зглобова, већ упа.лнли фарови. 
Неочекивани. ЛуцИАIИИ. Они су раэа;IIНали умор и ос
ветлили rрешке и тешкоће mто би болеле да остшу 
сюривене. Но дру>rови иэ Космајског одреда у њему nо
став~оали су питања. Одговарао је. Лм< убрзо схвати да 
му се кроз речи пробијају и друте, маље његове од ње
rови~. Ко их то опет емитује? Он? 

Жудео је ·МЈрак, две мачке су ra поrледале фосфор
но IНЗ дубоке, црне IКamrje, тако је хтео да заборави на 
мучна nитања ·која су се ~ала у њему, а иза њега: 
неки боси, сложени кораци. Окрену 'се нагло ·целим те
лом и спази малоr, рахитичноr црног 'ПСа исnлажена 

језика како скреhе ~ево и, преко разва!!оене ограде, _по
лази nрема м_рачнОЈ cииarorn у .АНУ дворишта. Mllћa 
продужи иечу]ан, кад мукла мачка претрча улицу пред 

њим. Из уста оног који је, у име одреда, постав.~оао nи· 
тањ~ у њему, излазиле су речи што су светлуцале као 

мачЈе очи и ·плехана плоча реке што крат-ко блисн.у под 
некаквом тешком месеч:ином. Не. Било је то СШiо.ћ. 
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Месец ће вечерас ка<Ј~~ЈИје maliи, а сад је он ЬаЧ!КИ 
o...wsapao на mrraњa што оу ra збу.ьш!ала. Не, КрваiВО 
је ан везан за све што потресно велико и rордо носи V 
себи ова дивна КОНСП1!1Ј'ЩИја за слободу """" 111 уnркос 
свему што се десило, он зна Nl се ~НИКад- ·иеhе ни за 
тренутак одвојити од борбе, оН је зашао предубоко у ту 
шуму светлоr мра.ка тајii!И које ra чине и које он чшш. 
Ако још није ТОАИКО нови човек .ко.АЯ!КО 1е \Хтео п мис
лио да је већ, бИ!ће .то он јемюrа дша, СВЗIКОrа дана ове 
више, н те муке и ломови зц.то су да би ra оче.личили и 
навикли да поднесе и такве борбе за које се ~~mje спре
мао: борбе I1рО11ИВ друrова који rреше. Не би се осећао 
таi<О избачен .., лежишта да је икад р~Ш~Ије рачунао иа 
моrуli;ност да ће збоr иэrубтене везе с форумом доћи у 
nрили~<у да сам oд.IIY'I:l'je шта да се уради и да ће збоr то
та морати да се супротстави Партиј111, јер је у меЬувреме
ну пракса порекла исправност раније одл'!"е; Борће и 
Петар то :не виде. Они немају будућиост у себи, ие ми
сле и не осећају њом, они су nреко rлаве у практiЩ!Ио
стичким водури!Нама, односима, сх:ватањ:им.а. А ја? 

Он чу себе, а оnет :није о:о био сасвим Мића. Тај 
rл-ас рече: 

-А ти? 
Уч:ини му се да тај rлас муmра, али 1још НИiје .по-. 

мислио да би то моrла бити два хласа у једном. 
- А ти? ...__ nонови се IШТаље у њему. 
- :Шта ја? - упита се. 
- Тако. Хтео би и да n<>Ж!II!Виш? Баловн, iБродвеј-

. ' -мелодвЈе ... 
- Никад ие б111Х ја дезертирао. Нш<ад. 
-То и кажем. ТИ жшоr иааиваш дезертерсо:вом. 

Ти си флажела~~~т. 
-Ја сам већ човек бv>д~. НЗiјrнужније од све

rа што се данас може бити. 
- Није IIICl'Шial - ВШ<НУО је мутирајући rлас. Не, 

била оу "'О два rмса. Говорила оу једновремено, ка<> . 
rоворни хор. Малочас IМV се чшш.ло да је то један ·глас 
који мутиrра зато што је у једном часу био <rласиији 
тенор, у друrом - баrритои. Али препознао је Леrров 
rлас у себи """- је рекао, СЗIМ без БорЬа, који је ућуrао, 
иеувереи: 

- С којим ме пр..вом онда ОПТVЖ!\"јеш за неприи
цшmје.лrност, за полтронохо nрилаrоDавање своr шmп-
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тења БорЬевом кад rn ниси юшrrа боЫ<, кад и m ме
њаш ст..вове: rvjyrpo rовориш једно, по подне - друто. 
Ј а приспособlоаВам свој став БорЬевом, ие зато што је 
'У nраву 1ер преноси стаз Партије, нетО ЗЗIТО што је се
кретар, је АИ? 

Откуд зна? Ја то ИИСЗIМ нзrоворио. 
- Бор.Ье јесте наш секретар, иако та m не nризна

јеш ВШIIе. Признајеш АИ '1'И сад коrа? Јер, ипа.к, ставове 
мењаm. Коме се то оида cexperapy Т\И ПОЛ'DрОНСКИ nри
во.леваш? 

- Интересима борбе. 
- Амr rro нема rви поихолоrије, ни AOIШ<.el - ВJ.ШJfyiWe 

- КЗЈКО може да постане бело нешто што је пре неко.м~-
ко са.тн било црно? 

- Неr811'ИВИОСТIИ остају и дате оно што јесу. 
- •Корпа за lleш« је јутрос била као кућа, сад је 

као !МраБЈЪе око, а? 

- Отп!рилш<е. Али зло остаје зло. 
- А уседелац - уседелац! - подсмевали су му се 

ГЛЗIСОВИ Бор!Ја И Петра, ТЛЗIСОВИ Мићиие прОШЛОСТИ у 
њему. Али он им о.џовори. 

- Ј а СЗ1М борац. За мене постоје и ствари 111 њихови 
односи. 

- Зна'ЧiИ ове је тако релаТ!ИВНо да, кад би m био 
убеЬен да швалерај iКОрнсти борби, ""' би и..валио на 
неку :незн"""У прату као Вековић, је "" тако? 

- ГАупост. Не моту ии да эамислrим м "'ако што 
може да ·користи . .. 

- Не можеш ли? Али ако би :кор1lет1Мо би ли wа-
дио? Рецимо, дирекmва је... . ' 

- Бих. И без днrрективе. К.", бих с..м, на основу са
вести борца, ЗакlоуЧИо да •.. 

- На ооиову савести. Ал1И ту је и сва !РЗВЛЈШ<а из
мећу нас. Ко m каже ~да '11И смеш да имаш савесm за 
личну употребу? 

- Та I'Воја nроrестаiИТQКа СЗIВест - рече Петров 
r.лас - не постоји у овету вој:н.ика. Tv влада суборДIИ
иација. То је оно што М1И зовемо д:I!'CI!IIПAШia. Оиа НЗIМ 
је једиiИИ nрозор кроз кој111 М1И rлед..мо свет и улазимо 
'У њеrа да ra променимо. Друmх врата нема. 

Глас њеrове садашњооти се IDije јављао. 
Јl:!ића је ишао Космајском, ломећи се да ли да pи

ЭIIII<y~e и пре!Је у Улицу !Краmа Петра на чијем су се уrлу 
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с Юнез-Михаил овом понекад налазИNИ аrецти, или да, 
као и увек, заобиће тај неуралгични yrao. и,. nреко Уро
шеве, у15е у сокаче изнад Змаја од Ноћаја, избије у ПИл
судскову и тек онда yl5e у кућу. 

- Ни ми ни Партија, ни: пролетаријат;- нИ ико од 
наших није ~ дозволио да оАЛучујеш у име револуцио
нарних интереса - рекоше гласови у њему као говор

ни хор. А измећу свих !ИРОНИјом се истжtао највшпе 
глас њеrове nрошлости, а не Пе'I'ров. - Зашто се тако 
чуваш? Ништа теби иеће више· агенти. Твоје .и имхове 
жеље биле су у јеАНОМ часу истоветне. Не треба BШIIe 
да се бојиш 1И да из опрезности продужујеш nут до 

куће. . . 
- Ћутите! - рече ·НаЈе.61НОМ гласно гласом СВоЈе :ре

волТIИране садашњост:и и продужи Космајском. - То је 
ипак све због формалне самоће! - Самоће, је л' те? -
рекоше у дружеии гласови, мейу којима је најјеТI<!Нји био 
глас њеrове светле npoшлocrn. · 
-А када СIИ. био ти с ~оудима? Откад сmаш за себе, 

ти он сам. 

- Под овим условима борац је уаек сам! - одrо
вори гласом своје садашњости - окупација је и за не
борце са.моћа. А илеrалац је ионако сшм. 

- Сам, а :ЈоуАе волиш? - викнуmе .удружени rла· 
сови у њему - срам те било. Ти никога не воЛШЈ.!. Твој 
отац има право. Како се можеш борИ!l'И за ·му де када 
не умеш да волиш човека. Да у човеку кога волиш, во

ЛШII nрво то што је обичан човек, са свим што та реч 
ноои, nретпостав1оа и с~жи. Право каже Вековић. 
Постао си алстрЗIКЦија. 

-Није. 
-Није? · 
С ким си m nријате~оевао? С оцем? Не! Ти си га 

само мучио. Целог живота се бринуо само. И ншuта ни
си урадио да му олакшаш. Никад ниси био човек према 
њему, ти, смешни, јадни иови човече будућности. Бри
нуо? Твој се отац јео, сатирао. Нечовек си био према 
оцу. И нечовек према свима које си зна.о. С ким си био. 
добар? С Петром? Ти си само искоришћавао њеrову 
партијност (није ваЖ!Но чиме је она потенЦИЈрана до 
њеrове дивне, ефикасне искорист~оивости, али он ће яэ
вршити сваtКН задатак који добије, а ти? -· ~е зна се. 
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Ти си nостао осећајни IИНВалид. и себе си престао да 
волиш. И себе.) . 

- Данас се показало IIПa још знаш и шта све то 
значи. Престао си да волиш и Партију. И њу, збоr које 
си себи затворио све доводе и славине осећања. Али 
mубав не nостоји. кад није конкретна ~оубав. Нема ап·_ 
страктне љубави, као што нн човечанства нема. Посто
ји само човек. Због човека кога волимо подносе се 
жртве. V њ·ему је човечанства. Није? Вараш се Мићо. 
Волећи човечанства, престајеш, истина, да држиш до
некле до своr конкретног живота човека. Али тај жи• 
во:. до ког ти није сувише стало: није прави живот, јер 
НИЈе радостан, ·~ао што ни ТВОЈ смех није 1ьубак, ни 
весео, него намештен. Зашто? Не можеш се жртвовати· 
кад никог не волиш. 

- Сасвим је обратно! ~ рече Мића rласом своје 
садашњос!и коју прекрише оста.АИ гласови: - Б.утн! 

- НиЈе истина! - рече поново Миhа тамНим гЛа· 
сам своје садашњости и његов му се шапат учини мек 
као мрак што је постајао све rушћи омотач у који се 
завиј ао град са свој им ранама и ОЖИIDЦИМа у тој скоро 
пријатној претnролетњој ноћи· која је очито хтела да 
све здружи и смири. 

Недалеко проЬе освет~оени трамвај звонећи и ветар 
високо над кућама ојача као да уздише за нечим. што 
је неповратно nрошло. Старица је nросила на углу крај 
осветљене кафане нудећи у празно један исти уаели 
букетић 1оубичица без мириса, стиснут црним кврrави.ЈL 
прстима .. Гласови су за то време престали да се чују и 
Мића осети бол од те тишине у срцу, 

Први nут бол. Иако су то била само њеrова раэмиш
~ања на доста разреDеној основи кајања v густој ПО1"· 
ки осећања да му се ЧИIНИ неnравда. Али сад је осетио 
физички бол, јер му се учинило да се раэrовор о љубави 
nроду?Кује над њим, и да· их је тај меки јужни ветар, 
постаЈући све шири, иако не све снажиији, бар не ту на 
улици, nодухватио •. ~rao и отео. Можда се rope, над. 
крововима, надимаЈу Једра облака и каравела rрада кр
цата tоудским rласовима који говоре о ·његовој 1оубави 
~то не постоји, nлови живље црном пучином, али ту 
Је, прелазећи преко шкрто освет1оене и ·пусте и очајне 
главне улице и ронећи опет у таму исто та·ко пусту и 
саму, осетио како се у њему отварају неке ар-каnије 
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свих чежљи за да:нима :uајскијим, и јунскијим и летње 
разголићенијим, загушА:~ивијим и пријатнијим, свежијим 
и скоро тоnлим. Али и та чежња је остала сама. И на 
ap-кarmje које су се отвориле нико није ушао. СЈ3;ака је 
ствар живела сад сама у њему, одвојена, без· везе с дру
rима око ње. Све је конслирисало. И било само. Сви 
nутеви који су водили ~рум.ма зарасли су у коров и 
нестали. То је окуnација. Но уто сnази девојку и мла
дића. Враћали су се с Калемегдана и прошли руку noA 
руку крај њега. Он се први nут окрете за њима и паде 

му у очи да је њен корак озбИ!оан, поносан и лак а ње
но тело нежно и цветно уз младића који ју је обrрлио 
око струка. И младић је, исто, стуnајући крај ње, кора
чао оэбИlоНО. Главе лако наслољене на младићко раме, 
девојка је тонула с њим у мрак који их је примао као 
јатак благо, и суэдрЖIDиво као добар савезник. 

А ја? Уnита се с неочекиваном туrом. Никад тако 
нећу. Истина, и за формалне nрекршаје диСЦИILIМНе 
постоје казне. И биће кажњен, јер ће ПетЩЈ и Борће 
нсnричати да им је побегао и шта ја знам како ће они 
представиm целу ствар кад доће до комисије, истраrе и 
свега до чега ће доћи и што ће га упрљати. Криво му је. 
Јесте, боли га што ће бити упрљаи један дути мучаи 
напор да се буде прави револуционар, и што ће, у сва
ком случају, биm упр!Dан без стварне, праве крившtе. 
Јер ипак, ја се нисам огрешио о суштину, интерес бор
бе, једино битан. И једино што одлучује о самоћи. До_к 
човек мисли о објективним интересима ствари, он НИЈе 
сам, па макар и поrиrнуо, па макар га нико не жалио 

од другова, макар ra »Пролетер« и не споменуо кад 

падне. 

Мића махну руком. Жалосно махну. Неће га спо
менути и ако падне јуначком смрћу. 

Жалосио. Не што га неће сnоменути. Него што је 
сав његов напор био узалудан, некористан. А да је био 
подлији и nocтym~o :uање принципијелно, не би сад био 
ту где је, већ тамо у пекари, с друговима. Јесу ли тамо 
или су изашли некуд? Г де ли су? 

Кад би сад срео Пеrра или Борћа, не би им ништа 
рекао од свега што је мислио с њима и мислио сам про
тив њих и мислио да им каже. Само би их ухваmо за 
руке. 
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Разумели би се. И онда би заrрљени пошли заједно 
улицама и он би им nрнчао како му је било и шта је 
све страшно и неисТИ!НИТоисmнито сам мислио о себи. 

Јер све су оно биле полуистШiе. То, да је несnособан да 
воли. Ако не воли ниједну девојку, то· је зато што нема 
времена, не зато што не може. Он осећа у себи способ
ност да воли и кад изаће на слободну територију, он не
ће себи ништа да забрани. Заволеће nрву девоЈку која 
ra буде волела и сигуран је да му то нelie сметати да се 
бори боље но што се борио. 

- Деформација! - rракнуше удружени гласови у 
њему и прелише се као вода преко слике што се замути 

у њеном огледалу. Но трајала је и замаr!DеНа, као акорд 
под педалом, и њена је наранџаста коса била топла као 
бунда, као муф за дупту којој је зима. Али гласови су 
говорили проливајући на слику све вшпе ледене воде, 
све више неnрозирне хладиоће.- Професионална дефор
мација револуционара! - викали су - не воли се да 
би се боље борило! Обратно, Мићо, обратно. 

-Признајем! - шаnнуо би им Мића- али данас 
се може бити и волеm само с том праrматистичком де
формацијом. 

Борћев глас у њему је на то јасно рекао: 
- Ти се не разликујеш у бити од нас. Ти исто кр-

чмиш nршщипе и прилаrоћујеш :их тактшщ. 
Је ли то тактика? 
Борће је неким случајем поверовао и рекао: 
- Пошто је тако - једногласно. Нека Веховић ma

be с нервног оде&ења. 
- Нек се на слободној територији све реши! - ре

че Петров rлас - тамо се све решава. 
Мића погледа боље у мрiЫ<. Је ли оно човек? Не. 

Сенка. Тамо се све решава. Застаде. Бат цокула и дрве
њака. Спроводе ли то неког? Не. Само парови. Њеrовом 
улицом проDоше немачки војн.ик и девојка у ЦШiелама 
с дрвеним ћоном. Могао би га револвером. Као јуче што 
је хтео. Али војник не сnроводи дроtоу . ..!Dуби је. Она 
иде драговољно уз њега. А мрак је. Зажали што је вој
ник не спроводи. Показао би му да уме да воли човека. 
Ослободио би девојку. И побегао би као нишrа! А шта 
му смета да га сад убије? Јуче се радило о истом па је 
хтео ножем, штемајзном. Јуче! ПОМИGЛИ. 

Нека! помисли и махну руком. 
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И олмах се сети сутрашњег задатка. 
Никога у заседи око куће. Аге»ти су горе У стану. 
Наслонио се сад на кестен и скривен куnолом сен-

ке, вратио се старим мислима,.- већ нзлизаним.. Слагао 
сам другове и побегао им а агенти су горе у· Стану. Али 
ншпта се не може да избриniе. Све што се уради, учи
њено је занавек. Он може да наће изговоре и оnравда
ља, али ипак . . . он је Данашњи борбени дан почео 
лажју. А лаж је извор слабости и ружноће. Ту се ништа 
не даје више nроменити. Осам rодина се спремао да бу .. 
де чист, снажан и леn као истина. 
-И ниси успео! - рекоше удружени гласови у 

њему. 

Мића диже главу, гледао је пред собом у кућу, у 
таму, у небо мутно, црно и мислио на оца док су се 
гласови стишавали у њему. Али је и одговарао њима, 
гласовима. 

Немогуће! помисли. Не признајем. Нико није више 
постигао. Ко је дотерао да.ье од мене у мом правцу? -
Правцу онечовечења? - рекоше удружени гласови -
заиста нико. Ти вшпе ниси човек. Ти ниси ни тужан 
умео да будеш данас. Само си мислио, анализирао и 
тражио излаз из МШIIОЛовке у коју те је затворила твоја 
сопствена нељудскост. 

- Био сам тужаи. Тужаи сам! - одговори· Мића. 
- Тужаи? То је ново код тебе. 
- То је старо! - одговори им Мића. 
- Код тебе је ново; само човеку је туга стара. 
- Зар нисам човек? 
- Бићеш, кад будеш живео у ·садашњости. 
-Ја сам већ човек. И све што ћу да ураАИМ, ура .. 

дићу својом снагом човека! - рече он, а они су додали: 
- Снагом која је неразлучно помешана са слабошћу. 

Karm слабости које није истерао из себе и које ·је 
још немогуће истерати свете му се сад. Оне су налик 
на невид.ьиве мехуриће у стврдиутом ливу дур-алу>~и
нијума. И онда, у извесном се часу необјашњиво ломн 
крило авиона проnетоr пут отворених пустара nретnро
лећа. Талас ветра набаци мирис далеких снегова и lьУ" 
бичица. Али човек није исто, не ломи се. Отуд, од АУ-· 
навс!<ИХ врбака миришеl помисли Мића и рече себи 
тврд, строг, суров: 

-Не ломи се човек. А ја сам човек. 
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- У сусрет садашњости? - насмеја:ше се непријат
но r"ас:ови у њему. - А отац? Да ли се отац вратио? 
Да ли Је ухаmпен отац? 
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Трајало је магновење једно. Врата су се отворила 
н Клаус је ушао. Он је реализирао да су се врата отво-
рила и да Је ушао Клаус. За гај је секунд стотину ек
спресних возова проШАо безбројним паралелним · коло
сеци-ма станице nредграћа њеrових мисли. 

Помислио је: Мучиће ме. 
Помислио је: Тражиће да одам Мићу 
Помислио је: Зар песник ·да изда? ' 
Помислио је: Очи ће ми изгледати као две билијар-

ске :юугле. · 
И мислио је у исти мах: 

. Звезде и .бол. Звездана прашина и под њом .ьуди 
КОЈИ се играЈу друштвеног живота. Шта смо ми nод 
звезuма? Шта је издајство nод њима? Зашто схватити 
с;>"би.ьно правила игре коју смо сами измислили да уби
Јемо време? 

Али. шта је под звездама бол који гони на издајство? 
Да Је дан, издржао бих све муке. Али ноћ је, страш

но се много B~fA~!· Дању светлост своди на 1ьудску меру 
в~ ~ мене КОЈИ га гледам, собу и овај кревет. Тад је 
~а)ство страшно. Али ноћу му ништа не смета. Пос
ТОЈИ ли Мића под звездама? Постоји ли издајство под 
њима? Ноћу, к~ се види. далеко и људ:ЈЈ. не сметају да 
се ЖИВИ, ПОСТОЈИ ЛИ издаЈСТВО? 

О'!о постоји увек. Али под истим звездама увек ће 
ПОСТОЈ~ТИ и песме и ~ирко. Фашисти убијају песнике, 
СПаА>УЈУ ;"Њ~ге, разараЈу културу. Зар да. изда Мићу? 
Мићу КОЈИ Је Мирков друг? Мићу који се бори против 
фашиста. Клаус је фашиста, Фашиста Клаус. 

~егов је rлас мек и топао, он говори интелиrентио. 
Он Је фашистички интелектуалац. 

Не тражи додирне тачке с њим. Он је само фашиста. 
Мића је ~сто ;-<"ад као и ја. Издам ли га - ухап

сио сам себе ЈОШ Једанпут. Не издам ли га, ја ћу се бо
рити с њим. Да никог не муче. Не издај га. 

Не издај га. Не издај га. 
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Возови су хуктећи пролазили кроз npeдrpatie њего
вих мисли и пара која је ШИR!Dала из цеви говорила је: 
Не иэдај га. Не издај га. Не иэдај га. Не издај га. 

А бол? А билијарске кугле очију? 
Не издај га. Не иэдај га. 
Воз за возом. У исти мах. Воз за возом, не :издај се, 

пролазио је, не иэдај ra, безбројним колосецима, не из
дај се, предграЬа њеrових ·мисли, не изда ј ra. 

Онда је легао: не иэдај се. 
И возови који су пролазили колосецима од хоризонта 

до хоризонта хуктали су и клопара.ли монотоно, увек 

једно исто: не издај га. 

37 

Настојница спрема у својој кухињи вечеру за Бој
ка и дрхти. Отац није ухапшен. Горе, пред вратима ста~ 
на на четвртом спрату дворшпне зграде, два агента ra 
чекају. Ако не дочекају мене, страдаће отац. 

Стајао је у тами липе преко пута куће и мисли су 
му долазиле без реда, безброј у исти мах, истрчавајући 
једна испред друге, једне испред других које су им ло
rично морале да nретходе, садашљост је све више доби· 
јала призвук и укус сећања. Јасно, оца треба са чека ти, 
евентуално повести. Било би нечовечно не уiiозориrи, 
не сачекати га. 

Једва је прошло тридесет и три сата како је стао 
да се одвија калем догаЬаја изазваних оним што се де
сило на тавану и још се није одмотала сва љихова нит, 
нити су се могућности развезане тим одмотавањем опре

делиле и заувек ушле у коначне облике стварности, а 
већ су се појавили друrи конци нових догаЬаја с новим 
лоrикама, захтевима, потребама, nретендујући. на ства~ 
ност с исто толико nрава. Јер паучји трбуси збивањ,~ 
непрекидно луче више ни.ти паралемю за један калеМ 
стварности. Намотаће се она која победи. Битка је пре,6\ 
тим калемом који се врти и не даје човеку да увек бу
де доследан. Али није доследност проблем. Најважније 
је успетИ. А ја ћу усnети да своју линију остварим. Јак 
сам и свему ћу дати свој печат човека, мада ми та mct 
ка догаћаја што наваљују преплићући се одузима сло-
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боду да изаберем оио оружје које би датој ситуацији 
највише одговарало. ПоЬе да.Аtе - под кестен. 

А јо~ је требало додати слутње и преmоставке, јер 
тачно НИЈе знао, ни могао да зна шта се све десило. 

Шта се дешава с оцем? С Бор!;ем и Петром? С Векови· 
ћем? С Аном? 

Нека Бор!;е и Петар мисле да га треба исКА>учити 
из покрета. Нек Вековић мисли да ја никог не волим, 
да сам човек-wалтер, апстрактан, нереаАан. Нека 
отац мисли да га не волим - ја сам више човек но ма 
ко од њих, и више но сви заједно. Човек будућности 
може, кад то треба, да носи и кажу садашњостя. Ја ви
дим преко овог тренутка и овог неопходног војнячког 
тупог система ·субординације на снази, система који је 
тако унаказио Петра и толике друге, Мића ВИАИ људе 
какви ће бити. Он је свестан потребе да у Партији вла· 
да дисциnлина која понекад гони да се прогута језик и 
преrризу сопствене речи, а с њима и понека луцидна 

мисао, али сматра и Aa/De да се већ сад треба припре
~ати за тог новог човека, и бити нови човек, иако су 
ЈОШ времен~ стара и људи, чак и добри борци, најве
ћим делом ЈОШ уве~ сопствени прадедови. Човек је, по 
природи свог постоЈаља, и завод за заштиту старина у 

себи, али с таквим менталитетом се револуција не мо
же отерати да.Аtе од првих корака и решеља непосредних 

захтева. Њу треба довести до краја, где тек почиље 
њен прави смисао и права лењинска лепота. Без новог 
човека немоrуће је прећи прве њене бране. А ја сам је
дини ме15у нама тројицом, нама шесторицом, нама сед
морицом, једини свестан тога. БорЬе и Петар мисле да· 
сам nодвалио, лаrао, зајунио, да нећу да признам де
~ократски централизам, да дивљам, а у IШтању је нешто 
Једноставно; снага новог човека да се одупре свакоме 

и свима који не мисле исК/I:Јучиво интересима борбе. 
Борће и Петар негирају улогу личности у историји јер 
ме се плаше. Они хоће да ме присиле да се покорим ли
·иији свих њихових мањих отпора и покрећу аутомате 
већине. Кратко је то за мене. Ја слушам само rлас ре
волуције. Нека им изrледам због тога и недоследан. 
Доследност. Као да је за мене икад био у IШТању само 
мушко-женски морал уоnште. То ће се у будућности 
псставтати друкчије. О деци ће тад брииуги друштво, 
а жена, равноправна, неhе мешати љубав и нељубав: 
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новац. амбицију, таштину, 'Ч'уштвени утлед; волеће 
просто и снажно. Проблем КОЈИ садржи Вековиhев са~ 
тиријазис није морални проблем у том смислу. Ја сам, 
на часну реч и сасвим поштено, равнодушан. nрема то
ме. Да, али сад, после свега. Ј vче ниси био~ -Ни данас по 
подне. Али не због мог неког начелног става. Ја сам и 
тад гледао на све то с тач~е интереса. Она је релативна 
јер и њv условЈDују тактичке мере. 

Мића је знао да тај свој аргумент којим се правда 
nред замиш~оеним БорЬем, дугује баш Борћу, ~и то 
му није више сметало. Ни замиШ!оеном Ворћу КОЈИ му 
као рече: 

- Лажеш. И то себе. Јер се истина не мери речима 
о њој, него делима за њу. Чиме доказујеш да не смат· 
· раш дезертере твом сваки мушко-женски однос? 

Чиме? nитао се Мића. 
- Morao бих навести nримере! 
- Али они не доказују да си био равнодушан. 

Сматрао си 1ИХ за своју слабост, одступањем од пр:и.н~ 

циnа. 
- Био сам врло 1\tЛЗА, иеnрекал,ен борац. 
-А сад? 
Шта је сад? Не мислим лн тако nред опасношћу ис-

К!Dучења, самоће. 
-Зашто самоће? 
- Зато што мислИ!\t у функцији победе. Ј е лн то 

право? Није? 
Тишина. Напољу. У њему. 
Прошло је девет сати. Никад још није отац тако као

но дошао кући. V лице су сасвим оnустеле. Над Мићом се 
затвори прозор. Из стана на спрату не доnиру гласни 
разговори Маринковићевих. Прозори су затворени, за
весе спуштене. Маринковићеви, КОЈИ се будни увек сва
);ају, ћуте, значи сnремају се да одстрепе још једну ду
rу, окупациоиу ноћ. Тишина. Једини звуци: шумови но
ћи, тамна струја. Од Калемеrдана - ретки цвркути, од 
Дунава - далеки крекет. А ускоро ће их надrласати б~т 
чизама патрола и тихи, опрезни кораци бораца. Знао зе 
напамет окупациону ноћ у којој полиција, војничк~ 
патроле и борци једини не престају. Ови што неће, они 
што им не дају, ови који неhе да се неприја:ељ овде 
одмара. Интереси који држе и nокрећу ПартИЈУ за ње-
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ra су увек били иајличиији и иајопштији мотиви дело
ваља. И сад и јуче. 

НикО не одговори. Гласови су замрли и у њему. 
Г де ли је отац? упита се. Не може он ту да чека ду

rо још. Има nосла. Мора да ·сврати ..• Камо?. Мора да 
види шта хоће Аиа Ворћевић. Мора. Треба видети у сва
ком случају -шта хоће! А nосле ће отићи у пекару. Мож
да ће БорDе и Петар ноћити тамо. А ако не, онда ће ... 
Не. У пекару ће. Треба да им објасни све. Да их натера 
да мисле и живе интересима борбе. Иначе не би имало 
смисла бити оно што је направио од себе. Дабоме. Ово 
је његов дан. Његов велики дан. Он јесте то што јесте 
баш да би у таквом једном тешком часу кад су остал~ 
без везе, могао да nросветли другове који су добри, али 
недовољно уздиrиути у см и сл у иовоr борца да би схва
тили интересе и само .интересе. 

С Дунава је доi?ирао стањен смрад плићака, а ту, 
у сенци кестена, НИЈе могао да остане још дуtо~ уштап 
Је и тек што месец тамо негде на Чукарици није скочио 
из места. на кровове града. Није волео месечину, а пре. 
досећао Је као пас. Смешно. Хвалим се. Не nредосећам 
ја, сеhам се како је било синоћ. Једва сам дошао до ку
ће. ·сем тога, и небо постаје nрозрачније над крововима 
шт~ оу у дивљем нереду најашили једни на друге, као 
да Је сваки од њих димњаком, као десном руком, ухва ... 
тио суседни за косу црепова, а левом себе за ребра зи
дова, па чупа себе и њеrа увис, и сам кидан из земље, 
и сам дохваћен тако руком суседног крова, који су та
коЬе вукли из теме~оа кровови над њим. Као да је сва
ка зидина, свака кућа хтела да буде виша од себе. Је 
ли то закон овоr града? Судбин;:t? Или илузија? Не само 
рушевине, не само партеруше, и највише зграде су се 
понашале nрема себи и другима с истим nрезиром пре
ма свој~ј садашњ?ј ви~~ни, имајући у овој бетонској, 
ЦИГЛаНОЈ И камеНОЈ СВОЈОЈ свести слику будућности ШТО 
ће једном можда бити: nерсnективу вертикала. Под ме
сецам, још невид.-ъивим, све је постајало ломно. Све 
ломније. Бетонске куће nочи-њале су да се чине меке 
као сенке, а кровови - без отпора, пихтијасти. Небо се 
све више растакало и добијала пригушену прозрачност 
мутног стакла иза кога rори свећа над далеким одром. 

А ту доле, у тунелу улице, владала је још пустош 
ноћи којом су почели да одјекују кораци nрве nатроле. 
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Њен се бат уда~оавао забијајући се у све дрвеиије ткиво 
таме као ексери у чамов сандук. Но Мића је био радО<> 
тан. Радостан, али и оnрезан. То је њеrов дан. Дан H<;>Bor 
човека какав је постао. . . 

Мрак. Обаэре се: мрак. Л ипак, !Н кроз мрак назира· 
ле су се филарете ограде ВаЈНетове куће преко пута и, у 
М1У вртића, ниска зrрадшtа с кровом натученим на очи 
оба прозора са спуштеним завесама од органдина и сак· 
сијама босиока на первазу. Мрак је остајао мрак, а ви
део је. Напамет? Сећање? Тихи, једва чујни шумови ди· 
зали су се с тла и клизали преко тог напетог бубња уm
шане земље не мешајући се ни са чим. Тишина је оста
јала тишина, а шумови (бат који се rубио, далеки кре
кет жаба) остајали су оно што су бИЛ!И не тоnећи се и 
ие растварајући се у мраку као што се ие би раствори
ла ни коцка шећера у шећером засићеној води. Била је 
то тишина ноћи сита себе. Али тад изрони месец на за
мршено испреnлетаним оџацима кућа. Изгледало је као 
да је изашао из npece: раван, изrлачан као леЬа кошу .. 
~ое испод пеrле. Мића га је гледао како се диже не зна .. 
јући још сасвим шта да ради, камо да оде, .неодлучан 
и исцрn&ен. Чинила му се да је одједном пошао уна .. 
зад, низ време, м nостао оnет дете. У руци држи крај 
жутоr, светлог канала, танкоr я седефастоr као живац. 
О тај је канаn везан округли жути змај и он га nушта: 
фосфором nревучеиа хартија. Месец. , , 

Отвори руку, пусти крај канаnа од месечевоr зрак~ · 
Не могу више да чекам! понови загледан у светли и 
шири, већ крав.ъи реп змаја. Морам да одем! Реп је 
дао с месеца на хровове, вукући се преко 
цреnова као да их милује најеженим, 
кама кићанке што се лепезасто отворила и 
сваку своју светлу длачицу у nрозрачии 
мирно nодрхтава милујући једва ВИД/DИВО оно 
да помилује. Само месец- више није личио . 
-облио се, подбуо - глава vтоiLЪеника. ~~~о;:~~~~,,:~~ 
!Н боја - крвава. Од ње је улица дошла 
ким јасним сирупом, осеттивим као нерв, док 
ке под крошњама и крај nлотова потамнеле, 
није, зимоморно дрхтећи од језе, зrрчене око 
кестенова и липа. 

Миhа извади нотес из џепа, одлучио је и:о~~~~~ 
не чека више. Напи.саће оцу: »Не сnавај код 
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је доста. Цеду.ъом ће увити кваку ку1!них врата м отац 
lie разумети. Учиниће што може. 

На страници увек чистоr нотеса (мада већ двапут 
тањег но што је био кад ra је купио) написа шта је на· 
умно, откину пажЈDиво лист и поDе иэме15у АИПа према 
кући. Одједиом застаде и задрхта. 

Пред њим, на двадесетину корака, нзмеDу зидова 
пол уnорушене куће, под месец ом опет белим и седефа .. 
сто опалним као рибти мехур, опази девојачки профщ 
необично чистих линија. МесеЧШfа је напудерисала ·ИВИ· 
~е те. мале, округле главе што је избила из таме. Дотле 
Је НИЈе видео. Ко је то? Шта тражи ту? Но мрак се пов
лачио као осека .и све дубље откривао на том жал у бе
лом од 7Бетлости тај чисти, прецизно ~вучени лик, који 
се ПОБИЈаО уназад; за профилом се ПОЈави врат обао каQ 
бел утак па торзо, све до струка ухваћен у м"ек сноn ме
сечевог фара. Девојка се као хипнотисаиа извлачила из 
сенки, забацујући се полако., Миhа осети о чему се ради 
пре но што је разумео шта је осетио. Било је у укоче
ности тог nов~чења на светлост, ;к?ја би IИ:Оо 
иако продрла у Језеро таме, нечеr притаЈено уnлаш& 
ноr, а. страха Шiак није било у црним увојцима ни у по
лузат_воре:ним очима које су опчињене rледале у мрак. 
Девојка Је вероватно седела на виду или на даскама 
нешто узА~'!~ ТИм над земтом, али месечина ј о ш није 
стиrла да ЈОЈ осветли бедра, кукове, зато је изгледала 
Мићи као да лебди. Као да њену свежШ:Iу и младост 
није морила rравитација. Иако се није мицала, то њено 
немо, као тамом хиnнотисано эатурање имало је нечег 
?А балета и нечеr од оне старе романтичне rравире коју 
Је видео иа зиду Вековићевоr nредсоб.ъа. Али тад уочи 
и он~ 11!-то је већ слутио само. Мушкарца. Као да пуже 
к ЊОЈ, Једна друrа rлава свечаио н споро nроби обруq 
таме, изнесе на светлост друrи торзо, мушки. Надносио 
се над девојком ·КОја је продужавала да се спушта на· 
rињући се уназад, чинећи већ један немоrуће оштар 
угао с даскама на којима је седела. Полеrла. Мића од
мах nреnозна профил дечака nод белим тушем светлости. 
СП!ооштен, крив нос, црначке усне и ситна уска rлава 
сва у иеукротивнм, раэбарушеинм чуперцима - Бојко. 

С њам је то хтео јутрос да бежи у свет - до Врњаца. 
И не паде му ни на крај памети да их ма збоr чега осу
ди. Али нису лобеrли. Шта је са доследиошћу? Девојка је 
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~ећ додирнула ,лећима невиД!оИВИ зид на .ком је седела~ 
ИзмеDу њених усана које су се отва·рале као дубоке ча· 
шице бледе перунике и отечених усана Бајка разда.tьШiа 
се смањивала с неком меком, тихом неумитнqшћу. · 

Опет 1оубав! помисли Мића, неразгов·етним осећа.о 
њем пркоса, отпора. Но у иСm мах разабра оnрезне ко
раке. Ветар који је пред смирај сунца легао, а после се 
опет дигао, сад је безво1оно и лењо чистио ваздушасте 
облачиће испред месеца који се пео небом исnра,жње.. 
ним, без звезда. Окрену се и преста да мисли на оно 
-неразговетно у себи. С места на ком се налазио, могао 
је да види само један део улице. Кораци су долазили иЗ 
релативне уд8.ЈЬености. Стајао је сад у сенци двоструког 
јеловоr стуба с чијих су окрњених чашица горе, висиле 
болесне власи извијене, експлозијом откинуте- жице. 
Двојица. Двојица су то корачала. Сувише опрезио за 
агенте, недово~оно опрезно за остале. Мића погледа на 
сат. Пола десет. 

Кораци су престали да се чују пре ио што је успео 
да вщи 1оуде. Помислио је: - Отац! Али после је тек 
разабрао да су то двојица. Сигурно станују ту у улици. 
Да је отац - био би сам. Мића се окрену опет великој 
ауреоли месечине у којој су се помешале главе девојке 
и Бајка и nловиле низ водоnад њене nокрет1ои-ве, живе. 
косе. Кораци се иису више чули. Двојица из улице? Ниш• 
та он не жали, њеrов је живот био оно што сам хтео 
да буде. Мића погледа низ улицу. Тишина. Никог. Бојко 
је још балавац, тек је узео шеснаесту, а ја сам у- шес-о 
наестој завршавао приnреме за ово што сад .радим. А 
то што Бајка ради? То Бојково, то иза њеrових лeDai 
врло важно. Као да и то није могло да буде њеrов ЖИ· 
вот, да је хтео. Али није хтео. Знао је за лепши и при
влачнији живот. О, не тешим се ја. Кад буде хтео, уза-· 
браће ХИ/оаду по1оубаца, не један. Али засад му не трЕ>• 
бају они. Требали му или не, време пролази. Он је ово 
своје време поКАонио другима. Постао је оно што је поо
тао, а то је лепо и дивно и Бајку никад неће бити тако 
леnо и дивно као што је мени. Ох, не пати он, није ни
какав млади Вертер, не жали. Поmубац иза њеrових ле
Ьа мoraQ је биm његов, он га је поклонио ту дима. Па ·и· 
Бојку. Лепше је и теже бити револуционар. Да се ја не 
борим, ти не бн ~оубио своју Десу. Требало би да 1оубав' 
ници буду захвални борцима. Ми се ОдРнчемо свог npa-
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ва IНа загрmаје и пољупц:е које сваки створ. добија са 
животом: Али ја нећу '!огннути. ~ад борба престане, ои
да ћу н Ја .•• Наћн ће ЈеднУ девоЈку н једну месечину н 
некакве даске, ши траву. Више и не треба за то ... а 
дотле ... Ех, не треба ставкги цеду ту на кваку ... Могла, 
би имати неприлика тетка Мара. Рећн ћу Бојку да ка
же оцу ... Бој ко ће ми то учинити. . . · . 

Иза њеrа је све још било тихо. И он се изненада 
yrmтa немају ли те две помешане rори.е усне nодуџа
ћене двема доњим уснама, у часу док иэвлаче једне из 
друmх све сокове задовоА:tСтва у интензивно бледој ау
реоли· месечине, већ СЗА све за шта се он бори? 

И оно што бива? 
Али пи.тање оста у њему забодено као врх шестара. 

Одговор не доби ни од себе. 
Они не знају за увреду окупације, за rорчину не

слободе и стрепњу н крв што се лије. Онн су заборави
ли на то. Они пливају у срећн. А ипак ... накострешене 
патроле већ крстаре градом и иза затворених прозора 
1оуди цепте н премиру, на Јајшщима се већ копају раке 
за ноћашњу сетву смрти, на Бањици таоци цвокоћу и 
цвокоћући врше притиске над собом да би погинули као 
1оуди, nркс:х:но и храбро. ~ојку и његовој девојци све је 
то сад свеЈедно и окупација и терор и Недић и партизан

скз борба и диверзије илегиаца. А то је ружно, себич
~о. Они се мубе. Они се ~оубе. А ја? Онн се ~оубе ... Од 
Јуче само гледам како се двоје :р: двоје и двоје љубе, 
1оубе. И ништа. Борба тече да1ое. Бн му јасно. Љубе се, 
а то ra вреDа, то неnоштовање према онима који гину. 
Па и према њему. Зашто непоштовање? Шта би могли 
неборци да ураде лепше и боmе? Да помогну? Па они 
су неборци. Шта, дакле? Тад осети да је у питању и 
нешто друго. Али шта је с оцем? Погледа низ у.лицу. 
Празнина. 

Ј а rинем, мучим се, а они уживају место да нам по
могну да све то што пре престане, па да и на моје по
љуrще доЬе ред. Ипак, није могао да плане. Ни на себе. 
Преиэмучен је био. А и радостан и поносан. Ни на Бој-· 
ка и Десу с.е није ~оутио: Премлади су били, прелепи. А 
онда. . . ~ИЈ е тачно. да Је љубавницима свејешо. Није 
ли му Бојко рекао Јутрос да хоће. да бежи у свет? Зар 
би бежао да му је ту добро? То његово маштање о бек
ству представ~оа критику окупације. Неефнкасну. Заш· 
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то критику? Не мора да је критика. Младићи су бежали 
с девојкама и пре окуnације. Збоr родитеља се бежи, и 
ко зна све Збоr чеrа се не бежи. Па зар ја да рудем 
онај од кога се бежи? Ја који зовем све /dуде себи?· Ни
је тачно. Побећи данас с девојком значи побёћи од оку
пације. Ништа друrо данас.· Окуnација је својим дуrиi\4 
канџама и дуrим ножевима засекла и раскрвавила де

цу, али и родитеље. Нас који ра!;амо мечке: будућност. 
Бојко је још премлад да све то схвати, ми схватиће, и 
кад чује да је Мића изашао, разумеће да је једини свет 
коме треба да добеrне - свет борбе, свет за који се 
Мића залаже и, залажућ:и: се, нема потребе (то је: нема 
потребе, ни времена) за љ.убав која изолира парове од 
света по..ьуrщима којима нико досад није уништио не
пријатеља. Месец се сад чинио нежан кво дојка. У ша
ку да стаяе. 

Све јачи, али још увек топао ветар котрљао је веh 
низ месечином просветљену ноћ, бачене јутарље нови
не, љуске и лањско лишће што се сnоnщало, застајала 
без моћи и, подухваћено новим млазом ветра, нестајало 
низ улицу заједно с хартијама, rшкавцима, прашшюм и 
осталим оrnацима rрадске флоре. Мића поrледа Бојкв 
и девојку који су лежали као мртви у непомичности 
:којом оу nомешали себе у својим сенкама под месецом 
који их је славио. ОдскоtШВши, месец допре до једног 
ускоr облачноr спруда, чији се руб (чниило се Мнћн) 
запени од сребра и зrусиу, али оста непродуван и забо
рав~оен као мр...ьа некаквог \Малоrра.Ьанског заостатка на 
небеској чистини. 

Окрену се уплашен. Ништа. То јест, са улазних вра
та куће тетка Мара је зазивала еш~а. Она се држала за 
кваку као бродоломник з~ појас од плуте. 

- Бојкоооl - одјекну nоново њен тневни rлас који 
се заrрцну. Не излазећи из сенке, сад ii'\Щiћe но раније, 
Мића виде Бојкв како помаже девојци да се пребаци 
преко нискоr зида у двориште суседне куће и махнувши 
јој неколико пута руком, окрену се да се одазове мајци. 

Онда no!;e. Право према Мнћн. 
- Пет! - учини Мића. 
Бојко ra препозна и застаде пренеражен. Али чиы 

.&.оће до ·речи, шапну застрашено: 
-Горе су! 
- Аrенти? Знаu. 
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Miiћa му брзо објасни да треба да сачекв Жику.-
1 а то не могу више, доцкан је! 

Није му рекао да се боји да је Жика ухапшен. 
- Ја нисам знао да ... да ти ... 
- Свеједно. И рећи ћеш му да оде како зна чика-

.. дащ.r или теткаwБоси. Нека код куће нихако не спава. 
А ја ћу ra већ некако ..• Некв не брине, тако му реци. 
- Разумеш? И ником ни речи. . 

- Аа! - потврди Бајка и atm му заиrраmе, окруrле 
и светле као два месинrаяа дуrмета. 

Мића помисли: помаже. Пристаје да помотне. Ннје 
дезертер. 

- Бојкооо! - заваци још једном настојница, очај
во овоr nута, мање rневно, сузније, мноrо сузније но ма
лочас. 

- <:Јдазови се и иди! - рече Мића, уверен одједиом 
да му Је отац задржан као талац. Док мене не ухвате. 

- Ево! Ево ме! - рече Бојко и прејури преко ули
це, а Мара ra дочека поново ...ьута: 

- Г де си досад, битанrо? 
- '!\' са!", мама! - стаде он пред њу. Мића чу ша-

мар КОЈИ ОДЈекну као чудни меки nуцањ. 

- Шта си радио у мраку? - викала је Мара. 
-Шта сам радио? Мислио. Часна реч, мислио сам. 
Она га удари туnо: по мишици овоr пута. 
- Мислио? Код куће се, манrупе, мисли! Не мисли 

се у мраку. 

Бој!'о је ућутао, а Мара, као да је заборавила да је 
ПОЛИЦИЈСКИ час прошао, да агенти чуче пред Рановиће-

вим станом на четвртом сnрату, иаваљивала је све бешw 
ље на сина. 

-А на шта си мислио? :- викала је избезум...ьено. 
- Мислио ... мислио ... 1 - nоче Бој ко детиље nлачw 

но - и мислио сам на господина Вековића и господина 
Рановића и све ... 

То освести Мару и њеи се rлас учини Мићи одобро
во...ьеи кад нареди с некаквом rрленом влажном стр~; 

rошћу: • У лази!• Она је била од људи који не мељају 
брзо расположеља. 

-Улази!- рекла је поново. 
Капија тресну снажно за њом н кључ се двапут ок

р~ У брави. Опет ТИIПИНа. Требало је .да 11<рене. Али 
НИЈе моrао. 
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Најзад! Кључ се опет окрену у брави, врата се от
ворише и Мара nротури главу на улицу, погледа лево ·И 
десно, и њена глава, заокруживши уоколо, поново се зи

моморио увуче у оклоn врата. која се затворише~ Али 
""'VЧ се не чу овог пута. Могао је да буде, сигуран да 
\le Мара сачекати Жику и склонити га до јутра. Можда· 
отац и 11ије ухапшен. И узалуд се гризе. Можда се за
дрщао код неког познаника бифеџије, и, уверен, да му
је син веh изашао у шумце, дозволио себи да се оnије. 
И остао тамо. Није му се долазило кући, где више н~ 
ма коrа да чека, на кога да се ~~::tути, због кога да брине 
и м се секира. Кућа није кућа зато што се у њој живи; 
она је_ зато што се у _њој чека муж, СИiН или ма ко драr 
и мио. А живот? Није ли и живот нека oiПIIТa кућа у ко-
јој се сваког дана очекује оно што се неће дочекати?, 
ЖиК!<Иа филозофија! Еј, стари! растужи се Мића .. Го
тов си! Убиће те. За тебе, Жику Рановића, кућа је из
губила сваки смисао. Завршен је живот који је за тебе 
последљих година био ритуал дочекивања сина у дугој 
спаваћој кошути, с буАИАником у једној и свећом у 
другој руци. Завршене су ћутње и шnијунирање синов
тевог лица с кога отац никад ништа није прочитао. СвР" 
шено је са сваћама које су значиле све Жики: смисао. 
Отац се више никад неће вратити у стан. Преселиће се. 
Све би га у њему подсећало на сина ког је покоnао као 
и жену што је сах:ранио. Али тад је остао у истом стану. 
Имао је с:ина, разлог да мисли на жену. Но шта би сад 
радио у толиком стану кад -нема живог сина да га под

сећа на њу, коју он чека, у С'l'Вари, дању и ноћу. А пов
ратак? Мићин, победнички Повратак? 

Ослушну. Немогуће. Опет су се чули кораци под 
дојком месеца. Само много опрезнији. Не, агенти тако 
не иду ни кад се шуњају, ни кад се уплашени привла~е .. 
Они обично иду средином улице кЭ.о и патјюле. ОШI 
уопште избегавају да се ноћу крећу пеiпке, сем по изУ
зетном задатку. Обично пролазе у бр~им мерцедесима 
и обично их је више од двојице. Мића стегну дршку pl>-. 
волвера. Кораци се нису више чули. Колико је пута већ 
пуцао на агенте који су с почетка били неопрезније си
гурни у сТрах ·Који су за.давали у заједници с немачком 
Qружаном силом. Из мрака би блеснуо хитац, аrент бИ; 
пао и - НШIIта. Само глуви -трк ~Лаких tкорака: борца 
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преко рушевина шкршхавих од· срче. Али ко то може 
сад бити? 

Мића одједном сину од раДости и заборави да мис
ли о оцу. Можда су то другови, повезани с nартијски..'\~ 
форумом. То значи - добити везу даtое, потврду за nра
вилност свог става у ШIТању Вековића. 

Хтеде да појури к њима, али се не помаче. Мислиће 
да је агент и убиће. га пре но што схвате да је он друr, 
Стресе се. Бити убиЈен од.другова! Од својих! 
. А кораци. Опет кораци. А ако то нису друтови? Ако 
Је то заљубтени пар који и не зна да је закаснио. Који 
ништа не зна. 

Опет? Шта је то с њим за последљих 24 сата? Шта 
му се стално намештају пред очима · заrрљени парови? 
Прогони ли га то љубав? Је ли то Љубав добила манију 
гоњења? И зашто њега да гони? И куда? У Радничку 26. 
Нема разлога. Али иије то љубав. Не љубав. Ни љубав
ник. Свеједно. Непријатет њега гони. А таван, а Ка· 
лемегдан, а порушени зид, а улица са,д? Не. Нису оно 
муба~ници. Они се не боје и кад се скриаају. А ови 
се боЈе. 

»Сфесте«, рекао је војник. девојци. Сви сте блесави! 
Сви су љубавници блесави. Наиће ли патрола, покосиће 
вас заrрmене. Смрт вреди колико вреди. Али од свих 
смрти, можда би најлеnша била у заrр>Ьају. Шикнути 
загрљен, умрети као у сну. Тако је уснуо војник да је 
умро лепше ио на бојном пољу. »Сфесте«! Мића се npl>
кope. То је због месечине. Живот није сан! прекори се. 
Ни погибија. Ни сфесте. Живот је борба и будност, буд
ност, будност у борби. Кораци. Тад их виде. 

Преnознао их је и обрадовао им се. Али прво се ра
зочарао; очекивао је непознате борце који би ra можда 
одмах повезали, али овако.,. Но онда осети радост. 
Зн~чи долазе му као другу. Не мисле да је ... да је ... Ни 
обЈективно неnријатет не мисле да је. Не оставтају га 
самог. Аолазе да му кажу да увићају своје заблуде. 

- Кс! Kcl- учини Мића и Петар се сави и окрену. 
Револвер му севну у руци. 

- Ј а сам, Петре! - рече Мића и помоли се !ИЗ 
сенке. 

- Тебе " тражимо! - рече Петар - дај нам од
мах везу са својом rрупом. 

-Зашто? 
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- Шта би ти урадио на мом месту да си одговоран? 
- упита Борђе шаnатом. 

- Шта? Напао у пет н четврт. Најдоследније~ То 
је најчовечније и, револуционарно, једино. _џоrуће. 

- Најдоследније? - упита Петар -·о томе немаш 
права да говориш. НШIIта Ти ниси бољ.и од мене у пи-
таљу доследности. . . . 

Мића заста као погођен. То су биле речи коЈе Је 
приписао Петру пре пола сата кад је доказујући себи 
да није сам, дијалоrизирао у мислима с њим и БорЬем. 

Али уто се с треском отворише врата Мићине куће 
и два агента изјурШIIе. Зачу се звиждаљ.ка. 

- Држ'те их! 
Петар га погледа бесмислено и прескочн за БорЬем 

ниски зид. Мића хтеде за њима, али није више могао, 
агент опали у њега с петнаест метара и промаши. 

Бежећи право пред собом, Мића чу nоново пуцљаву 
н реске, љ.утите звиждуке метака око rлаве. 

Нећеl Неће ме убити. Не смеју. 
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Гледајућн се у огледалу, помислила је одједном: 
требало би да се фотоrрафишем овако гола. Све је 
женско на мени. Пролазно. Сутра ћу набавити филм 
за моју лајку н сликаћу се пред огледалом, данас не 
могу да изађем. Упалићу све сијалице. Друго је данас, 
ја ћу Мишицу да васпитам за будућност. Да буде жена 
каква треба бити, какве ће бити жене једном. Знаће 
нешто одређено, и то ће знати до дна. Нећу да је повр
шна... Имаће професију. Макар и учитеtоица. Али не
ће бити ништа пасивно: продавачица, дактилоrрафки
ња. И ништа ероТско - балерина. Хоћу да је човек и 
да воли мушкарце уз све _остало, као што мушкарци 

воле жене. Прво је посао, а tоубав је на другом месту. 
Нећу да је таква, да пати, она ће бити увек мала, не: 
ћу да је ишта у животу боли. . 

Она је гледала себе у огледалу и видела се, али Је 
малу MШIIiщy замИШЈоала јасно као да је гледа у огле
далу, Мишу с плавим очима, са светл.осмеDом косом, тр
шавом, а свиластом и :меком, дРУRЧИЈОМ од њене наран-
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џасте, пламене, и, yoiПIIТe, М:ипnща ће бити друкчија, 
запослена, а ипак само моја, себично и пакосно моја. 

ВидеАа је, гледајући себе у огледалу, како Мишица 
расте, како полаже испите, завршава студије н како у 
једном лаком, светлосивом костиму, у црвеној блузи..: 
ци чија се краrна само назире (толико је прозрачна), 
како Мишица у .меким сандал·ама од светлосивог ан
тилопа. одлази први пут на дужност. Она ће имати сво
је з:utослење, а Шiак - .. лепотица. Убијаће се ради ње 
колеге и неколеге, и Миша ће се једног дана удати, а 
можда и неће, волеће без обавеза и баналности колико 
дуго буде хтела да воли, али ће увек бити моја. То је 
једини начин да и њега имам стално уза себе и да га 
натерам да буде само мој. 

Нема га. И не вреди више чекати. Доћи ће кад 
могне доћи. Он је заузет страшно важним стварима. 
Али ја ћу зато себи ипак да родим Мишицу. А>убичасте 
очи. Светлосмећа, мека, тршавосвилена коса и набубреле 
усне. Лепо је бити жена. Никад нисам била тако срећна 
што сам жена, што могу да стварам и да својом буду
ћом малом МШIIом пркосим, стварам, свету, себи. свом 
миру и лудилу, свему: болу, смрти. Јер нећу више да 
живим са болом. Шта ће ми самој ово жуто сунце од 
руба до руба, од врха до дна, те собе, те тегле пуне 
слатка од белих трешања. Створићу малу Мишу. Хоћу 
да се сутра сликам. Али кад је радим, она ће бити увек 
уз мене. Нека само иде за својим важним пословима, 
нека га нема по цео огроман дан, па и недељ.у дана нека 

га нема, не мари, ту ће бити мала Миша, а она је моја, 
зависна од мене. А кад она одрасте и буде лепа, лепа, 
лепа, онда ће и обичан бик, а не отац постати горд и 
мали и зависиће од мене. 

Ана се ·насмеши тужно. Рачунам! помисли прекоре
вајући се и обуче собну хаtоину са широким тричетврти 
рукавима. 

Ј а сам ипак разум, помисли, али разум под којим тре
ба стално одржавати ватру. Ако не мислим, одмах по
лудим, постанем неурачунљ.ива. Недостаје ми чуло ср~ 
дине, мира, тупости. То је зато што имам сувШIIе енер
гије, маште, уnорности и снаге којом умем да желим 
оно што желим, луће но што се може н сме кад се не 
зна да ради ништа корисно. 

Све што сам науtШЛа да радим, то је нешто неnлод-
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но и неважно, .нешто што се може пре:кинуrи у сваком 
тренуrку без штете по икога. Опрости ми. И зато сам се 
одлучила. Хоћу да будем корисна. Одлучила сам се. да 
то будем у rраницама које су моје. Али и у 1оудским, 
то је највеће стваралаштво. ·Она ће бити плод погледа 
који су се сударали и нашли у огледалу Вековић.ев<?r 
купатила. Главе су нам се додирнуле у огледалу КОЈе Је 
од живе, живе као и живот. Отад је npoiiiAo милио~ 
вртоглавих сати и IИСТО толико дана и ноћи и исто толиrко 
милиона година снега, сунца, зиме, КШliа, пролећа, ро
се, облака и свега, и ја сам јутрос над ушћем тражила 
у забуни пред собом каменчиће који би личили на тебе. 
И бацала сам их у реке. Зато што ниси дошао, иако си 
толико мој, у мени близак, случајан, у журби, у нестал .. 
ности струјања, а сталан као ушће. Ти имаш посла, теби 
је време драrоцено. А мени? И ја сам време, и ја· сам 
драrоценост времена које пролази и прети ми недола .. 
жењем и мимоилажењем. Ја ие знам глас којим ћеш ми 
се огласити, ми још нисмо ни реч реКNИ, али већ чујем 
rлас мале Мише и знам све о њој. Не страхуј, ти нас 
не мораш волети. Ниједну од нас ие мораш волеm. Са
мо до15и. Отећу ти је, упићу је, унети, прогутати, са:крн· 
ти и побећи с њом коју већ желим више но тебе. Она 
ће приnадати само мени. Она је већ готова у мени, она 
је пре но што је и почела да б:шва, хтела. да припадне 
баш мени и хтеће то и кад буде ишла СВОЈИМ путевима; 
Покаэаћемо ти да се може волети и приnадаm и кад се 
има посла и ради и можда ћеш некад жалити што .није· 
твоја, из сујете, јер ће биm лепша од свих жена КОЈе си 
видео својим очима. Ја знам да ти ниси никад погледао. 
како оне гледају кад гледаш јер су твоје. Мушкарци не 
гледају себе, али њене ћеш очи приметити и видећеш 
их не знајући да су то твоје очи. А ја ћу знати. Знаћу 
много •више. Све ћу знати. И овај мој цели дан. И зна .. 
ћу њене набубреле усне и њену нежну кожу и њ~у. 
свилену тршаву косу и имаћу све што знам. Место твоје 
фотоrрафије 11<оју бих ти дала: овај тренутак за посл~;' 
кад више не будеш уз мене. Мала Миша то хоће. То Је 
дивно што те и она зове. То је тужно дивно. То је тако. 
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Гонећи Мићу, агенти су nројурили крај Бор15а в 
Петра. Или их нису више видели. Или су помислили: 
лакше ће самог Мићу да сустиrну. А били су и3а зида 
кад су агенти nројурили крај њих. Борће врати револ· 
вер у појас. Петар - исто. Тад зачуше nоново пуцње. И 
онда- ништа више. Погледали су се. Целим путем до 
оближње кућице Петрове тетке, код које су решили да 
ноће, нису проговорили .ни реч. ~ 

Борће скиде капут у мраку. 
-· Јеси ли га пОзнавао од раније? - ymrra слеnИ!d 

гласом, као превученим неком мртвом кором. 

Петар не Одговори, Борће рече 1\'Морно и mxo као 
да себи говори: 

- Поrибе! Што није прескочио зид за углом? Као 
ми што смо. 

Петар је дигао главу и покушао да погледа у Бор!;а 
Мићиним глатким погледом компур-објектива што је 
направљен да види све, не да су ди о ·Вићеном. 

- Да би нас спасао - рече Петар - окренуо је на
десно и ·навукао аrенте на себе. 

-Мислиш? - упита Борће и рече: -Жао ми је. 
Али то ти је - и уздахну - живот. 

И додаде: 

-Наш живот. 
Петар је ћутао. Бор!;е рече: 

- Био је храбар младић и кад је имао неправил"" 
став. 

-Друг! 

-Видео си? 
-Чуо сам пад! - одговори Петар - сасвим јаоно 

сам чуо пад тела. 

Бор!;е уздахну, загледан у мрачио двориште. 
- А видео он, раскриmковао се у подне пред на· 

ма. И таман, рекох, добро је, а оно предвече, нова при· 
ча и историја. Баво ме однео ако га разумем. Прво ни 
да чује да га изведе, а онда - да га ослободимо. Ја сам 
се још јутрос, сећаш се, nутем до Вековића све време 
питао: »Шта му је? Како један такав другар не уме да 
ствари сагледа политички, са терена неnосредне .користи 

за ствар ... « 
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-Гледати политички - nродужи Борће беэнадно, 
стојећи крај прозора - гледати nолитички значи npa .. 
вити с времена ·на време компромисе, учинити понекад 
н нешто што не изгледа увек најзгодније .. , Али све. то 
исnере и однесе мутна Морава кад ствар_. успе. Јесте, 
свињарија је оно ... оно што нам је испричао. Старог 
би требало да је срамота ... У њеrовим годинама се чо
век не упушта у те . . . Треба имати жену, а не стмно 
око врбе. Што се не жени стари? Али све ... све ... све 
то вЗlоа заборавити кад се помисли на корист коју бис
мо имали да смо ra извели. Но сад ... 

Борће поново преста, 1 побећен противраэлозима у 
себи. Више због њих је и говорио, мање због Петра. 

Али Петар се није слагао вшnе с Борћем да је Ми
ћИ!н nредлог да ослободе Вековића »чисти авантуризам«. 
Пре се слаrао, али сад, можда због Мићине nогибије и 
уопште, сад ће му рећи да се не слаже. Зна он. БорЬа, 
зна да ће се на~оутити, шанути ·и помислитrи да Је он то 

сад за Мићин предлог због малограЬанс:ких заостатака. 
Није зато, иако је тужан. Тачно је рекао Мића да је 
мени стало више од свега да се борим на миру и да ми 
ниједан друг не пребаци порекло којег сам и сам дово.tь
но свестан. Али нисам зато још никад био ни за један 
став који не би био nравилэм. С друге страие, Петар је 
сад увићао да је Мића у nраву, и он би био полтрон да 
nрећути. Он ће рећи Борћу шта мисли, рећи ће му. Ни
је у питању недоследност. Напротив. Мића је видео да
ље од БорЬа, који се увек хвата за најближу карику. 
Извести Вековића, после оне таванске свиљарије, могло 
је Мићи изгледати опасно и због свега што би неприја~ 
тељи могли да нам приреде. Али после хаmпења, отет щ 
болнице, Вековић н:ије оно што је био, самим тим што 
је yxamneн после говора на гробLЬу о ком се прича и 0: 
коме ће се причати. Vхапшен је, дакле, због јавног про
теста против недићевштине, и јавног одбијаља сарад .. 
ње с окупатором, против коrа је позвао народ у борбу 
и изјавио да се саглашује с партизанИiМа и ПартијоN:~ 
Нека штампају изјаве нека·квих праља, нико им вшп..е: 
неће веровати. Мића има nраво. Отшща би била под· 
стрек, деловала би мобилизаторски у највећем степсщу, 
Али у Петру су још деловали приговори које је учшul!!. 
Мићи. Свет не верује Немщша и ие би !И1М веровао ,'1( 
nричу о вешерки и да Вековић није ослобо!Јен и кад не· 
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би, посЛе тога, изашао у партизане. То зна'Ш да им не 
би веровао и да је изашао? И те како. Зар изаћи у пар
тизане не значи порицање овог, одбијање сваке сарад .. 
ње с окупатором? Није то, дакле. Петар је тврдо веро
вао да Мића није изнео прави разлог због кога је прво 
био толико против изласка Вековића, а после толико за. 
У мећувремену - лаж. Добро, уздахну Петар, да нас 
слаже макар и из тактичких разлога, макар и да добије 
времена, мора да је имао крваве разлоге. И нико их 
неће више дознати. Однео. их је Мића са собом у гроб. 

Петар прогута !1/оувачку, поrАеда Бор15а и уnита 
гласније но што је било потребно: 

- У колико ће му сати бити група код Ламартино
вог сnоменика? V пет? 

- У пет и четврт. Зашто? 
- Мислим ••• да би требало сутра ипак отети Века.. 

вића. 
Борће упали светлост и погледа Петра: дрхтао је. 
- А ко то да га изведе? Нас двојица? Како? -

упита тихо и осети да ће да се на..ъути. 
Петар побледе и помисли на Мићу. Виде ra како, 

не знојећи се, стоји као фреска у тренчкоту, прибијен 
уз врата, док он и Борће голи и ... Доће му да плаче 
од жалости. Мића је лишавао себе свега забрањујући 
себи све: девојку, знојење, романе, храну, сан. Живео 
је строже од сваког Савонароле, а nогинуо је тако .•• 
тако несрећно . . . гоњен као пас, Као пас. Њих да спа
се. Њих који су били готови да о њему мисле и најгоре. 

- Ми! - рече Петар - ми ћемо га ослободити. 
- Ми? - дрекну Борће. Не, није дрекнуо. Хтео је, 

али се уздржао у последњем часу и рекао: · 
- Ми нећемо. И тачка. 
- Хоћемоl - инсистирао је Петар - ми и Мићииа 

rрупа. Рекао је да ће му група бити у пет код Ламар
тиновоr сnоменика. 

- Ни мртав. Ни мртва ме нећеш натерати да учес
твујем у тој авантури. Чисти авантуризам ..• 

Али Петар одлучи да не попусти. Био је данас тако 
неnраведаи nрема Мићи да никад не би више опростио 
себи кад не би бар покушао да се искуrш на неки на
чин, борећи се за став друга који је погинуо до краја 
доследан себи. Утолико пре што му се сад чинила да 
је онај nрви, онај nрви-nрви Мићиiн раЗАоr против из-
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ласка Вековића био уједно и онај nрави. Сваки б?рац 
мора да буде застава за себе. И друге. И ако ниЈе. ·. 
онда ·не може на слободну територију. Само ... 

Само зашто онда да га ослободе сутра? 
Зато што је Мића донекле изазвао ВекqЈ;Ј,ић,ево хап-

шење? 
Зато? 
И зато. Треба скинути и последњу сенку с поrину

лоr друга. Ништа више не сме да ynpJoa усnомену на 
Мићу. Али и зато што би ослоб~ћени Вековић nостао 
једна застава више и против свозе во!ое. Свет.ла и ви
сока. 

И зато, коначно, и зато што је Мића то толико 
желео да учини. Желео је имајући своје разлоге. Уто
лико горе по нас који их нисмо дознали на време. Уто
лико горе по нас. И, најзад, Борће не изгледа да ће ису
вшnе упорно бра>ШТИ свој став. 
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Прибијен уза зид, шаком nреко лица npнrynryjyll:" 
своје дахтање, сачека да се rониоци уда.ље; све га зе 
болело; налети од дугог и заморноr трчања, љути ми-
шићи сад су му омлохави·ли и виси.ли без снаге низ кос
тУР- Као дроњци. Дисао је храnаво, тешко а од . задаха 
плићака и оног мучио слаткастог смрада костИЈУ што 
rњију у врбацима, од отужног мириса му~оа и натру
лих .риба бивало му је још теже. Аrентске су IШШТаЈоКе 
одјекивале кроз ноћ покривајући на тренутке својом 
ши!Dатом, парајућом намет!Dивошћу таман, уједначен 
крекет ·што се пружао ниско с недалеких бара. Из пус
тих дрвара и из дворишта утонулих у мрак чули су· се 
ланци узнемирених паса. Повремено прекидајући режц
ње дуг.им, заnенушаним лавежима што су се дизали ду
жином улице, пси су најав!Dивали гониоце. Сад су с.~ 
враћали, кан;да, и трк агентских корака одбијао се од 
те калдрме звучније у ноhи, :као -од огромног непреки~ 
нутог гонга. . :} 

Требало је кренути, наћи неко склониште до зоре. 
Али куда? Најежен од опасности питао се Миhа, обам.· 
ро од умора у тој nролетњој тами још реској од сећа, 

440 

ња на"·зиму. До зоре са·мо. Онда ће са својом групом 
учин-ити веh све што треба, осветити погибију Борћа и 
Петра, оrети Вековића и извести га на слободну терито
рију. А тамо ће све рећн шта се десило. Поштено ће 
друговима све рећи и рећи ће им на крају. 

- А сад радите са мном шта хоћете. Убијте, ИСКIDУ· 
чите. Вековић је ту, ја сам задатак извршио, суДIПе са
мо. Сад знате све о љему и мени. 

А ако ме они ухвате ноћас и ја ra не отмем? 
Не заврши мисао, затресе нервозно главом и рече 

у себи: »Којешта!« А то р"'ече брзо и с таквом сиrурнош
ћу у себи да том поричућом извесношћу покри не само 
последљу реч »Отмем« него и питање доnола, чак нешто 

преко те половине, па страх оста мутан у- љему, ~ед о

реч ен и нечитак. 

Гониоци су продужили надоле, место да окрену 
овамо. Али пси нису престаја.АИ да реже у околним 
баштама. Требало је поћн. Но камо? Како? Плућа су 
му набрекла, хрШiала су, имао је утисак: сунћери nуни 
~ирћета. Душник га је пекао. Убиствено заморна била 
Је малоЧ.ашња трка. 

Убиствена! понови загледан у rрасуту бели;ну nреко 
улице. 

Одлазили су агенти надоле, nрема Дунаву. 
Пси .су nрестај~и и најзад су се см:иtрили. У ти

IIШНИ КОЈа наста, у Једном му се часу учини да разабире 
ниско при зем!Dи nлаз глиста. Гмизале су преко сенки ув
лачећи се у њих и продужавале су, извлачећи се, да се, 
равнодушне и слепе, cкyiiiDajy и стежу преко целофан
ских млечних пега месечине. Али баш тад се, свега не
колико блокова да1ое, у пригушену потку ноћи зари ужа
снути позив, отеrnут, крК!Dав, а. потмуо као да.долази ис-

под сенки, испод греда ноћи, :и:спод даtоине. 
- Овамооо! 
Г л~ изрони на површину и опет утону у таму као 

нож КОЈИ ree зарива у месо што попушта. - Овамооо! 
Танке рендисане притке баштенских ограда као да 

су се извиле од тог. гласа и Мића затвори очи. Страх:, 
колебаље нису смели дуго да потрају; ваЈоало се одлу
чити. Дахтање га је пролазило, а са дисањем што се 
смиривало враћала се rипкост IМИII.IИћима. По друm пут 
их не сме ту сачекати. 

Ипак кренули су овамо •К њему. Испред њих ще 
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штафета псећег лавежа, праћена хаотичном звеком ла
наца који звецкају по баштенском ШЈоунку као ситни 
новац низ камене стеnенице. Звиждуци. Дозивају се. 
Ту их неће дочекати, али куда ће? Стаде се освртати. 
Уто оnази десно од себе, одмах иза клина којим Се за• 
ривала у тротоар ова зграда подигнута пре привременог 

ре гу лационог плана, десно од себе опаэи пол упорушену 
бетонску ограду иза које се слутио дубок простор с не
прециэним талnама мрака индиректно освет.&еним јако 
разблажеиом сирупастом малином високог месеца. Ка
ко да то раније није видео? 

Али покрет ублажи горчину прекора, покрет целоr 
тела. Ишчупа се из тла, помери, nокрену, nровуче кроз 
узак простор иэмеЬу улеглог зида и високог бетонског 
темеља ограде која му је долазила до прса. Два блока 
даље, зацењени лавежи вучјака на шкрrутавим ланци
ма најав.tЪивали су nриближавање nотере. Савијен, скри
вен оградом, бешумно nојури у правцу гонилаца, одво
јен од њих високим темељем ограде и тамом, не тамом 
више, њу је већ nресецао рефлектор мотора. Бректао је 
исnред rонилаца опрезно и лекарски сумњичаво nипка

јући на све стране меким снопом свог фара. Аизнуо би, 
као да су од шећера, зидове кућа у дну баштица што су 
их дању ·коликсrтолико заклаљале од прашине дрвара 

и уг ~о ара честих у том крају. Мимоилазили су се, ·раз
двојени зи:дом, крећући се у правцима противним и већ 
су бука мотора и врева гласова изгубили скоро сву бру· 
талну рескост оnасности, иако је један од заосталих 
војника још јурио уза саму ограду ударајући канијом 
бајонета о храnав, разголићен бетон. Али Мићине старе 
гумене nатике нису га одавале, а сад је већ ·измеЬу ње
га и њих свих била не само ограда већ и барака дрвар
ске ·канцеларије. Кроз њен напола АИЈ'НVТИ wалтер чуло 
се узнемирено дисање будног, али уnлашеног ноћноr 
чувара који је, .ваљда, мислио да је' најбо~ое не видетк 
и не чути ништа од оног што чује и види. Мића обиЬе 
џбунове младе коприве и no15e са иэrриэене стазе према 
кубовима дасака што су мирисале на шуме. Сутра. Не. 
Он је већ данас у шуми. Он удише већ слободан мирис 
смрче, он је у отвореној борби. Застаде. 

Брзо се- умарао, али ипак, мора се напред. Пролазио 
је IИЗМеЬу дасака, талnи и летава сложених у високе 
коцке разбацане асиметрично по том простору иэме))у 
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пластов'а букових дрва, дугих редова метрираних це
рових цепаница, rрабовине на rомилу, ситних суварака, 
трбу~аст"?' котурова nотnале .и огромних брда пилови
не ЧИЈОМ Је ивицом сад газио с неким необраз.ложеним 
мам:утским осећањем сигурности. Из дрваре се извуче 
на доњу улицу, размакнувши овлаш укуцане летве ар

-каnије. Имао је луде среће. Исувише nоуздан у закон 
по~ицијског часа и патрола које су крстариле ·припуца .. 
вајући често без предупре!;ења, газда није држао ни 
штене ни млаћег чувара. 

Од гонилаца ra није вИше делила ширина зида, већ 
ширина блока дрваре што се nружала у дубину од гор
ље !'-о доње у лице. Чинила му се сада и да зна куда ће 
до Јутра и да зна зашто је, одвојивши се необјашњиво 
од БорЬа и Петра, потрчао овамо, у крај бо.&е чуван и 
у сваком случају несигурнији. Прећи ће насиn и наћи 
заклон на поплав.tЪеној обали, а кад сване он ће се већ 
лако nребацити до nарка и учинити оно што треба. Че
тири омучна човека биће потnуно дово~она за то. Само 
да ти пси не лају толико, не одају. Горе се опет стиша
вало све што је мирисало на опасност. Мора да су даш· 
ли до угла и да претпостав~оају да се дохватио доњег 
дела Калемегдана, испод Зоолошког врта. Али а·ко тај 
рундов настави да лаје тако избезуМЈоено, тако ослољен 
шаnама на жичану капију, они ће се зачас сјурити ова .. 
мо. Треба побећи од у лица, потражити опет неко дво
риште којим ће се, као кроз ров, непримећен прибли~ 
жити насипу, поплав.!Dеној обали. Он је познаје добро и 
зна ~ећ где ћ7 наћи склониште до јутра. У оној наnуш
теноЈ дереглији. Или у иасуканој тиквари. Увући ће се 
у њу као риба. Осети необјашњиву радост. Неку мили
ву; као уморан човек који се пружио лежећи У неком 
кревету светлијем, мекшем и топлијем од свега. Али 
мрак којим се покрио као завесом није му дозволио 
да сагледа ништа друго до ту пријатност, непрецизну, 
али узбу15ену, нежну. 

Двориште у ком се обрео било је nоплочаио турском 
калдрмом као и улица; пролазио је измеЬу два реда 
приземних станова од собе и :кухшье, које је својевреме
но Ел~ктрична централа ~одиrла за своје раднике, а 
после Је давала под кирИЈУ свету шареном и са свих 
страна. Радници су, канда, нашли још јевтиније стано
ве или се задово.л,авали лОАузему:ншtаМа које су поди .. 
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зали на Пшпто~а-мали н друrнм оrпnтинскнм ~убриштн
ма, где је било канти, сандука и осталог што Је nотреб
но да се nодигне јефтин кров над јефтином главом. 
Било је тихо у том коридору измеЬу зидова окl:'еч.ених 
шафрански жуто, с још rолуждравим вр~ама ладоле-
жа и слеза који је пузио nривезан натру~им коичићима 
о зарћале клинце укуцане у зид с кога Је отnадао мал
тер. Прозори су се црнели, мрачнији од но~ што је од
једном изгубила прозрачност. Дојка месеца Је за трену
так скрила своје млеко у руно rycтor, кра-:r:коr облак~. 
Ускоро месец показа поново своју смећу АОЈКУ, ситнИЈУ 
сад. Настав~оајуhи да се диже, пожуте, nоста nрозраЧЭ:Н 
ментални лилихип залеii.Фен за неnце неба што га Је 
сисало .и, сисајући ra, ћутке разливала свуд по своду 
светли хладно кисели сок. . 

Неко је дете зaкaill.IЪaAO иза танкоr ·зида, а Један 
мутни женски rлас туп од сна и заrорео као дно лонца 
v ком је кувано ~леко, понав...ьао је несвесно, без Н!Н~ 
флексија јаве, на смрт уморна: 

- Немој више, nребићу те, Јовшtе! 
Пауза. Није се м:ицао. Онда се оnет чуо !Каша&о и 

опет неnромиШЈоени, мусави rлас: »Јовице, nусти ме да 
спавам, пребићу те што каш...ьеш!« 

И учини му се да чује како де:rе с осећањем криви
це сакрива rлаву под јастук да би yrynm.лo iКЗШ·а:Јо и пус
тило на смрт уморну мајку да се ислаза. 

Следећа улица не дочека ra лавежом. Као да се !На· 
лазила у другом граду, без паса. Мића nреће брзо на 
другу сеновнту страну улице и потражи одмах очима 
има ли каква рушевина, налуштено rрадилШIIте, дрвара 
или једно од ових дворишта налик на канале, како бц. 
се, невићен, спустио још једну, ј!)Ш две, још три улице 
ниже, и стигао на ивицу трада што се наслонио IНа об,а~ · 
лу .насшtа, који ra је тако рћаво бранио од ПОfi:Лава~ 
Што пре! Журио се, али не наће то rрло ~раз квадраж 
блока 1И поће десно, даље од Централе, КОЈУ остави за 
собом и неочекивано наиће на кафаниuу. На тротоару 
два реда пустих столова nокривених изврн~~ стали~ 
цама. Али је у исти мах угледао и пролаз КОЈИ ]е водио 
с улице у дубоко двориште нза куће. . 

Двориште није било дубоко колико Је ·МИСЛИО; w~ 
шни капиџик у дну поnустио је под првим притиском~ 
Шкриnнуо је и то је било све. Оnрезно обиће 
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буриће rшва и барице на све стране. Мирнсало је од
некуд на кафански роштИЈо, ШАtИВовmху и скорене пи
кавце у mrкслама. Масни се мирис пива мање осећао. 
Брзо ветри. Али се сасвим интензивно чуло ВИiНО кад 
проће поред решетки nодрумских прозора, хладних као 
знојаве чаше с леденим летњим шприцером. 

Ишао је тако, али му срце нагло затрупка као рег
рут који је изгубио корак. Укочи се. На нежнобелом 
зиду nред њим, преко в~ црних слова: »Собе за 
преноћиште«, преломила се одједном сенка невидљивог 
човека. Чесма је капала полако, упорно. Из штале дес,. 
но чуло се рускање зоби, понеки приrушени удар кorm~ 
та или оно чешање коњских carm: о јасле. Шnедитерска 
кола с ру дом диrнутом у небо нзrледало је да су сnрем
на да упрегну животиље зодијака. 

Човек у кошу~ои nреко rаћа протезао се на прату и 
није rледао своју сенку што је, прострта nреко земље 
и бар1Ща, пузала до црних, ружних слова на зиду. Ко
чијаш? Зевао је отварајући М/оаскаво IllDOCHaтa уста, он~ 
да сиDе низ два стеnеника и, вукући ноге у кожним пре
чанским паnучама, noDe право према штали, путем ·који 
је водио нзмећу бурића, обавезно nоред nодрумских 
nрозора нз којнх је с хладноћом струјала пнјана "ин
ска омама. Мића откочн револвер у џеnу капута. Не! 
Помисли и укочи га. Све мора бити тихо. Све што ће се 
десити биће тишина. 
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Тад ·га човек примети, али пре. но што је сrигао да 
схвати да се то уплашио, викну из свег гласа, отеrнуто 

и продорно: 

-У помоћ! 
Мића nротрча иезадрживо снажно крај њега, изби 

nреко неких цреnова у улицу, појури десно, зави за први 
yrao. Али за њим се већ чула бука мотора, рачлави ја
уци пиштаљки, бат поткованих ципела. То се све ску
пило негде, две-три улице изнад, скупило у један звучни 
чвор и, скупивши се као сто ХИ/оада сударених билијар. 
ских кугли, у један су се мах разлили, раштркали и на~ 
тисли за њим. Јурио је опет безглаво, цикцакајући и 
nрошао је већ трн улице, ушао у ,четврту, а бука је рас
ла. Тек што ra није nоклопила. 
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ТаА примети пред собом велик снв сандук за ћубре. 
Која ли је то улица? Сива мачка искочи као уплашена 
сенка оданде и клизну преко улице. Поклоnац је ста
јао усnраван, дигнут. Не размi!Шiоајући, Мића скочи у 
сандук и спусти поклопац ·који сакри месечеву белу 
до ј ку. 

Пре два ·месеца, исто· rоњен, сакрио се исто у такав 
некакав сандук за Ьубре. 

Али тад је и улаэећи мислио само како да се ппо 
cкyntoe прода, а да им ипак не остави кажу. 
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Лежао је сад у :мраку, на нечем што је могло бити 
блато и лишће пометено с улице заједно с ћубретом и 
балегом, разбијеннм стаклићима, откинутим, сломље
ним гранама, мокром, nр...ьавом хартијом и трулим кр
пама. Све се то nод руком чинила црно, .~оиrаво, Aellloи
вo и смрдело је накисело и натруло. Али није имао куд. 
Тек што је сnустио nоКАопац, наишла је потера с мото
циклом на челу. Његова бела светлост је нашла фуrу 
на грубој нетесаној дасци сандука, nровуКАа се -кроз њу 
као бео лист неисписане хартије и неодлучно задрхтала 
збуњена, nриватна. И нестала. Наnољу су у пролазу го
ворили узбуЬени туди, дахтави од трчања. Делили су 
се на rpyne и одреЬивали правце и место будућег са<? 
танка. Одлазили су неки на Дунав, други ће прокрстарити 
обалом све до Небојщиие куле, трећи ће nрема Центра
ли. Један је од њих изразио сумњу да им је он умакао 
још раније, кроз дворишта и да је oтИIIIao нагоре, пре
ма граду. Тај је nредлагао да се врате и оставе даојицу 
nред његовом кућом. Одлучили су иnак да поЈ; у nрема 
Небојши и Централи и ако га не наЬу нигде, да се вра
те. Отприлике два блока дal'De, залајаше пси . ..!Ьуди су_ 
се у трену умирили. 

- Тамо! Видите, још није побегао! - викну један. 
Мотор забруја и одзврја скачући nреко џомби nра

ћеи трком тудских корака. Два су војника добила иа
реЬење да се врате у улицу Змаја од Ноћаја и да, скри-· 
вени у капији, сачекају његов евентуални повратак. 

Миhа се најежи. Нешто је хладно лежало уз њerat: 
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све време vз њеrа хладно. Сад је одзврјало, одбрујало, 
Удаљило_ се. Зацвокота кратко. Зашто? Остала је и да· 
љ.е та смртна, лешна хладноћа. Аеш? Не. 

З_ашто с~ зацвокотао? nитао се. Он никад још није 
двокотао, НИЈе се плашио смрти, шта је значила љегова 
свесна приnрема неголи навикаваље себе на подноше
ње ;вих количи~;~а страха, свих количина смрти у жи .. 
воту. Зар се НИЈе зато вежбао, борећи се против свих 
слепих нагона самоодржања? 

Хл о 1 • 
адно Је. n<?мисли покушавајући да превари себе, 

~ли т~ х.ладноћа Је nодсећала на _ветар изазван замахом. 
ту је и. смрдело, тру~ело, и тај смрад трулежи треба

ло би да је топа:л. Био Је љ.игав, хладњикав. То није раз
лог да не буде топал. Знао је да није разлог Па зашто 
цвокоће? ' 

Аахћ~м још од трчања малочашњеr, дубоко уносим 
У себе таЈ смрад .и он ме опија, ошамућује одузима сна-
I'У вољи. Зато? ' 

Тад преста да лаже себе. Кораци агената и војника 
нису се више чули. Спасен. 

То је. Да су отворили сандук и открили га иа дну 
У том смраду, био би готов. Пуцао би, али се не би из
вукао, .остао би. Нису га гонила двојица-тројица. Вила је 
?езбрОЈ гонилаца, изгледи су били равни нули. Зато 
је зацвокотао. 

Значи - страх од смрти. Аепо. 
Не! рече себи. 

Све се утишало напољу ,и узнемирена тама у сандуку 
се бистрила и омоrућила му да у наставку трагања за 
смислом с_ебе и трагања за собом увиди зашто је зацво
котао. НиЈе га био спопао страх од смрm, него страх да 
неће извршити задатак ако га убију. Не извршити га 
била би тек смрт. Једина које се стварно још бојао. н~ 
би могао рећи д~ се досад бојао. Није мислио на моrућ
ност да nогине, јер задаци које је данас имао да извр
ши нису били нормаАни, обични, општи. Сваки је борац 
био кадар да уништи камион, убије непријатеља п00о 
та~и ~ами~ заnали штапин или баци бомбу. З~атак 
КОЈИ је Требало сутра да изврши био је други. Qи· је 
оправдавао цео њеrов живот. 

Ослободи ли Вековића и изведе ли ra срећно на 
САободиу територију, он је доказао не с-амо да је њеrов 
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став био правилан. Он је уједно и оправдао себе, своје 
напоре, своју борбу за новог човека. Не ycne ли ... 

Хладноћа као да замахну целим својим мразом~ 
Успеће. Не чују се кораци више. ТишЩ<а је; Остаће 

жив ноћас, напашће сутра у пет и четврТ. Успех. Опра& 
даље свега ... 

А ако се Борће и Петар нису извукли? Ако су ПОо 
гинули? 

Нису поl'IШу ли. Немоrуће да су пали. Мене су сви 
аrенти јурили, .не њих. Шта знаш? Можда су се подели· 
ди. Пуцало је док си бежао. 

А ако су они nогинули, шта си оправдао? 
Мића виде мртвог БорЬа, мртвог Петра. Али то ни

је био крај несрећама које је .изазвао. Шта .ли је с оцем? 
Можда је и он налетео на заседу? Човек је необазрив 
каА нема разлога Аа се чува. Отац их IНема ·ВИШе. Па 
Вековић ... 

Ухапшен. Да. Али све и јесте због њега. Ослободити 
Вековића значило би доказати свим друговима да је 
нови човек нужан, јер само он у ситуацијама као што 
Је ова уме да мисли и дејствује сходно интересима ..• 
И зато не треба кривити никог. Ово је мој Велики Даи. 

Глупости. Борће и Петар су мртви. Мићу проће нов 
талас зиме. После њеrа тек ocem да је крив. 

Мучио, оштро, неnоднош~оиво горко осећање криви
це за све ове несреће које су задесиле друrе. И да спа
·се Вековића не би се опрао, умирио. Отуд и онај цво
кот, ова малаксалост. 

Ко да ме очисти од крви? Све nерионице овоr света, 
-са свим својим хлороМ:, неће ме више учинити белим. 
Место да укинем бол, ја ширим њеrову смртну заразу. 
И то да буде мој први Велики Даи. 

Као мехури саnунице расплинуле су се наде и маш

те. Нови човек! Којешта! Ето rде свршава чистота ље
говог лика! У сандуку за ћубре свршава! 

Још нисам мртав и све је још могуће! помисли стид. 
&иво у исти мах, али и одговори сурово: Одсуство наде 
је смрт пре смрти! Не заваравај се, јадна младићка 
rлупости! Јадна, јадна машто о херојству! Јадни наnори 
да од себе учиниш савршени убојни инструменат! Јад
ни снови о борбеној функционалности твоr живота! Јад
на вера да ћеш једном волети и бити воmен. Јадна бу
дућности која неhеш никад постати садашњост. Јадна· 
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садашњости која никад нећеш битИ слобода. Погледајте 
ме сви: _ту смрдим од смрада. Он ме је једини ноћас 
nрихватио, унео у себе и он ће ме једини ноhас сачу
вати. 

Сачувати за шта? уmпа се одмах, брзо. Сачувати за 
задатак? 

Јасно. За зад~так. А његов ће ме успех Шiак опрати. Он 
ће доказати да Је све што се десило морало да се деси 
и било нужно, оправдано. 

Смрад је већ замирltсао на хлор, ч:И:стоћу, свежи 
бели чаршав, али баш се тад зачуше напоmу ужурбашi: 
кораци. С њиховим ~том Ьубре поврати своју накисе. 
лу, разорну воњавину и Мића се, после кратког леnрша
ња над гнездом, сруши у понор још дубље немоћи. Али 
то беэна.ће са цвокотом који га спопаде, са страхом· којИ 
опет осети (уз стид) нису више изазивали уобичајене 
рефлексе самозаштите. Немоћ без воmе да се брани. 
Пуцаће кад дигну поклопац. Пупаће онако. Из потребе 
~а спасе свест о себи. Не себе. А онда ће бити убијен. Био 
зе v!;iel5eн да му нема спаса. И да је илузорно све што 
му Је падало IНа памет као могућност излаза из т:ИХ 
смртних кл,уса. И б?мбу да баци мећу њих, не би их 
све п~ио. Биће убИЈен пре но што извуче Вековића И 
то га Је курариэира.ло. 

~ npe? Ко.лИЈКо с~ nута пре долазио 1Н у теже ситу
ациЈе. Сnасава.ла ме Је воља за сnасељем. 

Знам! одговарао је себи. Али пре нисам жалио свој 
живот. Па.нем ~· знао сам доћи ће друти борац. Али 
сад ми треба МОЈ живот до сутра. Ја морам да га сачу
вам за задатак и не смем да ra ризикујем у чарки. А то 
ме сазнање м сnречава да се понашам нормално и да ra 
евентуално сачувам. Да •НИје тога ја бих ·као пре скочио 
из с.андука, наnао снажно, збунио их, утекао. Али живот 
ми зе пре требао само за акцију у којој делујем, а не за 
сутрашњу. И сад ми треба, али за сутра, кад ћу оправ
дати ослобоDењем Вековиhа и своје ставове и своје по
нашање ~ себ: целог. Не l>ади се ·о Вековићу. Ј З. сам у 
хштању, Ја КОЈИ осам година живим с ·наочњацима на 
очима свести, да не бих изгубио ншuта од снаге потре~ 
не тренутку. борбе. Ј а сам се и пре су-дарао и бол је 
бо~ео. Али ЈЗ сам се смешио место да јаучем и нИко 
НИЈе знао колико бол боли. Не значи да није nОстојао 
ако се није видео, јер је требало да се не види, треба.л~ 
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борби. Да се покаже и докаже да је њеиа нужност ја· 
ча од свеr осталоr. Да се убеде колеб.ьивци, nривуку 
сумњивци и остали, да би моrућност борбе пост~а и 
љима - потреба, а потреба нужност победе, ~оЈ а _не 
може без крви, без смрти. А не сачувам. ·АИ· се за сут
рашњу акцију, сви су моји -насилни осмеси били лаж и 
све што сам радио била је лаж. Ј а нећ~ бити оно ш~о 
Шiак јесам субјективно,- знам. Сама субјективност НИЈе 
довоЈона. Потребна јој је потврда садаш~ЫЩе; нужан 
јој је печат објективног. Иначе је све што сам хтео са
мо приватни ексnерименат .који сам вршио над собом, 
без последЈЩа, без траrа у свету који се бори за свет. 

Мића трже с rаhењем руку. Те дрвенасте, мокре 
длаке, то су њушка и глава цркнутоr пацова. Не мио
лећи зари прсте у нешто друrо, исто хладно, да отресе 
с ру~е осећање пацова. Било је то улично блато, баАеrа. 
Гадиш се? подсмехну се себи. Значи живиш. Живиш, зна
чи, труДIПII се да се издв<?јШII од тих отпадака. Вековић 
је једном рекао: .Зем.ьа Је отпадак сунца. А сунце? От
падак ,неког дpyror оmатка.« Немој се трудити ~шпе. 
Ти си оно што си: отпадак меЬу отпацима разбизених 
rр.лића боца, rm:каваца, наrњилоr лањ.скоr ~а. ек
скремената, блата, мртвих бЗАегара ко~и су Је~ мртве 
црве ... који су јели ;мртве пацове КОЈИ би те ЈеАН да 
живе .. . 

Хладно, mиrаво хладно. 
Мића се стресе и прекиде ту rлyny литанију набра

јаља у мраку. Жив је, а. то значи да се опире хоризон
тали изједначења. Жив Је, значи раз.лич:юr Је од свеm 
и свих. Она флаша под њеrовом руком је разбијена, а 
он није разбијен, он је још цео, он мИСАИ, брани се., 

Брани? И одбраниће се 1 одrовори себи. Али се Of!r 
мах упита: Чему? Ова је флаша нечему служила док Је 

била читааа, а ја? . 
И оnет осети nлиму отnора nротив тог ДИЈЗАО~

рања што ra оразоружава. ВИДШII, помисли, колико· Је 
борцу нужна самоћа. Сва·ки разговор са собом nредст~
вmа шансу за снаге које га одвлаче с nоnршпта. Зар Ј~ 
ова срча хтела да буде борац? Није, а ја то хоћу и хоћу 
да докажем да је то нужно бити. Доста rлупетања! На
падам у' nет и четврт. 

Напашћеш, добро, и онда? Шта си доказао? 
Ако успем, доказао. са.м да је nотребно биrи такав 
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какав сам nостао да би се !Могло боршн каrко треба не 
само кад циркуАН!Ше крв директива кроз удове Партије 
него и у ситуацијама тромбоза, nровала, nанике, кад 
треба доносити сам одлуке у име принциnа. 

И ука.ьати руке крВЈоу :друrова, је ли? 
Ја нисам крив! 
Објективно јеси: они су објективно мртви. Спорити 

не можеш. 

Али јесам ли ја то хтео? Ја сам, бежећи, и окренуо 
надесно да бих им олакntао оитуацију. 

Не само зато. 
Не· само, али шхак и зато. И аrко су nornmyли упркос 

томе, мене не може нико да окриви. Кад је Бор15е пренео 
одлуку да палима новине, нико ra није окривио за Рај
кову смрт, иако је Рајко nогинуо у тој акцији. 

Нико не !Криви rенерЗАа за смрт војшnка којима ко
мандује. 

Очигледно. 
Otmrлe,A:Ro, само ти ниси генерал. Ко је тебе овлас

тко да шаљеш 1ьуде у смрт? 
Ја ш нисам звао да ме траже. Нисам се играо жмуре·. 
Али Бор15е ти је рекао: ~шта би ти урадно на мом 

месту да си одговоран?« Побегао си му и он је пошао 
за тобом јер си му noбerao. Осећао се одrоворНИЈМ. По
стоје и Шlдиректне кривице и постоји савест коју си да .. 
нас извукао из сефа, зар не? Јеси .л.и је За/Х'О извукао иs 
сефа? Да би се ослободно Бор15а и Петра? 

Нема ми живота! схвати и не одговори том сазнаљу. 
Лежао је на дну сандука за 15убре, осећајући цвокот 

који је надолазио. Био је без отпора, није жалио ншита, 
ни своју недоказиву ефикасност, ни ЮШIТа од свега што 
је требЗАо доказати. Жалио је само, а није знао шта. 
Жалио је тихо, немоћно, :н:еоmорно, тужно. 

ЖалШII? уnита се одједном. Шта жа.лшu? ИАЈуЗИје? 
Године ЈНаnора да поклоншu самом себи самоr себе по 
мери бу дућности, да сировину овоr своr ЖИ!Вота npepa
AШII у новог човека, гласника једног бо1ьеr, безболноr, 
непонижавајуhеr света правде и Аепоте? 

Леnота је исто непраiВда! лриметн, опет плен дија
лоrа у себи. 

Нека је то једина неправда и бићу срећан. Сад 
жалим. 

Жа.лиш? значи ЖIНВИШ. Живш.п иако ниси генерал 
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који није одговоран за смрти? Упоран си, знаш! А шха:к, 
схвати, ти си редов. 

Редов будућности зиа о њој колико и иајдамковид-
нији генерал садашњости. И ја. . . .. -

Шта? Да нећеш да .кажеш да си :им:а6 Права да их 
пошаљеш у смрт? · 

Нисам! опирао се. Нисам ја никог послао у смрт. 
Можда су се извукли. Дао сам им nрилику. Не би 
били оно nпо су да је нису искористили. А отац? А 
Вековиh? 

Знам! Помисли ослушкујући коршке који су се nри
ближавали:. Ocem се већ мртвим. Знам, нема ми живо
та. Деградиран сам- у свести о себи на обичног, тупог, 
безличног, бесперспективног војника који се пријавио 
у ту војску добровоtоио, да не би био мобилисан. И све 
што је иза мене - то је дим. 

Дим крви што се пуши. 

Нисам ни:каква функција будућности. Чак и да ус
аем да ослободiИМ Вековића, ја нећу доказати да је сва~ 
ки борац борбени форум који има nрава да нарећује и 
остЗIНе чист и ако се не врате сви који су nошли да то 
нареDење остваре. Ј а нШIIта нећу доказати, јер такви 
докази ништа не доказују. Како ће ослобоћење Векови
ћа доказати да се морално нисам удавио у крви оца, 
БорЬа, Петра? Живот не тражи доказе; постоји. Само 
смрт треба лекара да је. nреnозна 1< утврди. Ја сам мр
тав. И сутра ће моја акција доказати то: да сам мртав. 

Не да сам био уnоран. 
Па ипак није био сасвим помирен, уверен. Опеr- осе

ти отпор пр~ма тим мислима и тим корацима, тој ХА.ад~ 
ноћи. И схвати оштро одједном: Па ја сам та хладноћа, 
тај леш, ја. · 
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Наслољена на nрозор, Ана је гледала у ноh, У 3В&. 
эде, у цреnове ниског крова преко пута, у велик_ с~д'УК 
за Dубре, у тај сиви мрmачк.и сандук за ствари КОЈе не 
жалимо. као nпо жалимо себе, и осећала се гола, гола 
као звезде што цвокоћу од зиме кОја је исто једна вр
ста самоће. Кад би бар иекоr било крај ње, било би јој 
лакше, мало, сасвим мало лакше. Али никог нема. А 
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жена сама не nредстав..ъа HШIITa. Тек окру,?Кена пажњом, 
див..ъењем и жељом, она почиње да постаје свесна себе 
да живи. Не, нико јој неће рећи да би и жена могл~ 
да бу де РобИIНзон К русе. Жена осећа као нико то звез
дано про'?тирање самоће, отуд тај стални, једва примеr.:. 
ни дрхтаЈ, та вечита зимоморност стида који само при~ 
суство ..ъубави може да укине. Стид од себе саме, из
ЛШII~е .. Жена се не стиди себе само кад се привија као 
поВИЈУIUа ~з ~ворновато тело свот тренутно трајног му~ 

шкарца КОЈИ Је жели и 1еога жели одјекујући његовОм 
же..ъом. ~вот је бесми~лен и празан, празан, боже, пра~ 
зан, ужас Један ко~ко Је празан, зато она и воли љубав 
и кад не воли и низе заљуб..ъена. Воли је чак и кад је пу
ка игра, а не ..ъубав и Све. Све. Али и кад није све. И тад. А 
мушкарци? Измишmају себе. Само се nраве оно што нису 
и озби..ъно IЧiDКY нос, иако нису озби..ьни.· Човек си, а 
rO!I'IIW себе да будеш Вилин Коњиц. Две rодине воли Ви
~ог Коњица зато што је за њу тај лепршај постао по
Јам npaвor мушкарца. Са свим манама. 

Малочас, док се купала, оставила је зато улазна вра
та одшкринута, да уЬе. Бојала се да га неће чути из 
купатила кад зазвони, мада би ra чула и кроз сто за
к..ъучаних врата, да само стане на први степеник куће. 
Не зато. Зато што зна да је њено време људско, а њеrо
во - тридесет и шест хиљада nута брже. Он не сме да 
чека. Он је као муња. Ако га волиш, мораш се прилаго
дИТИ њему. 

Окрену се соби, помисливши да је заборавила мож
да нешто, неку крnицу nреко ФОТеtое и да би јој он ro 
можда замерио кад би сад нЗШIIао. Али све је блештало 
од· чи.стоће. На ~онсо~ изн3;д електричноr камина, у 
плавоЈ холандсКОЈ вази Једна Једина зимска, жута ружа 

на високој :грани. Ништа јој се није свиЬала та ваза. 
Плаво и жуто. Што? То иде. Али леnше би било да има 
неку керамику, nросту, мање i:Iрофињену ... Али шта? 
Он то неће ни nриметити. Мушкарци не nримећују та
кве ствари. Сем Вековића. Али то нема везе с ...ъ-уба::вљу. 
Ваза и веза. Веза и љубав. Разуме се, нmnта нема везе 
нервозна је. Али шта може кад га воли. Вали га. Ц~ 
дан чека· и ЛЈЩка се и ЦIЩКа по стану чекајући по сву 
вечност, дуго, дуго, дуго као у оној одвратној nесми »Че

каћу те дуто, дуто« коју је nевао онај младнћ док је 
веслао rю месечини возећи је иа Локрум. То је било npe 
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рата, али сад је свршено, помщијски је час прошао и 
он неће, доћи. Проклети мушкарци, проклети, проклети, 
само изМИШ/Dају. И то је нешто одвратно- поАИЦИјски 
час! А зашто? Можда је имао посла све до осам, а он
да - више није могао, иако је хтео да доће. ·· Најбо1ье 
је скинути шминку, свући се и, тако смрзнута, покрити 
се свеже пресвученим поплуrном, лећи на ружичасти 
чисти чаршав и осетити под главом ружичасту мекоту 
јастука ажурираноr по рубовима пресвлаке танким ру

жама, лећи сама, сва згрчена од зиме, и заспати, уз инат, 
макар и после суза, заспати, заспати слећена, нераскрав
Јьена, нермьена, а мртва од туrе тако густе да крв пос: 
таје смоласта, док се он, смешећи се дрско, подсмева ЊОЈ 
и ужива у себи што ју је преварио и Ш!је дошао. 

Зар - нема срца? Зар он не зна шта значи за жену 
сnремити се на састанак с човеком кога. вомш.t? То није 
само намирисати се и пресвући се и мислити из петних 
жила пред 01Ћореним орманом шта ће се обући, па ма· 
кар у орману бЊ\о више од сто крпа? Ми смо сложени
је, сnорије у свему. Али ои је мучи. Осветник мушкоr 
рода? Је ли осветник? Добро, онда нека :до15е, нека се 
освети за све, али IНека доће. Шта је за осветника нека
кав полицијски час? Кад би она знала где станује, она 
би право к њему и ниједне секунде не би мислила да се 
збоr тоrа што крши неку rAyny шваnску наредбу жртву· 
је, иэлаже, ЧН!НИ јуначко дело. То би ~ило тако п~иро~
но и просто - доШАа би му. Он се бОЈИ да до15е, Јер. Је 
прошао nоАIЩИјски час. Мушкарацl Боји се. Боји ли се? 

Она се насмеnm.- Гле, Миша се боји! Свака нова 
претпоставка о њему чинила јој га је ближим, познати
јим и дражим, же1ьенијим. Што су оне биле противу
речне, њој није сметало. Она је осећала, макар и нераз
говетно, да у сваком живом човеку има места за све вр

лине и све пороке и да сваки мушкарац, кЩ> и жена, м~ 
же да буде све ·што год хоћеm и да оно што ће бити и 
што јесте :не зависи само од њега. Но био шта био,· 
поро~ан, ~!Da или оличење врлина, _бИАо јој је свеједно, 
она Је волела Мшuу таквог какав Јесте, а .то што нек<? 
јесте, макар и не било лепо, ярелевЗIНтно Је. кад се таЈ 
-неко воли. А шта се онда воли у оном КО]IИ се воли? 
И релеванТНост? 

Док је волела Вековића, њој није бИАо важно ни то 
што је славш песник, .ни то што је женскар. Волела је 
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што уме лепо да прича, а пре и после причања да грли 

и љуби с изразом побожног човека који се моли свом 
боrу. Она није вероваАа у богове, али бшо је пријатво 
бити бог некоме, макар и у хоризонтали. Макар тај Ми
ша био неко који неће МИСАИТИ да је она бог, нека· д~ 
ће, нека доће, њој ће то, без дЗЈьега, бiПИ најлеmuе што 
жена може да доживи. Две rодине носи у себи Mmny 
безименоr са ВеАИКИМ М (јер су сви дРуrи nроШАи и били 
мише, с малим м, чак и Руди, који је радио као црв да би 
њој бшо Aeno и имаАа clfe и бИАа права царица у својој 
кући). Не. Не, све је то бИАа АаЖ. Никоr није ВОАеАа 
досад. Само себе досад. И сад њеrа, Мишу, јер се не 
боји, јер се ВИАИН Коњиц никоr не боји. 

Али и њеrа воли због себе. Како се друкчије може 
неко и да воли? Због неког четвртог и трећег и свих за
једно? Она ће nоАудети ако не до15е. 

С у ЛЈЩе се зачуше далеки кораци, затим тпuтаљ.ке. 
Аиа nотрча прозору. ААи не стиже да ra затвори. Мно
го је 1ьуди наилаэИАо. Аопов! помисли видећи. како се 
спушта поклопац сандУЈКа над крајем једне сенке што 
неста. Гоне лопова. Она се уплаши лопова кога су 'Г~ 
нили. Онда оних који гоне лопове. Онда помисли: Мож
да је Миша Аоnов кога rоне? Преста да се боји. Зима је 
да је то Миша. Мотоци.клиста је већ прскао фаром као 
беАИМ шмрком зидове и прозоре. Сва срећа што није 
упалила светлост. Мотоциклиста проDе, неки су војнiЩи 
разrоварали крај саидука за 15убре. Остали су већ нес
тали. И све је нестајмо. Срце јој је AynaAo, AynaAo. По
носно и гордо. ПлашИАа се за њеrа. Знала је. Он је ло
пов. Он је сенка што је нестала над поклоiЩем. И да је 
он у сандуку. Војници су најзад кренули. Срце јој је 
лупало. Све је знала. Миша нцје лопов, али је шtа.к ло
nов. Вилин Коњиц је Аоnов. Војници су се кретали спо
ро. Оnет је напо1ьу настала ТШIIИНа, али у њој, у њој. је 
лармало, да. излудши колико је бучало. Она отвори вра
та и си15е у баштицу, norAeдa на улицу. Војници су из
лазили из уАИЦе. Али два су ЦИВНАа уАазИАа у уАИЦу. 
Аrенти. Далеко се чуо лавеж, бат корака, трка, mnuтaJьoo 
ке. Можда ће се и остали оnет вратити. Треба брзо ... 
То. Брзо. ЧИМ војници крену за yrao, оиа ће ... 

Она задиже крај своје беле, свилене собне хаљине 
спремна да закорачи. Онда се сети нечег, отрча у кухиљу. 
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Сад су се nриближили сандуку, стали. Само Је ~о
мислио: »Штета!« Није ПОМИСАИО: »УМр_ећу У ~8:НА1(КУ ~а 
ћубре«. Стежући револвер, nомислио Је кратко, Јер Је 
ипак требало деловати уnркос свему. И смрти. Тако nр
љав? nомисли и помисли: Штета! Али у њеrовом кавезу 
за ћубре друrи кораци, који су трчвли средином улице, 
nролама.ли су се као тутњава. 

_ Хеј! - викну неко наnољу и ~астаде у ,трку пред 
сандуком - јеси лЈ.Ј nогледао да НИЈе унутра. 

_ Море, не изводи ми ту кривине. Нећеш ~ мало 
да звирнеш и у мајчину, можда се тамо ;акрио. 

-Стани кад ти кажем! Да погледамо. 
_ Будало, боље је дв се не одвајамо сувшпе. Видиш 

где су остали. 

- Да погледамо ипак. 
- Ма ко ће у l:iyбpe? 
-Шта Ј· а знам ко ће. Диrни поклопац. 

а не д.' _ А ако nуца? Гледај од чега да жившп, 
умреш. 

_ Момци! - викну први, а друrи зазвижда. 

- Овамо! - дозивао је први. 
- Шта је?- јави се нови промукли глас. 
Тројица, значи! за:к.ьучи Мића. 
- Можда је унутра. Стани ту. 
-Па? 
-Мислим, за случај да је наоружан. . 
- Па шта? Можемо првнl - рече и Мића чу како Је 

пред сандуком, наnољу, метак у летео у грло цеви. И други 
је револвер шкрrућући реnетирао. А.tи уто се, иэме
Ьу mx челичних шкрrута, јави женски глас, мек и тих 
као месечина. Долазио је одозго са стране. 

-Госnодо! 
Агенти су се сигурно окренули тражећи очима ко 

их то зове. 

-Шта је? 
- Док сте ту - рече тај женски глас - дозволите 

ми да npocneм кафу с ћубретом у сандук. Спремала сам 

стан. 

-У то доба? 
- Госnодине, ја преко дана радим. 
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-'Може! - рече један, а друrи понови за њим . 
- Може, лепа госпоЬо! - и додаде тише - она нек 

отвори, -а ми ће:М:о онда стати иза ње и погледати. 
Но вал nрашине и !:iубрета запљусну Мићу пре но 

што је окинуо, а после је било доцкан, ништа се није 
десило. Кроз ЈЬуске кромпира, хартије и nрашину која 
му је пала на очи, Мића виде зрак џеnне лампе како 
клизну сандуком, чији се поклопац одмах спусти. 

- Ншuта? - уnита друrи. 
- Ништа! - рече први, али трећи плану: 
- Само смо се џабе задржаАИ. А ви, rocпol5o, пожу-

рите у кућу. Срећа што нисмо Немци. Они би дРУКчије 
с вама. 

- Станите! - рече друrи и уnита скоро љубазно -
нисте ли видели неког младића? Оnл:.ачкао је и убио је;. 
дну младу жену. 

-Мора да је овуда nрошао! -додаде друrи убед-
ЈЬИВо. 

- Не! - рече и уnита уnлашено - овудв! Ох, боже! 
- Лаку ноћ, rocnoћo. Пожуримоl 
Друrи рече: 
- Ето, сад видиш твоје liyбpe. 
- Умакао нам је. 
У лица се убрзо сасвим смири. Тад Мића nоче да 

цвокоhе без стида. Не само зато што је опасност, канда, 
nрошла и он сачувао неопходни живот до сутра. Макар 
само за сутра. Него и.зато ... што му се сад,.кад је схва
тио да је мртав, чинила да не треба више ништа дока
зивати. Мртав? Спасен је. Али ко га је спасао. Једна не
позната жена. Једна обична жена. Је ли мислила кога 
спасава. Сигурно није. Видела је да гоне човека и она 
је спаСАа човека кога гоне. Човека садашњости је спа
сла. И шта садашњост има да доказује? Он има да спа
се Вековића, не дв доказује да је Мића имао nраво кад 
је • _. • и тако даЈЬе. Има да спасе човека из руку непри
јате.tоа. Тачно као та жена што је учшiИЛа спасавајући 
њеrа. ПроСто, једноставно да спасе Вековића на вечно 
човечној црти солидарности са слабијим, проrоњеним. 
Жена га није одала и кад је чула да је спасла лопова ко
га се, оtП:~гледно, бојала као што се већ жене безразло
жно боје мишева и свих чије побуде разумеју исто то
лико мало као и своје сопствене. 

Поново је осећао малочашњу зиму, а колена су му 
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се тресла, иако је лежао. Затим и вИЛIЩа.- Цвокот један. 
Да су пуцали наслепо могао је заиста остати ту на NIY 
сандука за Ьубре. Цвокотао је без стида. Никоrа није 
било да ra види. Ни њеrа самог. Он је морално мртав. 
Он није више онај стари Мића с претензијам·а на .изу
зетност, он је обичан, анониман борац. Њему је досту
пан сада и цвокот и све. Он нема права више да себи 
забрани ишта 1Dудско. Он је морално изјеNЈ,ачен са сва
ким обИЧНШVI борцем. Са сваким БорЬем ИАИ Петром. А 
Бор15е себе никад није лишавао IDY дских радости. 

Мића преста да дрхти, застиде се, али је осећао још 
увек олакшање. Шта има. Ја ћу преузети задатак ста
роr Мнће. Свакако ћу ra преузети. 

Наследио је њеrово тело и обавезан је да плати ста
ре дуrове, али осећао је да, ослоба15ајући Вековића (urro 
мора да учини), он себи не треба ништа да доказује. 
Он није крив ни за чију смрт~ ни за чије хапшење. Он 
је слободан, јер је обичан. Он ншuта вшпе не треба да 
сачува по сваку цену. Ни живот. Ако би поново наишли 
аrенти, он би пуцао и понашао се као и досад. Ох, није 
то једина њеrова веза са старим Мићом. И он зна да су
тра треба нешто доказати. АлИ не само сутра. Докле rод 
буде живео мораће да борбом и nобедама и пораэима 
доказује право будућности на садашњост. Право смрти 
на наша тела и право живота на наше смрти. Узнемири 
се опет, али кратко. Да се стари Мића није притајио 
само? Немоrуће, помисли. Да је жив, стари би Мића 
себи пребацивао и оно што ја сад још не мислим~ а нек
моли смрт Бор15а и Петра. Да је жив, он се не би оnту
жио за љихову смрт само, mпао би се како је доспео 
баш ту, зanrro није бежао заједно с Петром и Бор15ем. 

Објективно и јесте крив. 
Није. Све је дозвољено борцу за будућност. Може 

се бити и макро револуције ако јој то служи. 
Смрт није довоЈDна за кривiЩу, чак и кад би се об

јективно и било крив за њу. Мнћа је сад био убе15ен да 
се може објективно rpeuпrrи~ а ипак остати у праву~ и 
то субјективно у праву, али и објективно. 

Јер је пука објективност исто толико nривИдна ко
лико и овај iьеrов оправдаrни отпор против ње. Овај от
пор што Расте са сазнаљем да ни самоћа није неопходна 
борцу. Он ће задатак сутра иэвршити, макар НШIIТа њим 
не доказао. Али као што њеrова тренутна самоћа (до 
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зоре се неће одавде мицатн!) не мора да је самоћа ни 
заблуда не мора да је заблуда, ни бол - бол, так~ ни 
смрт староr Мнће- смрт. Само ако идеали остану не
ука.ьани. Руке моrу бити какве му драrо. Што се њеrа 
тиче, он заставу неће ука.ЈЬати. 

Ослупшу. Тихи кораци. Није ш очекивао. Није. 
Није. 

Последњи пут зацвокота. Врло кратко. И осети crnд. 
Збоr цвокота. Али и збоr тоrа што је тако ужасно прiЫШ. 

Тад се бешу~но подиже поклопац, предосетио је све, 
и пре но што Је помислио: >Пуцај! Брани се! Поrнни 
као човек!« онај малочашљи меки и ~абри женски rлас 
шапну узбу15ено: · 

- Брже, Мшпо, иэа15и. Брзо! 
А ак? је то све замка? Уто уrледа Ану Бор15евић, 

ону девоЈКУ у белом urro се Че:ЈILоЬала у Вековићевом ку
патилу; ону слику мећу књиrама; оне труди као раши .. 
рена крила беле птице: ону прозрачну руку urro је ма
хала у сну, овај танки струк којим се расцветао млаэ 
попрсја као водоскок на месеtmни. 

- Брже, моrли би да се врате! Брзо! Мшпо! 
ААи fiиo је препр.ьав и зато неотпоран nрема том 

rласу. А зaurro .да јој не верује кад ra је она спасла. 
Иза15е из сандука с неочекиваном mпкошћу за слабост 
и стид urro су ra н сад обесхрабривали. 

У лаэећи у баштицу, потражи очима плаву плочицу 
с кућним бројем. Број 26. Није се nреварио. Нема сум
ње: Ана Бор15евић: Познао ју је по rласу, иако ју је 
nрви пут чуо док Је раэrоварала с аrентима. Знао је да 
је то њен rлас, а није је видео. Чудо! Било би чудо зан
ста~ да није, и rоњен, бежао у правцу Радничке у:U.Ще. 
~ашто? Природно. Још раније је одлучио да mак и чу
је шта Т<? има да ~у каже. И, ако се треба нечему чу~ 
диm, то је њеrовој способности да и rоњен стиmе тамо 
rде је хтео и учини оно што је одлучио да учини. ААи 
шта ће му она рећи? Да отме Вековића? Њено је IШСМО 
од јуче. Вековић још није био ухаmпен. 

Јуче! помисли. Јуче сам још био Мића и нисам смр
део на сандук за Ьубре и све оне мутне мисли ·које су 
се и М?rле родити у смраду. ААи овако или онако, успе
ло ми Је да се сачувам за сутра. За ноћас сам nребринуо. 

Стресе се. Она се окрену и уэбу15ено насмеши. Од 
слабости коју одмах и приэнаде: 
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- Што сам се бојала! Све ово време. 
Ушао је за њом у кућу, још зимоморан. Она закљу

ча врата и окренувши_ му се, наслољена леЬима_ на храс
тов оквир, одахну малаксала. Дисала је све узбуЬеније, 
немирније, а није се стидела да призна да се бОјала. 

Мислио је негде испод мисли: дВа rолуждравца ле.. 
пршају под маном; ја бих их од туге и стида испустио. 
Али права мисао то није ·.бша. Једна празнина. Једна 
замка у очекИЋању nлена. 

Мислила је: Дошао си, -дошао си, и све је сад- лако, 
паметно, дивно, важно. Ништа од свега што се може де.. 
сити напоту није заниМЈоиво. Битно је само то ту, то ту, 
1:0 ту .. Али њему су секунди текли мање брзо од њених 
сати. Треба журити, журити, журити. 

- Да предахнем! - рече она молећиво. 
Г леда-ла га је и знала да је то он ту крај ње и да је 

гледа и хтела је да га боље види и да је боте види. Пру
жи руку nрема nрекидачу. 

-Не! -рече Мића и застиде се јако. 
- Да не упалим светлост? 
- Не моrу тако! - рече - смрдим:. 
Она се одби од врата, nриближи му се и oll сад ви

де да се Ана заиста смеши. И тај га њен осмех заболи. 
Осмех је неодреЬено био радостан и мирисао, као 
и она сва, на нестварну чисrоћу, белину и нешто дрхта
во, мутно тоnло, паперјасто. 

- Хајдемо! - рече она и узе га за руку, а он се 
осећао тако јадно nр1оав у њеиој руци да се стидео да 
извуче свој слеЬени длан из њених свежих прстију, из-
дужени:х, меких, протканих млаким ситним дрхтајима· 
што су преносили меку светлост кроз ЖЈЩу, преносили 

је из ње - извора - У њега збуњеног, ·узнемИреног, Нео
свет/оеног. Ахи још су радили шалтери у њему. И он је 
још могао да се држи на узди и осећа и мисли само оно 
што је требало. Ахи кад трже руку, осети потребу да се 
оnравда: 

- Пр!оаВ сам. 
- Онда хајдемо nрво у купатило, а после ћемо при· 

чати, хоћеш ли? 
- ПрАiав сам!- промрм...а опет. 
- Свеједно! -рече она и поново га ухва'l'И за руку 

- овуда. Морам да те водим. Пази! Два басамка. 
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Овог га nута додир њеие женске руке не узбу ди. СтИ-
део се само и чинила му се да је све промашено. Шта? 

- Фотеља! - опомену га - обиЬи! Тако! 
Вукла га је за собом, не пуштајући му руку. Он рече: 
- Све ћу исnр1оати. Пун сам Ьубрета. 
- Па шта? Сад ћеш се окУ!lатн а и одело ће ти се 

дотле опрати, и све he бити добро. 
Ушли су у купатила. То осети одмах по мирису са· 

пуна, пасте за зубе, бочш:tе с кремовима, колоњском 
водом. 

-Да упалим? 
ЊеrОва рука задрхта у њеној и она се насмеши у 

?еби. љеговој драго ј, петлићкој, мушко ј таштини. Он 
)е свукао њену руку са шалтера. 

. --:- Онда се врати у собу! - И рече му: - Седни док 
ја ту не сnремим све што ти треба. 

Он изаЬе из купатила; кроз полуотворена врата про
дре одмах после њега у собу и једна дифузна, nригуше
на бела светлост. И он се себи учини једш прави -авион 
М1itЛИ ухваћен у рефлекторске снопове. Само су му се 
очи м.ицале откривајући везе измеЬу лепоте свега у тој 
соби и њене лежерности и лакоће с којом је говорила 
крећући се по мраку. Као чаробиипа која зна све сеэа
ме овога света. Њеноr друкчијег света. Без везе с ње
rовим. 

Тад угледа nред собом њену СЛИ!Ку. Ону која .. је ви
сила код Вековића. Знак једнакости који је спојио све
тове! Смешила се још неодрећеније, обасјана млеком 
светлости што је долазила из ведрог, звонког купатила 
- њеии кораци. Ахи ти корапи што су лебдећи гаЗили 
беле плочЈЩе и њена дуга хал:.ина што се тамо пенила 
при сваком покрету, чинили су да му је њен портре на 
зиду изгледао мање очаравајући но раније, а Шiак је 
гледао слику као да је желео да га она затекне пред 
њом. Но све је ту било друкчије и необичније. У јед
ном му се тренутку чак учини да је немогуће да она 
говори српски. Како би ra моrла да разуме жена која 
живи у та·ко уредној, удобној, раскошној, а лепој соби, 
мећу .тим мирисима ла,ким као трилери. Он је гледао 
уmани портре и љене су груди на плаmу сад изгледале 

крте, али свак:а је ствар у соби била на месту одрећеном 
за себе и напоту су могле трескати бомбе од три тоне, 
овде се ншnта не би изменило: свака би ствар остала 
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на месту одреDеном за себе од ствараrња света до сврше
тка времена. Спољ.ни свет ту није имао приступа и отуд 
ra је збуљеност изазвана свешћу да расте гонила да се 
осећа несигурно у том иностранству. Брнrе, борбе, дис
кусије, револвери, принциrш:, бекства, све је- t6 постаја
ло ту бесnредметна и бедно. Видео је само један чврсти, 
дестилисани живот, оdајкада супротан њеrовом и за
навек такав: пријатан, нежан, чулан. 

Већ хтеде да се упита: Шта hy ја ту? Али се не ytm· 
та. Било би му још неугодније да остане ако би поште
но одговорио на то rштање које и није поставио себи. 
Хтео је само. Нема куд. Остао би и кад би усхтела да 
га се отараси. Дакле, остаће ту. Не он. Он је мртав. Ста
ри Мнћа је остао у сандуt<у за ћубре са својим уседе
ЛИЧ!<IНМ илузијама. Он је сад друтв Мнћа, човеЧЈШји. Ако 
је и даље борац који је био, он је то на један еластични
ји, лењинскијiИ начин. Револуционар није чистунац и 
ја ћу урэ.АјИ11И све што треба да бих се ту сачувао за 
cyrpa. Револуц>!ЮIIар мора да је макро који ће оплодн
ти сваку ситуацију ради тактичког ЦИЈоа. Ни АењШ! са.м, 
а КЗЈМОАИ БорЬе, не би имао скрупула да искорисm оно 
што му се нуди ове ноћи: мислим, овај стоо. И НИIК.о 
на свету не би имао е~<рупула. Само Мнћа. Алн ои је 
остао у сандуку за оубре. И он не гледа старим очима 
тај намештај у модер!:UШ, функционалним АИ!НИјама ко
је де.-хvју соАIИДНо, иако се чини да немају тежине. Не 
гледа стари Мића те уске, у няmа:м-а узидане помще с 
лепо укориченњм· књиrам·а и вазе с цвећем. Ни изнад 
њих не гледа плаве порцуланске тањире са насАИ!Кан:им 

кућ::iма, ПОldИ!Ма, ветрењачама и шумама, залеЬеним 
каналима с љ.удима који се клизају држеhи се за руке, 
rрациоэннм ~оудима упркос забу~оености својих широких 
одела, округлих дубоких KЗIIIЗ. и кломnи. Ни да.zое, не 
rледа слике на зидовима: пејзаже, пешчане обале и мора 
инднrо боје, беле кућице с 1оубнчастнм крововнма и -
њен портре пред њим. Изгледа.Ао је да га одатле посма
тра лакираним црним очима, а усне су почињале да јој 
се смеше као меснати цвет неке незнане зевалице. Али 
сад су јој на том лицу само усне живеле. Г!РУдн не. 

А кад је први nут видео код Вековнћа те rpy дн на 
слици, за.Стидео се, потресле су га и било му је отада 
тешко да их не гледа и стидно да гледа. Збоr оног цвр
Ку.tа што се tШНИЛО да звони из њих. А сад ... То их сад 
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не глеДа стари Мића. Он би се стидео да мисли о оном 
што види. БорЬе би, на пример, гледао тако нишу што 
се у A)ly собе као. н~стрешНЈща савијала у благом луку, 
гледао нишу у КОЈОЈ се налазио кауч nокривен ружича
ст~м чаршавима, а над њим --: разапето једро од ин
диЈске свиле са насликаним раЈским nтицама и колиб
рима, детлићима и дроздовима који лебде над та:нким, 
провидно цртаним деблом обраслнм брШ!оаном, зовом 
и папратом. Из електричног камина крај кога се на.Ааеио 
нисКI! сто са три меке~ дубоке фотеmе, ШН!рила се осве
жаваЈућа топлота. КраЈ кауча се такоЬе на.Аазила једна 
исто тако ниска, али нежније извијена светлозелена фо
теmа и Мићи се учини да она личи на жену, тако је нека
~о била чулно извијена и раширена. А најчудније- све 
Је ту (од бухара-ћилнма на поду до ГШiсаног плафона) 
штитило од неугодности и чинила излишним свако пре
зање, непоl!ерење. Уосталом, видео ју је код Вековића, 
rшсала му је, спасла га малочас. 

А њој је у купатилу он био исти ОНШЗЈВ каквог r~ 
је виде~а први nут: озбИiоан, ~~н~ентрисан на своју ·ми~ 
сао, ЊОЈ недокучиву. И било ЈОЈ Је драго што је пр1оав, 
па се стиди. Ј.адни дечко! Не зна да јој је такав још дра
жи (не што Је пр1оав, ':его што се стиди). Друкчији је, 
а Шiак исти Ка!КВОГ га Је видела први пут: опор, реза:к, 
суров и нежан. Прави Вилии Ко>ЫЩ. 

- Шта више волиш, каду или туш? - упита ra 
оданде, из купаТIИЛа. 

- Више волим - поче отежући, али се прекиде и 
рече суво - туш! 

Продужи да гледа СЛИIКу. Интензивније но досад. 
- Мислила сам да више волим туш! - рече она и 

ои '!У како је потекла вода и како је реrулише пуштају
ћи Је да тече nреко њене руке. Кад јој се нода учини ка
ко треба, позва га: »ДоЬи!« и упита: 

- Морам ли да затворнм очи! 
Он не одговори, али она рече: 
- Волиш ли кад је вода сасвим: топла 11!АИ ти је дра

. жа нешто хладнија? 
Он опет ие одговори. Она иэаће брзо из купатила и 

одахну сnазив га пред сликом. · 
- Ах! - рече још увек уэбућена. Уплашила се да 

није побегао. То би тако личило на њега. 
- Волиш слике? - уnита равнодушио. 
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- Знам ову одавна. 

- Ову? Одавна? 
Ана уздрхта: Он ме одавна зна. Одавна. 
- Да! - рече он суво - кад год сам долазио ... 

њему. седео сам nод њом .и гледао је. -· · 
Није хтео да спомене име Вековића. Она схвати. Би

ло јој је дра.rо. 
- Свића ти се одавна? - уrшта и затвори очи: ње

rове су усне подсећале на осушену наnрскотину крушке_ 
водењаче. Сви су сокови nовучени с руба у дубину, а о
жиtоак - бео, сув. 0Жиtоак кроз који пробија напрсли 
глас. 

-·Да! - понови Мића не окрећући се - одавна. 
Отвори очи. Било јој је жао свакоr секунда. Мора

ла га је гледати без nрестанка. Да надокнади све. 
Ј е ли разумела, rштао се, да намерно нисам изгово

рио име Вековића? НШIIта није питала. Сиrурно је ра
зумела. И ништа. Да хоће да ми nрича о њему, био би 
јој то добар повод. Амi неће. Није ме она ни звала збоr 
Вековића. 

Зар би се толико стИАео што се упр..ъао да му није 
стало да м:и: се допадне. Он ме зна дуже него ја њега. 
Али ја га воАИ!М више неголи он мене! заКАtучи Ана с 
поносом и рече мање узбућено, трудећи се да сакрије 
свој немир веселошћу, шалом. 

- Покрила сам очи рукама. Можеш сад проћи без 
опасности. Нећу видети колико си nрљав. 

Мића прома~е крај ње и затвори врата купатила. 
Стало ми је да јој се свидим. Пребрзо, друже! 
Ана му викну кроз врата: 
- Пешкири су ти на софи. И пижама. 
Он не одговори и она хтеде да оде у кухиљу м спре-. 

ми нешто за вечеру, али се· сети да му није узела одело, 
Закуца на врата. Мића се одмах јави с друrе стране. 

-Молим! 
- Додај ми одело. 
- Зашто? - ymrra глупо н помисли: Што си глуп 

Мићо! 
- Да ra оnерем. 
- Ја ћу! - рече он. 
- Имам ма.пmну за прање. Она ће то часком. 
- Ево одмах. Да се свучем. 
Ускоро одшкрииу врата и пружи маљаву, МШIIИћа-
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ву, издужеиу руку. Скоро до лакта. С дВа прста је др
жао тренч, панталоне и ники. 

Она му их узе из. руке и осети врелииу њеrове коже. 
- А чарапе и цшtеле? - уmпа. 
-Не треба! - чу њеrов храпави шапат. 
-Треба! Треба! 
Рука му неста. изрони поново послушна н он пружи 

своје старе платнене циnеле с излиэшим rуменим Dоном. 
Чарапе је гурнуо на дно патика, под капну. -Сва је соба 
мукло, узбу!;ујуће замирисt!ла на суву детелину њеrовоr 
муш-ког теЛа. 

Мића затвори поново врата колебајући се да ли да 
их заК!Dуча. Омучи да то не учини. ионако је све .личи-_ 
ло на сан. Можда би се и увредила. Зашто би се увре
дила? 

Он се виде у огледалу. Да је он жена, он се не би 
себи свићао. И зашто се она понаша IКао да се познају 
вековима. Говори му ти и зове ra: МШIIо! Сиrурно јој је 
Вековић рекао да се зове ·Мића. А она га је прозвала 
МШIIа. Није бојажz.ива. А није ни мирна. Она уме да се 
држи на узди. Је ли rлумица? Ана Бор!;евић? Не. Није 
чуо. Зашто би било лепше да је rлумица? Ех, будало! 
Свеједно. Она је сва rрозничава и та rрОЗНIИЧаЋОСТ ив
бија из њеног гласа пуног неочеюmаних IИНфлексија nrrO 
заклецају, уздрхте и nотресу. А ако се он вара? Ако се 
сад већ уплашила од света што је учинила? Зар јој се 
наметао? Он је није звао да ra извуче из сандукаl Али 
сад је rла.вно: сачувати се за сутра. По сваку цеиу. 

Мића се гледао у огледалу и не би могао потврдити 
да је све то тако мислио. Те се мисли нису дoral:iaлe неr
де на спољњем рубу· хоризонта свести, где се види оно 
што се мисли, него унутра, спрат испод ње, тамо где- се 

све јавља произвољније, маЉе обавезно, али не мање ак
ционо. Дакле иnак је то мислио, гледа:јући се го у вели· 
ком огледалу у ком се пре њеrа оrАедала она. И као м 
је немогуће било да је сасвим нестала ·из зрцала, као 
да га скривена посматра иза његове сребрне површине, 
он се уэбуди, окрену и, противречећи својим покретима, 
эажеле да поново види њене стално леnршаве груди. 

Мића размакиу мушему туша и стаде под млаз. 
Вода је била баш како треба. 
Ана _је приставила воду за чај IНа решо, гурнула 

t!ренч, панталоне, чарапе и ники у машину за прање, и 
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стала />1! четющом и саnуном пере · Мићине ципеле. Ра
дила је то са уживаљем. Квасећи јадне Мићине платне
не ципеле, сети се да има неrде у орману два пара ци
пела: Једне - мужевтеве, друrе - Вековићеве, старе. 
Сећа се, дошао је некако пред рат да је о~Џ>еде у позори
ште. Био је у новим циnелама, а старе је држао под ми
шком. Она му их је узела, склонила неrде и заборавила 
на њих. И сигурно још леже на~ nла:кара. 

Оправiпи МиiiШНе тамне платнене патике, постави 
их коса на под, близу електричноr шпорета, али их одмах 
диже, отвори рерну и стави их на њену још млаку ивицу. 
Ои/>1! опра добро руке, обриса и намаза их rлнцерином 
из полупразне тубе. Затим оде у оставу. Миша Је сав 
је~>~Ј.н оштар покрет. Нечујни покрет јутра иза Вшшьнч
коr бреrа. 

Обриса се полако, тр1оајући се чврстим, чупавИМ: пе
шк.иром. Осушивши се напола, и мислећи на њих:ову ле
пршавост, поглед му nаде на стаклени етажер пун нео-
бичних стварчнца: оrроман, мнрiШlh>ав сапун, набубрео 
сунћер боје младоr ~унца, рукавица од чекиња, че"?' 
за праље леЬа на дуrОЈ дршци, стакла с мирисима, кутија 
с кристалима соли, боЧIЩа с боровим екстрактом, фла
кони с колоњским водама, кремови у разнобојним тег
лама, yma у флаiШПЈ;ама, туфне од ру~астих, окера7'" 
тих и светлоnлавих пахутица: алхемија, лабораторија 
женске лепоте, море тајаиствених справа, IЈШструмената, 
течности, мириса, y!Da све што никад није видео избли~ 
за, ни знао, одраставши крај оца ~довца, човека несрећ~ 
ног болесног напаћеног. У мушкоЈ клими њеrова стана 
т~е се ID~e ситнице нису ни слутиле, а отац, који му 
је својом равнодушношћу за све шrо није било сећање 
на Десу, први усади: о укус за спартански аскетизам, био 
је од 1ьуди који су неrовали и развијали само орrане 
који прераћују rорчнну и пелен претваран. ~~а ката
строфе у једину врсту задово~ьства за КОЈУ Је ЈОШ био 
способан: уживање у трагици, усnоменама. 

У огледалу, оивиченом сијамща:м:а, гледао је on~ 
своје nротег!Dасто, миmићаво тело, сад чист, .ту СВОЈУ 
кожу изебрану црвеним укрштеним пруrама од фроrи
рања четком и рукавицом за рибаље. Као да се ва~ьао 
по копривИ. Осушивши косу, поче да ј7 чеШЈаа дуг~, 
чистим и прозрачним чеШIDем коме НИЈе мањкао НИЈе
дан зубащ, и био је задовоЈьаН што је умирио и заrла-
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АИО све чуперке и таласе. Било му је npиjarno тоnло, о
сећао је да јој је раван сад, да, као .и она, и он емаиира 
чистоћу, онај заборав!Dени .и поново прона15ени iМЯЈ>ИС 
Аетињства, бенкица и хефер-пудера, ону невиност која 
је -постојала пре почетка света, пре но што је ,предузео 
да створи себе. А с тим .детmьством на помолу, осети 
се лакшим за сва презања ·и све опрезности памћења 
које је намерно мрачио да не би ячим оптеретио пок~ 
рете тела у самоодбрмш. Но сад се налазио далеко од 
опасности. Али у саест му се ипак врати сандук за ћу
бре и оно осећање проrоњеноr кад је без наде ушао у њ 
и покрио себе и револвер Dубретом 1и после, овај неоче
юmани обрт, сnасеље, нагло, незаслужено, као и та 
пријатност после купаља, као ти лаки, женски М•ириси, 
и IШЖама, мека, пуnлинска, тамноплава. Не, није забора~ 
вио мртве другове. Они леже крвави на: плочнику, уби~ 
јени као пси, а он је чист и мирlПII.Фив и пријатно му 1е, 
а све је то тако незаслужено и тако угодно и човек се та~ 
ко брзо навикава на уrодносm да би се врло лако обрео 
на рубу заборава оноr што се ие заборав1ьа тако ла:ко 
као што се спира ћубре с тела, м са.ндук за ћубре ·ни
је исплуrао у свет. Душа се не ослобаћа тако брзо бола 
и свега чиме је nplDИ ЖIИВОТ. 

Пре nола сата цепrео је у ћубрету, у мртвачком 
сандуку •прЈьаВоr џина. Он је био тај пр1ьави џин. А сад? 
Шта је сад? Бopl:ie је стигао да ra упита пре но што је 
поrинуо: •Шта би ти '\'РаднО на мом месту кад би био 
одговоран као ја?« 

Шта бих урадио? Исто. Напао у пет и четврт. То је 
одговорио. Али сад нема коме да одговори, сад је на 
Борћевом месту. И на Петровом. Његова се свест про
ширила за њнхова сазнаља н артументе. Али с Борћем 
и Петром у пластичну масу њеrовоr осећања н раау;ме
ва:ња себе и света ушли су И' остали другови 1И сви љу~ 
ди. Постало му је још јасније но тад на улици да се са
м:оћа не укида само мостовима чији се стубови укопа~ 
вају у NIO покретне обале будућностн. Она се уклаља и 
кад се престаје да живи и осећа против целине света 
који постоји. Може се борити за перспек-mве и кад се 
nрими сав живот сада и усвоји уз нужно равнање пре
ма оном што настаје борбом. И Петар је имао nрава 
кад је питао: •Какаа је разлика сада измећу нас? И ти 
ueњam М!ИIIIloeЊe. Час н:ећеш, час хоћеш? Никаква ра~ 
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ЗАИКЗ..« Иако ја то не чиним да бих се удобрио секрета-
РУ, Шiак и ја мењам МИIIIIDeњe о истом задатку у току 
дана. То је битно. Промена става, Не разлози. Они су 
субјективни осао свако објашљеље. Не :мења много ·у 
сrвари да ли дејствују у функцији интереса борбе, или у 
функцији линијашења, пошто ·су у 99% случајева и је
дно iИ дРVТО - једно и iИСТО. Остаје тај 1% кад нису ио
:0· А ос о ми гЗ~рЗ~Нтује да· сам, у овој нашој дилеми, 
Ја мање субјективан· од Петра, вшuе у праву од Бор-
15а? Петар је био у праву •Кад ме је питао: »Ко је тебе 
овластио да МИСМШI интересима свих? Постоје форуми 
који то могу, а ти си само ти.« Самац! Савест. · 

Са.мац не од часа кад сам побегао од њих. Савест од 
часа кад сам почео »свесне припреме« које су биле. 
лшпаваља. Било је иужно ;Да се бекством физички 
усамим да бих разумео оно што знам од почетка: не 
може се постојати сам, ни МИСАИТИ се не може сам. 
Шта су друго значи.ли вечерас они тласови у мени, 
оно вечно nрисуство друтих? Шта боравак у смраду· 
мртвачког ~андука ако не враћ.ање у садашљост, чо. 
веку, ономе што је, хтео то или не, увек био упркос 
»евесним припремама« »шалтерима« и ·свему осталом .. 
Према томе, то што види ту, одувек је љеrово, човек ни~· 
кад није друiКЧИје ·НИ живео него тако, мећу тим флаши
цама и туфнама, тим пудријерама и боцама с млечним 
ноћним тоНИ!Кумима за мще, с дневним теме.tЬНим по
мадама за тенирање. И то спада у живот који је сада 
њеrов, јер се IIрОШИiрИО за све које заступа. Као да је 
одувек ту. и· ·Као да му је заувек ту место. Као да све 
борбе досад, заседе, бекства, експлозије, па.tоевине и. 
сачеюmања, атентати, састанци, лажи и све остало што 

се припремало по OЊIIM сиротињским периферијским со
бама, у влажним даориштима пуним блата и rnoja, 
шталскоr ћубрета, та.tоиrа и шпедитерских кола с рудом: 
дш'НУТОМ у небо или тамо, у преrрејаним собама иза 
некаквих пекара где ноћу и дању шуш!<ају бубашвабе 
и мш.uеви, као да оно све и iНИје био живот, њеrов жи
вот, као да и љегов живот по~е· с тим овде сјајем, 
као да је све раније било једна· велика неопходност 
непреЮIДНоr ЛlШ.Iавања, један· период nоста нужан: · да 
би се у пуНој вредности осетила задовољства која npy·· 
жа лепота, живот, прави живот на нивоу развијених 
односа и општег благостања у КОм:у:!i!ИЗМУ. И чудно се· 
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· (том је улицом nролазио и раније) како му НИЈКаД !НИје 
дало на ум да yl5e у ту башmцу и зазвони на та врата. 

Па -то и јесте живот за који се борио да би та -CВIR' 
·имали у будућиосrn. Сви људи. И он. . . 

И као што је он био претеча новоr ·човека, позва~ 
ноr да примером извршује историјске задатке и баш 
тиме, својим nримером,. rалванизира и делује на остале 
борце (како би у ситуацији nоремећаја партијског К\>" 
вотока мислио у име њених интереса), тшо је и та ку
ћица с том женом у бмом била острвце будућности у 
овој данашњици, један nакет с мустром будућиости 
стиrао у ову садашљост, да би rкао очиrледан пода:так 
о свету који ће бити подстицао борце и подстрекивао 
их за да.tоа несебична жртвовања, да ·би се што пре тај 
изузетни узорак проширио и умножио и постао оmше

достуnна .стварност у свеземЗЈ.оСКИМ размерама. Знају 

другови шта ра.де и зашто то добро чини борцу. Пого
тову кад клоне, кад се уnлаши. Омогућиrn му тад да 

·види и осети да је реално остварЈЪИВ идеал за који се 
жртвује; дати му nрилику да на својој кожи осети, 
макар и на. тренутак блаrодети и моrућност правог, сло
бодног, цивилизованог комунистичког живота. 

- Шта је то? Зар стари Мића није умро? У ми
слима -које мислим - нисам. И за љега сад има места 
у мени. Уз дРуте. 

Сад :му се није више чинила ·да .се, ·и објекТIИВНо 
посматрано, он може сувише да окриви. V њему је узи
мало маха врло непокорно, јеретично уверење да .није 
крив и да ra ll:iИКO юt: за шта да\Нас не може в:и:ше да 

окриви. 

Из собе се зачу музика у складу с њетовим распо
.:А.ожељем: мека ·и дрско непокорна; Откуда зна? Почи~ 
ње ли поново време чуда? Но улазећи у собу, није је 
потражио очима, а знао је да је ту, лево, крај радио
-апарата и да гледа како изгледа у тој плавој пуnлин

ској !ШЖами. Хтео је да не буде само Мића. Зашrо 
не би био мало и Борће? Зашто :не? И то BopDe до 
К~раја, до дна м·исли. до nоследљег своr личноr rеста, 
асоцијације. Шта би он, на пример, помислио о овом 
стану? Да . га је Партија орга:аизовала? Ништа дРVТО? 
И ја сам хо помислио, још у купатилу. Чему онда да 
будем Бор15е? Ја сам ја. То зиачи " Борће. И сви 
остали. Свејеw<о. Мислим као Бор15е: .ПЗiрmја· је орга-
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иизовала тај стан с том цепе-женом, да nомогне борци
ма на рубу снаrа. Не са.мо да би проrоњени скојевац 
нмао где да се ОКЛО!Ш :и сакрије и опере. Већ да би 
му јеА:ИИМ очигледним nримером оног што ће бИ?.11! су· 
траnnыща дала iИНјекцију армнра.ног бетона· у ··кичму н 
ојачала му nоколебану веру у nобеду будућносrn. И 
тиме ra позвала, истШ:Iа ШIДИректно, ненамет.tЬИВо, без 
увреде, да даје и да1ое све од себе, ако жели ( смешно! 
ова:ка.к.о жел:и1) да то острвце среће постане контшtент, 
да такви постану сви континенти које IНИКаква мора 
окупације, НИI<аква узбуркана мора зла и неореће иеће 
НИ1!<аА вшnе nреnлавlоИВаm својим nриим и крв.,.".. 
таласима. 

Не. Борће не би тако мислио. Ни ја. Ако ми ro сад 
и nада на памет, ја сам свестан да је то све ипа·к прет-
поставка, лепа, али неистинита. И он, БорЬе, исто. Па 
он је "IреЭВен човек, искусан. 

Ана ra је rледала. Стајао је на вратима купатила, 
у плавој ШIЖами, iНешто !Краткој, и "СЛушао ЗЗМШП/Dено 

Myэiiii<Y • 
- Волшп ЛiН то? - упита не живюонувши кад га 

ут леда. 

-То? - ;ynиra Мића и погледа према радио-апа-
рату одакле се она несмело смешила. 

- Револуционарну етщу! - рече оиа. 
Шта би Борће рекао? упита се Мића mrrajyl:iи Ану: 
- Ко је то наnисао? 
Ана се насмеши. Свидело .јој се што има хумора. 

IIpiШИ се да не зиа. Није nретпостав1оала да воли игру. 
Али свидело јој се што воли м се шра. И оиа је то 
волела. 

- Неки По~оак! - рече Ана немарно, ам< ОИiда 
осети потребу и да се приближи Мићи :и 'дОдаде - ре
волуционар! 

- AI<a, чуо сам ја то - рече Мића замипЈ:~оеНО, без
разложно, као и она, и додаде: 

- Револуционар, ал.и :rраЬански. Буржоаэија је, 
истина, у то време била још МАада, проrреаивна. 

Хумор? пиrала се Ана гледајући ra. Седео је nре
ко пуrа ње, на :нш:хој фоте1ои крај радија, ноге бк Ш1 
се додирнвале кад би хтео. Она се плашила, nресрећна 
што је ои тако бNИЗу са својi!IМ тврдим .uщем, тврћим 
неrо nпro је о.mс.лила, М!Ноrо непродqрii!!ИјИIМ. И са.мо је 
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по некој тежi!ЈНИ у свом срцу осећала да је ои тужан 
и несрећан, иако се ш-ра, шали. Свеједно, она је била 
до суза rанута што је он ту, макар и несрећан, али ту, 
крај ње, Т З/КО близу да им се ноrе скоро додирују, иако 
се не додирују; осећа се само близина њеrових колена, 
топла и узнемирујућа близm~а, оп~а, страшна, дивна. 
Он би је додирнуо, он ће је заиста додирнути, ако се 
она мало, сасвим мало помери. Или он. Али он је за
МИIII!Dен, некако олако зЗ:МИI~~Љеи док површно весело 

говори неiiПо што ra је некад можда и занимало: 
-Истина, тад пролетаријат -још није ступио на 

сцену као класа по себи! 
Мића ућута. незадово1оан тим оnравдањем Шопена. 

Борће не би тако говорио ниједНој жени. Никоме не 
би тако rоворио. Ни ја. 

- ЗаЈШ>М~оиво. А после? - упита Ана. 
-То је све што знам! -рече Мића- јесте, знам 

још да је !ИМао неку пет~оавину с једном фрвнцуском 
књ:ижевншtом. Неrде сам то чуо. 

Знао је где. Код Вековића. Знао је кад. Можда пре 
три месеца. ААи је избеrавао да ra још спомене. 

-Зашто зовеш петљавином нешrо што је куд:шка
мо више? 

- Вшnе? 
- Кудикамо. Љубав је нешто кудm<ЗIМО вшпе. Оз-

бИ!оније. Они су се волели. Сандова је волела Шопена 
и ои њуl 

Ана ућута, није више имала аrресввне снаге. Зашто 
је то рекла? Зашто је СIЮменула 1оубав? Иэгледаће му 
да се намеће. Он сигурно ·не воли намет.tЬИВе жене. Бо
јала се. Чекала да нешто каже. Да је премрлу поврати 
'У живот. 

Мића погледа њеиу слику. В!ЮИЛа је десио од 
камина. 

Али rледајући СМiКу, он је осећао њу, близу, ту, 
њене rpy ди ·Које су заиста живе, трепераве звезде, живе 
лепршаве ПТIЩе. БорЬе би рекао за љих: две то:п:ле беле 
земичке. Знам зашто је месец путем подсећао на дојку! 
Путоказ. 

-Ти си сшу.рно врло !Гладан? - осмели' се она и 
већ очајна и уплашена својом смелошћу, скочи и до
дирну га, дижући се лако и брзо, коленима. Случајно. 

И не сачекавши одrовор, шаће из собе. Мића у 
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исти !Мах устаде, али опет приће слшщ. Целим телом му 
се разлил.а струЈа њених ногУ којима га је окрзнула. 
Ако хоће - сад је чист. Зашто да не? Но :наљуm се 
на ту IМИсао. У томе и јесте разлика: он је две године 
гледао ту САИКУ и rледајући је, зЗЈоуб~о~ао- ее пОлако 
у њу, несвестан да се зЗЈоуб~оује, борећи се тако прете
рано за чистунство· баш зато што се за~оуб~оивао. 
И ако се до npe неки дан 11:1ије orm:pao томе, то је_ зато 
што је мислио да се за.ьубЛ:оује у слику жене која не 
постоји или која he, ако и постоји, остати њему заувек 
нез~ана и н~доступна. 

Ана се врати носећи на великом сребрном nослу
жавнику четвртяну црног дирисовоr хлеба, отворену 
кутију сардина, три тврдо кувана, о~оуштена јаја, мар
rарин у ста:кленој дози, пуну кристалну бомбоњеру кек
са, пусмща ,и колачића од 9раха и ма светла зем~оана, 
rлеЬосана.. чајника, !Маљи с екстрактом чаја, већи с ки
пућом водом. Из љеговог је здепастог, nлитког .rрлића 
избијала пара. Мића се не окрену све док га не позва. 
Није престајао да о~ећа електрични додир њених белих 
чаиnща, голих испод собне ха~оине. Ка:д се окрену, 
опази да је пресвукла собну ха~оину. Носила је сад -
тамноцрвену, с ЧШIК.ама око изреза над rрудима. 

-Какав чај волиш! - упита ra - блећн или 
тамнији? 

- Волим јачи! - одговори Мића, али не вшпе тако 
~ovr .на себе што је рекао »-да ВОЛИ« и то да »-воли јачи«, 
мада му је, nрво: све свеједно, а друrо ... : још је осе
ћао онај њен додир. А он је .растао и, обнављајући се 
стално, растао је сад :И од њеног гласа и од ћутње и 
од мисли и од њеног погледа и она би могла ·да мисли 
да он намерно каже »волим јачи« да би прешао на ~оу
бав. ОзбИЈоно. Све је сад деловало на њега као додир. 
Нарочито онај начин на који би положила своје ду
rачке очи на њега кад би ra погледала. Као да то заиста 
прикива очи или ставЈоа две дуrу~оасте саксије на пер
ваз њеrовоr це.лоr тела. 

- Седни! - рекла му је и насмешила се. 
И осмех се чинио као додир. 
И кад је налила себи у шо~оу мало екстракта и 

пуно """'1/ће воде - nријатан, мучан 'Удар струје. Осе
ћао је њен додир који се обнављао стално rи кад је 
рекла: 
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-'Ја волим блећи. Лоrледај 'lY боју. Је л' да, rисти 
PYЖJI'II лнстић? 

Она- му прШ:Iесе своју momшw и он погледа порцу
лан, провидан и ружичаст. Он климну главом, а телом 
му се разливала сурова благост додира њеног погледа 
којим га је погледала као да је положша своје дуrачке 
очи на његове усне. А то је учиниАа с толико повереља, 
без заштите и резерве, да је задрхтао orieт. Глас ~ је 
затреnерио, помислила је Ана, затреперио као лептир 
који се cnycmo на !ИВIЩу .. црвене .ружине лаnще. 

- Aeno изгледа! - рече Миhа опоријим manaroм.. 
- Хоћеш лн да п.робаш? 
Она се смешкала на изглед меко, а, у ствари, мора 

.да је и она дрхтала као и он што дрхти. 
- Врло је добар! - рече н осети од ryrљaja тоr 

бледог чаја .из њене шо~оице исту дрхтаву звоњаву као
од њеног додира. Али не на nовршини каже, него уну
тра, испод површине. Дрхтао је испод своје коже, тре-
сао се у себи, у дубнин своје унуrрашњости. 

- Хоћеш лн да разредим и твој чај? 
- Ако хоћеш! - рече опоро, nреnукло. 
Чему журба? mrrao се. 
- Онда отnнј п.рво допола, па ћу ти иалнти вруће 

воде. 

Он отiШ и осети ·НОВ талас струје која није преста
јала да одје:кује '1' њему звонећи својом OИ'l\IIOM, нечуј
ном звоњавом; rлуво дрхтање: брзо, брзо лупкање че
личног батића о поникловану пол у лопту звона !На вра
тима њеrових rруди. Тоnли цвокот батића, не, зуби о 
оребрну полулопту њене дојке далеке као месец .на 
небу. Врело унутрашље цвокотање, невНДА:.ИВо протеза· 
ње и извијање, у неком тлувом, яечујном витком и при
јатном rрчу. Све је то било она. V њој не п.рестају никад 
да леnршају ти леnршаји. А КМ<О лн је њој у њој, ако 
је стално тако треперава, жива до дна? Јер то узбуDење, 
та стална пријатност, нема сумње, то је она. Увек таква. 
У сну, и сад у фотел,.и у којој седи, и у ваздуху који 
дшnе, и у целој је собн то њено неп.рекндно треnерење. 
Он не би могао да стално издржи то. Сваки дан да живи 
ту. Он не би могао да буде она. Он ће умрети .од тога,. 
ако то потраје iИ _он не оде, не нестане, не престwе. 

- Сад је -исте боје као и мој чај. 
Ана _се насмеши несигурно и погледа га. Уплапm се~ 
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Али гледала га ]е я да~t~е о~а које су га уносиле 
у себе, усисавале, упијале. Први пут. Први пут тако дуто, 
тако близо. Није ли доста? Шта ће да мисли о мени? Али 
њене су очи клизиле лево-десно љеговим ЛЈЩем каQ Pf? 
довима :кљига и горе-доле као да nрате скакута:ње неке 

прозрач.не лmпице што се одбијала од љегових прецизно 
изрезаних набубрелих младих усана, мало влажних, као 
тек никло Aeil!DtИВO лишће, и дизале до врха чврстог чела, 
до корена тршаве косе што је, још ·влажна, мехо бли
стала. ИзмеЬу његових до бола прецизно извучених а 
меких усана и косе, био је IНОС, савит~оив при товору, 
жив, прав, широких ноздрва, и било је ..uще озбЊЫiо и 
увек концентрисано и .као окошrало у некој слаткој уну
трашњој напетости коју је њетова ауrеитичиа младост 
преАИВала ружичастом ведрином, свежим врелим неми

ром који је долазио од сувищне снате, од сувише ЖИ· 
вата. А ШIЗ.К, nреко свега тога - зarrem:yrи дизrини, та 
пажња увек будиа " очи које, блудећи изван простора 
који гледају 1И времена у којем живе, виде све и схва
тају све. То је " чmшло да му је лице било крцато 
јединстве!ШМ на свеiу, неочекиваним поmоюретима, јед
ва уочтивиrм трзај.има који оу избијали час ту, час тамо, 
покретали .му осмех и гасИАИ га брзо и чинили га про
тивуречним негде у њему, као да нenrro у њему неће 
баш оно што нешто друто 'У њему хоће. А III!Тa је то што 
неће? питала се Ана rледајући ra паж.ышо, у страху да 
не nропусти ниједан од тих никад непримећених трзавих 
претпокрета, стално побијаних и вечиrо започињаних. 
Време је пролазило. Говорећи, он је споро вукао трн 
прста леве руке ИВIЩОМ мща, од ува :до врха браде, 
и онда нагоре, где би их за тренутак заборавио, вукао 
преко осмеха који би уrасиуо присетиmпи се натло да 
не треба да се смеmи. Била је срећна IIПO га тледа и 
збуњена што ВЈW1 оно што није мислила да ће II!Кад 
видети: те противречне таласи:ће испод коже. Као да би 
устао и сручио се на њу. И као да себи ие допушта да 
тако ппа учини. Себе, дабоме, није више препознавала.. 
Од њене духовитости није мноrо остало. Ни од прониц· 
~оивости !Фјом је за трен схватала не с~о шта ф.!уш
карЦ!И м.исле нето и шта би она требало да уради да 
би било он:ако како се њој хоће ~да буtде. Мисао јој је, 
фасЦ!И!Нирана IК.ао .лептирица, леrала око њега ка !ИЗВору 
светлости и била срећна тим IНefiJ?OМIИIIIЉeRИМ летом. 
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Срећна што је чека крП!оење оДI:IШ:Веног њеrовоr ШП<Ија 
на десном рамену. Да има девојку, не би 11Ј>И даа<а ишао 
тако. Кад се осуши, ушиће то. 

Он је ћутао под њеним очима, али требало је одrо
ворити и он рече као да се 1оути, као што би то рекао 
Бор/;е који је био мајстор у постизаљу аСШ!ХрОНШета яэ
меЬу оног што каже и начина на који то каже. Да из
гледа rруб кад је добро расположен, н <уМIН/оат <ЩД је 
гневан. 

- Добар је. Мноrо добар. 
- Предра11НИ Аиnтон'с. Имам га, .на жалост, још 

мало. 

Није знала како Аа говори с њн:м. То »На жалост« 
је 10.еловало rвулrарно. А он је Вилин КоЊИ!Ц који не 
једе. Он нема црева. Он лern само заласку сунца. Треба 
говорити о оrварима које су М1У блиске. Које су то 
ствари? Приче о .лоnов:и::м:а? 

- Мноrо добар! - рече Мића m д""'иие и оркиу да 
ра.скваси брже у устима повећи залоrај сеИД~ШЧа !КОји 
му је она за то време наnравила од маргарина, сардина 
н јаја, а он стао да га једе да би све то престало. В.и.лин 
Коњиц једе! мш:лила је и било јој је драто што једе. 
Али" тај је сеид1ШЧ био наелектрисан iЊОМ. Њен се до
дир преноо:и:о rи mџ;иректно преко свега што је rry nOC'r<> 
јало само, а камоли nреко ствари које је погледала. А 
камоли преко сенд:вича који је сама направила. У ста оу 
му дрхтала од эалоrаја. И ноздрве .. ваздух који је она 
удисала и он за љом удисао још млак од љених плућа, 
продуж,.вао је ту луду дрхтааицу 'У њему. 

- Не свиЬа m се?- ·уrшта га. 
- Сеидаич?- упита набусито, IКQO што би то Бор/;е 

рекао, и покваои нов залогај новим гут..ьајем чаја. 
- Марrаринl - рече она брзо, без даха - ""' ја ra 

не ВОА!ИМ. Узми колача. 
- Колачи? Не волим то. 
Мића се потруди да то нэrовори без !ИЗраза. Али је 

дрхтао. Зашто је ro рекао? Да преюпн:е II'O cтauuro ;А~рх
тање, ту ужасиу пријатност !Која ra је мучила. 

Ана није хтела да МИСАИ да такав Мићин начин 
боли, ·уншuтава, она је хтела да буде само срећна што 
је он коначно ту, што га гледа, слуша, разrовара с љим. 
Али се эбуњивала све ареме, осећала крнаом. Могла мv 
је спремити нешто бо~ое,. Истина, сад се тешко набав1оа, 
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а и новаца јој већ понестаје, па Шiак, осећала се кривом: 
пред њим и све немоћнијом, ·ГЛуУI!оОМ. Био јој је сад 
неnознатији неrо пре, док га је чекала. Само сад је 
срећна, а npe је чезнула и била несрећна, Али она- ће 
:иv спремити сутра све што во.ли. 

- Шта воАИШ да једеш?· 
-Ја?- зачуди се Мића- качамак! 
Она се трже '!јПЛЗШена од начнна на :који је то ре:као, 

а Мића преста да дрхти. Нагло. Већ се кајао што о.uет 
изводи Борћа кад то што говори ипак не АИЧИ на оно 
што би Бор.Ье рекао. И онда не дрхти Ворће, него он 
дрхти, Мића. И, напослетку, зашто не би изводио Мићу 
кад је сам себи бар исто толико неnознат колико и ~а 
:који други чове:к. И одлучиаши да не буде други, да Је 
време да буде он који јесте (јединИ !Начин да се саз~а 
какав је) поче да једе ммье гладна. Поче да при:мећуЈе 
nrra једе, да бира. Јаје, молим. Не. Сарди.ну нећу. За
МИUI/оена, брижна, Ана не уочи о.4:Мах промену. А и да 
је уочила, не би разумела. Али то Је помогло. Мића пр~ 
ста да се осећа као кривац ухваћен на делу. 

- Тако ми је жао, г~ан си, а ја ти не могу дати 
RИ!lllТa добро. 

- Све је то добро! - рече Мића без наrлас:ка. 
- ОзбИh>НО? 
- Часна реч. Малочас сам се шалио. 
Ана се насмеја. Вр-лела је што Мића ·ВОЛИ Аа се 

шали. 

- И малочас си се шалио? 
- Цело време. 
- Мислила сам. Био ои пуно гладан? 
-Аха! - nотврди Мића rлавом - :као да недељу 

да!На Н!ИСЗ.М јео. 
- Зар IНИСИ? - нашали се она. 
- Не. Од синоћ само. 
-Од си.ноћ? 
Она ra је rледала са заnреnашћењем. - Од си.ноћ? 

-понови. 

- Не, од јутрос. Јео сам nечене бундеве код једНоr 
друга. 

- ВОАШП ли печене бу,ндеве? 
- Не: Заnраво, ннсам је ни јео. Они су је јели. 
- Зар је то исто? - ymrra ra и ·nоново осети каке 

ra воли, јер је Вилин Коњиц, равнодушан nрема ствар-
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носm као nrro су то сви прави мушкарци, силовити, на
силни, а МИ!рНИ. 

- Не увек. Али кад сам љут или узбућен, не моrу 
да једем ... - он застаде гледајући укочено преко ње, 
кроз њу. Онда се трже, и заврши: - Бар не nечене 
бундеве. 

- Ох, бојала сам се да -не кажеш како онда не мо
жеш yonnrre да једеш. Али за nечене буидеае ме ~mje 
брнrа. 

- Зашто си се бојал~? - он -је погледа ·И она се 
безразложно насмеши. 

- Бојала сам се ... То би значило да сад ниси уэ
бућен. 

Ана се уплаши, nремре. Но Мића рече својим nре
пук.лим гласом: 

-Јесам! -рече Мића и nомнсли да ннје зrодио да 
изгледа као да наваљује. Она га је позвала у стан, нека 
она прво и каже. Само да се не наљуrи и да га не отера. 
Сад је пола једанаест. Још пет .и по сати. 

- Јесам - понови он блаже - Шlје чудо, после оне 
јурњаве ... 

Разrовор јој је nотекао одједиом nребрзо. Већ су 
јој измакла три mri'aњa која је хтма да постави. То је 
зато што он не једе ншnта. 

- Хоћеш .ли још. мало чаја? Направићу ти га светлоr, 
као што га ја волим. 

- И ја! - рече Мића - и ја сад волим светАИ чај! 
- али да Ана не би помислила да он нава.љ.ује, рече: 
- прија ми ВЮIIе! 

Н&\ИВајући му чај у шомщу, она рече враћајућн 
се на rmтања што су јој се намеmула у једном тренутку, 
али која су онемоrућнли Мићини брзи одrовори. Онн 
су у01шпе својом неочекиваношћу стално мељали пра
вац разговору, остављајући !Нерешеним начете теме. 
Можда су мање мељали ток разговора, вшпе iИНтензитет 
њених узбућења. Али та су је заостала nнтања мучила, 
страшно занимала. 

-Рекао си да не једеш буидеве кад ен узбућен и 
1ьут. Ја нисам мислила да умеш да се 1ьутшп. 

-Зар си мислила о мени?- хтеде да је ymrra и да 
чује ка:ко му она одrовара: 

- Ох, Мшпо. Дабоме, да сам мислила! 
И да је упита: 
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-А зашто си ШIСЛИАа? 
И да чује како му одrовара: 
- Зато што те волим. 
Али је не ymrra НИliiTa од тоrа, неrо помисливпm:-мож~ 

да nрвИ пут О себи да је АИЦеМер, да О3М себе СТаАИО ла
Же и заварава, рече кратко: 

- У сmари, не умем да се љутим, али умем да се 
ждерем кад ми нешто не ~олази за руком! 

Но то је већ рекао стари Мића, који је отворио 
очи и по др ути пут поrледао свет. Искуснији за један 
живот и једну смрт. 

- Значи, умеш да се љутиш на себе. А на друте? 
- Зеиси! Мислим да и то умем. 
- Кад не ураде оно што ти жмш.п? 
- Кад не ураде оно што је nравилно. У оmпте ... 
- Шта је уоnште правил.но? 
- Уоmпте? 
Ох, миСАИЛа је Ана, шта се ње тиче шта је yomuтe 

неправилно кад је то оно што он не жели. Ето, оnет 
се удаtоила од mпања које је хтела да постави. Али с 
њим ће, изгледа, увек бити тако. Зато се треба пуштаrrи 
без контроле, па куд сmrнемо. Чекати, даКЛе. Не поми~ 
њати: затоне у које се није уnловило, ·не остављати их 
за после. Tora нема. Гледати да се уједрн у онај који ће 
тек да доће, онај још испред нас, моrући, садашњи. 

- Не! Само nравилно. 
-Правилно? Оно што кориС'l'И ствари. 
- Којој ствари? 
-Слобода! - рече стари Мића, боrатији за смрт 

иза себе. Треба бити искрен. Не лаrати себе, .не обма
њивати друте. 

У руци је расејано вртео шољу, да се брже истопи 
шећер на дну. Није мислио на ту шољицу у руци, Ни 
на 1'0 да је rледа. Мислио је: она уоmпте не симпати~ 
зира с нама? Јер какво је то rmтање? Па она ншnта 
не зна! Али то да ништа не зна б:и:ло је onparsдa.и.e, и 
њена невшюст ra испуни неком дрхтавом неЖЈНошћу која 
га је гурала да је nомилује, да је nомази, да је њш.пе 
као да .му је !Кћерка. И од тоrа што је сад осећао бiu.o 
му је теШко, било му је жао, никад му још .није било 

у животу тако тешко и та:ко жао, тако немоrуће жао 
и тешко. Коме то није било у животу још тако тешко 
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и жао? Меин. Зато и треба волети стварну жену. Ту же
ну. Доста је апстракција, човечанства! Но да буде 
искрен, kllje му се свићао тај заповедни наЧIШI, тај по:r 
иати команданТски тон који је увек узимао ·према себи 
кад је престајао да се убеЬује разлозима, исцрПIDеним 
до краја. Поrш чај што је остао на дну ШОЈое и спусm: 
је nразну на тањирић nред собом. 

- Знала сам! - рече Ана тако тужно да се њен глас 
учини Мићи као rорда, зелена стаб..ьИtШЦа нарциса наrло 
nреломљена ударом штапа. Он је био удар и био штап. 
И опет· ocem тугу и жалост, а оне су биле само обЛЈЩИ 
једне нежности што је тек почињала да се пома...ьа. И то 
је знао. Било му је жао и те нежносm. И тоrа IIПO је 
и то знао. И знао да му је и зато жао. 

- Хоће ли ми скоро бити суво одело? - упита не
очекивано и за себе. 

-Што?- iИЭНена.ди се Ана. 
- Мораћу да одем! - рече, али се покаја. Тако нема 

омисла, ништа се неће десити. 
- Да одеш сад? Не сад! Никако не сад. Сада је ноћ. 

Забраљено је, поЛЈЩИјски је час. Ох, ја знам, теби је све
једно што је забраљено, али мени није . . . Мислим, не
моrуће је да у то време имаш посла. Цео дан си имао 
посла и ја сам те чекала цео дан. Чекала сам те и ми~ 
слила зашто те нема. И мж:лила да те нема зато што 
имаш посла за ту. . . у вези са том... сmари, јесте, 
ствари, али ја сам ЖИIВа жена, ја сам знала да ћеш 
Шiак доћи, морао си доћи, ја сам те звала и ти си дошао, 
ти ниси ствар само ... 

Устала је, пошла к Мићн, али је у том чула, с почетка 
нејасно, заТИ!М све разговетније брујање мотора, далеко 
још, аА1И помешано с трком људи који су се rАуво до
зивали. 

- Видиш! - рече Мића мирно и додаде: 
- Уrаси светлост! 
Ана је уrасила светлост. Мрак. Мића је пошао 

прозору. 

- Мmuo!- шапну она и подиже rлаву. Дрхтала је. 
Он је гледао уАИЦу. Каддрма се чинила - белутак на 
сребрној и чистој обали суве реке. Ана ra одједном 
ухвати за МШIШЦУ и стеrну. 

-Гледај!- рече тихо. 
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Поклопац сандука је стајао усправан над црним от
вором. Мнћи се учини да поново осећа смрад ћубрета 
и пре но што је Ана схватила шта хоће, он а: трж~, 
изэliе из собе. Тек је тад разумела шта хоће, СЈурИ се 
за њим и стиже га код доњих, IИЗАЗЗНИХ. врата tкоја је 
већ отК/оучао. · 

- Не m - говорила ,је цвокоћући - молим те, 
неm. 

-Зашто? - промуца он. 
- Све се мора заслужити! - оте јој се - све. · 
Он је блаrо одrурну, иза!5е на трем, погледа ~ 

у.uщу. Она је стајала крај њега. ~ пред баrштенску Је 
кахmју стигла пре њеrа, 01Ћорила Је. 

- Натраг! - процедио је. Но она је већ прелазила 
улшw не·rледајући ня лево, ни десно, стигла до сандука, 
док је он још стајао на тротоару, спустила поклопац и 

онда брзо, не обзирући се дотрчала њему, обиснула му 
се о врат, дрхтећи цеАИМ телом које ~е тресла у неким 
меким и rрчевитим таласима што су Је сву прожимали 

од бокова према грудима и заrрцнутом грлу. 
Онда се отрже. Брујање мотора се прнближавало. 

Он се одвоји и држећи је за руку, уће с њом У пред
собЈое. Стигли су да затворе врата кад матор удараЈући 
заrлушно !КЛ!И!IIовима пројури крај куће. 
· Стајали су опет крај прозора у мраку и гледали белу, 
празну улицу и тамносиви сандук. Горе, улицу више, rо
НИ1Ш су још викали. Ана је дрхтала крај љеrа, ломећи 
тихо руке: 

- Бојим се! Бојим се! - шапутала је - бојим се. 
- Дај ми одело! - рече Мића. 
Она се опет приби уз њеrа. 
- Не! - эавахш - још пет и по сати, рекао си. Још 

пет и по сати. 

- Не више! Време је да се обучем. 
- Све је још мокро! - рече она брзо. 
- Свеједно. Обући ћу се. 
Ана га је погледала и учини му се још блеЬа, још 

тања- фру.uща. 
- Не још! - реЧе без гласа. 
- Хоћу да се обучем! Не могу овако, ако ... 
Аlще мУ је остало исто, мирно, чврсто, ~ она рече: 
- Ако хоћеш! - попусти она и он се покаја, пустила 

ra је. 
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ОсеТи пустош света АСИ.Шеноr авета. Хтеде да је 
YJ<lla'l'И за руку, !1рi<Вуче себи, а.ш она не издржа, приће 
му шапућући и он с почетка није разумевао шта је то 
говорила. 

Заувек је остао осиромашен за re њене И\ЗrубЈоене 
речи, важније, ЧИНИАО му се, од о.них. које је чуо: 

- ... Не мршти се, миля. Не љути се на мене. Само 
још IН'ИСЗ:М :навикла на 'ТО ••• Ја знам, иије .лепо што дрх
тим, IIПO се бојим, али ја пу:них: једанаест година нисам 
имала nрнлиiКе да се бојим. Onpocm Ми, Мшuо, мо
АИIМ те. 

Гледала га је својим оrромннм очима право у очи и. 
он виде како се преко љених велшсих беољача навла'tШ 
влМ"а, н IК'З.КО се окуn~оа у &рајевима, НВ!дИМа 1И КШЛ:tе на 
уоко, нежно мще на ком су се само распрсле усне ми

цале мрморећи: - Тако се сад бојим. Као онда доле, 
кад си био у санд'!'КУ као лопов. 

-Не плачи! 
- Нећу да плачем. Ја и не плачем. То је само онако. 

Жао ми је. 
Под љим се стеэала бела умща, а rлаюови оу се да

леко неrде СТ!ИШали, щгледа да оу агенти наnус'I"И.Мf наду 

да ће га наћи. Све је опет постајало rихо. Брујање се 
више није чуло, а кроз эЭЛ"ворене прозоре ниоу доmt:рали 
крекети из приобалних бара. Ана је престајала да ,dЈЈ>ХТИ. 
Одвојила се полако од њеrа и наслонила на наслон од 
прозора. Г ледајући пред собом у улицу, ле!;има окренута 
Мићи, ymrra уз трэај: 

- Јеси АИ нешто рекао? 
- Хтео сам да те mитам да ли си энала кад си. с.ишла 

кога спасаваш? Или си веровала, кад су те агенти ПИ· 
тали за .лопова, да сам лопов? 

Ана се не окрену, не одговори, већ одмах yrmтa: 
-Јеси АЯ био бо.лестан као де:rе? 
Мића погледа њену нараощасту меку косу и не од

говори. Ана рече: 
-Ја сам била болеона. Дуrо, Имала сам петнаест 

година. И тад сам се бојала. Стално. Ово није ншnта. 
Овај је сгра!К прошао. Али тада - ужас. 

-Пре једанаест година? - ymrra Мића - чега си 
се тад nлашила? 

- Ноћи, свега. Станова.ли смо на и:в1ЩИ rрада. Пооо 
ледња кућа у последљој улици. 
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Мњћа се прибАИЖН I:tpOЗQpy. Стајао је крај ње и гле
мо, ~~<ао " она, бледу умщу 111ре:t>учеиу Т1И!1К1И1М сэ;рУ!!ЈОМ 
месечине. 

-Преко да!На сам читала. Била сам тешко болесна. 
-Шта аи читала? ·-
- Свашта. Гутала сам 1<ЊШУ дневно. Романе углав-

ном. 

-Нолит? 
-Шта је то? 
- Социј&U!а КЊИ>Жевиост. Наnредна. 

- Не. Чiитала са.. /оубавне II<IЊИI'e llf ""'~· П~ 
rmce сам исто волела. 

Аиа ућута, онм га уnита не окрећућн се, још увек 
гледају!iи белутак cy:se уЛИЧ~Не реке. 

- Јесу А>И те мамила далека оотрва? 
-Нису. 
-Ја сам МЗ!Ш'Гала да nутујем. А m? Зар шrои? 
Све је било беЈ.о и 1'WOO, nоричуће. 
- Не! - понови Мића и њој се њеrов глас учини 

тако нестваран, као 'Уздах .А!ИСТа тополе кад се у јесен 
0'11Ка.f\Да с 11раrне и пада. 

- А ј.а саrм: :дању маrштЗiЛа о дале:юим ~~ била 
саrм: смела, неустраrшша, &\И .ноћу ... Ноћу Н'ИСЗ1М: могла 
да засrmм од С1'раха. То је било време зебње без крwја. 

Она је гледала пред собом у белу тwму и в:шше Нllfje 
дрхтала, глас јој је добио неки отегиут ПЈ>ИЗВУ1К умора 
који имају гласови nутниЈКа у возу кщд у мраку купеа 
nричају тихо !Ј\!ИЧНе, ту.ж.не ствЗЈрИ. 

- V глави ми је шумела крв, .жrивци су ми постали 
преосетldИВИ и ја сам се трза:ла од најмаљег шу.ма. 

- Изгледа да су К<>НаЧНО нэ;пусmлн наду да ме наћу. 
- Не эна се још! - рече она, али ОД:МЗ!Х упит.а: 
- Знwш ли како шуме тел61Ј?афске жице у леrњи 

сумрак на И'ВШЏ1 rра,да? 
- Могу да замис.шм. 
- Тако ми је тад шумело у глwан. И тако сву ноћ. 

Ж.Ще у глави и nод прозорима моје собе. Али тај је шум 
имао тад неки: СМIИСао. 

-Какав? 
- ЗЭ~М~Ш~Њала сам да разумем тај шум. Из свог сам 

кревета видела телеrрафске ж.ице. ЊИ!Ма су јуриле речи 
које су ~оуд:и: на СВtИrМ језицiИ!Ма света олам~ ~оудима са 
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свих сrрана света. Замишљала сам м сам ја једина 
девојка, за све људе, и да те nоруке cnrжy мени. 

- Ка!Кве ПОРУ\Ке? 
- !:оу!>IИ су ми nоручивали на СВИIМ јеэшџима да сам 

лепа а ја сам се бојала. 
-Бојала IШО си лепа? 
- Бојала. Они су ми nоручив&IIИ м ће доћн м .. е 

укра:ду и однесу, сваки на свом језику. А ја сам осећала 
да сам мала и да још nрипадам белим чаршаtвиiМа овога 
Rревета и бојала сам се. Sap се m ниси бојао? 

- Сигурно, бојао сам се nред сваю~ зэ;мтЗIК. И ОО. 
јао сам се кад год сам морао да бе.ж!им:. Ноhас, на 
nример. 

-Није то. 
- Шта :нЈИје то? 
- Оиај мој crpax није био пете врсте. 
- Страх је страх, али ствар је у томе: човек може 

да се навикне на страх. Кад се навикне, он мож,е да 
спава и ради све што треба да ради као да се не боји, 
мада се боји. 

- Може ли и м бежи? 
- Дабоме м може. 
- Онда то није онај мој страх! - рече Аиа с неким 

једва paзroвemi!IМ nоносом - мој је crpax био такав да 
нисам моrла ни да ПОМIИС.ЛИМ на бежаље. Не бих могла 
прстом да МЗ;Х<;Нем, било nrra било, ма:кар и дошао лопов·, 
ТЗIК3ЈВ је то страх био. Ми<:лим: да n0\4,Ш'Нем Врапч!Ије 
перце, не бих тад моrла, а већ да бежим - нmхошто. 

- Да бежшu од кога? 
- Од ыу/>IИ са свим .њи.ховим јеэ:иц~Wа. Од њихоэих 

речи што су тихо шумеле и брујале НИ<3 телеrрафске жм' 
це које сам вщела из кревета. Пролазиле су крај про
зора, а он је увек б:ию отворен. Могле су лако да Се 
одвоје од жице и Скоче IY собу, на мене, .свака на своМ 
језику свог света. 

- Ко? Речи? 
- Речи које су могле да постану i'DY.Ail!f.. који би се 

nретворили у лопове. Нарочито лети, кад је кроз отворен 
прозор сву ноћ ионако улазила песма зрикаваца, месе
tmЈН:а, и она вл.ажна, млака, лепљива, ·знојава ноћ:Н:а тоn~ 
лота цвећа, дивље траве, влажне nапрати, бусења и суве, 
спечене земље. 

-Зашто би се А>уди преnюрши у лоnове? 
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- Мушкарци су лоrюви. Од роЈ3ења. Створени су да 
оrимају, да КАИЗе кроэ мрак, упадају кроэ ООЋореие про. 
зоре, као песма зрикаваца, зрак месечине и плаше бо
лесне девојЧIЩе које не могу да сnавају. Раз\Wеш? 

-Свеједно. 
- Шта свеједно? - упита Ана још увек одсуrним, 

нереалннм гласом, надОIIIЛИм од осећања, од прошлости. 
Али је Шiак чула сваку њеrову реч, !Iрti<Медбу, раанајући 
свој rлас према њеrовом. Само и то је ЧИ!НИАа одсутно, 
месечароки, непоюрешно. И кад је ћутао, осећала га је, 
ех:ватала. 

Зато одједном nmюви чврсто: 
- Свејед~Ио! - и узвикну - М..Шо! То је та лоnов

ска реч! - Очи су јој се рЗ!ШИIЈ>иле: - Мшпо! Ја воли;м 
ту реч, то свеједно. Ми живимо - свеједно. BoAl!iМIO -
свеједно. Рас:mјемо се - свеједно. Ми крадемо живот 
од живота, љубав од ЈЪ.убави, растанак од састајања -
свеједно. Ми умиремо - св~једио. Је АН свеједно и ум
рети? 

- Зависи! - рече он - зависи од ствари за коју се 
nme и корисm коју та смрт доноси ствари. 

- Свеједно. Сад се не IIЛ81IIИ!М те речи, доnа1да ми 
се та реч сада. Свеједно. Замисли кад би место свих 
милиона речи у свету постојала само та реч: свеједно. 
Иста на свим језицима. Свеједно. Једио свеједно эа сва 
расnоложеља, све мисли, сва осећања. Свеједно за глад, 
љубав, жељу, рат. Свеједно эа све. Да АН би волео кад 
би било тако? 

- Не! - рече и осети како му се суши rрло; Ce'I'IИO 
се оног њеноr лудоr, таласавоr дрхт81Ња кад се у страХу 
при:вијала уз њеrа; тај налет сећања дошао је неочеки
вано као ветар, а насушан као рад срца, преживање код 

nреживара; забора:в.ио је већ да је то било, тад доле д;ред 
К:ућом, код баште:нске кarmje. И n<>C.t\e - ту. 

- Свеједно! - понавmала је СТ!Рщ:!!НО, занета, усхи
ћеиа открићем. 

- НИIШта више не би имало см·исла кад би постојало 
само то свеједно. 

- Свеједно. Какав смисао? АЈ..и - свеје.мю на свим 
језицима эа све речи. Свеједно и эа смисао. Лоnов је тад 
улазио кроэ отворени nрозор. 

-Лопов? 
- Кажем ти, лоnов. Била сам болесна, nрозор је био 
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отворен п дању и ноћу, речи су трчале брзо својим сит
ним ножицама низ телеграфске жице, оове би nролетале 
нечујно и nо.ьсi<Н би мшп nоследњи nут ЦИI<ИуО. У rло
rовом џбуњу исnод nрозора шушнуо би эец ИАИ змија или 
крт:и:ца и њихово је эечје, змијско, кртичје срце 
лупало у мом срцу, а то је било њихаво м:ишје, и крт.ичје, 
и моје људско - овејеАНо, а лопов ме је гледао с про
зора. 

- Машта! 

- Свеје..".о! Лежала • сам ~ивена, П~ЗЛожена, ;ра-
ЊИ!Ва nред лоповом који ме је гледао. Зрикавци су пе
ва.ли своје авеједио напо/оlу. На шrа те подсећа песма 
эрикаваца у ноћи? 
-Не эиаЈМ. 
- Кад доnире иэ nол.а кроэ отворен nрозор једне 

летље ноћи, на шта те подсећа? 
-у јулу? 

-Свеједно. 
- Ако је у јулу, nодсећала би ме иа - нешто. Шта 

ја знам, на кораке по сену, на било шrа ... Не знам .. 
Свеједно, а на шта је тебе подсећало? 

- На свеје,.м~о. Мене је сећа:Ла на оштреље ножева .. 
Као да су эрикавци неки, мали, мали кувари, сасвим 
мали, скоро невид.tЪИВи, кувари у малим белим кецеmаrм:а 
од ПЧе.АtИЊеr крила и капама од латица нарциса, мали 

кувари који оштре нож о иож. Зрикавци! Свеј.,д,ю, њи
хови су ножеви два ооушена тучка див/оеi' каранфи:ла, 
али су ножеви који се оштре тарући се један о други. 
И лопов је имао ножеве. Био је налик на Вилиноr Ко
н.ица. 

Мића је слушао ту nрошлост која ју је п:лавила и 
у једном тренутку му се чииило да он то и;ма једанаест 
година мање, да је он тај лоnов :који је с обнаженим 
ножем упао једне летње ноћи у љену собу. 

- Ј а сам била немоhна да зовем у пам:оћ. Нисам 
могла ни да се макнем, да шаtПНем, толшсо сам се бојала 
т.оr лопова. . 

- А ако сам тај лоnов био. ја? - Xll'eдe да је уnита, 
ам< је не уnита. 

- Била сам сва немоћна. Сва ми је снаrа отшnла у 
страх, у најеженост која ме је ледила, била сам нема 
као табла Аеда. 

- И онда? Лопов је отишао? 
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- Дрлаз!Ю је сваке ноliи. Од nролећа до јесени. 
- Мора да си се временом НЗ!ВИIК.Аа. 
- Не! - рече озбИЛ>но, великих, широм отворе~Ш<х 

ОЧИ!ју - на тај се страх не може наВИЈКНуnи.. 
- Треб"""' је да по:юушаш. 
- Шта све нисам IЮКушавала. На сто сам свЗIКе 

ноћ:и стављала све што сам драrоцено имала: златан лан
чић с врата и злаrан прстен с плавим камичком. И на
IШСала бих на ~Картон Круrmи!М словима: »УЗМIИ'I'е све то, 
али ме немојте убијати, ја ионако ·нећу НИIК.оrа звати у 
помоћ.« 

- И? Је .ли однео ИiiiiTa од тоrа? 
-Није. 
-Видиш! 
- Ш-та mwm?- :као да би да се на~оути ал.и се не 

на/!::!оути - доАЗЗИо је оваке ноћи, а оне су све биле једна 
једина ноћ од пролећа до јесени, и ја са!М, да бих ra """"
ЛОСГИВИАа, став.LЬа:ла свако вече на сто још [IJI)Нet<Y О11Вар
ЧИ!Q1у. 

- Драrоценост? 
- КЗ!Ко се узме. И лугке без ГЛЗ!Ве су -"'Ј>а.-оценост. 

ААя њему IНИШТа omje било дово.ы!о. Сто се у сеrггембру 
веh yt'IИ6ao под теретом мојих огкупа и понуда, ал.и он 
није ништа хтео да Од!Несе. Само ме .гледао. А онда је .до
шла јесен, ветрови и он је nрестао да долази. 

- В:и;дшп? Машта. 
- Шта машта? А веrар? 
- Какав вета.р? 
- СвеЈ11'111РСКИ! - рече Ана озбиtоно и додаде оки-

вахно - то није био .н:mкакаrв торнадо. Наши зема!DСКИ 
ВеtрОВИ нису IНИШТа према оној звезда111ој ветрушТШ!!И. 
Шта је најлућа бура, најзаnањенији јуто, шга најдивЫ<ја 
ледена !КОШаrва? Не осећаш ш. Они диж.у таласе м !rJipa
<ШmfY, """" не ОI<рећу зе~М~Dу. 

Мића наСЛОНIИ чело на сга.кло дpyror прозорског кр<И
ла. Све то нема везе, све је то бесмисАено, али све то 
шхаrк у њеним уСТИIМ.а добија чудЗIН, њему нес:хаатљ:и:в 
СМ~Ш:ао и он је с..\ушао покушавэ:јуliи да то схвати својом 
11резвеношћу и схваll'и зашто губи ово време на· ro и 
заnпо му је то Шiа:к некЭЈКо nрија'ГIЮ и туЖIНО ,џ сл.уша: 
пријатно, тУжно и весело и страшно, окоро оузно. А како 
је ма.лоча.с дрхтала ""~• крај !ЦрОЗОра, npиii!!Иjajyliи се 
целим телом .уз њеrово тел.о, ту !Краrј щюзора док се б:ру~ 
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јЗЈЊе :мотора чуАо из да!пiИiНе, .ту, и после, тамо 1д0ле, IК.Од 
улаза. А он се није ycyDtrnвao 11!И да је обгрлн рукама. 
ВИIСIНЛе оу 1М'У 111'113 тем>. 

- Ветар окреће З"""""У? - уnита вачућено, ЛОГRЧа!l!, 
ИЗIКО се борио ПЈ.РОТИiВ дрх:таrња, себе, жеtое. 

- Да. Тај је ветар вртео зем.ьу и аве звезде и њему 
не би бИ!АО теnпк.о, само :ка:д би хтео, м у.леmи НеБ~И~д!DНВ 
к.роз прозор, поАЈИ!['Не :ме, понесе, заОIШI!ја и баци !На !НеКУ 
APVOCY IL\анеюу. Играчка би то било еа њеrа, је л' ~да? 

-к...,. бн ra б!W>! -"<mИI]>ao се Мнћа себи, њој. То 
је већ бњло исто. Немоrуће. 

- Осећала сам ~а, Мши.о. А био је. И од страха који 
ме је слооадао 1Н11ЮЗМ моrла иросго да Ч!И!rам дан;у. АР
ж.им у руцн rкњшу, а онда ra се одјеАЈЮМ сеmм. Осе-mм 
га, али IЈЈј>И'ТЭ:јеног. Вреба ме. 

-Ко? Аоnов? 
- Не. Ветар. И месго да вцдим оно ШЈТО щтча 

К!ЬИ!Га, ја ВИiдИМ другу nла.нету, ону на :юоју ће ме ба
цитн ветар. в- је сасвим ј<ЮНо: брда су црвена, реке 
- .лење и жуте, мора бела, равн!lЩе - шаrве, небо -
зелено. Све је, IИ!Наче, сем боја 1К30 1Н.3. еемљм, све при& 
лижаю .исто, само рудиментарније. Раэлm<а је као иэмећу 
топо.ле 1И палме, чије је дебло IСА:ИЧНО слон.овској нози. 
Топола илн јасен - они су осетмmији, разућенији. Или 
ма шта тако. Узми, на прИ1Мер, јемrу еrиrтатсюу оду и 
уnоре.щи је с nесмом о Мораsи. Сећаш је се? 

-Не. 
- СвејЕWЮ. То је једна његова nесма. 
-Чија? Зар "етар IDШIIe nесме? 
- Не ветар. Он: ... - заЈМало !Не рече: ~Веаюв:иh. Ал:и 

не рече. Вековић није illll\lao везе с ГI1И1М. Он IНIИје био 
ни .AOIIOВ, tнН ветаrр. 

- Не разумем. 
- Свеје.щио. Ја сам ти причэ:ла о "001ЈУУ који м~ је 

одувао иа једну nланету . .tЪулн су ТЗЈМО тгек nоЧИЈЊалн 
да Ж!И!Ве. 

- Постоји једна теорнја о ПОСТ811!1К1У Ж.!I!ВОТа nомоћу 
интерnла.нетЭ!р!Не мшрације спора. 

- З"""""""'! - рече она неуверено. Али Мнћа 
рече: 

- Мене то rшпка~д није занимало. Са:мо Земtо'а. И саtмо 
- КQ!КО да живот на зем.t.оИ буде ~а .леп, то jecr 
слободан. 
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-Зар ииси нихад мисл:ио о звездама? 
- О петокракој само. 
- А о оној пла:вичастој, далекој. ВИДИ!lll tje? 
- Не, о- тој тамо iНИСам IМИСЛИО. О 01:1ој 9амо· Што 

на заставама леnрша. · 
Засrаде. Очеz<:ИВао је навму I1Нена, rрдње iКОјом lie 

сам себе да обаспе, аАtИ IНШUТа се Шlје доrодн:ло, остао 
је мирзн, узбућен само н.Ом, IЊеном бАI!ЗШiом. KoиOIЧ!Iio 
и то је ЖМ~Вот, а живот није дезертерство, јер он !ће о.утра 
напасти. У пет и четврт. А ово је нуж.није од спава!Ња. 

- Свеје~l - рече Аlна - ја сам тад МИСАIИ!Ла само 
на оиу плзнету иа коју ће ме ветар да одува једне ноћи. 
И, за раэА~И!КУ од Ведса, ја сам је замш:rм,ала много зао
стаАИјом: од земА:.е. .!ьу!Ј)l. тамо тек ПОЧИЊ/Ч да ЛИЧб на 
tоуде. Још иду rоли. Руњави су 1КЭ.0 rориле. Не ставм>ју 
на себе коже, не покриrвају се, не С'!ЦДе, :не желе да буду 
дermiiИ. Знају само ј".4ЈНУ реч, исту на СВ1И1М језицима свих 
звезда. · ' 

-Свеједно? 
-Не. Глад. 
-Глад? 
- Да. Глад је све шrо се tоудско зна мећу звездама. 

На зеМЈа:а.и се зна и за cвejeftiНO iИ за ~ речи, али тамо 
постоји само rлад. Они не знају 1НИ за тонфиАм, •tm за 
подморнице, 1НИ за асnириiНе 1НiИ за аеродроме, Н1И еа љу~ 

бав. НШIIта они још не знају. И ја сам, мада уплашена, 
долазила сама себи као бо11ИЊа. Они оу се оюуп.ыLЛИ око 
мене и .rледа.t\ЈИ ме као чудо. 

- Били оу rл~Џ,НИ? 
-Били оу и rлa;6i!IИ и неповерЉ~И~~~И. Незналице н 

(]Ј»>IМИТШ!ЦИ оу увек неповермmи, је л' да? А мени бн 
било A8IO.IIe да ме поједу но да .ме сматрају за лажооа. 

- Зашrо? 3щр сте се моrли да споразумена!l'е? 
- Не знам КЗIКО, али јесмо. То и IIШje био проблем 

од тр.".уrка кад сам се већ нашла мећу """"""· 
Мића хтеде да је помилује по коси чије је крајеве 

саrвијала на vнvтt)a, тако да се ~о да се један од. 
сечен, а пренежаrн, обао лук свија на:д њен.им та~НЮИ~М, 
ЛОМIН<ИМ раменима. 

Он то, ,разуме се, не уt!ИIНLИ, сmмо се поново сети каsко 
је доле •Крај врата дрхтало !ЊеiНо тедо кад се привијало 
уз њеrа iКаО ТОПАИ, IНООТврдну.riИ ВОСЗ!К !Који 'l'ipa:жtИ об&ик. 
И пре тоrа - ту. Исто. Ади краће. Он nреста да је 
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слуша, напето ослушкујући nоэиато бруја~Ње на уАИIЦИ. 
Али IIШшra. Није ВИIL!.Ie моrор. Неће се IВI!We вратити! по
мисли и уздахну. 

- За разлиiКу од жена, Д!Шtоаци не верују реЧИ!Ма. 
СаiМО ономе што се оком може видети, руtКом додирну· 
ти и оmmати. Они признају само оио шrо ОДМЗIХ служи 
и верују у оно што се даје узети. Они су пра.I1Матисm. 

- Пратматисти! - рече Мнћа, али у !ЊеМУ је зво
в:ила реч ОПИ!Паm са сва своја четири CAOra :који се опу~ 
шта ју као прсти :на АИI.Ј.'Ке неког танкоr, нежноr тела 
које .тресе Архтаво таласање. 

- Да! 3a!l'o сам " 1\lllroлилa: шrа ·ми вреди да ·ИМ при
чам о грамофоиу кад не умем дв ra ншраmш? Шта аре
ди .мењати шле :и mоче :и ry ~а nлесати с <М.Аа~АИ
ћем који бн имао лооовско АЈЩе - кад rра.мофона нема 
да потврди све приче. Причама се 1НИ тамо, на Палма
т:щ.щ, не верује. Гаэрани су већ свуда прочитали Аафои
тена, а мене је обуэимала IIIЗ!ЕШ!Ка пред незнаљем ЦИЈВИ~ 
лmоване девојке IКОја уме да се воза сrрам:вајем, е:венту
а.ыrо и да 1а!Ше точак --и rледа :кроз прозор, ал;и не -rуме 
да направи стакло. Да ли бн ти знао ,да иаправиш оrа
кло? 

- Не знам! - .рече Мића и СКАОНIИ чело са оюна над 
којим се цриедо небо mбодено звездама. ПалмаТИiда! 
IIOМtиC.tlli. 

- BIIWШI! Нн ја :нис.,.. знала. 
- Знаш АИ сад? - упита је Мића " поrледа (је у rrа-

нак СТЈ>У!К, одаКле су полаэи.лtИ IНЗi&\оле, О'I'IВаtрајући се ;као 
бреза, витки лукови бедара, а наrоре - водоокок све
жих rугутюи гру.ди. 

- Научила сам. То ми је изгледало Ааюпе од свега 
осталоr. Једна формула кварциоr песка и ватре. А кад 
би!х. улазе пећин:а затворила стак.лом место каменом, па
лма'11НдСКИ би троrлодиrн бнлн задивtоенн mм чудом 
бар исто I<ОАИКО н ради0<11Пара!l'ОМ. Немој - се подоме
ВIIII'И. Трrовци робtоем добнја.ш су за ћиићуве од отакла 
н-а~јлеmпе црне МliU1ДИhe. Стакло је вода- шrо спа:ва. 

- Не nодомевам се! -одговори О"ледај'l"ћи је (iКОрак 
иза ње) у леЬа, у два таласа њене IК.осе, у танак струк, 
у еласт.ичан лук бедара и све ncrтo се моrло насл~и 
под дугом тамнхщрвеиом кућном хаtоИИом. Она прича 
пропм.ост ;која је nлави :и, !Ношена њеном nоплавом, за~ 
боравtоа дв је ноћ, ,да је жена, да је он кр;>ј н.е, да је 
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сама с iМiуmкарцем у тоnлој соби ива зЗЈКЈоуча.них зрата, 
да оу зазесе оnуштене, да юшю на свету !Не зна да оу они 

сад заједно и да •Над КаЈУЧем у 01Ш!Ш rори С!!IМО једна 
бела неонска lliШIЧIIЦa од чије је ~е 13I1рануте.све
тл~ њена кожа постала jOIII прозра'ЧtЕЩја, ·i\ ·Усне још · 
зрелrи:Је лурпурне. Али ту ње:ну причу о космичком вет
ру који је могао нэненма да налети и, .помеш·аrн с оста
:ЛИМ земасьск:им ветровима, да је захваm, одитне, nонесе 
и баци на јеАНУ Ll1.Aaнery на којој се тек IЮјавЈЫVју прва 
бића С.~~ИЧНа -"'УАИМа, њему та IIIJ)ИЧa l!IИje била нимало 
омешна. Била је језива :и као .моrумост. И као !МОГУii
ност уврЕ\д!оМВа за човека! ВреЬала ra је јер је :преmо
отав...ъала човека IМ.ањеr, IНec.AoбoдFmjer, у мшцима еле
мената. А еа Мићу је човек nотенцијално вeli био mа
шао из СТЗ!дИја метафизичке iЮУРателе. Би:о је IЈ:!IОЮЛетан. 
Иоrовремено та :t:1ј)!ИЧа је садржав!Ма ~- ""УУКУ· Није 
му била још јасна, !МИ је oceliao. А 1И!!111!К је.АIНО '\'МИI)е!Ье. 

- Научн>Аа си како се прави стакло да би ти IВерО
вали ·Кад mt: почнеш да причаш о нама? 

- Не само ста:кло. Почела СО!М щдачки да учим ра
зне ствари из фИЗЈПКе и хемије, чаrк 1И м~е, tКао да 
ћу ""' "РИјемии IИCIIИit ••• 

-Из чеrа? 
- Не знам ... Није .лшко поло.жmtИ иопrит ш пред-

мета човек. 

Мића је погледа и ућуrа. Ана настави. 
- За руку бих ноћу везивала куферчић с епрувета

ма, ножиli:иiма и разним . стварЧШ\а.ма које би ми помог
ле да их уверњм у ИСТИIНИТОСТ оиоr што ћу 1ИМ причаm 
о нама, нашем ЖiИВОту. 

- Зашто би им: причала о томе? 
- Зато .... зarro што бих жалила. Прво сам жа.лила, 

а поале . .. 
-После? 

- После сам се помирил·а с 'I!ИМ. Ч:ш:шiла сам се себи 
веАИ!К.Ом, заслужном женом. Ноћи и ноћи !НiИСаМ спава
ла очеюујуt;н, спремна за пут, ветар који ће ме одуваmи 
иа -"ЈРУТУ nланету. 

ЗiШСта, мислио је Мића, "!'Реба бити тако IVЈ'ахщАНО 
rpaDeн, тако прозрачан да би се моrло доћи на мисао 
да те ветар' може одува'11И на~ ллаrнету. Да је .ИМЗ!Аа 
два килограма више, та јој мисао не би пЗIЛа на ум. Сва 
е.рећа urro нем·а два !К.ИЛ.Оrрам.а IВIИ!Ille. · 
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Ана је причала: 
- Пiрежалила сам себе, родшел,е, к),"ћу, "Рад. све. 

о.р"?' се npe-IIВOj)IIO у Ч"ЖЊЊУ- А кад је чежња ојачала, 
пут Је IIIOCТao rизвесност. Тад сам опет СТ!Ма да ФУТVјем. 
Неизвршена дужност. То је јеАИо осећање IНа..А~ШС. !На по
требу за раћаrњем, за да:вањем >ЮШЮТа. Али " tro је најзад 
nрошло. Прво сам оздравила, онда эабора.mма, СШ'а оно
ва. Тело је тражtИЛо 1.И добш.о своје анове. 

- Не! - рече Мића - не. То ,је исто. 
Она се ок.рену одје.АIН@М сарема Мићи, погледа га па

жмиво, као да је сад тек реВАИЗИрала да стоји крај ње 
и да је цео да!Н rчезну.ла за rнaw. 

- Миша! - прошаmа. Не. Само је хтела, """" !НИје. 
- Aeno је то! -рече он- мени се чшш да је ,то 

исто nо:н:екм. И то је дивно. 
- Шта је -шmro? - упита Ана. 
- Све то. То што умеш. 
Заустави се. Хтео је да каже да :је дивна машта ко

ја има силу да натера болесиу девојку да учи кЗIКО се 
прави стакло. То: покретачка ан:·ага маште која постаје 
јава и rони да се чезне за ОНЕЈМ чеrа се бојало. Ја то !НИ
сам умео да оrnријем! помисли, али она рече: 

- И ти! Ти умеш све IIПO хоhеш. 
- Не! - рече и помис.АИ: не поседујем акцяоност 

маште. Ја знам сложенији, тежи пут. ААи њен је прави, 
"Риродни, " лак. Пут маште. 

- Не - рече Мића - моја машта нема !Р'i'Ке. 
И Пом:и:с.лЈИ још једном: моја машта нема !ру!Ке. Само 

моја свест их IИМЗ. Али не" орце. Треба да-m Р'i'Ке и <Ма
ШIIИ. Иначе - нrишта. И ор цу. 

- Има! - !Рече Ана - :мора да IИ!Ма. Иначе се не би 
умело волети. 

Мића је погледа брзо и одговори ~rлщај'l'\ћ!И nреко ње
ноr левоr рамена I<iJ>03 nрозор ове до rцп>НОТ неба. ОблЗ~ЦИ! 
помислм, али рече: 

-Можда. 
- Како? - она отвори широм очи 111 рече - IНемо-

rуће! Сваки човек уме да воли. 
Мића се заС'IЩе. Зар он IНiИ!је човек као сваюr човек? 
- Не кажем! - рече - !МИ ја не умем да верујем 

у ове што сам могу да изМИСЛИiМ. Ј а верујем у сiЋарност. 
У борбу верујем. А оиа III!Иje ствар иэм:ишљена. Она је 
СГiВЗ(рНrОСТ. 
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- Мисмма сам да је и она - IП'ра. 
- Не. Н"'У'!Ш" формулу CТSII<Лa iННје иrора. 
-Ја сам m:миr.пљала iИ:IIpe! - 1И додаде као да .се 

извињаза - била сам болесна, убиј&\а ЈЧ>еме 'У очеi<И
ва::њу здравЈDа, изМИIII/Dала ~оуба:в. 

- Ти и М1!Ч!ИШ на проналазача. 
-Чега? 
- СтварнОС"I\И ... ,ьубюm. 
- ... која је давно nронаЬена? - .уmпа она .с иро-

нијом vnереном наједном против себе саме. 
- Да знаш да још iННје пронаћена. 
- Како можеш то да .кажеш, Мшоо! 
- Зар је ыубав то што се rраДи? 
-А шта се ради? 
- Кад б!И знала! Али ти не знаш. 
-Шта? Љубав? - Треба ме научнт!И. Каква је z.у-

бав !Коју би ти изм.ислио? 
- Не мораш ми се подсмевати. 
- Не подсмевам ти се. 
Ана се Ј103б!ЊИ. 
- Не. Сув>!Ше сам ... - Она ућута. Али гледа:ла га 

је још неко време. Оида обори очи. 
- Говорн! - рече Мића после паузе - шта оо ... 

сувише? 
- Сувише сам те чекала од јутрос да не бих rразА:И-

ковала чекаље од nрисус1Ћа. 

- Имао сам посла. 
- Знам. И цео оо дан :иn11ао посла. 
-Цео дан! -рече Мића бесмислено. Он de rледао 

љу, тако блиску, устрепталу, леnршаву и оо:ао је само 
да је гледа и да 1МУ лево :к.олено !Не престаје да дрхти и 
да му треба огромно на.пора да саrвлада глас 1Н '!{ЧИН1И га 
незаинтересованrим. 

- Али ја! - продужи бесмислено - морам да IК!Р"" 
ием у четири и по. 

Јер је требало говорити да би се стишало дРхrање 
које је пон:ово m>че.ло да расте са с:ваrком паrузом. Он:а је 
ћутала, само сад друк<m:је, не више ПОС'11Ићено, уплашено. 
Сад је ћутала очајно, rрозно, С11рашЈЮ. Страпmо, све док... 
ие понови: 

- У чет..ри и по. 
- У чет.ири н по! - понови она. 1И поDе ка фотељи. 

Он се окрену за љом и виде љене ножrне :прсте како се 
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скупz.ају и пружају кад !Корача н виде !Њене црвене сан· 
дале и црвене нокте :и тетиву како се, бела, ватеже IИЗНад 
ружичасте nете. Она се одједном окрете (И !Као да хтеде 
да се врати; поЬе према њему, али застаде. Но он уtПШИ 
још један корак пре но што стаде уз њу. Колено му Је 
дрхтало док јој је гледао тачно испод своје доње усне 
наранџасгу, расгреситу, слободну косу. Да се није эау
ста:вио, да је дРжао главу обореиу, дотакао би јој уо
ном косу, можда и чело. 

- Што ћугИ!Ш? - упита пригушено. 
- Не знам! - рече она iИ диже rл.аву, заnраво de 

эабаци једним трзајем к.оји јој отвори напола усне. 
-Зашто?- упита шаnатом. 
-Шта зашто?- одговори она треперећи. 
- Зашто не rоворшп? - ymrra он шапатом. 
-А ти? - одговори она гледајући га и в.идећи ша 

љегове главе сат који се њихао на крају сурле бронза
ког слона. 

-Не зиа:м:. 
- Ни ја не знам. 
- Ни ја не знам! Не! - рече Мића с наnором 

ја знам. 
-Знаш! 
- Знам! - рече дрхтећи тако да вшпе није знао ·НИ 

да је рекао нешто, iНИ да је рекао да зна, 1НИ шта је то 
што је рекао да зна. Само је дрхтао и пружио МЈ:хта:ве 
руке у грчу. 

- Мишо! - зав_ахm:, али .се свлада. Тшшmа. У јед
ном трещrrку чуло се само ЋИКта:кање сата на &рају сур
ле бронзаног слона. Тшnин:а се продужавала. Тиктака
ње. Дрхтање. Она ·га је. nоново погледала. забацивши 
главу. И он виде опет, као малочас, влаrу како се cкy
r:tA:toa и одбија од углова њених очију и почиље да клизи 
низ њено уско, глатко .мще на ~«W су O'tDI ~ле друк
чије од чу.м~их уеана што с:у се растварале полако, по
лако. 

- Т81Д у ом.едму био 1Х1И de Н1ИК1И. о,АilШШен на ра-
мену. Ту! 

Он задрхта под њеним прстом. 
Оиа продужи: 
- А и вечерас исто, ОДilШ!Вен. Зашrо m не зашије 

то? Два-три боА;а и готово. 
Мића је ћутао. 
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- Зар је ниси 1шдео у мећувреману? 
- Kora? 
- Зар не:м:аш никоr? - шamry она. 
- Напротив! - одrовори он nосле оклева!Ња, . тру-

де!iя се све IВIРеме да КЖАОЈIIИ очи щ тиос ~за шrо су 
клиэиле као роса 11И3 бледу доњу сrрану лишћа. 

Она iJШI!je ОЈОВатала. Наnроrив од чета? Од ,.и!;ења у 
мећувреману. Или >П1'1Ј>О'!1Ив од девојке. Шта је то на
про"ГИВ од девој-ке? 

АА!И он юrје могао BIШIIe да савлада ~рхтање. Је ли 
хтео да јој каже да није имао девојку? Можда. А.ш је 
хтео да јој каже да сад. иако је рат и све, уnркос све
му шrо се деоило !11 аном шrо је Ј>ИДео om IТа:вану јуче 
у nодне !И свему отада што чиrни, да је све -r:o ствар прин
цmа, уnркос томе што је .xrreo да јој каже, хтео је да 
јој каже и то шта он осећа према IЊОј о <Којој не зна IМtflo-, 
го више но тада !Кад !НIИје знаю 11:1иmта о њој, тада кад 
ју је тледао на IЭИiдУ код Вековића, кад ју је сањао, кад 
је IМ!ИСАИО о њој не энајуhrи да о њој мисли, хтео је да 
јој сада каже да он осећа према њој, да он дрхти према 
њој и да 'је то сасвим друкчије од света шrо је !МИСЛИО 
да М!ИСАИ •не знајrућ.и НИ!ШТа, али баш .ништа о њој, да он 
дрхти, да се 'I!pOCe као на ветру д:и181оем од не:жности, 
од 'I'YI'• ... 

- ТiИ дрхтиш? 
- Ништа! - зацвокота он јаче. 
Ал·и она је сх:ваmла rи, СХ!Ваrпt!ВШИ, обрадовала се 'И 

у 1И0ТИ мах ликујућiИ, хтела бесмислено, најбесм!I!Слеии
је да nочне 16-а се iИЈГРа с њим:, да ra мучи, да му се свеrи 
за jyrpoc и оузе и цео даrнашњи дан, али није имала 
снме, а и бојала .се од;а [['а т.о !Не проће, ~а се не савлада 
и опет не проће сат времена којег немају за rуб.~оење, 
којег имају за блискост која расте као радост што све
ТАIИ слепом светлошћу, што звони !Неким с.итиим звонци" 
ма десно од орца, негде у телу које се мучи и дрх.ти 
у ужасио чежњивом и лудо слатком премирању. 

Ана се не помери, а сад .је стаја.л:а ближе. Можда се 
он то померио, она је IСЗ!д осећала њеrово тем>, сад је 
већ осећао како сва дрхти, сав ;А~рХТИ, осећа.:А.а је њеrов 
дах у 'КОСИ, ocehao је њене ХАЭ.:А!НОТОIL\е уоне на врату, 
не, блmу врата, IНИје !ЈП. осетио, За.мис.А·ИО их је само, 
дрхтао је, дрхтао је, руке су 1МУ се дЗ!Виле, тшо саме, 
празне, лишене зрака, ру!Ке оу се \ХiВаТЗ!Ае за !Ваздух који 
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им је Медоота:јао, ва руб B.Na'I1И, даВН:Ле оу се, хватЗIЛе за 
;оплоту, за стварност, за црте, за облаке опасења што 

Је дрхтио nод сва т-ри слога прсi'.Ију, за обле об.лике, 
за МИIШЩе, за клиску, тоnлу, ваздушасту мишићавост,. 
за ·кожу ;«спод тк~е, за отnоре који су се лојЗВЈ\!.ИВа
ли нестаЈућiИ, нест:-Јали поиою се о:юјав.ъујући, тонући 
У сл-vтњи. несвеоноЈ с~е, ·rубећи се, драги, Мишо, за то-. 
nлату коЈа говори, коЈа и:ма vане !Које мнр:ишу, свеже 
усне IJViНe прозрачног. сока, усне TOIL\.e и свеже које не 
ша:пућу, .меке у.сн.е и Ј~ избеэумЈоен и очи које мотре, 
запюрене О'tШ коЈе :maJY н оно што не виде, ll'ежяну што 
не _виде,_ шrо ~aJv, орц_е ~то се ,rуши у једној СМЈ>Т!И, 
У ЈеднОЈ ~алОЈ СМIРТ!И КОЈУ Је знала, дОбро 13Нала, кој'{ 
такву НИЈе знала Шlкад, ншкад тако М<ИЛЈУ ЈНИrје внала 
проналазио је, откривајући је свw, као .ъубав што вом; 
.~оубав, МЗЈ\Ју смрт ша које она чека, чека да је ЗЗЛi\:Јtусне 
в~ жmот, Један велик.и бол оре!;;е која је наортА>И!Ва,. 
КОЈа lоуби уснама меким и олорим, уснама које се још 
cлryre Иа!КО оу тек на врату, на образ.у, носу, усне које 
су :легле на vсне, ~етири уоне које су легле на четири 

иелом.ичие усне КОЈ_• се тоnе, онеовешћују и ваокрсавају 
мичући се и nостаЈу св~е себе, усне по себи, усне за 
себе,~· om ~ама КОЈе дРхте рушећя се, ""{бећя свест, 
уоне КОЈе nуцаЈу ~ :к.рваве, које не крвазе !Као да ~<:рва1Ј3е,. 
nо.луделе усне КОЈима .cv OIПie мале, усне које OIJ порас
~е,. РЗIШt:рИЛе се, ОАВОЈИЛе се од његовог тела да покри
ЈУ цело њено тело, голо оmореио с :nрудима, Iруди1Ма, с 
rрудима, с тим треnерењем,. срце му је ударала у лећа 
тим тала.сима тим морем iКОЈе ПО'ШЊе да се таласа, t\И1М 
троrшма ~ мору, с ~ сунцем. од прозрачне нежности 
таласа I«>ЈИ се ItaA>aJy преко брда које тоне у таласе до 
врха ·катарке и излази из њш и сече и шови талаопма 
ПОR!рИВен њима •. сунцима која зраче таласаста испод та: 
.ласа, срце му Је ударало по целом телу сунцима која 
~ ИСПQ.\ таласа, која !ВрШllте, оунцима која се му
че, ШiКрШiе зубима исnод таласа \Који надоЛазе све већи 
све ст.раmнији •. све луDи, талааr хој:и нестаЈУ. умирућ.Ј{ 
У таласима 'КОЈИ лопуштајrу, m кој:ИХ ;израља нерањи!Ва. 
беАИНа _Itpy /Ј:И, сва окупана под њим, чиста као дно оке
ана к_ОЈе 11Ј)Не мирећiИ се, још не, nрскајућ!И, још не, 
прокаЈући, дparn, драrи, оwуштећiИ тако, моја КШI:!На ро
со, ·Кад се о ·жарку бе.лЈ.:nну жал.а разбио лоследњи талаС' 
У ЖЈИВОј тра!ВИ Пј>ЖIИiНе. Као НН!Кад. 
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Лежала је ооирио, а још јој се ЧИНIИЛО да на ноу ју
ри дубоко небо, nлаво. Он је то спустио главу на њене 
груАИ !И његова је тршОЈВа сунчОIВа коса дисала равно
мерно док му је њеrово, не, оьено орце ударало у nлећке. 
МшовЗ!Ло ra је. · 

Она је осеhала такву захвалност и клонулост, нe
М'IIIPНV јощ бучну унуrра, а немоћну у ствари, да се не 
би никад покренула ни за· шта ·IНа свету. Он одиже гла~ 
ву, погледа је дуrо, nријатно, као да иастаrвmа да је дра~ 
ra и !М'ИАује, али одједн.ом спусти главу крај ње, ЗanfJiYIPИ 
је у јастук. ма се ·узнемири. Не свнDам АИ му се? 

- Миша! Мшпо, шта ти је? 
Ана се одиж.е, додирну 1МУ прстима лећа, амr се он 

не помаче. 

- Мњшо .oparn! - шапуrала је - шта ти је? Не во
АIШI ме? 

Она га покри својим телом, осетио је свеже врхове 
њених дојки на лопатmхама, осетио је целу, она га оба~ 
оу влажннм nо~оу:пцнма који су прйди!РаАИ кроз кожу 
све дуб.!Dе, све електричније тоnли. 

- Не волиш ме? - шаnутала је mме]>у nомубаца и 
то се rштање продужавало и преко љих, СИIНКопирано 

ЊIИIMR, све бржим, све очајиијим:. - Свеједно! - гово
рила је. 

- Свеједно, драrи, не мораш ме волети шо ме не 
ВОМШI. Ј а .ништа tНе тражим од тебе. Ј а те волим. 

- И ја те ВОЛИIМ! - рече Мића у себи, у јш:тук. -
Сад знам! МИСАИО је. 

И окрену се 111аrло, обујмн је !И стеже да је изгуби· 
ла дах, не энајући да ли од љегових снажних руку које 
оу је све "'уће стеэале или од чеrа? од чеrа? од ћуrње 
њеrове што се као омча склопила око њен:е зебње. 

Он растави руке тек кад ма јекну. 
- Мишо! Мишо! - шапуrала је иэме!;у nо~оубаца 

све зажаренијим уснама, све сувЈоИМ, даха све краћеr, 
усковmлОIВИјеr. 

- Ти не энашl Мислила Са!М да неhеш доћи. Била 
сам: очајна, не знаш ти компс.о сам била очајна, убијена. 

- Волим те! - рече он у себи ооб~о, а очи су 
му уrрнуле и IИЗгу6Јоено заколута.ле као да м:ч је то неко 
дРУI"И изрекао смртну осуду. ААИ не њему целом. Јер 
он ће бити убијен, аАИ не мртав. Он неће бити ни мртав, 
ии убијен. Само једна rлynocr. У њему. 

496 

1 

i 
1 
1•' 

Он Је чуо њен r:Aac, који није био њен ВЗIН љега, веh 
њен у њему. 

- Истиж:юи !Ме вомm:I? - mrraлa је IГЛЭЈСОМ у њему, -
Или ми то само кажеш тако што мислиш да .то треба 
рећи. 

- Озби.-ьно ти .rоворим - рече он гласом мис.ли. 
Онда је чу како рече: 
- Ти не знаш шта је rro значило за мене. Глупо је 

што ти то говорим. Чшшм то ·против себе. Али кад се 
много воли, онда се ради .. протИ!В љубави, верује се су~ 
вшuе у ~. Ј а· те три даtНЗ., ја те три да!На волим, два да
на те јурим, а један те цео дЗIН чека:м, а нисам мала, 
знам 1оубав и знам како се пркоси мушкврцнма и нтра 
с ЊИЈМа и 1КакD оНи воле да шt. се воли и како се, ry ства
ри, они воле, не буди, Мmпо, одмах љ.убоморан, тек је 
три дана како сам те први пут у ЖН!ВОТУ видела~ У ог
ледму. Пролазио ан и застао и твоја се глава наместила 
тачно уз моју, · над nОТИ:tоком. А ники ти је ту - био 
одшивен-. 

Она м;у стави прст на раме тачно тамо rде ће сутра 
би:rи ремю!!К nушке. 

Она се стресе. А лице јој је било nуно сенки. Као 
да јој их је кожа упијала, привлачећи све сенке у соби, 
очима, уснама, врату. 

- Ево! Тако сам ·се и тад .најежила, а m си QТIВОрИо 
очи и погледао ме као да се будшп и као да ме преnо
энајеш. 

- То је зато што сам те преnознао. 
- Сањао си ме? . 
- Иста ои као на овој с.мщи! ... - рече гласно, а 

у себи nродужи: - Ј а сам те, и не зиајући, заволео. Кад 
rод бих ушао у ону собу учинило би М1И се да су ти rру
да живе !Исnод блуэе. Погледај О!ИУ белу мр1оу 111а САН· 
ци ... личи на крило голуба је А' да? 

Али она није рекла: 
- Аичи. 
Није могла да чује говор његових мисли. 
- Чшtило М!И се да ти rруди залеnршају кад rод бих 

погледао САИКу. Чинила ми се да ми то машу, поздрав
љају ме. И тако! - зак~оучн. Сад знам да је то било за
то што сам те заволео! -рече у себи. 

И додаде горко и гласно само: 
-А шта нисам радио да те не бих гледао! 
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-Зашто ме IНе би гледао ако во.лшп да ме гледаш? 
-Зато! -рече опора и ст~и јој пола:ко ~ што 

је покри од усне до rрудн и онда повуче прсте с усана 
и сави меко nрсте OI<.O rруди. СВА му је цела шака као 
оклоп била на дојци која је постајала чврста -под рУком, 
пропињући се брадавицама увис до длана. До МШ~~ЕЈје 
живота на длану, што се лако озноји кад осети врх дој· 
ке као усну. 

- Дутачка је то прича. 
- Свеједно. Ј а волим дуrачке приче. 
- Њишта више не разумем! - рече Миliа полако n 

тужно. 

- Шта не разумеш? 
- Каtко сам те Могао гледати, а не бпrи свестан и: 

осталог. Али рече само: као месец у рVЦiИ! Она се сва 
сmшала, смаљила очекујући огромну реч. Али Н!И)је до
шла јер рече само: 

- Ми смо људи мозrа, nамети. КаЈКо да то не уоЧИ!М? 
Свеједно! Можда је боље да не изrовори љубав 

ако је не осећа! Ана рече гласно: 
- Мени је и то доаrа. 
-Шта? 
- То што си ту. 
-Мени није. Јер ја сам био увек за исти,ку, да се 

ја и ја не лажемо. И нико - ншrоr. 
Он је погледа озбитан, ПОО'ресен у свом неразуме

вању тајни своr орца за које је веровао да нема пред 
1Ы1М тајни, као што !Наивни родитеzьи верују ~да их ~деца 
сма11рају за НЭЈјбоље пријатеље и да н:ишта не крију од 
њих. 

- Ходи! -рече Ана одједном, узе га за.руку и по
вуче с кауча. 

Он се .щже посл ушно и ступи за њом у юупаrn:ло. 
- Сећаш се? - yrmтa ra пред огледалом: и подиже 

се лако на nрсте. 

- Тlу! - рече м поmза IНа овој ПОI'И.IЪ'З!К - !ИСТО !Као 
тада. 

- У огледалу? 
- Као први пут. 
м..ћа је обујми, ООАЈНЖе до овојих усана "' пољуби 

у потиљак. Осећао је како му дРХТИ у рукама, дРХТН и 
ушq>е, дрхm и умире сва бела, ова добра и нежна и па· 
метна као ЦВIIЖVТ· /ьубио је док не эацвњш. Тад ДИIЖе 
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главу и како су стајали крај СЗ!МОГ оrледала, он в~е 
оузе у љеним очима. 

- Да се туi.Ш~рамо, хоћеш? Заједно? 
Он се одједном застиде и постиде тог стида који: 

осети после свеrа. 

Прво је nус'ГИЛа топли млаз, аАИ га после охлади. Оа. 
не издржа дуго, одвоји се, а оца се смејала гола под фи
пом леденом киii..юм, rрацилна, а висока, лоМ!На и свежа. 

Он се сушио пред огледалом и гледао је испод ока 
КЭЈКО диже Ж!ИIВО руке према I<ШIШ. А П<Жрети руку по
мерали оу јој rpy ди, нежне и живе као звезде под д'УР
бшюм. Као звезде у хладној јануарској ноћи. Онда не 
ИЗдРЖа ни она више, ис11рча иопод туша цвокоћући. 

- Осуши ме! - рече покушавајући м се смешн и 
добаци му сва цвокотава бели фротнр. 

- Трљај! Трљај! Умрећу од зиме! 
Ои је уви у чупшо, огромно руно пешкира, про-

трља је, подиже, понесе и трчећи спус11и је на кауч. 
- Лези на мене, зима Ј.Ш је. Зима. Поюријмо се. 
Навуче јорг!!!Н. 
Дрхтала је под њим, дрхтала и смејала се, За!Грцнуw. 

то, -високо цвокотазо. 

- /ьуби! /ьiуби, што чекаш. Сву ме љуби. Свуда, 
свуда сам се след:ила! - смејала се. 

И он је љубио у главу, у врат, у потњьак, у уши и 

зarpejm и ослобоЬен с'ГИ:Да, опет је покривао тело, тру
ди прво, меснате и rлатке брадавице боје зелене муm
муле, те бра:давице тако чедне на тој трпкој, мекој б&
лнни rрудн од којих је сваку моrао да целу унесе у уста, 
али усне их нису nрестајале да љубе жудно, тужно, чеж
ЊIИВО, као да то ЧИiНе последњи nут, као да је_ та ноћ је
дан једини пут, једна једиЈНа поносна радост која се неће 
BШlle поновиrrи. 

Давно се све .утmпало, псећи лшвежи се нису вшпе· 
зацењивали нај~ујући кораке па11рола, нн бректање 
мотора, ни дуrи mmaк свирепо балог фара. Улица иије 
престала да nостоји, знао је да у.АЈЩа постоји, није за
боравио ни једног тренутка на улицУ док ју је шубио 
по слабинама нежюnм као од хрскавице, с та.н.ком белом 
нспраном челичном ~ом руба кар.лич!Не КОС'ГИ, док 
је љубио диоцшiЛ:ИНОВану в:иr.гкост струка, мекоте т:рбуха,.. 
мирисног, глаткоr, пуноr тихих потмуihИХ таласа-ља. Ни
шта он није заборавио, ни: све што носи дан који још није 
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почео да свИiће, аАИ који ће скоро почети да даје знаке 
своr нестрПtЪивоr и све наметљивијеr постајЗЂ?а. Знао 
је добро и куда ће о'ГИћи кад ослободи Вековића и шта 
ће кад ститие с љим на слобо""'V територију. Зна<> је 
да су му синоћ погинули најдражи друтови Борће и Пе
тар и да ra њихова смрт боли и пече и мучи, а.ш је све 
то знао као шrо здрав човек, обузет IНetmМ што ra пре
машује, эна да му арце радИ, плућа дишу и бубреэи ЧИ· 
сте ~Юрв, зна, али не .мис.ли на то што зна и што се одви

ја и МИЈМО ror сазнаља. Ма:да је важно, и те како важно 
и окситенско чИЈШћење крви у плућима и рад срца и све 
остало без чега се не би било жив, па према томе ни 
обузет оним што ra премашује, премашује тим друrnм 
телом крај њеrовог тела, друкчијим од њеrовоr, тим те
лом које му се даје, моли, које ra зове да ra милујући 
мучи по.~>уiШИМа и да бруrално улази у њеrа, то друго 
тело што ЦВ1М.И од болне радости и не nрестаје да се 
таласа и rрчи као једно ново незнано море које није 
ни слутио да може тако да ra уэвијори и понесе, као ве
тар ·свемирски, и да понесен њим као трабакул штО се 
ваља по пуtШНИ, заборав-и на бескрајне тренутке и .све 
сем тоr сложеног двоструког задовОЈоСтва које долази од 
осећања да се још · већrим таласом ареће врада талас 
који се узвитлао и да ћеш cu, .. сад б1m1 још веhи, још 
лући талас ореће којим ћеш је, жалећи је, зал.ши. 

Не, није то била само љена лепота, њено покрет

љива, неишчаumво тело, тај онежни вулкан у стм
ној ерупц~Ији, :m АЈИВ.tЬа мачка 'ЉеНе слатке пути, њене 
разуларене челичне, савит~оиве снаге тако сличне сла

бости ломнијој од травке. Било је то и нешто ВИtШе с>д 
тоr отвореног, rрозничавоr пс>эива тела несвесног сад сво

је лепоте и привлачносm. Што је више и од свесm: о нео
дољивосm своје лепоте. И вшпе и :више него страсти ко
је ra пале и пале и не nрестају да га nалеlШ: мамузају 
оrално наново СИАНО, жељно, сузно, чежњИIВо. То је и за
то што је ~абра жена, не само жена. Храброст њеноr 
IШСМа и храброст којом ra је извукла из сандУitа и уве
ла у тај стан са светлим ку:па:rи.лом којег је, она:ко пр
.~>ав и мокар и смралио на.кисео од ћубреrа, био недос
тојан! Не, поnрави се, сви смо достојШI свега. Свааw чо
век, и ја који сам волео њу несвестан своје ~ьубави, ја 
који је љубим сада эбоr лепоте оьене О<рабрости несве
сне себе. 
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Он rрли и стеже то тело ·што уме да буде тако чи
сто и храбро, иако не зна како је храбрсют ужаано те
шка и најхрабријима. Он је грли и .~>уби што је тако 
друкчија од њеrа, неnро~ена као невmюст и спон
тана, одлучна и та:мо где он не би умео да буде јер се 
није испробао. И .~>уби је јер је nун захвалности за ту 
ноћ коЈа мrу је .открила све што -није знао и аато што 
дрхти nод њим, зато што га воли, што је воли и што се 
:њихова тубав nреАИВа из њеrа у њу и из ње у њега, во

ли је због свега, воЛtИ је због оне nриче о болесној девој
чици каква је била у кућици иа ДОМЗIКУ по.~>а у там.ним 
летншм ноћима кад је стреnела да не .наиће лопов, не 
духне нечујни . космички ветар који ће је одувати на 
неку мамутску планету на којој тек почиљу да, живеh.и, 
бау.~>ају диноса'!IРуси и пећински човек. Волео је urro је 
у страху од лопова остављала сва,ко вече све што је има
ла од вредности на сто, ~ьубио, rрлио под пазухом јер је 
энала да неће моћи ни да проговори од страха кад ra ут
леда и што је почела да учи како се прави стакло да би 
јој троглоДИti'IИ на незнаној nлане'IIИ веровали да је дош
ла са зем.tDе на којој је техника наnредна, али где човек 
(.~>убио је свуда) још бије прве битке за човечаиство, за 
.~>убав. И воли је што ra воли и ћути сад, и што јој је 
лице уnлашено од страшне ореће, воли је што је тако 
оэбњъна у срећи, тако утрнула, а nокрет.&ива и лака, та
ко луда и што јој ншша што чшш: и мисли и што он чини 
и мисли не смета да остане усредсрећена на tDубав коју 
ЧИНИ С ЊИ!М И ВОЛИ ШТО је ЧИН1И С ЊИМ, И ВОЛИ је ППО 
му је открила С'I'раст која уме да машта, воли је збоr 
маште која пали и- покреће њен живот, воли је због те 
ватре, воли је што зна да rори као нико, а не чини ни
шта да престане да гори, воли је због снаге њене машrе,. 
воли је због крви маште коју може да лучи једна мисао. 
да је фиксира, да је целу стави у службу тој фиксној 
идеји која јој острашћује машту, која продуб.~>ује 
идеју којој служи, воли је што се то код ње дешава 
само од себе, без nритиска во.&е, аутоматизмом С"Юрасm. 

воли је што је воЛ:.И, воли: је, воли је што ra воли и III1'Q 
ћути волећи га као он који је воли, воли и воли и воли 
и не уме ,4;1 јој гласно каже колико је ВОА!И. 

Она је затворених очију осећала њеrа као да ra гле
да у љ.убичасте очи, у оунчаиу косу, у nрсте ·које савија,. 
у полузатворену nесНiЩУ кад iiЈ\"ШИ, ry очајање. којим је 
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љуби, у онај њеrов пригушени, УЈ(Iроћени глас, у на'Ш!i 
на који се осврће цел.им телом, никад само главом. И 
бил:а је орећна и знала је да је срећна, и то што је он 
у њој тако пријатно, али не само то него што је он То 
и он тај и он тамо и он ту и он тако снажан· и диваЈо 
и велик и благ и осећајан и непознат и пун тајни и пун 
патетичних ћуrњи и што IШа посла цео дан и што не 

:г.уби време на спаваље, штО бежи, што га гоне, л~јући, 
за ·нмм .гоне га, а он 1НrМ IНЭМIИЧе, неухват!Dњв, а ту сав на 

њој, у њој до !МОЗГа, од ножних nрст:ију ю tr.pлa, драги 
мој, ох, .драги: мој роDени mави веnре окупа:н.и, тако МИ· 
рИ!Шеш на хmли:ће и саnун за децу, 'ГаtКО миришеш на 

мушкарца, на ливаде, на небо весело, на ItРОО11>Э.НСТВа 
Аа ми се плаче, :мили, срце ми је малочас бш.о још као 
најмаљи бисер из ниске коју сам продала пре неде..ьу 
дана, а сад расте, расте срце у мени и ја сад имам само 
'Тебе и своје срце м ништа в:ише, и мени iНИtШТа не .тре
ба Аруго да бих те осећала на оаом срцу, у ком ћеш 
опаваrrи опружен тако огроман, м.шuо, моје је срце ве
ће од сандука у ком си се ск:рио и оно ће те бoZDe :юрити, 
нипw ;не може .~а му диr.не поклопац, нико сем мене не 

.може да га отвори, само ја да Те куnам и .fd'Убим и оде
вам и шаЈоем на rrвoje дечачке, луде, опасне послове, увек 
кад хоћеш да те :rюша.Ј.оем, IНе само онда tка;д ћу моћtи да 
11ЗдржИМ без тебе. Ја то не могу више, Мшnо, не могу 
:више, tне моrу, ·ах, iМИА!И, ВИ!Ше не могу без тебе, tне могу 
више, више, више, ах, mm.пe, НiИiК:ад још не могу више 
•без тебе Мшпо, Мишо, Мшпо, никад. 

Опет је зацвилела и јекнула као мало, тек роћено 
.де:rе и њему се срце и.опуtНИ туrом и неж•ношћу и с~ 
ћом. 

А после, кад отвори очи и кад се наомеши, она рече 

·тихо као да је хтела да ra по:милује: 
- Сва iМIИ!РИ!Шем на тебе. 
- На мене? - упита гледајући је налакћен на мекн 

јасrук превучен ажурира;ном навлаком од ружичастоr 

ба11Иста. 
- На младу траву! - рече А!на - на младо сунце. 

На . младо, зелено небо. Ј е А1И ти тоnло? Да от.вори..'vl 
прозор? 

- Ton.w ми је. 
А!на устаде и оде до nрозора (корачала је на прсти

ма ·а цр.вени оюкrn су јој оијали). Брзо отвори nрозор и 
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погледа у ноћ тамнmс: увојака изнад неба и зем&е, свет· 
лу само прн ~Џ~у У""ичном и горе, прн дну небеском. 

- Р!iэве~о се! - махну му руком - дом! Да 
види:ш што Је небо весело. 

Мяћа јој прнће гледајући њене голе, босе ноге и 
стаде уз њу, тако топлу, ТОIL\Ију још од свежиие која је 
>;ч><>.о!ИРала сло~оа у собу и реско им хладяла гола, прегре
Јана тела. Мића лаоrо задрхта кад уtrледа звезде. »Сфес
те«, nоМИ!САИ и најежи се опет. Али Ана је rоворила и он 
се смири нагло. ОI<ренуо је wалтер, заборавио. 

- Је л' да је веселије? Као да се ОЛIИАО небо, па је 
весело, има вшпе звезда но обично. Хоћеш ли нешто да 
поmјеш? 

- Нећу. Весео сам и овако. Пун сам тебе, •Ана. Осе-
ћаrм те као ордење на rpy дима. . 

-За ОдЛИКоваље lieмo ПОIII<ГИ <једНУ чаошщ1у. Мора
мо. Вино ши рЭЈК:Ија? 

-Свеједно. 
Али Ана се није :ъ.UЩЭЈЛа, осећала се МЭ!Ла и хтела да 

му заиста буде орден. Осећала се во1оена и хтела да је 
Мшuа заиста носи на rру,.щма_ 

-;--- Како је све мирно! - рече он и исnрави се. Ка· 
ко Је равноду<ЈШ<о у ствери! помисли. Ноћ је. ВеАРИ!На. 
Мес~ц се наmmье. Не види се од кућа, од кров~ва, ами ваэ
дух Је проэрачЗIН, тамноплав, пун саћа месечш~е. И мог
ло бн бити лепо. !ьудн бн могли да мирно спавају и ope
lilнo ~оубе. 

Мића је nриi1Ш:Ну чвршће уз себе. 
- Ана, знаш ли? 
- Знам ли шта? 
- Па да! - рече што равнодУIЈ.!'НИ1.iе. Зашrо? и од-

говори њој -и себи у исти мах. Чшшло му се да је постао 
скромнији у својим захтевима према себи, свему, ~оу~ 
дима и тој кестења:вој зеМ!Dи. Не рече то тако, него Dp(}o 
сто: 

- Постао сам скромнијИ. Као земл:.а. 
- ЗеМ.tоа као да увек нешто схвати преко ноћиl -

рече Ана пршшјајући се лећима уз њеrова прса. - Сми
ри се некако Зем/Dа и освежи. И !Dуди! - дод81Де после. 

-Ја вол.им Београд!- рече Мића. 
- И ја га волим. Некако ЧVАНО. Београд ВОМ!IМ, не-

моћио ra ВОМЈЈМ, не моrу да ra загрЛНIМ, не могу да га nо
~оубим, ни да му дам бомбоне не могу. Па ми га је жао. 
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Ништа му не умем ... !IИШТа да м:у дам. А осећам: могАа 
бих, а не умем. 

- Никад доста тога! Пружити цео живот иэrледа 
мало кад се воли, је л' да? 

Ан:а се стресе и окрену. 
- Зима ми је! - рече и ·наслони свој танки образ 

на њеrове кошчате груди и пољуби .:ИХ само десним nро
фиАом усана. 

Он ју је почео да МИАује својим рукама које су му 
изгледале огромне на њени:м лећима, нарочито на узвије
ном високом танком стру-ку одакле су, као леnеэа во

де из водоскока, шикнуле њене rруди на свежем и про

зрачном ваздуху црно-беле ноћи, сочне и без месечине. 
- Имаш дуrачке ноге, Ана. Лепе. 
-Дуга сам! 

. - ЦеАа бих ти Ael;a могао да ПС>КАОПИМ jeN~OM ру· 
ком, дуrоноrо! 

- Затвори прозор, МИАНI - рече Ана и стресе се -
Х'Оћеш АИ раrкију? 

- СвејеN~о! 
- Није свеједно сада. За орде:ње је хшјемо. 
СедеАН су опет једно крај другог на каучу и пошто 

је поnиАа нагло своју чаmицу, она је,напу:ни опет ж.утом, 
старом препечеющом која је мирисаАа nрија:mю на llLЪIИ· 
ву и .ьуmну. 

Испн и другу чашицу и кад хтеде да МЈ1f наАИје њего
ву испражњену, Мића је поклоnи руком којом је дотле 
миловао косу. 

-Мека је. 
-Ракија? 
- Твоја коса. Не воАИМ ракију. 
Ана Ауnну пар пута цшаретом о црвени нокат пмца. 
- Хоћеш да пушиш? 
-Дај! 
Она м:у пружи дрвену кутиј'!{. Узе јеАН'!{ цигарету и 

упаzьеном шибицом, коју му зат.им додаде, запали nрво 
њој па себи. 

- Сувише је мек дув..,! - рече испуштајућн м>М 
-бугарски? 

- Арда! - одговори одсуг.на, откри се мало, эавал.и 
на јастук и стави дубоку кристаАИУ пепе.ьару себи ис
nод груди на тело равно и танко као вито врбово шибmе. 

Он је сад гАедао њене груди, сме!;еружичасте бра-
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давш:(е, тако rлатке и сј-ајне као два мала кестена тек 
ослобоDена ZDycкe и гледао је нежност њене прозраRНе 
коже од груди до струка, и није веровао да је то ње
rово, да он то гледа. Осећао се срећэн што он то сме да 
гледа и што се не стиди и срећан што пупш крај ње и 
ћуги с њом и срећан што може бити уз њу сам и што 
у тој својој самоћи може да отресе пепео цигарете у 
ту дубоку, светлуцаву neпemapy што је лежала на ње
ном телу. 

Отресе пепео, увуче нов дим у себе и ПОМИСАИ да ће 
за два, не, за два и по сата отети Вековића. Био је си~ 
t;"Ран да ће му то поћн за руком, мада још није учес
твовао у таквим акцијама. Али акција је аiЩИја, милсr 
вао је полаRо Ану no грудима, и све су у ствари исте. 
Кад се дета.ьно изгради ПАан (а он ra је направио још 
јуче кад је, заврiiШВШИ разговор с Ванетом, сишао у 
двориште), онда је 90% задатка ура!;ено. Оних десет 
посто, то је - стисни зубе и наnред марш. И брзшtа. И 
ХАаN~окрвност. И прегАед ситуације. Да се не би ништа 
проnустило од свеrа што је предвићено. А после, кад 
иэа!;у - треба да добију само четврт сата времена и 
све ће бити у реду. Разуме се, Коста ће да пресече те
лефонске жшхе раније. Само, ето, није ВИАео где се ве
зују за ГА."НИ вод. Свеједно. ПогАедаће то ујутру пре 
но што нападну. Главно је не заборавиrи на то. 

- На шта мисА.ИIII, драги? - уnита ra Ана, гасећи. 
о дио пепе.ьаре пнкавац који је држаАа с три прста ду
га и тан,ка. Пепеmара је тонула у гиnку мекоту њеноr об
Аог трбуха без саАа, у простор иэме!;у сАемена који чи
не вита ребра састав.ьајућн се за груДИ'!{ кост. 

- На шта мисЛШII? - рече, и њему се учинило да 
њен глас још юt:је имао те тако миле грАiИЧје нагласке. 

Али не одговори одмах. Само је погледа исnод ока 
и в·ще њен узбућен, уплаmен поглед, њене дугачке не
МIИ!рне, эамагmене очи. Како да каже на шта је мислио? 
Прво: консnирација, Друго: чему? Нанео би јој боА ·са
мо спомињући Вековића. Но није могао Н!И да је слаже 
и да јој рекне: »На тебе, драrа«. Осмехну се само и по

. мери руку. Доrаче јој косу. 
Она се осмехну. и npoтemy снажно, иако уморна: 
- Привиј се уза ме, драги! И кажи ми на шта си 

мислио. 
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Послуша је, приви се целим телом уз њу топлу, дрх
таву. НШ11Т& се није nромени.л:о. Глас јој је остао И!ОТИ 
и тело исто. Траперење. Али зашто ra гони да лаже? 

- Јеои АИ уморан? 
Он рече: 
- Нисам. У осталом, свејед!НО. Скоро ће зора. 
- XoNI. Хоћу да мало сnавамо эаrр.&ени. Зар н~ 

ћеш да спавамо мало, сасВИlМ мало, једно уз друrо, тр
бух уз лећа? 

- Мораћу да одем у четири и по. 
- Зар ти није било лепо? 
- Јесте, лепо! - рече брзо. 
Можда је то рекао иервозније или се њој само учи

НИАО да је то рекао нервоэније. 
- Не Л:rуГИ се, Миша! Ох, не МIИС.ЛИ, драги, да сам 

жена која се лerm и која не схвата да ти сем ...ъуба:в!и 
имаш и друге послове. 

- lьубави? - уnи'!а Мића и успрЗIВIИ главу. 
- Знам да ме још ие В0А1И!Ш ••• 
Ана га не погледа, а још јој никад очи нису биле 

тако отворене, та:ко дуrачке и још дуже због свежих, 
боА!НiИХ се:нrки под ЊИiМа. 

- Во.л.им. те! - одrовори он - јасно да те волим:. 
Знаш да те оrромно воАИМ. Знаш ли? 

Он је гледао строrо, као да се myrrи што није ни 
.tоуг, НЈИ изненаћен. 

А!На nрогута IIЩЈ>ачку 1И OCMeJ<!RY се """'"'1"!>НО, :иЈИ· 
телиrентно, невесело. 

-Знам! Иако ми још ниси рекао да ме ВОАИШ. 
- Заволео сам те пре но што са:м те видео како се 

чешљаш nред о:м.едалом. 

- Заволео с:и: ме npe? 
- Пре но што сам те видео и знао. По С./\!ИЦИ. 
Она се опет насмеши, али он рече: 
- А шtак, и mубав би требало :ив:юк:.лити поново, 

;\;руtКЧИју. 
- Каква би требало да буде? Реци. 
- Шта m је? Јеси ли тужrн:а? 
-Нисам. Реци, Мишо, каква би требало да буде та 

.ьуб:>в коју би требало измисмпи? 
Она уздахну и да ra увери да није тужна, осмехну 

се опет и npoтpma му дла.ном косу. 

- Не знам! - рече Мића - можда као слобода. 
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-Слобода ... 
Ана се замис.ли. 
- .A.tlм. човек IКОји mm послова као ти, он :није сл.о

бодаЈН. 
- Заузет је страшно пуно. Али дЗЈНас нема веће сло

боде од mx nослова. Нико није слобо.мmји од мене, од 
нас који смо цео дан заузеm !!ИМ пословима. 

- Иаосо се за награду добија ... 
Ана не доврши, заrрцну се. Но Мића доврW!И. 
- Неки .пуг се добије само метак. Конопац. Логор. 

Па шrа? 
Ана је дрхтала rледајући тамним очима са светАИМ, 

соЧНЈИМ беоњачама у мрак IИЗа прозора. 
- Да! - прошзmа. 
- Не! - рече Мића и окрену јој главу nрема себи 

-то није натрада. Непријате/о нам наrраде не деМ!. ААи 
те ствари које се дешавају треба узети за оно што јесу. 
V сваком се рату rине, па и у том. Наrр31ДЗ, ако о њој 
говориш, наrрада је ту, унутра - једно осећање среће, 
поноса, наде, једна ста.л.на веАIРШ!а и радооr. 

И заврши:· 
- Слично оном што осећам. 
- Слично ордењу? 
Мића не одговори одмах. Мисл:ио 1е, ваrао у себи, 

онда рекао: 

- Не сасвим. Али Шiа[{: слично ""У6ЗIВIИ. Врло СЛИЧ· 
но. И по снази. 

- Зато 1ШСИ tнИ моrао знати да МЈ: ме вoМf!lll? Све 
/ЈР иоћас? Било је СЛIИЧНО, је ли? 

Како Мића не одговори, она се наднесе над ЊIИМ, 
rледајући ra како :мисли. О чему? Задрхта. О оном што 
је слично .tоубави, што је врло ол.ичио. Врло слично њој? 
Јер она је њеrова .tоубав. 
-О чему мисл.иш? . 
Он 'DJ>e.tiН!Y очима, окрену јој се целим телом, нао-

меши јој се: 
-Не знам више. Знаш iАИ ти :увек о чему МИСАИШ? 
-Да! 
- И ноћас ПЗ1М'I1ИШ све што си шrс.мма? 
- Јесте, дечко мој, па.мiИМ. И не гледај ме ТЗ!КО за-

АИВЛ:tено. 

- И ја 1ЈаМ11И1М све иоћас. И пЭIМТИћу У"ек. Али ие 
памтим шта је било пре три дана. Ни јуче ие ПI!IМ'IIИМ 
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све шта је било. Ни данас. Хтео сам Аа се сет:и!М нечег 
страшноr nло се десило јуче у подне и после, отада~ 

-Ниси се сетио? 
- Ниса:м. А знам да се јуче десило нешrо страшно. 

Знам шта се десило. Али зашто ми је :то било ·тада тако 
Cllpaumro, не знам ВИIШе. Зашто? 

- Јьу6ав не даје ничем страпшом да дшне rАЗ!Ву. 
-Зар смо ноћас отерали Немце из зем~ое? 
- Из зем.tое - не. Амi IНоћас смо мисАИАИ једно о 

друrом ако смо се iВОЛели и .ни о чему другом јер смо 
се волеАИ. Ј а сам све време мислила на тебе кога волим, 
а Немци, боже мој, за њих није било места у мени. 

- Ни 'У мени. А ;mак nocroje. 
- Али .&убав их бршпе, ormpe им се, не допушта им 

да нас освоје, обузму. Јьу6аrви требају сви простори. 
Зато . . . Зато кад се ооли - Немци не могу да постоје. 
Знам, знам шта ћеш рећи. Они постоје, јесте, а:ли то је 
као и да не постоје. 

- »Као и да не постоје« важи за нас, 8.Л!И не важи 
за :њих. Они су ту • •• Свуда. Осећања нису дово!DНа, тре
ба се н борити да би они стварно били отерани. 

С Аниноr АИЦа је нестала малочашња свежа озаре
ност; чшшло се сиромашна. Не маље леnо, али сироmњ
сжи, тужно је изгледало кад рече: 

- А било би лemue к-... би у овету за жшот н смрт 
била довоЈона само .&убав. 

Мића се лако насмеши: 
- Био је друr једа.н :који се револтирао кад је про

читао неrде да је земЈьа улегнута на половима. »То је 
неправда«, рекао је и био бесан. »Прааедније би бИло 
да је. као nрава лоmа.« 

- Хоћеш да кажеш да је детиљасто то што сам 
рекла? 

- Не. Револуционарно. Човек хоће уrлавном оно ·што 
би се могло, што ће и бити, ако се из све снаrе бори 
за то што се јако хоће. 

- Ја хоћу то најјаче. 
-Љубав? 
-Да. 

- Зас-... пооrоји и друго. Треба се дакле, прво ос-
лободити. 

- Прво, rro су твоји послови? 
-Да. 
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- Послови 11<оји те rоие у са.нду11< за Dубре. 
- То је зато што ... 
-Што? 
- Ка.д су зтентн mјурилн !ИЗ куће, друrови су по-

бегли десно, а ја ... Ја шtсам хтео за ЈWМа IМЗДа је тамо 
био знд ... 

- Зашто ниси хтео за њима? 
Мића је rледао Ану, м.иловао јој оола:ко косу 1И б!ю 

пун неке дквне потпуности. Осећао је реску свежину 
ноћи на свом г()лом телу -и живу свежу rоплоту њеноr 
roлor тела. ТИЈШЈ:На улице улазила је кроз отворен iПрОо 
зор, пријатна, !Ненапета, без nамћења. Ана понови своје 
шпање, Мића одrовори: 

- Стигао сам овамо. 
-Јеси .ли хтео да доЬеш к мени? 
-Док сам бежао, хтео сам само да им побеrнем. 

ЛМ< чу дно је да сам бежећи доспео у Ра;дничку 26, ,ка.мо 
-сам хтео да одем пре но nrro су ме лоју;ри.ш. 

- Хтео си да ми до!;еш? 
- Хтео? Можда сам се стидео да то отворено я тако 

јасно хтеднем. Али дошао СЭЛd. СвЗIКЗЈКО саrм хтео да 
доl:iем. 

-Зашто? 
-Хтео сам. 
HИIIIТa IНIИје моrла да доведе до ,к:раја. Време од

миче страшно брзо, сто :х,ил,ада питања је IМОгла да му 
постави, али боље. је yomuтe не мислити на то Страшно 
изми:ц.ање тла времен~ испод ногу, боље је nричаm саrмо 
и НШIIТа не довршити и нШI.I:та не .доэнам до краја, а 
ИIIaiК сазнати све, све до иза краја. Само хад он ЈНе би 
сваким својИ!М одrовором отварао сто Х!ИLЪада нових 
nроблем·а, затона који зову, ами у које брза струја што 
их ноои •не дoпyurra да се уплови. 

- Зато што сам те прва позвала? 
- Како бих иначе знао да хоћу у Радничку 26? 
- Али зашrо ме ти iНИСИ позвао први? , 
Мића се зачуди. 
- Ј а? Никад ми то не би пало .на nамет. 
- Па Аа. Ти не волшп. 
- И да CIW знао да је то љубав - :ие бих ти, веро-

ваmо, писао. 

- ЗЗЈУзет пословима? 
- и то. Али " ОiрИНЦИ!ПИ. 
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- ВојНLИЧI<И? 
- Налик на војi!ШЧКе. Стражар је на стра.Ж!!IЈХЖОМ 

месту само функција стражЗ(рења. · 
Није хтела да плаче, IНИ!КЗIКо, IНИКЗIКО сузе. Окренула 

је rлаву, затворила очи, престала да ra гледа~ 
- Зашrо? - упита је 1111Хо Мића. Био је збуњен, 

узбуЬен. 
- Немој. Мо.л.им те, Ана, !МОЛИМ те, не ,пла'ЧИ. 
Он јој обухваm главу рукам:а, наже се и надносећи 

се овечано над њом, доДИЈрну јој уснама Фрепаmще, nо
tоуби је у једно и друrо око: 

- Тако!- рече после.- Ја СЭIМ m попио сву туту. И 
радостан сам IШrO су. ТiИ очи ooer светле и сјајне. 

- ТН си стражар, М:и!шо? · 
- Та!КО нешrо. 
-Може лм се ОС!Ваја'11И с оружјем напра!В!оеням за 

одбрану? 
- КЗIКО кад. 
- Ја мис.ли:м: iН·иrкад. Да ме 1НИСИ IВОАеО, ја 'l'e 1НИiКЗА 

не бих могла нЭЈВесm да ме во.мпп. 
- Т.и! Тако лепа! 
- То је дil>\'1"0. Ја rоворш.~ о воtоењу, о мубави: ох, 

мени би било дО!Во!оНо и оио од тебе. Пре. Али сад не 
више сад. Сад "оћу све. 

- Све? Све време? 
- Цео >~<Ш~ОТ. 
-А Немци? Мислим ослобоЬење? А Слобода? 
- Знам. Зато ... 
- Зато ои плака.ла? 
- Не знам. И збоr тога. Ам1 не са.мо због rrora. Кад 

си rоворио о Шопену, ти ои се шалио и причао !Неке 
луде стварн, rраћ ... ски револуционар и шта ја све 
знам. Ја сам мислила још да ти се не допадам. Тад би 
ми било довО!оИО и да ме rpМii!ll без мубаrви јер сам те 
вОАела, а осећала да се Ша.АiИШ, да понавmаш нечије 
туће речи. 

-Како си осетила да су то туће речи? 
-Ја са:м жена, Мшnо. Ја те .во.лим и зато познајем. 
- Први пуr разrоварамо. 
-Ја. умем да слушам оног кога .волим. -и rумем да 

се оll!Ијем сваком речи која је њеrова. То је наше, жен
ско. Ј а бИО< се бранила 111ако сам умирала од жеtое да те 
освојим, али ти !Ме никад ни.си освајао. Не, неhу да пла-
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чем .. Ти си !МИ rоворио неке речи: у којiИ!Ма ниси био ти~ 
ОСТЗ:Јала сам 11ре3Иа а цркавала сам да ми приЈ;еш да 
ме. rузмеш. Ја !НИСам сmорена за оовајање. Славуји пе
':'"'ЈУ· Прашн!IЩИ само 1М:В1РЈШIIУ. И О!Џ.а сам '11И ;икщричала 
Једну rлупу причу о АОIЮВу 111 :веФр<у ••• 

- Ј а са1М 1М1:!ЈС.М1Ј0 да је оно IИC'miНa. 
- Истина је. Како бих '11И могАа ~am неuп:rо што • • > Ј 

НИIЈе МОЈе. а сам m ПОНVN-Ма себе, али ти ми 1НИ rraд 
ниси дао ииrшта свога. IЈ.а.шпта ми 1НИ.0И казао. 

-Зар ти није леnо што се воли:мо? 
- ..tDубав је сложеrmја од сваке .лепоте. 
- А мени се баш допада шrо је код нас било све 

тако једноставн;о, nриродно. 
- Ни је...,юставиа, 11И -а није она. Ја "Оћу 

да ми nричаш. Кажи ми нешто, иепюrо своје о себи. 
Henrro што l!.e ме заболе-ш, раии:rи, шrо l!.y увек IIШam 
на кожи !И испод \КОЖе. Кажи rми, дај ми нешто свога,. 
хоћу да то заувек остане на мени \Као жш по хоме ћу 
эн~·ти да m припадам. Кажи ми неuпо, Mmno. 

- Хоћу, али шrа? 
Г.лупо! Што сам rлynl Али она rм:у се не подсмехну. 
-Ја •Не ~нам. Ти си м~арац, ти треба да то 

знаш. Али, даЈ мя нешто што Је само tЈЋОје! 
- .Шта је ту моје? 
- Ту је све твоје. 

- Мислим:, шта је моје од оног !ШТО имам? ЖЈ.mот? 
Не знам како је дoiiiAo до xora, ·али Ја осећам .да ни он 
не лршzада оном мени који би :юrео да ти \l'a поклони 
са свим што nостоји на свету. Не знам како се то де
сило, али, ето, ЧИЮt: !'fR -с~ да сам \Као ry -некаквој завади 
са оветом и tкао да Је !МОЈ Ж!ИВОТ лостао непријатељ мсr 
ме >~<Ш~оту. Т81Ко сад осећам. · 

Ана ,га је rледЗАа озбИtЬНо својим: ~уrачким .тамним 
очима, тим одшк.ринутим проЗ<>ром ноћи шrо се npy· 
жала од ласкоr корена носа до слепоочнице. Била је оз
бИМ<а кад рече: 

-То сам п хтела. Зато сам почела да во.л.им: Вили
ног Коњица. 

. Векови!! јој је причао о мени! помислио је опеr. То 
Је његово: ВялШ! Кон;ищ. Шrra '""' јој је рекао? То ra 
увреди, OCe'I'H се з~ тренуrак осрамоћен, наsуче јорrан 
преко бедара. Али Ја не ;умем ништа :да јој ..ажем о к:е
би! мислио је. 
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- Било би страшно досадно м ти nричам о себи 
без !lfЧer дpyror. А да 'ГИ nричам све шrо сам урадио -
било би npeдyro. И !НИје за nричу: извршавао сам задат
ке. Разне. Најразличнтије. И ја сам бно само то. ш:rо 
сам радио. Један !НИЗ ак:ц.ија. Увек сам био какав јетре
бало биrn у одрећеном тренутку да би се одреЈ5еиа Ш<· 
ција изврiiLИЛа. 
-И сад? 
Видео је кЗiКо-је Ана IПрСТЈЖУла, задрхтала. 
- Не. Сад yomnтe не мислим да будем друкчији но 

IlDТO сам. 

- Али док си био само оно што си ра:дн:о, шта се 

дешавало с овим .што си сад када си такав !Ка·кав јеси? 
- Не знам да ли сам већ сасвим онакав какав је

сам. То тек бивам. Још је то »какав јесам« мало, малец
но, једва је стало на ноrе и једва эна IНеRОА:И!КО речи. 

- Дај ми ту бебу? Дајеш ли ми је? Сасвим? 
-То моrу. 
- Ја ћу .је nодићи. Хоћеш АИ? 
- Хоћу. 
- Зашrо ои rnpecтao да ме милујеш? Милуј ме, ми· 

ш. Полако као малочас. 
Ана затвори очи nрепуштајући се сва миловању, 

сва отворена миловању, сва изложена њему. 

- Сећаш се - рече тако затворених очију - кад 
си рекао оно о ·ПетЈDавишt:? 

- Г луоост једна! - nрошаnта. 
- Тад сам желела да и ми доживимо нашу глупост. 

Али сад желим. много, много више. 

- Све што се може. 

- /оубав само! 
Ана отвори очи и погледа l'a разумно: т.резно и ПИ·· 

јано. 
- И ја бих хтео, иако је све у завери против њеноr 

смиола. · 
- А он је? Смисао? У чему је он? 
Мића онда рече: 

-Волим те! 
И застще се у исти М1В1Х ј!Ш((). 
- На шrа мис.лиш док ме милујеш? 
- На ·све твоје МЈИрИСе. Волим их. 
- А зашто си се тако застидео кад си рекао да ме 

волиш? 
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- Можда сам: претерано noнocиrr. 
-Ја сам сшурна да си nоносит и врло сшуран у 

себе. 
-Можда. 
- Сиrурна сам. 
- Вероватно сам врло nоносит и самоуверен, а:ли .•. 
- Ј а сам nоносита, али ·нисам сигурна у себе. 
-У ~оубав? 
- У шта бих друrо моrла бити несигурна кад те 

ВO.tUIM? .. 
- Ниси сиrурна да ћеш ме .волети и сутра. 
- Не то. Нисам сиrурна у cyrpa. Можда за нас cyr-

pa не постоји. Одлазиш у четири и тридесет, а кад ћеш 
се вратити? Преко дана имаш посла, а увече? 

-Не знам. 
- Видиш, а мени треба смисао. Речи које шапућеш 

изм~Ј;у по~оубаца н~су смисао ~оји ми треба. Мени тре
ба Један смисао КОЈИ ће да траЈе дуrо, бескрајно. 

- Ј а не бих отишао да нисам ... 
- Знам. Али по чему да те памтим? По Аудој ноћи? 

По страсти? По кожи опр..ъеној твојим по..ъупцима и ре-
чима преrорелим од ватре, по смислу који је истекао 
кроз те прскотине као кроз ЬевЈ;ир? 

- Све што сам рекао - ис'N:Ыiа је. 
-Знам, драrи, знам, али каква је то истина кад 

~кажеш: »радости« или »Аептирићу шарени«, или »еуНЦе 
дуrоноrо« или »Чашо сенке« или »јаrЈЫ;: зем..ъано« или 

»месечино исисана«, шта то значи? 
-Значи ... 
Ана виде како црвени. 
- Значи да ме воАШ.U? 
- Значи! - рече тихо. 
- Значи да ме волиш у тренутку кад то кажеш. А 

после, кад одеш? Шта? Ово нису речи за то после? -
Ј а сам их . запа:мтила и ја ћу их увек памтити, али ја не 
лежим, Мinuo, преко дана, ја читам, ја живим, ја имаћ.t 
потребу да будем с оним коrа волим, ја ћу можда мо
рати и да се запослим, а ти? rде ћеш бити? rде? Теби 
су, природно, твоји послови важни. 

- И 1оубав ми је саА важна. 
- Аtш ни мушкарцима 1оубав не значи вечито ле--

жати на жени коју су освојили. Постоји и друrо. 
- Немој да мисАIШI да бих отшnао да немам тај 
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састанак заказан пре . . . пре но што сам -те познавао. 

Али ја те још више волим због њега и још ћу се боље 
бор:ип:и због тебе. 
-А •кад ћеш се вратити? Ја морам доо:ле да ~им 

од нечег, од ~наде бар? 
Мића nола·ко усnрави -главу н седећи поrледа је це

л у. Онда се брзо саже, наслоюr :у оне на њено уво и 
шаnиу једвачујно: 

- После ржаl - .:и: додаде - ако останем жив. 

Ана поче да дрхти. 
- Путујеш и ти? - рече она одма!КiНЈIВШИ се од ње

га као у једном грчу. 
Гледала га је бистро, али њене руке "'Ј већ гореле. 

Горма је сва. 
- Разумем! - рече тихо - путујете заједно, је :ли? 
Она mrje изrовори.ла Вековићево иМе. 
- Али пре тога имам ... 
- Имаш и других послова, раније ЗЗ!К8Эаних, знам:. 
-Имам. 
Мића је осећао такву нежност према Ани, такву же

љу за њом, да савлада стид и nољуби је. Досад га је она 
увек прва звала себи, али он поче сад да је ЈDУби по гра
!ЏИЛНИМ, прозрачним раменима . ..Ъубио је, я да би пре
I<ЯНУО разговор о томе. Осећао је да би јој могао све да 
каже, чак и да је Вековић ука.mпен и да сам ја објектив
но крив за то и да јој кажем где се на:лази и да ћу га 
ја у пет сати ослободити. Али чему? Али да јој то све 
каже, :Само би се још вшпе узнемирила и мучила. Пос
ле, кад га не буде више ту • ..Ъубио је, мада је осећао да 
је, прећутавum: то све, AИIIIИO себе још јед:ноr таласа 
који би их САНО у нешто јединствешrје, заједничкије, и 
да је ЛIШШО себе и њеног ДИВ!DеЊа, суздржаног, дубо
ког, nријатног. Али он је желео са~а њу, желео је топ
лоту, нежност њеног тела које је упознао и које је било 
pol:ieнo да га он упозна и љуби и милује и воли. 

- Немој 1 - рече она. 
Мића нагло престаде да је ~оуби. Треба преi<ЯНуТИ. 

Преста и седе опет на кревет, уда.ьи се од ње. Ана је 
лежала на лећима с руrкама на потИID-Ку и rледаАа у нис-
ку тавiШIИ!I.!У: IIШI.!e. · 

- А !Као да се волимо и знwо и волимо сто годи
на! - рече споро. 
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Мића је дисао дубоко гледајући њено замиш~оеио, 
уско, драго, мало, одсутно ЛIЩе. Таква је морала бити 
кад је чекала космички ветар. 

- Ти си мој муж већ сто пуних година - говорила 
је ........ а ми се воАИМо и данас као првог дана ... 

Она се нагло прекиде, али се не помери. Преко :ули
це, напољу отвори се први прозор тог јутра и зачу се 
каша.tо и исхракњи:вање првог ранораџиоца. Мићи се 
учинило да се Ана заrрцнула. Није ли зајецала једва 
чујно? Погледа је. Лежала је с прстима укрштеним на 
по11И!оКу, заrледа·на у ниску лучну тавающу нише и сме_.. 

mи.ла се укочено, одсутно. 

- Немој да 1МИСt\Ш1I да плачем! - рече она шапа
том - не nлачем ја. И чему бих :пла.кала. ТИ си мој 
муж и ти сваког јутра, већ nуних ·сто rодина, одлазшn 
тако ранора.но на свој посао и :в.раћаш се у подне. Ј е 
ли, Миц:ю? 

-Јесте, IДрЗ!'а! -рече он н хтеде да јој каже м. се 
зове Mиlia. 

- Видиш. Док будеш јурио за својим пословима и 
док се :не вратиш, ја ћу nоспремити стан, приiСТавити ру· 
чак и .шt:слићу IНа све што је било измеDу IНас за тих сто 
ГОдiИНа. 

Она задрхта кратко. Језа? Он повуче јорган навиmе;, 
nокри јој rруди. 

-Било је тоЛИО<о див!П!Х ствари. Сећаш ли се ~де 
смо се упознали? 

-На слици! 
Мића погледа на сат. Време је! по~~ осети тугу 

и окрену јој се целим телом. 
- Не! - рече она. 
-У огледалу!- рече. 
-Не! 
- У машти? - нашали се он. 
- Не. На мору, Мишо! - одговори она ооби!оио. 

-Волео си да се сунчаш дуго на песку. Био си страшно 
nоцрнео, прави црнац. А ја сам те гледала како се nро
тежеш !На сунцу и заволела сам те, одмэ.х. А и m .мене. 
Прво смо се зэ.Ћолели и кад смо се упозни.и, пољубилИ 
смо се. То нам је било место свих конвеНционалностИ. 
Друкчије смо радили од осталог света. По~оубили смо 
се и заједно пошли у iМоре и nливали дуго заједно, да' 
леко, далеко. Вратили смо се с11рашно уморни~ гладни. 
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И одјурили "l једш мали ресторан. Ј а сам бирала за тај 
наш nрви зЭЈјеАНИЧКИ ручак. Ти yomnтe ниси толики 
ждера као ја. Сећаш се шта смо јели nр!>И nyr? Сиrурно 
ен забораЈ>Ио. 

Мића се nолако извуче из кревета. Она -се ·не покре
ну, као да није приметила да он клизи крај ње, да је 
ставио ногу на бухару, крај кауча, да је почео да се ~ 
лаЧIИ. Говорила је исто као и досад, одсутна, сањарећи, 
сва у митовима који су јој били нужни за живот као 
што је и ваздух нужан. 

- Ј а нисам заборавила. Ј еАИ смо скампе. А 'Ш'1 си 
узео каламаре после. И ја. Ја то обожавам. А после смо 
јели барбуне на жару. Што је то нешто добро. С чашом 
црноr вншкоr внна. То је бнло први nyr. После је nо
чео наш .живот. Једна песма. Те зиме смо отишли на 
скијање. Сећаш се оног слатког дома на Копаонику, 
MШIIo? Било нам је тако леnо. Сигурно се сећаш. Сами 
студенти. Пре nодне нам је некм мали робијаш држао 
предаваље до десет сати. А после - скијање .до ручка. 
Каурма, пасуљ, Овчетина. Дивно. Свшьски ryлam из кон· 
зерве. А за nић.е АИМунада од М~Монтуса у истопљеном 
снегу. Потоци су се смрзнули те зиме. А онда смо се 
вратили у Београд и продужили да живимо, срећни 
сваки дан. Ја сам у пола дванаест ·сваки дан заврша:вала 

своје послове, одлазила у купатшо и кад би m зазво
нио у дванаест ·и двадесет, ја сам била свежа, намири
сана, дотерана. »Права дама!« rоворио си ми и љубио 
ме. Увек си ме толико љубио. :Кад поrледам уназа.д на 
свој живот; тО' су брда Љубави, планине твојих пољ.уба
ца. Само те су nланине провидне. И ја сад кроз љих, 
као кроз юристале иэбушене скрознаскроз тунелима, ви
дим цели .наш прошли живот.· И мислим: леmпеr није 
било на свету. -Ми, Мишо, нисмо .никад били боrати, ти 
ми ·ниси дао да рад;им: ван IКуће, аЛи ја нисам знала да 
штедим и .ИЗЛазим на крај с твојом nл_атом. Било нам 
је тешко једном. Остао си без посла. Мен.и се Чини да 
се никад нисам осећала !I'а•ко срећна као тад. Цео дан 
био је наш. Сасвим наш. И цела ноћ. А nосле си оп~ 
нашао посла и онда нам. је опет било дивно. Св_е је било 
по старом~ само мноrо леmпе, било је ново. То је- наша 
тајна, Мшпо. Никад два иста дана, никад два иста за
rр.ьаја. А шrак сви су бнли исm - леnи. 
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Обучен, ои приhе кревету и узе је нежио за ру><у. 
Она се не помери, !Не поrледа ra, само упита: 

-Је ли време?- уmпа ra само и додаде не саче
кав одrовор - .ьу ди не знају да буду срећни зато што 
све мере исmм временом. А има толико времена. Има· 
часовника брзих и часовника спорих. lriy/JJ!f.. то обично 
не знају. Они мисле да је секунд увек исти и дан исти 
и век исти. Јеси ли мисАИо о времену лептира? Сто леп
тирских rоДШЈа трају колико човеку двадесет и четири 

сата. 

- Вилив:ом .коњицу маље! - рече Мића, који је 
обучен сео на руб кауча. 

- Ето, ВИДИ!Ш. ·Ми смо то знали тувек и своје смо 
часовнике куnили у једној малој, скоро невидыmој ча
совничарској радњи у којој муштерије nослужују сами 
:вилини кољици. »Молим вас«, рекли смо, »дајте нам 
два добра, со.л:идна сата.« »Изволите!« рекао нам је ви
ЛИЈН IКОЊИЦ врло nословно и показао главом на натхmс: 

»Секунд је живот«. Шта могу, кад те волим - прилаrо
Ьујем своје "!'рајање твоме трајању. 

- Секунд није секунд, али живат је живат! -рече 
Мића nокушавајући да уЬе у иrру. Би.о је, очнrледно, 
без талента за то. Али она рече помирљиво: 

- Да. Био је и такав један натmrс, али не у тој ра:д
њи, неrо преко пута. А иза те радље nреко пута била је 
штенара од рен/Ј)!f..саних мрављих ноrу. На њој је писало: 
»Секунд јесте секунд, али ни живот није живот.« Било 
је тоr дана кад смо куповали сат разних часовничарских 

радњи и разних натnиса. Већ према радњама у rраду 
који је био rрад свих часовничара. Неrде је писало: 
»Време није новац који траје цео ЖИВОТ«, а другде: 
»Време НIИје живот који трЗ.је један секунд«, трњгде: 
»Секунд није живот ·који се чува као новац«, четиршде: 
»Жи!вот се -гроши као новац, не као :време«, петШ"де: 
»Време се троши као живот који се чува као новац у 
сефу тела« а нигде: »Секунд није живоr, живот није но
вац, секунд је вре:ме cpehe која је живот«. Ја сам .све 
те натписе ЗЭЈШМТ;И~Аа. Ми смо застајали пред свим тим 
радљама, и свуда куповали по један, часовник. Како су 
то биле дивне радње. Једне су биле налик на nоСАасти
чарюще, друге на штенаре, рекла сам, треhе на радко
mще. Али скоро све су биле мале и скоро невидtЬиве. 
Да би се ушло и разrоварало, требало је, несмањен, car-
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нуm се и проћи кроз једна врата која је један иаро
чити микроскоп увеличавао сто хњъада пута. Наше rла~ 
сове. би један апарат утишао милион пута, а глас трrов
ца морао је да се за толико пута по јача. Но главно' је 
да смо куmrли све часовнике који су нам-· требали: и 
онај ол трговца вилиног коЊIЩа. Зато нам понекад ЧИ· 
тав наш век и .изгледа као једна ноћ, зато нам није било 
никад досадно како то зна да буде ~ар~а и '-К~ 
нама, зато смо још један другом тајна, зато још стре
mrм:о један од дpyror и задрхтшмо кад се додирнемо 
и_зато се пољубимо увек ·Кад задрхтимо. Је ли да је та
ко као што кажем? 

- Као ·што кажещ, Ана, тако је. Мени се чини да 
сам испрпао сву моrућу .ьубав која ми је била дана за 
цео ЖЈtВОТ. 

- По.ьуби ме, Мишо. 
Мића је rrо.ьуби. 
- И није ти било никад досадно? 
- Ј а први пут волим, Ана~ 
- Ја последљи nут. То је исто, не? ААи ми се не 

знЗЈМо. Је. ли да се- не знамо? 
-. Не знамо се до краја. 
- А ипак знамо све што човек треба да эна о чо-

веку да би ra волео. 
- Rолим те. 
- Волимо се, иако је прошло сто година како се 

знамо, је ли да је прошло сто roдm~a? 
-И више. 
- Не. Само сто. То је цео живот човека. Ми смо 

провели заједно цео живот. Свих 1Dуди света. Мени није 
ни то доста1 али то је живот: никад доста. А 1'И сад ·од· 
лазиm, као обично ·на свој посао, и ја не плачем, је ли 
да не nлачем? Ми се не растајемо. У подне ћеш се вра
тити. Шта хоћеш за ручак? Нешто еrэотичио? 

-Свеједно. 
- Кад бих .могла да набавим каламаре као први 

.пут •. Ти то волиш. Или- прставце. Или нешто што још 
писмо пробали, нешто сасвим непознато. Је ли време? 

-Скоро. 
-.По сату људском или леnтирском? 
-По нашем cary. 
- По.ьуби ме. 
Мића се наже 1И по.ьуби је. Усне су doj биле сасв!IIМ 

518 

т 
'1 

ХАадне, скоро цвокотаве. Он пожеле да их заrреје по
.ьупцем. По.ьубац је трајао, усне су јој се эагревале, али 
цвокот је постао· дрхтање. Тад му она обухвати главу 
обема рукЗЈМа и завали. 

- По.ьуби ту. По.ьуби. 
И стави му главу на груди с брадавицама ка.о муш

муле, мало ружичасте од ведре зоре, ведре и мраэне. 

- И ту! - зајеца. 
Он је .&убио њен мали, равни, мирисави, нежни, !ИЗ

ЛИIIШИ трбух налшс. на детиље чело, тако rладак и не-
жан и обао и IНачињен од задовољства, од лаве коју је 
осећао испод њених поткожних потреса, титраја, од 
зеМЈоотреса који се спремао да испранrија и шикне из 
кратера, из срца, ш смисла, из радовања неуrасивоr 

јутра. 
- Ту! - јецала је дрхтећи док ју је .ьубио врелу, 

задихану, опет нову, свежу; ружичасту од зоре која 
није била ·ни тако ведра, ни тако дубока као љено бе-
ло, прозрачно,- неуморно тел.о које се ломи.ло, язвијало, 
болно, пуно _уздаха, танкоr, прозрачноr зноја лакшег од 
воде, то тело крцато срећом којом ra је _засШiала, сва 
rрцава, суэна, насмејана, то тело које је певало и мири
сала, цвркутало и било голо, без стида отворено, чулно, 
rусто, пожу.А;НО, то тело које није имало краја ни иви
ца, rни свршетка, то дивно тело као водопад миловања 

""" брэаке .ьубави на дну кањона без даха, вртоrлаво 
тело, та катаракта шећера, та зелена вода која ме ОО. 
вија притокама руку, тим малим каноима усана што се 
приближују 1И сударЭЈју, тим локвањима усана што се 
склапају око љегових очију, склапају око носа, око ле
ве ноздрве, у једасн па у· други крај усаrна, у ма.съу, у 
сваку ма.ьу на AИiry, у уста, у зубе, •У браду, 'У пов:ије; 
у чело. 

Није више моrла да говори, одједном бледа, исцрп
&ена, мала, јадна, срећна, немоliна, с две сузе у ОчИМа, 
с јецајем који није пј_)ес.тајао, .који је nрестао, а он ју 
је још увек страiШ:Iо желео и хтео, али она га клону
лим рукама благо, једва приметно одгурну, длсщовима 
који су се ск.лоiiИЛи на њеrовим образима. 

- Молим те! - рече шапатом и он више наслути 
но што раэабра молбу. Али !Кад се диже .и усправи, још 
увек жеЈDан ње_, схвати да мора да оде. Рече: 
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-Морам! 
Она је чекала једва дишући. Прошло је неко вре

ме на свим сатовима свих времена. 

- Знам! - рече најзад она r.ласом болесничким ;...._ 
мораш да одеш због оног вратара који ти-· је·· прошли 
пут одбио од ПАате читав дан ·живота иако си закаснио 
само један секунд! 

Он се није мяцао. 
- Иди! - понови, али ra одмах уnла:шено уmпа: 
- Је АН ти било .лепо, реци, Мшuо, је АИ ти икад 

било тако лепо у веку као ноћас? 
- Никад ми није било тако лепо у веку као ноћас. 
-Зашто roвopmu_ тако свечано? Стидиш ли се? 
- И мени се ЧИ!НИЛО да ми је глас био оэбWоЗН док 

сам то рекао. Не знам ни сам заппо. Можда зато .. -. 
- Немој више. Знам. И то је лепо. 
Она затвори очи и прошаnта: 
-Иди! Али ако пре но што се све cвpnm, и рат, 

и век, и све, ако навратиш у овај крај, не заборави да 
живим да бих те дочекала. Можда нећу бнтн дотерана 
као nрава дама, ако наиDеш сасвим изненада и у нев-
реме, али ја ћу То nосле брзо ... 

- Во.лео бих, кад бих могао, да те затекнем недо
терану. 

- И ја бих волела да ме затекнеш недотерану. 
- Ана, хоћу да ти кажем нешто сад ... на растан~ 

ку. Не би било лепо да m то не кажем. 
- Реци! - н преста да дшпе, премнрући iИЗнемогм 

- реци ако мислиш да то мораш да ми кажеш. 

Била је преслаба да му ·каже да ћутн. 
- Хоћу. Ја сам одрастао без мајке. Отац је страш

но волео мајку 1И њена ra је смрт пореметила. Не знам:, 
нисам о томе 1Н'ИК3:Д тако .мислио, -а.ли ја са:м одрастао 
у једном строгом, бедном, мушком, ма.л.о поремећеном 
станУ. Можда сам и сам то постао. 

- Нисн, Мишо. Ти си, Мишо, моје nоследље јутро. 
Најлеmпе. 

- Чекај, хоћу да .тн објасним. Ја сам постао то што 
сам ... 

- Heпrro као војНИЈК 'У цивилу? 
-Да., 

- Ј а волим што си то постао. Можда rre :не бих то-
лико волела да то ШIСИ постао. Шта би моrао друrо муш~ 
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карац да учннн од свог живота кад .рат траје дуже од 
сваког мушког живота? 

- Да бих бно добар војннк, ја сам морао да nоста
нем храбрији но што сам био и да се ослободим свега 
што би ме одвукло од борбе, од мис.ли на љу. Мрзео сам 
све што је одвлачило од ње ... 
-И ~оубав? 
- Откуд знаш? 
- Претnоставmам да младић као -ТИ може да то п<r 

мисли. И сад си разочаран? Не. Ниси разочаран у 
ту своју ... у ту борбу? Је л' да ниси? 

- Нисам. То и не долази у обзир. То је нenrro rако 
велико, Ана, и такО' лепо. 
-У себе си се .разочарао? 
-Не. 
-У ндеале? 
-Не. 
-Па у пrra ен се онда разочарао? 
- Ннсам нн у шта. Али чнни ми се да би требало 

да сам се- а'Ко не разочарао, а оно изменио у нечему. 

Не чини ли ти се? А нисам .. Све је исто код мене. Ја и 
да.Аtе хоћу да будем нови човек као што сам хтео. И 
tШНИ ми се да сам сад то вшпе но што сам 1НКЗД био. 
Нашао сам меру. 

Ана се брзо диже и поmуби ra овлаш, матерински 
(али он није имао мајке), сестрШ:Iски (али он није имао 
сестре), поmуби ra овлаш и рече: - ВоАИМ што се ниои 
разочарао. 

- Не сме се бнти као... овај твој радио-аnарат. 
Кад је сказа...ъка на Београду, онда је Београд, а кад је 
на Москви, онда чујеш Москву. ЖивоТ је ипак !Нешто 
друто, nомешаннје. Ја ћу бнти сад храбрији борац, мно
го храбрији но што сам био. 

- Колико још имаш времена на том твом зеленом 
~оудском сату? 
-Ни секунде вяше. Али ако пожурим:, ако будем 

јурио, ·имаћу још пет минута. 
- Онда ћеш јурнти. Ј а волим пrro се нисн разочарао 

и што ниси вШIIе тако селективан као мој радио-апарат. 
- Чкrао сам, и бродове праве тако, на рафове. 

Торnедо уюппти један део, два, али труn брода је од 
безбројних caha и море не може да ra лотопи. ИпЗtК, 
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човек не може сасвим тако, ако хоће да остане човек. 
А о томе се ради, човеку. 

- Ја волим што се ради о човеку. То зна:tm да се 
ради и о нама, о А:.убави. 

-Ја мислим да би ми без ње душа осталаАефаизив
на само. Оно што се подразумева кад се каже душа. 
Нисам о томе мислио пре ове ноћи. 

- Ниси знао ни да ме волшп пре ове наше ноћи. 
- Нисам знао .. Чу дно. Не свиЬа 1МИ се то све. Ис-

пада- случајно. 
- Шта имаш против САучаја? Он је наша срећа. 
- Ја сам за nравду која све УСАОВА>ује. Али не, кад 

добро nромИСАИМ: све је то тако морало да буде. Моје 
свесне припреме и Ракнни стихови и твоја СЛinКа меЬу 
књиrама и корпа за веш и све до краја, све. 

- Не разумем те, драrи. 
- Време је да нападнемо на СВНIМ АИIНИјама, време 

је да душа постане офанзивна, без тајне, јасна,, откри
вена. И добро је што више не постоје у души тајне фи
рке, још IНеисnиса!Не. Ја тачно знам све што нооим: у се
би nред полазак на јуриш, ништа непотребно ... 

- То је свеједно. Ти ћеш ипак поћи, иако ме волшп. 
- Поћи ћу, али није свеједно - рече Мића неситур-

но - уосталом, можда имаш право. Али то још !НИје 
оно што бих хтео. 

- Шта би хтео? 
- Новог човека, јаоног д'ОК.раја, бар колико је то 

свет кад ствара, колико А:.убав. Ја сам м:иэслио да и IDY· 
бав треба пронаћи нову, а није. Треба је само наћи. Она 
се била изгубила, притиснута сва у једну од најдоњих 
фиока дефанзивне душе. Кад се nperpaдe уклоне онда ... 

- Ка.кав ће бити тај свет?- упита Ана брзо, време 
је издисало. 

-Као једнакост, као истина, као срећа, као слобода 
и као све остало што је насушно. 

- Ах! - учини Ана, скочи хитро и брзо обуче свО. 
ју тамноцрвену кућиу xatoшry, не више тако rлатк.у и 
лепу као синоћ. 
-Па ти ситладан. Мораш да попијеш нешто! 
- Немам ВИli.Ie времена. 
- Трчаћеш !Нешто брже, али ћеш поmпи. Макар 

хладан чај. Не смеш да одеш rraкo nразна срца. Цео дан 
нећеш ншnта јести. 
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- Не! - рече Мића код врата. Али Ана ra стиже и 
дижући се на nрсте nринесе му устима шо,ьу с чајем. 

Он је искапи. Ан'\ м.у .тури 'У руку комад хлеба и 
сира: 

- И то мораш, Миша. 
- Немам времена. 
- Пожурићеш више него што си МИСАИО и стићи 

ћеш. Ти увек стижеш, је ли? 
Он эаrризе у хлеб и сир и поче јести брзо, хиаruьиво, 

расејана. 
-Како ти прија та шунка? - '!{ПИТа Ана i6.a не би 

nлакала. 

-Добра је. 
Не разликује сир од шунке! - помисли и• осети да 

ra воли још вшпе што ни ПОСАе свеrа, опет !Не зна шта 
једе. 

- Чекајl - сети се и одјури и врати се носећи ци
пеле -·рекао си да ти требају. 

-Баш днвно! -рече Мића" стаLВи их у џепове чи
стог тренча. 

По,ьуби је брзо, она 11Ћ заrрли, nривину се уза њ и 
шаnну: 

- Ако буде мушкарац, биће као ти " зваће се Миша. 
Мића је [I()rледа и обори очи. 
- Нећеш ва,ьда да ... 
-Ја сам ти рекла да хоћу да имам нешто од тебе, 

да те задржим. 

- Али ја ... ја одлазим сад ... Не може! 
- Баш зато, Мишо. Хоћу успомену оД тебе. 
Мића се наслони на врата. 
- Па ти и не знаш како се зовем? 
- СвеједНо. Он ће се звати као ти. Али биће девој-

чица и зваће се иСто као ти. 
Он је стеrну, она осети његове брзе, детшье усне у 

коси. 

И већ је изјурио на у.uщу. 
У РУПИ јој је остао nрни студентски Ш<декс. Не по

гледа ra, стегну ra само јаче у РУПИ и одјури nрозору. 
Виде га виткоr н младог с Аећа. Журио је, издишу

ћи јој из очију, стањујући се брже но што се смањивао. 
Онда одједном неста за уrлом. Као да је пропао, тако се 
отюшуо из ВИАа, из срца, одасвуд .. . 
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Ипак, рат ће се сврiШrrи једног дана и lDY/JJif. ће се 

вратити. Живеће у граду. И после рада ће је љубити, ·З 
nосле ће омазити с њом у шетљу. Имаће- пријате1ое код 
којих ће ићи. Код Косте, на nример. Или Луке. Али (Ми
ћа застаде) није могао да Косту и Луку замисли ожење
не, у стану С ГОСТШ:IСКОМ собом. Лука без револвера? О
тац деце? А ја? Себе је, ето, могао, с.меј се колико хоћеш, 
да замисли с дететом у рупи без револвера. Смешио. А 
Косту како срче кафу? О чему ће оии да причају пред 
женll!Ма? Али причали би само о акци~ама, револверим:а 
и бомбама. Не што то воле, али усијана меrална цев 
оружја не ocтaвll:ta траг опекотине само на руци. Но мо-
ја душа није више одбрамбена. Наnадам у пет и четврт. 

Мића је појурио сенком што се пружала дуж кућа_ 
А кад је у заобилазном луку nрешао Бајдонијеву пија
цу, угледа први трамвај, стиже ra и ускочи. Био је ско-
ро nразан и кочничар је одмах кренуо највећом брзином, 
као да је знао да lМIY се жури. Двадесет до пет. 

- Ао Славије! - рече старом крмељавом кондукте
РУ и пружи новац за <Карту. 

Друтови би му се смејали. Лука би се !КИКотао: »На
стављаш традш\Ију, попуњавање земље младунцима и 
тако да...ъе. Шта ћеш! Не може се вечиrо ни пролетерски, 
мора се и попустити .кашп, зар не, друrови солунциl« То 
је Лука одиста и рекао кад су пре неки дан разговарали 
о животу после рата, омучивiiiИ се сви заједно да живе 
и даље строго и чисто као сад, без просјачења д:швљења 
за своје јунашrво, без успомена, без солунашке бахате 
уображености. Шт9 смо радиАИ, радили смо као кому
нисти, а за комунисте борба никад не престаје! И кад 
се воли. Чак кад се и данас воли. Или јуче. И кад се 
ИЗМНiШ/Dа живот и кад се осваја живот који се прво из-
мислио. Али Ана је храбра! помисли неочекивано, са за
дово...ьством. /Dубав може да поАСта"Кие храброст. Мож
да и боље но воља. И не мора да је дезертерство. Није 
То она. Њом се дезертери само изговарају, злоупотреб
тавајући је. Љубав није ·крива. Пнтање је да ли дезер
тер може уопште да осети данас '!{Кус тубави? И yon
·IIlТe укус жи·вота данас и свега што постоји данас? То је 
дато само борцу, јер само он уме да воли у дослуху и 
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коракУ с временом данас. Дезертер ни волети не !Може . 
На њему је тућа крв. А својом се воли. 

Мића пожури кораке. Али пије му рекла најважни
је. Оно зашто га је звала. Она је написма да има не
што да му каже о Вековиhу. Као да то све и није ВШl!е 
бшо важно. И није. 

Мића осети бол и попрвене од увреде. 
Јесте, уврећен сам. 
Али стиrао је пред Аамартиново попрсје. Два минута 

до пет. С дна парка. се ОАВОјшпе кроз још нејасну, маг
личасту зору неке прилике и потрчаше према њему. 

Немоrуће! А ето ... 
И појури к .њнма, жшmма. Борће " Петар. 
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Фарови су ударили својим зарубљеиим ПИIIЦI!Ма у 
кестен који nлану .нереалном МАечном светлошhу, точ
кови· су зашкрШiали секући кривину пошљунчане сrа
зе, мотор преста да брекће. 

- Ко је? - викну стражар пренувши се m сна. На
гло затеrнут кamn пушке пуцкетну као бич. 

- Не отварај! - јави се Облаков глас 1ИЗ жандар
ске собе ... - ја ћу! 

Вековић разабра боси Облаков корак. Легао је у ча
ра.пама и опасан, и у исти се час створио пред вратима. 

Вековић се свали у кревет, затвори очи. Приметиће ка
ко дрхтим. Тресао се. Затим, кад ШКЈЪоцну прозорче ни 
улазним вратима, виде у мислима Облака како вири у 
ноћ. И тИхо разговара. Не. Дигао је само бушу, поrле
дао. Врата су се у истом часу отворила. Вековић препо
зна пријатан Клаусов rлас. 

- Спа·вате? 
Пре два.оrри <МИНута план бекства изгледао му је из

:Вод.h:>ив, скоро изведен. Радовао се што ће показати Ми
ћи шта он све може. Преста да дрхти, цвокоће. Смири 
се. Сад му преостаје лепо да умре. То је све што може. 
још да nокаже Мићи. Слабом се ваља мири:m са сваком 
смрћу. Па и са том која га чека. Али да је јачи, пока
зао би им свима. Пра..&а, а не· Мића, пра..!Dа је његова 
смрт; она је ненаписаност њеrове песме. 
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Шта може? Знао је себе. Али .и да је И3ИШаО и на
писао песму, шта? Једна песма вшпе. Па онда? Једна 
више или мање - врло важно. Зар не би брзо дошао до 
увереља да ни та песма није испиа онако како је. МИ· 
слио да ће испасти. Не би ли почео да машт-а: о ·следећој 
која би требало да буде, која ће бити она права, једина, 
она збоr које се исплатило живети и рад-ити? 

Сваку је своју песму наnисао под тим знаком, у убе-
ћењу да је то nрва и последља и једина због које је вре
дело живети и радити. Према томе ... 

Помирио се са смрћу борца у неiЋама, жртве. Тре
нутак пре но што је чуо бректање аутомобила, мислио 
је: све је бо1ое но смрт у затвору. Бо1ое је погинути при 
покушају бекства но нздахнутн измучен и унакажен од 
бола ... 

Клаус се појави на вратима и поrледа у ту малу со
бу с два бела и стара »Солунска« болничка кревета, с 
којих је на многим местима отпала боја. Срета се у ме
Ј;увремену дшао и нестао. Квд? Док сам стајао у вра
тима? Пошто сам легао? 

Зашто сва ова затвореничка одељењз. свуда у све
ту смрде на лешеве? IШтао се Клаус, али је nласио -рекао: 

- Још није дошао себи? 
- Није! - рече Облак Шaiia1XOM - пробао сам она-

ко, а и, речемо, лукавством, као што се лисiЩе лове. 

Ишчупао сам конац из ћебета и ст~ио му ra уз уво. 
Гледао сам о тад све време у конац. Ниса·м ra с ока ис
пустио. Још је увек тамо rде сам ra оставио. Да се по
мерио за МИАИМ.етар, видело би се. Да вам покажем. 

-После. Је ли породИЈоа сама у соби? 
-Није. 
- ДовеЩ!I. ми је с дететом. 
Преврнуо сам јастук! КЈоуцало је Вековнћу у глави. 

Конац није вmne крај увета, .Клаус не излази из собе. 
Клопка! Клопка! 

Клаус седе на празан iКревет преко пута Вековнћевог, 
01Ћори тамну коЖну бележницу, преврну неколико .лис
това, ~~:~аће празну страницу, забележи две petm оловком, 
стави нотес у џеп, поrледа Вековића, затим таблу крај 
кревета, онда се опет обазре. Устаде, приЬе прозору, по
куша да ra· отвори. Био је закован. 

Саша yl;e држећн дете у рукама. Квд преrюэна Кла
уса- застаде. Аlще јој је било без iКапи крви. 
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- Извините - рече Клаус окренувши се и поклони 
се к.руто, vчт·иво и продужи с неком rоркојадном сетом 
у гласу - време је! 

Глас је казивао: Ја вршим џелатски ·посао, истина, 
проmв во.~ое, али ra вршим, и чему онда учтивост? Ви 
ћете ми опростити, ја врiiШМ дужност. Непријатну ду
жност. 

Облак унесе бошчу с пеленама и, 'У једној .картон
ској кутији за ципеле, нешто Cannmmx ствари. ДРЛ:е се 
пробуди и заnлака. Бледа. лица, допола појеДена оrром
иим, зrранутим оtШМа, Саша приви бебу на набрекле 
rpyЩ!I. и заљу1оа је тихо. То је радила аутоматски, њене 
су огромне очи биле приковане за Клаусове. Он жмирну. 

- Пресуда је потврћена! - рече шапаЈГом - морам 
да вас вратим управи логора на поступак. 

- А дете? - прошапута Саша. 
- Ви нисте Жоржета Данден, али vous l'avez voulu. 

Мени је жао, верујте. 
Аете је плакало. 
- Да га бар подојим. 
Клаус nогледа на сат. 
- То ће трајаm? 
- Десет минута. 
Облак који је стајао «рај кревета окрену се да иза· 

!;е, али се укочи у гренутку, Пlоесну .лако рукама, над
несе се, не верујући још, над Вековнћев јастук, узврда 
се, а:ли, блистава nогледа. Клаус, «оји га све време није 
пуштао с о"tШју, климну му сад пријате..ъСК!И главом и 
рече ЈоУбаэно: 

- ИзаDите! 
Облак се наже nрема њему, хтеде нешто .да заусти, 

а.мr Клаус понови оштрије: 
- Молим вас, изаЬите. 
Облак иза!;е, Клаус при!;е прозору. 
- Можете почети! - рече Саши не окрећући се . ....:. 

Кад за десет минута завршиге - јавнтеl 
V стаклу прозора видео је као у огледалу све што је 

Саша радила. Она даде набубрелу дојку детету, осмехну 
му се iКроз сузе. Дете поче да вуче. 

- Плачете ли? Чинн мн се да сте зајецали! - јави 
се .1\Ааус - ШВИЈН·ите што се .мешам у те ствари, али не 
плачнте дт< дојше. МлеiКО помешааю са сузама сигур
но није МIНОrо хра.н!оИВо, а ни укусно. 
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Саша nогледа у његова агресивно савијена Аећа, не р~ 
че ништа. Клаус продужи после паузе, с више Аежерно
сти и равнодушности: 

- Мени је, знате, стмо да дете буде здраво. Не ми
слите да сам циник! Не иронишем. Кажем _слободнО оно 
што мислим. Чудите се? Немате разлога. Ми Гестапо
·ЈDУIЏ!, ми смо можда једини у Рајху који говоримо оно 
што мислимо и радимо што говоримо. А propos. Знате 
ли да Рајх брине о деци еrзекутираних бунтовника? Да
боме, брине. Не nлачите. Ваше је дете од овог часа под 
нашом заштитом. Све је предвићено и урећено. Ви га 
сад последњи пут дојите. V шест и петнаест беба поАази 
за Немачку А-возом. V Рајхенха.&у, знате, постоји специ
јалан дом за такву децу. Одлично уреЈ5ен дом. Послед
ња реч комфора и педагогије. Виде·о сам, ваш је синчић 
!<рупан малишан. Има му најмање 4 Ј<ИАе? Кад nоодрас
те, биће добар есесов::щ. Не бојте се, никад неће дозна
ти како му је завршИАа мајка. Ни да је била Срnкиња. 
Ни за оца неће знати. Кад буде имао десет година, рећи 
ће му се да му је отац погинуо на Источном фронту, а 
мати - нестала, затрпана енглеским бомбама. 

Саша гласно заплака. Вековић није могао да мирно 
САуша женски nлач. Осети неодо...ь:иву жету да устане, 
да је загрли, да јој шапуће нежне речи. Како не види 
да Клаус то намерно ... ? Како не види? Мајка је -
отежавајућа окоАНост. Тек је донела живот на свет; и 
ошамућена је од болова и среће. Она осећа то дете још 
увек као саставни део свог тела. Али треба да се ура
зуми, савАада. 

Вековић се савлада, оста непомичан. 
Клаус уздахну.- Дете не жалим. Вас? Да. Ако nла

чете над собом, у nраву сте. Свако треба бар себе да 
жали, кад већ не наилази на милосрDе у овом нашем та
ко хришћа:нском свету. Али не nлачите над дететом. њ~ 
му ће бити добро. Имаће првокласан одrој. Молим вас, 
не плачите! Ви балканске жене, ви сте бар "ИМале у про
шлости безброј сличних ситуација. Само, Турци су rре
шили. Велики везир Мехмед СокоАовић увек се сећао 
да је Босанац. Мостове је дизао. То није било добро ни 
за њега АИЧно, ни за султана. Али не брините, ми нећемо 
nоновити турску rрешку. Ваш ће син бити убећен да је 
најчистији Немац. Добнће чим стуnи у Дом сл!IIКе оца 
и мајке, њихова имена, ~рдење, пензију. Легенде држе 
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' свет откад се IИСтtИЈНа може ~а конструнше као ма која 
маum.нска хала. 

Клаус уздuну, поrлади. косу, подюке се на прсте, 
спусти и рече: - Одувек, 

-Управо пре но што сам пошао овамо, разгледао 
сам закон о '\><::l'ројству тих домова. Врло nроrресиван за
кон. Све је то, разуме се, експеримент још. Ох, - рече 
одједном Клаус - знате шта? Ако сте против експерим 
ментисања с ваш.им сином, потрудио бих се за !Неко 

друrо rрешење. Известан .број деце даје се .младi!IМ мај
кама, ратним удовицама. Јер и IКОА ·нас постоје ...ьуди 
који не верују у nедаrошку ефикасност љубавне ано
нимности домова. И, ако баш желите, потрудићу с~. 
(Мада <Вашеr сиНа већ очекују у дому.) Можда бих моrао 
да ra дам једНој младој немачкој мајци. Учинићу шта 
желите, само не јецајте док доЈите. Реците слободно шта 
више во.лите. Дом !ИМ1 приватну негу под надзором ле
кара? 

Он nочека мало, онда рече скоро умиmато: 
- Десет је минута већ прошло. Закоnчајте се. 
Саша рече кроз сузе, очајно, јецаво: 
- НШIIТа не вуче. Само гледа. 
- То је зато !ШТО nлачете; .кажем В81М ~епо да не 

плачете. 

Онда рече суво: 
- Продужите. Дајем вам још десет мюrута. Али не 

треба искључити моrућност и да је дете сито. Кад сте 
ra nоследњи пут храниАИ? 
-у 1'рИ. 
- Но! Шта кажете? Сад је Зtf•. Разуме се да је сито. 

Бебе нису сентименталне као мајке. Деца су само хала
П!оива, верујте. Да је ваш еи:нчић rАадан, сисао би па 
да вам је млеко nомешано са жyt.m, а не са сузама, које 
немају ни боје, ни МIИЈРИСа, ни rукуса, сем mro су врло 
мало слане. 

Клаус ућута и поново nоrледа на cwr. 
- Први пут 'Га!КВV ства.р радим! - додаде за себе -

жао .ми је што ми и такви посАови западају. Ханс! 
викну. Затим се опет обрати Саши. 

- Доји ли? 
На вратима се појави немачки војник. 
- Причекаћемо још десет минута. 
Војник одстуnи у мрак ходника. С81Ша устане. 
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-Не могу више. Узмите ra! 
Поће ка Клаусу, предаде му дm:е, окрену се, поће Ok 

лучно, али се пред праrом заустави. Као да су јој све 
покрете пресекле неке немилосрдне бремзе. Анцем јој 
се разли пепеmаст, потмуо сјај, косе су јој--се·· саме од 
себе рашчеиiЈЪале, укосншtе помериле, почеле да падају, 
а очи, велике, избезумmене, паничне, нису виделе Кла
уса који се створи пред њом, држећи невешто бебу у 
рукама. Она тад рече неким белим, неслободним rласом: 

- Зашто то радите? Убијати, тући ... све што rод 
хоћете. Алн та шра је свнрепа . . . Ви сте полицајац, ви 
хоћm:е nризнаље. Али дете је изван свеrа што знам да 
је добро и зло . . . Оставите дете на мнру . . . Извесне 
ства.ри ни поЛИ!Цајци не смеју да раде. Зашто ми прича
те о домовима у којима ћете направити Немца од њеrа 
и таквим стварима? Кад будем мртва, радићете с деле
том шта хоћете, али стрпите се дrлле. Још који сат само. 
Није то м:ноrо. 

Клаус ју је слушао затворених очију. Али ту је пре. 
киде, не одолевmи једној својој асоЦијацији: 

-Чекајте! Чекајте! Какве су то предрасуде? Рекли 
сте с негодоваљем: »Зашто ми причате о домовима у 
коЈим-а ћете направити Немца од њеrа?« Зар је то толи
ко зло, питам вас ја, толико зло - биm: Немац? 

Он јој врати де:rе и одма.че се корак-два од ње. 
- На страну дЗ/IIашње жалосне ратне прИЛII'Ке и мрж

ње, али ја вас питам као човек човека, nитам вас пред 
овим невиним и супериорно равнодушним де:rе:rом, ми

слите ли да постоји ранг-листа нација? И да је жи
вети у Немачкој rope и мање лепо неrоли у Србији? 

:Кла!ус седе на празни кревет и затвори очи: 
- Немачка је уре15еиа зем.ьа. Нема толико сунца 

као ту, али има много ди:мњака, ВИС0Ю1Х пећи, -ytma, че-
лика, ун.иверзите:rа, младосm која воли да ларма, nева 
и да се туче без послеДЈЩа. Тамо једно крај дpyror ко
еrзистнрај.у прастари обичаји поред најсавремеиијих 
схватања, живот је врло nријатан, ох, живот је врло 
пријатан, nејзаж разноврстан. Имамо велеrрадове и је
зера, реке и пријатна села, Аше и Аоломите, Шварц
валд и извор Дунава. Наш живот ИiМа врло одре15ен у
кус. Он је ·уредан, радан, веран, али им:а и елемената 
iВелиiОIХ. страсти, простора резервисаних за заносе и ми

стику. Питате зашто хоћу да ra учнним Немцем? Не ра-
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АН тоrа. То вреди што вреди. И "ад неко није ро15еии 
Немац, то све и не мора IНШUТа да вреди. Али ја ra не 
tmним Немцем зато што сам шовен, него збоr рата и не
вате. Ипак, доэволше. Апстрахирајмо све то сада и ту, 
и поrледајмо мирно на неминован ток ствари. Видите 
ли ви иједан вал,ан разлог против чињенице да је меко 
Немац? Ја лично не видим, ма колико се у.живљавао у 
вашу ·Комунистичку душу. Као што се ·не може имаm ни 
против чињенице да је неко Србин, Француз, црнац и 
тако дал,е. У осталом, позеам вас да увидите да је бити 
Немац, nри данашњем стању ствари, још увек понајбо
mе од свега што се може бити. Значи, mал,ући ваше де-
те у 6 сати и 15 минута А-возом у Дом у Рајхеихму, ја 
во,.џюм рачуна о њеrовом невm10м добру и нашем, неос
порно мање невином. О вашем ме могу рећи да водим 
рачуна. Вас ће стреЈоЗ.m за сат-два. 

Он ућута. Вековић чу како с муком пporyra ш.увач
ку. Једва је пpoiiiЛa кроз стиснуто rрло. Саша је тешко 
дисала. Клаус поче тад да rовори, али тако тихо да је 
Вековић чуо и куцаље њеrовоr ручноr сата у паузама 
изме15у речи. 

- А волео бих да IМ.ory рећи да IТО чиним и за ваше 
добро. Не бојте се! - продужи - лепо ће му бити. Лепо 
је тамо код нас. Не спорим. Лепоте има и ту у язоб:ињу. 
Алн не треба бити оrраничеи: ње има свуда у животу. 
Само у животу!- уздахну и поче после тоrа да rовори 
жи:вље. 

- Моја је !Генерација Немаца мноrо путовала, она 
је лшпеиа националне боринраностн. И ми ћемо још 
много да ·путујемо. И генерација вашеr сина - такоЬе. 
Он ће бити из колена правих интернационалиста. Да. Он. 
И моја rенерација Немаца је интернационалистичка. 
Бар кад је .реч о иајинтелиrеитиијим ме15у нама. Ми то 
јесмо. Али ви, комунисткиња, ви, ето, нисте. Ви сте с 
таквим очајањем викнули: »Зашто хоће:rе да Ш1 ra учи
ЈШТе Немцем?« да се ја mпам IliТa је то с вама? Јесте 
ли ви баш комуШютюшьа ши ... :ИЛИ '1"0 :1:11 овде Aome 
стоји данас са комунизмом? 

Тачно, ја сам поЛЈЩајац, сами сте то !Рекли, ја сам 
капетан Гестаnоа, али ја, видите, iНИСам никад озбиtьно 
узимао на.цис'NIЧК.е приче о раси, крви. Не 1Ћрднм да 
не верујем да се истина не може да rр3.1дИ. Малочас СВ!М 
рекао тако нешто, не? ИстИ!На је оно што се хоће. Иcni-
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на може бити све што нам се хоће и жемt и изгледа и rчи· 
ни да је, али она је iИ оно пrro заиста јесте. Хоћу да ка· 
жем, ваш син може уистину постаm прави Немац. Би
ће то симпатичан, смео момчић у лепој, црној есес-уни
формп. Неће ратовати. Живеће добро. Бу де· ли волео 
хемију, биhе хемичар. Или шта буде хтео. Оно за шта 
има склоности. Може бити ннжењер, аrроном, лекар, 
шта му се прохте. Хоће ли носити наочаре? Немачки ин
телектуалци носе- махом наочаре. Можда ће их и он но

сити, да би личио на немачког mrrелектуалца, иако му 
стварно наочари не требају, ни ви их не носите, а он на 
вас личи! Али говорио сам о наочарима, !ИЗВИНИТе. Знам 
такве случајеве. Носимо наочари с обичним стаклом 
без диоптрије. Погледајте га! Он сад безазлено гледа у 
вас, своју мајку, али, у ствари, .ви му нисте више мајка, 
ви сте мртви, ви не постојите, ви IНИIКR!А. за њега нисте 
постојали. Сигуран сам да ће носити наочаре с обичним 
стаклом да би личио што више на немачког iИ!Ктелекту
алца. 

- Доста! - рече Саша. 
- Слаба сте ви КОМУIНИСТКИЊа. Видео сам ја кому-

'Н:ИСТКИЊа много бољих од вас, идеолошки необично уэ
диrнутих. Оне би се друкчије понашале на вашем месту. 
Вама не смета што ће вас стрељати. Ви сте се с тим по
мирили. Вас, као комунисткињу, највш.пе боли што ће 
ваш син бити прави Немац. Али шта је онда с »пролете
рима свију земаља?« И немачки пролетаријат има пра
во да се уједини са пролетерима свију земаља, не? Где 
вам је револуционарна перспектива? Зашто поричете не
мачком пролетаријату право да се уједини са осталим 
пролетерима »Свију а: земаља? Хоћете .ли да вам кажем? 
Зато што су за вас сада немачки пролетери само -
Швабе. Куд се ~део ваш интернационализам? - mпам 
вас ја. Ви сте обичан антинемачки распет, а не 
комунист. И ви расистички мрзите све Немце, јер су сви 
они за вас Швабе-келерабе, окупатори, нацистички пси! 
Ви мрзите све Немце, раднике као и нераднике. И ви 

нећете да ваш оиrн: буде оно што мрзите, !Не? То је. То 
је ваша :м.упа шовенска, квазикомунистичка, антифаши
стичка, а у ствари ТИПИ"ППа фашистичка ефективна ло
ГИП<а? Слабо, богами. Слабо је с вама, слабо и с парти~ 
јом чији сте ви члан могли да будете упркос таквим на~ 
казним схваrrањима. Ваша iИХ је Партија rrолернсала, не? 
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Ваше ~ИI!IЈЪење о Немцима је морало да се испољи, а 
нико вас старији ty Партији није укорио, н:е? Јасно да 
није. То- је данас опште схватшње код вас у Партији, од 
врха до доле. Ником не пада на памет ~а воД'.И борбу 
проТIИВ тога самозадовоЈоНог некритичког нацистоидноr 

ЗЈНТИНацизма. Ником. А то значи издају КОМУ~НИЗМа. Јесте. 
Издају. Нисте ви nрави комуниста. Ни интернационалне
ти. Не. Не. Ви сте националистичка група која под формом 
комунизма, из демаrошких разлога, води борбу за кара~ 
Dорћевске nринципе: »Удри Турчина где ra видиш!« Ме-
сто Typчmra, данас је Немац на дневном релу. То је јеДИ!Ifа 
разлика <ИЗмеl>у КПЈ и свињарских 1'рГОВаца од npe 140 
ГОДИ!Ifа. Једниа. А то је примитивизам. Док ,вас је хапсио 
и тукао Вујковић, ви ra нисте бркали са српским нарсr 
дом. Али довоМiо је да вас ухаnси Гестапо, па да ·оу вам: 
сви Немци криви. Не. То је срамота, то није комунизам:. 

Клаус nоче да шета no соби. Али није престајао да 
говори: 

- Ј а вас vверавам да сам бо1ои шriернационалиста 
од вас. И да измеliу вас и мене бо1оег комунисту пред
став...ьам ја. Ваш ће син бити _бо.IЬИ интернационалиста и 
од мене. Иако Немац, он неће мрзети Србе. Неће п:мати 
потребе ... Њега ће, можда, послати ·на службу баш овамо. 
Биће му можда забраљено да се ожени Српкињом. Такве 
проiШсе не правим ја, неrо мање просвет...ьени ...ьуМtL 
Што се мене тиче, ја бих дозво.tШо нашима да се жене и 
Јеврејкама, ако им се с:вићају. Ја не верујем у Крв. Него 
у свест. У воыу. Ја сам убеliен да и Јеврејин може да 
буде добар Немац. Све је то IШТање свести и убеliења 
више неголи крви. А убећење и свест - то се меси као 
тесто и гради као катедрала. Но да се вратим нашој бе
би. Нашој? Није лоше. Да. Његова rенерација Немаца 
можда се још неће женити Српюnьама. Али њеrов син 
- убеliен сам - моћи, ће с ким било. С Циганкои Јев-
рејiК.ом. Вшuе нико неће патши од предрасуда. ' 

Саша зајеца, а глас јој зазвуча <Тако болно да К!Аа~ 
ус застаде, погледа је врло паж....ьиво и престаде да il'OB<r 

ри, као да очеюује још нешто, што се IНе \&.ОГОДИ. Он упа
ли мирно цигарету и продужи: 

. - Разочарали сте. ме. Не каже се уза&уд: најбо...ье 
Је умрети на време. Да сте стре...ьани пре пола сата, ја 
бих живео у ЈIВерењу да Саша Терзић није била мало-
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rрэ.Ьаиска nатриоткиња, већ интернационалис'l"ЮПЬа. И 
ЖЗАИО бих Сашу Терзић, веровЗАИ или ие. 

- Бо.tое је тако! Бo.toel Ох, бо.tое! - повИRа дивље 
Саша. Клаус се ие помери. Ча:к nотврдно КАНМиу rлавом. 
Вековић помисли: · 

Прозрела ra је. Али добро му је то .рекла Саша 
Терзић. 

-Афекат! -.рече Клаус - то не траје дуrо. У' ме
Dувремену вам nр,емажем да направимо један мисаони 
ексnеримент. Претnоставимо да остаиете у животу. Да 
заједно са својим сином преживите рат. За неколи·ко го
дина навик.ли бисте се да у Немцима гледате господаре. 
Ми бисмо, кад се рат сврши и све се смири, били врло 
фини и отмени. Сваке би ратиичке грубости нестало. 
Стандард живота би се подиrао и за вас. РазуМ.tоиво, он 
не би достиrао висШ:Iу нашег, немачког стандарда. А ви 
сте мајка. Ви желите најбо.tое свом дете:rу. И ви бисте 
једног дана у себи жа.лили што ваш син IНИје Немац па 
да има бутера, меса, свега у изобИ!оу. И не бисте ни кас. 
није, кад би поодрастао, имали ншита против тога да се 
ваш СШ:I ожени НемЈЩом, под претnоставком да је то 
дозво.tоено и да га Немица заволи. 

Ја сам само -капетан, али, яако сам ;у Гестапоу, ја вс> 
лим да с"њарим. Дозволите? 

Он не сачека одговор, него је ухвати за руку~ бла
rо привуче кревету. 

- Седнитеl 
Вековића не погледа. ААи Ю1 Вековић га није гледао, 

било ra је !СТИд да кроз rазу поrледа у то шrо се де
шавало. 

- Сви ту спавају. И у траду сви спавају. Поыщиј
ски је час. А овај rосподнн је онесвешћен. Молим? Сви 
спавају, кажем, ту и v граду. Чак и комунисти. Само ја 
сањарим седећи крај вас. А вас ће у зору стре1оати. Није 
требало да доћем да вам то кажем, ви сте то и сами зна .. 
ли. И нисте сnавЗАИ. ПревртЗАИ сте се у својој затвор
ској болиичкој постељи, као и ја у свом кревету. И ја 
сам био већ легао око поноћи, Чим сам се вратио с кон .. 
церта једне ваше rшјанисткиње, дивне девојке. Имам 
дивну, чисту собу и савршен кревет v оној згради што 
личи на лаћу јер nрипада Donaudampfschiffahrtge
selschaft·y. У rарсоњери сам ЈШсталирао вентнлатор. Он 
uади и mуми, а испод попл.уна .ми је врло .тоnло. Али 

.534 

1 

ноћас'· нисам могао да заСIПIМ. Мислио сам на нашеr ма .. 
лог, на вас н на још понешто. Било •ми је жао. А сем 
тога ... · бићу искрен ••• сем тога, пом-ислио сам: зашто 
не бих покушао да Y'ffiНИM добро дело, да сnасем једно 
певШ:Iо дете и једну жену. Јер мећу нама, то је строго 
повер.!Dиво, ти домови... Ипак, разумећете, најбоље је 
код мајке. Јер тамо, у домовима, има свега, сем љ·убави. 
Праве. Ја сам ·ИХ хвалио, да вам олакшам растанак с 
малим, али н.исам успео да превар:им мајку. И драго ·МИ 
је што нисам. Имате право. Ј а не очекујем богзна шта 
од тих експеримената. Немојте ми ништа рећи. Испове
дам се ја, не ви. Ј а знам све рефлексе људске душе· и 
све опасности основних страсти и знам пут који води 
спасу. Тачно ·кЗ.о да сам исповедник. Смешно, не? 

Не противречнте ми! Свестаи сам да је пореЬење 
Гестапсrканцеларије и hелије са исповедницом помало 
необично, да не -кажем богохулно, чак и за безбожничке 
уши. Постоје, одиста, н разлике измеЬу њих. У исnове
даоншtу верници долазе добровољно; к нама 'НИКО није 
дошао од своје во.tое. Ми хватамо кривце и приводимо 
их силом и силом чупамо из њих признаље које ће их 
отерати у смрт. Тако то изгледа бар. Но, размислимо ли, 
видећемо да тако није. Исповеднику се исто одлази си .. 
лом, не милом. Да се .tоуАд не боје вечних мука, нико 
не би изручно све своје мисли и примисли душебриж
нику и сачекао да му овај изрекне казну у круницама, 
оченашима, здравиммаријама и осталом. Човек је по
носити створ. Без присиле не би пристао да сам себе 
блати и да се самооnтужује. Нису 1оудн nерверзие луде 
као Мишкини или хероји московских. процеса. Ако то, 
дакле, верници Шiак чине, чине то из нево.tое и страха, 

из уверења да је самопонижење у че'ГИiри ока мање зло 
од вечних мука. Добар је трнк - то: само111оување. Ј а
ко эастарео, ·истина, па Шiак ·понегде пали. Не код сав
ременог човека. Он је слеп и гл ув за метафизичка на .. 
мигивања и шапутања. Наука, потребе, интереси, то ње
rа бичује и покреhе, nривла-чи и дави. Исповедаоиице су 
празне у крајевима развијеним, цивилизованим. Да· се 
разумемо: nримитивних 1оуди још ·ИМа и 1оуди које је 
историја прегазила. Они пуне исловедаон:шхе и данас. 
Али модерни их 1оудн обилазе. А мене интересују упра
во ови: модерни, савремени ~r>у~ЏЈЈ.. Прави .ЈЬу~ЏЈЈ.. 

Верујте - рече Клаус милујући очима дете - моје 
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је искуство оrроМIНо. И ја могу без страха да кажем да nо
знајем модерног човека. Исповедник то не може да ка
же. Он зна старце и старице. Али, за разлику од исло
ведника, ја волим човека, не олаву божију. Ја ЋОАИМ 
прогрес, науку, ннтересе који rоие човека у. борбу~ Ја 
волим хероје. Само сматрам да пут којим иду није ви
ше прави nут. Разлика у МИШ1Dењу. Дискутујем с ИЈНТ& 
АИГентнима, убећујем нх. Рвемо се. Обично ми nолази за 
умом, а не руком, да 1ИХ оубе.дим. VбеЬивања ·.руком не 
ценим. Ја знам не само снагу човеmове слабоС11И !fleгo ·И 
слабости његове снаrе. Знам. Знам. Гестаnо је за вас ис
то што и средљовековни nакао, инквизиција, мучионица, 
исто што и смрт. Ои !ИМа такву фаму. Гестаrпо-уииформа 
не даје никоме :патент ·.на интеАИГенцију. Али има нас и 
који нисмо ГЛУЈШ. -Ми Не тучемо, .не батинама. Не само 
зато што се уrврди:ло да те средљовековне методе не да

ју у најииrересантиијим случајевима никакве резултате 
него и из nринцmха. Тучом се не наноси само бол, него 
и увреда, којv поносити љуАИ, nрави револуционари не 
праштају. Стеrну nетту и трnе ћутке - то је резултат 
м·учења. А ми смо за доrовор и сnоразум. То се увек ис
шати. Они су једини мостови који воде из вечних муtКа 
животу вечних радости. Г леда ј те шта ми се једном, д&о 
оило. Пре ... неколико месеци. V једном селу. 

Занима АИ вас то? - уmпа је, почека 11ренrутак,два 
и продужи да rовори: 

- I'ш!rep је дознао да се у некаквој чатрМ< крију 
три бандита. Одјурио је, преврнуо је кућу, прерио дво
ри:шrrе, .гумно .- ништа. Изударао жену - ниwта. M&
Dy.rnм, два сата касније доэнам ·некако и ја шта се тамо 
дешава, дојурим и видим Ги:нтера :како виrла изнад гла
!Ве двоrоМШiњу девојЧЈЩу. И пре но што сам стшао да 
отворим <уета, он је тресиуо дете о зцд. Г Ла!Ва - смрска· 
на, сва једна крвава маса: мозак, кости, хро:кав1Ща~ месо 
- све сварено, здробљено. Стајао сам зграrаут дсж. су се 
крв !И мозак цедили на под. Жена је rледала у Гинтера 
усnравна као камен, слећена, анестеэирана 'Ужасом, хо
ји више вреDа но што боАИ. Још једно дете лежало је .на 
nоду nросута мозrа; разбијене лобање, крваЋо. Не добив
ши одrовора од жене, Гинтер дохвати треће дете. Узе 
ra из колевке. _Био сам се укочио. Беба је била као ваша. 
Нешто старија. Могла је имати ~Месец дана највише. 
Гшrrер је дохватио бебу за :ноrе, овмw ... - Клаус пру-
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жи руку према детету, али Саша вриону, иако је било 
јасно да Клаус не мисли да уради што и Гинтер кога 
је презирао, иако је чак то била »деоба .улога« у iИСТОј 
игри: 

- Не! - вриснула је бацивши се телом наnред, да 
заштити своју бебу. 

- Смешно. Ваtьда не мислите да ћете ме вриском 
задржати да не учиним щто сам наумио, ако сам нау

мио да убијем дете. Смирите се. Ј а нисам мислио ни да 
ra такнем. Чак, верујте ми, ниса.\1 хтео ни да ста·вим на 
пробу ваше нерве уздрмане прекјучерашњим материи
ством. Био сам фасциниран ужасним сећањем, био сам 
у оном часу један обичан човек, не :по.uщајац. Али ви 
ми нисте поверова·ли, уплашили сте се. Зашто? Јер сам 
Немац, окупатор! - рече с rорчином - да. Тако то сто.. 
ји с вама. Па -не реците да нисте зулrарна, примиг:и:в
на расисткяња. 

Саша је дрхтала, још ·УЋОК престрЗЗА>еиа. 
- Смирите се! -рече јој Клаус rотово НежЈНО- хо

ћеrе АИ да вам нспричам шта је било да&е? 
Саша ra је гледала очима раnшреним, искрив1ьеним 

скоро, као уста тркача у фииишу. Доњи део лица и усне 
још су јој се грчили. 

- Не бојте се. Нећу ја малом, будућем Немцу, ни
шта да урадим. Ј а сам отео Гшiтеру m руке дете пре но 
што је СТИ!Гао да ra убије. Спасао сам ra и предао мајци 
у руке. И знате шта се десило? Жена ми је peiOAa где 
је склонила бандите. Сама. Неуnитана. Из захвалности. 
Да сам стигао минут касније, да ме је пренераокеност др
жала укоченим: још који секунд, дете би било мртво н 
ја не бих ништа постигао. Хоћу да хажем ... Је АН iВRIМ 
зима? Оrрните се. 

Клаус се осврнуо и онда наrло диже ћебе с Веко
вића који се не помаче, само помисли: »Не њу, него Ме
не он став1ьа на пробу ••. « -

Огрнрши затим Сашу, Клаус рече: 
- Њему није зима, он је онесвешћен. Вас је ГiИНТер 

исто мучио пре но што сам СIШ'ао у КRIНцеларију. Он ми 
то увек ради. Некад стиrнем на време, пре но што начи
ни зло. Али вас је мучио читаву IНОћ. Да сам знао. Али 
лежао сам болестан. Грчка маларија. Два дана ме није 
било у канцеларији. Он вас је, чуо сам, трудну м>уЧИО. 
Ви сте издржали физичжи бол. Знам да је то један од 
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разлога што сад тако мрзите Немце. УвреЬени сте. Али 
ја се трудим да то, поправим. Послао сам вас у боли>Щу 
да се породите. Пустио сам вас два дана да се опоравите 
после пороЬаја. Акт којим се потврЬује пресуда стигао 
је пре три даиа. Но на толико се дана простире моја 
моћ. Генерал тражи да вас стрељају. И ја, ма колико 
ми било жао, не могу нШIIТа ... ништа ... •ншuта ... , сем 
у једном једином случају. Тад би и дете остало код вас 
и ви бисте били слободни. 

Он запали цигарету. Вековић помисли: •Не. Једним 
ударцем хоће две муве. И њу покушава да сломи.« 

- Вас нисам понудио, јер дојите ... Уосталом, уз
мите, ви га ионако нећете више дојити. Кажу да мушкар
ци не могу да схвате лепоту тог осећања. Ј а могу да за
мислим да је заиста неоrmсиво пријатно давати млеко 
детету коме сте дали све, живот. Кад плод ваше љубави 
с мушкарцем, кад деле изашло из ваше утробе, наслони 
своју невину главицу на rруди nуне млека и нежности, 
тu мора свака жена да осећа да је наrраћена за све ... 
Да. Али и ви треба да појмите моју ситуацију. Гинтер 
у очима шефова вреди више од мене. Ја представ1оам ма
њину код нас. Кад би Гинтер дознао да ја ша"ьем вашу 
бебу у Дом за децу немачких војника палих на бојном 
поА>у, он би га убио. Он верује у крв и расу. Он ... Али, 
ето, ја ••. Не nлачите, драга rоспоЬо, не плачите. 

- Не плачем! - одговори Саша очију пуних суза 
што су јој без јецаја, потпуно бешумно iКАИЗШе низ ли.
це и капале на пелене. 

-Вас ће стр.еА>ати у зору. Пред ВаЈМа могу да гово
рим слободно, без страха од непријатности. Хтео бих 
да схваткrе у каквој смо ми заједничкој опасности, ви, 
ја и мали. Јер ако Гинтер дозна, а није невероватно да 
неће дознати да га ша"ьем у /Ј.рм, он ће одјуритн у Не
мачку, зrрабити ra за ноте ... 

Клаус је дрхтао од узбуЬења :и, бледећи све више, 
rоворио последље речи, погледа .:изrубљеноr, визионар

скоr. 

Одједном се стресе, трже и збуњено осмехну: 
- Пардон! - рече и учини неспретан покрет руком. 

- Шта сте се ућутаАИ? - ymrra је, ми Саша не о-
доли. Заплака, тихо сад, очигледно стидећи се нечеr. Су
за? Да. Малочашњих. 
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КлаЈуС је, опет миран, сталожен и пажљ.ив гледао 
Camy како nлаче. Беба неочекивано поврати .млеко. 

Вековићу се чинила да Клаус осећа шта Саша мис
ли. Клаус баци лежерно цигарету иза себе. н."".ашени 
IШКавац паде на кревет, крај Вековићевих ногу. 

- Кад не бих знао да је Јозеф Тот у несвес11И, ја бих 
се осећао врло нелаrодно, не толико због Q!era што сам 
рекао, јер ја то и мислим, нити због оног што покуша
вам да постиrнем од вас, јер је то .моја дужност, неrо 
због свега што би он моrао да претпостави о мени. Гин
тер не цени дово.tЫ~о противника. Он не зна да је он 
тврд и .лукав и одан ствари којој се посветио и да је 
често паметан - врашки паметан. Нећете веровати , . о 

Он окрену главу. Није могао да гледа зrрушаио мле
ко на уснама малог. Немајући nри рУци комад вате, Са
ш а обриса исШ:аувак крајем своје болесничке рекле, 

- о о. Имао сам случајева, nросто невероватних о о о 
Фантастичнихо Али ја знам и икс примера кад се превео. 
лика снага претворила у САабост. Јесам .ля вам говорио 
о томе? Нисам? Свеједно. Нећу вас мучити нлустраци. 
јама, али интересантно је да још нисам дошао до оп
штег закона. о о до формуле на основу које би се по вољи 
могло да изазива превраћање »СНаге« што ћути у »сла
бост« које се исповеда. С.лабост сам рекао с дозом ира-. 
није. Јер је исповест страшна сила. Но та би формула 
эначила одлучан корак ка хуманизацији нслеDењао Јас
но, исповедници долазе до признаља користећи се заје-. 
дничком вером која је утабаиа стаз>Ща што везује заб
луду са непромИША>еношћу и страх са бедом глупости. 
Али њом се крећу они руку под руку. Можда би и ис
ледник долазио лако до доброво..ьног признаља ·кад би 
био опуномоћеник кривчевог погледа на свет. А није. 
И ту је тешкоћа. Они немају иа изглед ни исто тле под , 
ногама, ни mnтa што би могло да представља макар и 
најмаљи заједнички садржатељ. Како ствари данас сто
је, обе стране поричу сваку А>удску црту противничкој. 
И верујте, с успехом и без тешкоћа. Иследник је за уха
mиеника од самог почетка - непријатељ пред ким тре
ба hугати, крити мисли, намере, дела. Но Шiак, понекад 
успевам да убедим кривца. Али увек кад то доживА>ујем, 
ншкнадном бриЖЈоивом анализом установљујем да до 
обрта неповереља у поверење никад није дошло !На ис
ти наЧИЈН. А зашто? Шf.там се. Зашто ту нема правИiЛа? 
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Зато што је човек престао да буде nрИЈМаран, ефективан? 
Ви сте студенткиља? Читали сте Racinea. Што ја воАИМ 
његов свет! Љегове су жене најдивније жене. Оне :не. 
мају маске, оне IиDучају помрачене од страсти у ч~твр
том и летом чину, блиставе од ње у nрвом, другом и тре
ћем. Оне се не стиде себе, својих осећања. Оне ништа не 
крију, ни .mубав, ни rpex, ни страст. Оне су поносне, хра~ 
бре. 

Од Вековићевоr кревета засмрде упаљена вуна. Али 
ни Саша ни Клаус ,нису осетили карактеристичну неуrо
~у воњавину, свако од њих занет у своје мисли и бриге. 

- Али да.rнас нема више таквих жена и :мушкараца. 
Љyд!ftl су nостали оnрезни, драмска експлозија је савла~ 
дЗЈНа. Страсти данас Имају змијске ноге. Осећате mc:, а 
не видите. Зашто? Зар су се утасили Везувн човека? Не
ма ли више усијаних гестова, неконтролисаних речи и 
омашки, о којима је писао тако интелиrентнЬ Сигмунд 
Фројд? Је ли човек постао сиви, уплашени, малени, ниш~ 
тавни пургерчић лишен субјективних хтења кадрих. да 
nробију оквире објективних моrућности? Да ли се ис
конска глад за слободом да.rнас може да смири tПW се 
nрочита: »Забраљено је уводити псе у парк« или »забра~ 
њено је газити траву«? Знате ли Лењинову причу о гру
пи Немаца који су цошли да дижу револуцију, али су 
закаснили и нису је дигли јер је на утлу једне улице 
писало: .Забрањен nролаз•? Мор!МИ оу да обилазе. Ра
зуме се, прича је више пшосна но !ИСТИНита. УбеDен сам 
да ће и Немци, кад доDе време за то, измислити Револу~ 
цију. Свака нација измиш~оа своју, на свој начин. Рево
луције се не праве, оне се морају пронаћи, као nесме. 
Али други nут ћемо о томе ... 

Оnростите! -За вас »други пут« не постоји. ИЗВИiНи
те, нисам хтео да вас подсетим на ... на оно што ће вам 
се неизбежно десити за сат-два: мислио сам само да вас 
утешим у вези с вашим сином. И Немци ће измислити 
своју револуцију, будиrе сиrурии. Верујете ли ми? 

Саша је ћутала. 

- Не верујете! - уздахну Клаус - како можете да 
ми не верујете? Па ваш је син већ Немац. Мислим да 
вам није свеједно хоће ли и Немци да буду комунисти 
или неће, ако сте ви комунисткиња. Можда ће баш он 
nронаћи немачку револуцију ..• Зашто не? Али враТИiМО 
се теми. Ви се савршено савла!;ујете. Не са.мо ви. Сви ви. 

540 

r . 

. 

. 
' ' 

Но ја сам сиrурш да испод ваше ћутње, букте еру.п
ције nрастарих вулканских страсти. 

ВекЬвић осети прво топлоту крај пете, топлоту :која 
неуrодно расте, пр ~о и, пече, онда мирис наrорелог, онда 

бол који зари све своје зубе у његово месо. Клаус је, 
седећи крај Саше на кревету, погледао у том часу баш 
у nравцу њеrове .ноге. Поглед МЈУ је био, истина, расејан, 
зам:аr~оен, уrонуо у мисли. 

-Откуда то?- уnита се он- то да све ерупције 
остају унутра, невидlоиве? Није то објашњиво само nо
јачаном свешћу и во~оом, чије би јачање тражило тако
!>е своје објашњење. Где је одговор? У чему? Ја сасвим 
марксистички мислим да одговор треба тражити у i!IpOo 

менама које је Аруштво претрпело од Racinea до данас. 
Држава је страшно појачала своје nРитиске ЈНа људе. 
А револуционари? Нису ли и они жртве својих nреврат
ничких страсти? Њих и љихове страсти студира rec
тano. Но, nроучавајући их rодина:м:а, дошао сам до 
заnањујућеr закључка. Сви су људи расииовске Фед
ре, само скривене, тајне Федре у четири зида. Јер 
и ви сте Федра, али Федра која је конспирисала и 
знала да ће бити ухваћена. А 1Н ја сам коиспиративац. 
Сваки човек ХХ tВека је то. Сви се ми данас осећамо nри~ 
нуЬени да говоримо да бисмо сакрили своју мисао, не 
да бисмо је саоnштили. Већ пре паса rосподњих, npe сла
вних доминИIКан:аца, који су .леrа.лизовали тортуру, по
чиње nроцес илегализације nравог лица ЕврОILЪанШЈа. 
Али шта је била држава у XII веку? ДОзволите да се на
смејем. Шта ломаче, cachets du roi, БасТittЬе? Играчке 
према Гестаnоу? Данашњи би човек прешао све Аојоле, 
дозволите ми да уnотребим један чисти београдски из
раз, као nrro аутобус nрелази жабу. Данашњи би човек 
срушио ону државу док дланом о длан. Да је Лењи:н 
живео у доба Л у јева, Елизабете или Фридриха, наnра
вио би светску револуцију у 24 минута. Шта је !ИНКВИ' 
зиција? Шта халебарде? Шта коњица? Врлина самосав
лаDивања данашљег човека толика је да би с ла·коћом 
nреварила све венецијанске жбирове iИ све Наполеонове 
шефове полиција. Али не мислите да ~r>уде данашњЈЩе 
обуздава дактилоскоrmја, белиографија, радио-служба, 
авиони, хаузмајстори. Не. Али саљаримо . ·,. Можете ми 
nриговорити да сад не мислим марксисmчки. Можда 
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hете се упитати шта xohy да постиrнем? Брбљам, брбљам 
аАИ уверавам вас да нисам безопасан ... Ох! па то гори! 

Клаус прискочи кревету и чарша.вом стаде гасити 
В'/'НУ што је тињала ширећи крут жара тачно под Веко
виhевом петом. 

- Јадан човек! Погледајте! Пета му је црна! - ре
че наrшьуhи се над Вековиhево стопала - опекотина пр
вог стеnена. Болна, али безопасна. Сва срећа што он ни~ 
шта не oceha. Али претпоставимо да осећа, то би био 
nрилог мојој теЗи. Он није ни зубима шкрипнуо, није се 
ни намрштио. Он трrш да се не би одао. Видите ли како 
конспирише! Фантастично. Фантастично. А песник. Чо
век-Федра, човек-страс:r. Он је par excellence необуздан 
nm човека, а видите? видите какви смо постали? Сви 
ми смо такви, 'lie само професионални револуционари, 
неrо и песнЈЩИ који се усхићују месечином, лепотом 
жена и nејзажа и своја осећања по дефинЈЩИји казују, 
не скривају. Али то је песник ХХ века, дакле човек Аа .. 
нас, ·а данас је човек илегалац. Сви смо ми илегалци. 
Илн се варам? Разуме се. Јозеф Тот је онесвешћен. 

Говорећи то, Клаус пЭЖ~оиво намести Вековићеву 
ногу тако да је њен нови положај .мање вреЬао .нагоре
АУ страну пете. Кад то заврши, уздахну .и наслољен на 
високи рам кревета продужи: 

- Ноћ је. Ја сам у то доба склон да слушам исnо
вести или да се, пошто сам их се наслушао nреко дана, 

са.м исnоведа.м. Вал се враћа. Ја осећам nотребу да вам 
се исnоведим. Не можете ми нашкодитн. А Јозеф Тот не 
чује. Говорићу с осећањем да сам своју исnовест напи
сао, ставио је у оловну кутију и бацио у океан тамо нег .. 
де код Фњлштна, где је најдуб.ы< ... А беба? Беба ће 
бити Немац. А и Немац је модеран човек, и он зна да 
консnирише. 

То је разумљиво. Можда ииrде као [(ОД нас у Рајху 
држава није тако свеобухватна и тако видовита. :хит .. 
лер је, захваљујући немачком смислу за органи:iацију, 
најдоследније остварио ту OIIIIIТy савремеНу тенденцију 
држава да из !>БИХ или оних разумљивих разлога спута

ју човека, не целог, само неке појМ.!Dиве тенденције које 
се манифестују код њега. То се чинн не само да би био 
држан у заnт.у него да би ..се оне максимално искорис
тиле у име љеговог личног добра. ПерспекТtИВНог МIЧНОГ 
добра [(оје се данас зове гaison d'etat. Данашња ~ 
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ла rраЬана, њmс:ових мисли и осеhаља није недело јед .. 
ног или два мизантропска државника. То је историјски 
процес, нужност. Из перспективе ratio regis модерне др
жаве, човек је гњидица. И у ту су гњИАИЦу уперени сви 
окулари и сви микрофони државне безбедности. Њему, 
човеку, ослушкују пулс, каnrирају дах, анализирају ми
сао и екскременте, прате сваки корак и меандрама ље

гових осећања шуњају се плац-аrенm. Истина, мисли и 
осећања тог човека реrулишу саобраћајци унаnред пос
тављени у коморе срца и у внјуге мозга. Али они суге
ришу и стварају токове његових емоција и асоцијација. 
И шта, шта може модеран човек коме дрЖава ствара и 
контролише сваки подржавотворени уздах, залогај, зa
r.pmaj и осећај, шта може неголи да конСШiрише? Да 
сакрива своју суштину. Да исnисује своју мисао у сиву 
масу мозга .нев:идLЬивим хемијским мастилом. Коју мисао? 
Перспективну? Мисао коју сугерише и контролише rai~ 
son d'etat? Не. Него актуелну мисао, nримарну, биолош
ку, мисао самоодржања, ону која измиче контроли и 
сугестији. Њу он не исписује. Не. Он је дожив,ьује не
ВИД/ьИВО, oceha nрикривено, не казује, не одаје ни себи, 
ни сам је не уме да схвати кад му то треба, али баш ти~ 
ме он избегава не само државну контролу него и њен 
шцнректни утицај на ту своју nраву, актуалистичку 
мисао у себи. Шта- ћете, живот има своју логику, врло 
1оубоморну на свачију инrерешщју са стране, врло ан
т-идржавну кад држава не зна да од њега тражи друто 

доли nрав1оење нових рупа на каишу и рупа на иэреше

таном телу. Ви револуционари зовете те lЬудске живот~ 
не тенденције отпора: малоrраl>а.нштином. Код нас у 
Рајху се то зове на разне, врло духовито днферешщ
ране начm~е, али смисао је исти. Држава, која је пос
тала аката и ухата и насата, постаје то све потпуније 
зато што је схватнла да је ратујући за своје светске ци
љеве заратила и са човеком, и да је он, уједно, и њен 
прави, дијалектички противник. И како то каже Аењин:, 
mпање је: ко lie кога? Да се разумемо: кад кажем чо
век, не мислим - поданик. Поданшщ су на страни др
жаве, nротив човека у себи. Ко he кога савладаm: др-. 
жава с пода.IОЩИiма - човека, или човек - државу по

даника? Борба је неједнака на nрви nоглед. Али све су 
шансе на нашој страни, на вашој и мојој, на страни 
човека. Разуме се: на страни човека, али не још. Hero 
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у перспективи. Засада смо •МИ !ПРОТИВ њеrа, ја за држа5у, 
ви - за вашу Партију. Но то је нето. 

Не чу дите се. Кад мисли интелигентно !И ~мек ови~ 
до, а то се дешава nонекад и •држави, она тад <;хвата 

потребе човека. Јер је и држа::ва постала то ··што је пос
тала у ЈШ.Тересу човека, иако је љегов противник. Про
тивник му је јер тражи од њеrа да доброво.~оно оr.ине, 
да ради прековремено, да се .лншава, да се оrраничује, 
да не живи како му се ЖИtВП. Али то она тра:жп зато 
да би једног даиа могла с њим да буде слобода коју 
xohe човек, сл.обода: све што она није. И сва је -несрећа 
у томе што је немогуће убедити човека да ~друrог пута 
слободи нема сем преко сведржавља. Не можете да га 
убеДЯ!I'е јер га rоните да поrине пре но ш:то стimНе ЦИ!t'оlу, 
rде би се и сам могао лако да увери у истшпrrост зајед. 
юще њеrових интереса с државом. Човек има само је
дан ·живот. Сви умиру, али сви неће по:mнути, dаан:о; 
МIНОЈIИ хоће. Држава, за разлику од човека, мисли у ста
'ГИсmчким, апстрактним, а не индивидуално приватним 

и субјективним категоријама. Но ако зато нема моћи 
да убеди човека да сам од себе добровољно ради што 
треба, она је довољно снажна да га на ту добровољност 
присили. И кад кажем држава, 1ја !Не 1МИС.АИ!М ·само на 
државу у ужем смислу, него на све што је данас пос
тављено над човеком. То може битИ реАИI~Иј.а, сiрЗНКа, 
идеал. Али у свему томе, па iНека је парадржавно :и: ан~ 
тидржа.mю, ~ИМа државотворства и - човекоморства. И 
у томе је корен савременој антиномиј.и држава - чо
век. Вечерас, ја - човек представљам државу. Ви, ко
мунисТIКИња - човека. Тај однос је nривидан, јер и ви 
бисте, да nобедите, створили полицијску државу ry име 
интереса већине, као и ја што наступам у .име •Већине 
коју nредстав1оа војна и економска моћ једне постојеће 
државе. Моје. Спор је у овоме: да ли пуr државе коју 
ја представ,ъам омоrућује слободу и једиио води њој 
или не. У том случају, у негативном, остаје моrућност 
·вашег пута. Али ја lИМам: непобитне разлоге који говоре 
у прилог пуrа III Рајха ... Но ја вас у ЊII!X иећу више 
убећивати. За сат~два вас неће бити, а энање вам у рају 
не треба. 

Вода је. споро .капала. из чесме купатила :незатвор~ 
не сасвим. Капала је споро, свака ~ри секунда по кап, 
-гупа и тешка. 
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- Ето! Ка·жем вам да ће ·вас стрељати, а ви? ви не 
кукате, не показујете да се бојиrе. Чак не бесиите. Фед
ра би то ifЧИЈНКЛЗ, а ви се nона·шате нељудски, нефедрин
ски, ненормално. А ипак сте мајка, нормална жена. И 
-нормално би било да клечите преда .мном, или да у бесу 
и гневу човека убећеноr да му нема спаса и да nред 
Гестапо.псима не вреди богорадити~ ПOUI/i:,eтe Хитлерэ 
до ћавола и мене с њим вражјој матери. Али .ви ћути
те. Ви бисте, кад би то 'ВОдило нечему, кукВАИ, али ви 
сте свесни да то ничему 'Н:е води, ви IНе хукате. Но ви 
се н не ·rиeВIII!'e. Ви ћуmте бев ст.расти. Шта је са вашим 
страстима, инстинкт-има? Г де је сцена IНа којој се одигра· 
ва ваша пасионска игра? Покажите ми nозОрницу ваше 
трагедије? Нем:а је. Не значи да ,не постоји. Све слабос~ 
ти људске хуче сад v вама. Немогуће да :не вwrлају и не 
дувају. Немоrуће. Али где су? Негде далеко, уиуrра. Ви 
сте модеран човек. Ви слушате. НепријатеЈЪа и nријате
ља. Шта мислите, да сви ми кој-и френетично кличући 
пmеска:мо rоворима Хитлера ИАИ -ви који rинете за Ста
lЬИIНа, да сви ми то ·радимо од срца у часу кад радимо, 

у часу који нисмо сами изабрали, који је одрећен, а да 
нас нико није IЈ!Итао да Л1И смо баш у том часу распо
ложени за 'К.Л!И!Ца.ње ИЛЈИ смрт? МИТIИIН'г 1е заказан за 
шест, ви сте у шест имали састанак, хтели да довршите 

књигу коју читате, да .гледате залазак сунца. Али вас су 

откомандовали .на митинг. Глумац може да се ужи:ви у 
ролу сваког часа, да осећа туће радости као своје и пла
че над судбинама :које та не дирају, аА:И обичан човек 
досЗIД :то није могао. МодерЭЈН човек то мора да може. 

Јер о-н има разлога да се боји својих пријатеља :ви
ше неголи непријатеља. Знам то по себи. Ја стрепим од 
Гинтера, вшnе но ви, јер ја треба да проживим уз њега 
цео свој ж-ивот. 

Он се наомеши. 

- Кад би Јозеф Тот био Андрија Вековић или неки 
друm маље законсnирисани комуниста ... зар се не бис-
те и Dи бојали? Под nретпоставком да ... да није оне~ 
свешћен, nод nретпоставком да симулира несяестицу? 
Бојали бисте се! Разуме се, то је само мисаони ексnери
мент. Јозеф Тот је доиста онесвешhен и ви не мора'Те 
да се бојите. Он је, уз то, Јозеф Т.от, кога ви не nозна
јете, не? Шта ћете, кад и ви будете тот као што сте већ 
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заиста мртви, имаћете сву вечност да се добро упознате. 
И њему је она осигурана. 

Преста да -се смеши, али продужи замИШЈоено, тихо, 
бирајућн речн и пазећн на акценте. 

- Модеран човек, то је .uщемер, обертартиф и обер· 
хуља. Ја сам видео ·како се, nосле једног Фиреровог го
вора, министри и 'Генерали, каnлари и обични Вафен· 
есес-војници журе м nред rнајмање два сведока изјаве 
како су одушев.t.оени, како је то најбо.t.ои Фиреров говор 
који су чули, .како су nлакали од ореће и узбуhења, како 
су се јежили, дрхтали м !КЗЈКО су опремiНи да погину са 
задовољством на први Фиреров миг. Молим вас! Са за
дово.t.оством да nогину. Квач! Ко гине са задово.tЪСтвом? 
Али, ето, речено је пред сведоцима да би се погинуло са 
задово.t.оством. Зашто? Зато што -се не би поiЋ!Нуло -са за
дово...ъством? Што се није јежило и искрено плакало и 
искрено дрхтало и ие:к.рено одушев...ъаrвало за време го

вора који rније био rнајбоЈь.и из простог разлога што ни 
сваки Фиреров говор ·не може редовно бИ'11И !Најбо...ъи. 
Сваки је лагао два аутентична сведока о свом аутентич
ном одушев...ъењу и сваки је од сведока пожурио да пот
ражи другу двојицу пред којима ће поновити шта је 
чуо, резервишући и себи сва задовоЈЬСтва од гињења за 
Фирера. Јаоно, сви су говорили истину, мада су сви ла
гали. Али држава није rлупа, она зна за ту амбивален
цију, али мис.-и да треба да је тако. И људи се државо
творно праве да су подржав...ъени до погибије са за:до
во...ъством. До апсурда. До живоmе .лажи. Али и не 
праве се. Наши ...ъуы;r, а и ваши, гину заиста. Гину. Што 
морају? Не. Добровомю. Свесно. И ту је задовоЈоСтво 
о коме говоре пред сведоцима, половина истине. Друга 
је половина - незадово.tЪСтво. Боже мој, министри Рај
ха конспиришу као и обични неуниформясани човек. 
Као и ви. Јер -су и они, уnркос каријери и амбицији и 
способности које су их дигле до ресора и nлетениЦа Јь.у
ди, ...ъуди крвави испод коже, .tьуди \Који не могу да из
дају своју федрШiску nрироду човека крвавоr исnод 
коже, .као ни ја, као ни ви, као ни Јозеф Тот коме· је 
горела nета а који се није ни померио, иако је то не
nриродно, чак и кад би био онесвешћен \КЗО што јесте. 
Сви лажу: Сви лажете. Сви. Свесно и несвесно. Свесни 
и у несвестици. Мо.лим? Ништа. Учинило ми се да сте 
хтели нешто да кажете. Човек данас ћути. Ј е ли то ис-
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крен, федрински човек? Сачувај боже. Он се искрено 
(а и то би требало аиалИIЗЈI'Рати) приволео својој С"'Ран· 
ци. Све ·остало што чини - щ.ши ради других, због ста
тута и закона, другов·а и јавног мнења, не ради власти 
у друштву 'које је изгласао и извојевао. Ви не одајете. 
Али :не зато што вам се сада гине са задовоЈьСтвом. Тре
нутЗIК је врло неуверl!:»iв за ту тезу. Ви бисте са задо
во...ъством сада држали само ту бебу и живели, живели 
и нИIШТа вас се друrо не би тицало. И ви знате да би то 
било, кад бисте одали. Ви не одајете. Ви не радите оно 
Ш'tО ВЭЈМ ЧШIИ эадово.tЪСтво. Зашто? Јачи од сваког за
довољства је притисак, оно што ви зовете хомунистички 
морал, а што не мора да је само к.омунистички. И на
цисти и демократи и квекери 1И Јевреји, католици и без
божници, сви знају да mну за оно у шта, ред·ИМО, ве
рују, јер способности вероваља, као и љубави, не треба 
објекат. В.и нећете одати ништа и ~никог! Зар не? Али 
ја вас nитам шта је са човековом искреношћу, куд се 
она дела? Човек се не одушев...ъава више искрено, не 
rневи искрено, не гине иск.рено. То је последица ангаж
мана ·Који држаt:Ва, партија, војска, nокрети увек :на·ме
ћу .~ьудима. Човек и:х никад не би схватио тако апсолут
но, тако до смрти, без тог љиховог моралног nритиска. 
Зато њему не остаје друго него да се располути. С jek 
не стране да г ласно каже шта мисли заиста, с друге, да 

своју м-исао, исто тако истински своју али и cynpomy 
првој - законспирише. И пред ,>,руrима и пред собом. 
Јавно ои себе nриrотовл.ује укусу својих другова. Тајно 
од њих и себе, који је њихов агент у себи, он мисли 
своју страсну, анималн-у, животну, федринску мисао. 

Она је, скривена и нежно самосажаљива, нашла пут · 
до дна лабиринта подсвести у који се завукла с полови
ном nраве ...ъудске nрироде човека, као миш што се са 

целом својом мишјом природом завлачи у мишју рупу. 
Но ту, у тој мишјој рупи, у том тамном склоништу оно1· 
што зовете малограћанштина, а ја човековом прИроАом 
- какВЈВ крш rи лом. Традъщиј-а, статути, држава, пар

тије, партије - све до ћавола. Живела анархија. Мали 
човек, nритискиrван соnственим nритискивачем сведр

жа.в...ъа ·Које је и хтео, коме се лрилагод:ио, nритискиван 
као комад 111апира одозго бронза,ном руком и одоздо 
сопственом прилаrод.'Ьивошћу јавном мнењу, посматран, 
IШI!Ијуниран не само сnо!о!ШМ mmцима поАШЈа с милион 
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очију и умова, тај се јадни човек акомоАifРао јавно и 
не само свесно тим nритисцима до у рефлексе, али та
мо, у својој мишјој pyrrn:, тамо он окида седам овелова и 
седамдесет и седам rумених оклопа и седамсто с;едам

десет и седам опортунистичких маски и фереџа; да би биО 
оно што јесте. Све што је изrледао да јесте, све што је 
био, а што он сца више 'Није и не може бити. Он је 
nостао што је постао делимично стварно ради тога да 
нико ·Не ·мисли да ои јесте оно што јесте: мали, себични, 
раэбарушени, федрасти, страсни и страrшш аиархиста. 
Ломброзо м Лаэатер и сви ти физиогномисти не вреде 
ни по луле дуваLНа. Ни у доба Хамлета, првог консnира
тора, још наивног, али првог у литератури, теорије тпх 
будала не би вределе ништа. Ј а се јежим кад помислим 
на ту мишју рупу праве половине човека. Сам, он се та
мо диже против свега што чини непријател, и чине ње
гови другови. Голорук. Сам против свих. Против свега 
оног што зовем држава, а није само држава. Јежим се. 
Он се хвата укоштац с џиновима. И неће се смирmи 
док те џинове ,не учини налик на швајцарски сир, док 

их не избуши унутрашњим, поткожним мишјим рупама. 
Човек живи данас у таквом једном огромном, змворе
ном, оклопл,еном ·котуру сира. То је друштво. И тај друш
твени, државни сир сваког сведржавл,а пун је мишева. 

Сваки миш дуби у њему своју рупу. Те рупе немају nро
зоре и једна друту не виде. Ту је снага џина. Привреме
на. Кад се прозори буду отворили, пробили сви тунели 
и кад се .мишеви који се юдалека њуше буду најзад 
угледали ... Ја се јежим, мали .мој! Јежим се. Од .ра
дости. 

Гледао је сад одсутно црнпурасту бебу, али трену· 
та-к раLНије био је погледао Сашу с надом, с vrmrrним иш~ 
чекивањем. Али ништа. Најзад рече: 

- Младе мајке мисле да свет nочиње од њих. Не 
сећају се да су и саме роћене од мајки. Оне осећају са~ 
мо своје бедро које је донело на свет један људски жи
вот. И •Не мисле даље. Уназад. На бедра ·која су изнела 
на свет њихову nрабабу. Унаnред. На бедра која ће ро
дити њихову унуку. Св!!!Ка мајка схвата своју реnризу 
материнства као генералну пробу света, човечанства. 
Тако што као та моја беба није било и неће бити ... Ја 
карикирам, али увек се и :нехотице кари:кира ·Кад ее осе

ћања nокушају да изразе рационалним језиком. Преводи 
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nесама изгледају зато ·као карикатура орИ11иналне ле
nоте, ..ъуштуре см·исла лишене Ж·ИВИХ треmаја које чи
не везе гласова, бракове. асоцијација, сеhања које одре
ћене мелодијске хармоније евоцирају !На о~рећеном јези
ку, све оно што је тајна песника и језика на ком се пева, 
а што у преводу nросто престаје да пева. Но то што ви 
у ·овом часу осећате за малог, то је nриродно као леnо
та песме. Јесте ли мислили на име? Ја баш сад мислим 
на то. Јозеф? Не. Он лежи онесвешћен. Рецимо Ханс? 
Не. Он стоји у ходнику .• Франц, Фриц - банално. Шта 
ка·жете за Хаrен. Лепо германске име. Мало строго, пре
гутурално. А Сигфрид? Није .лоше? То име годи сваком 
немачком срцу~ Оно буди сећања на де-mњс'I\Во, увек ле
nо после извесног в-ремена. Сиrфрид! То изазива обавез
на сећања на строфе Нибелунгенлида, бубане ншамет, 
на слабе оцене. Поштедећrу .вас ,личњих ·успомена. Али 
nодсећа и на магле, шуме, мочвари, језера, јеле, nобеде 
и мир као сан свих нас. Назваћемо га ОигфрИ;д. 

Са:ша плану .и nоче да ~е дете .као ~да хоће да 
учиии Oieuлo сч>ашно. Али, бржи од ње, Клщс скочи и 
одузе јој дете. Је ли хтела да то учини? 

- Нећете га ви убијати. Има ко, устреба ли ... 
Но Саша се смири зачас. Као да јој је својим гестом 

хтео да сугер-ира да она хоће да учини оно што није 
хтела. Она је Nfi'Лa дете да га склони, ·оачува од Си.г-
фрида. Ништа друго. · 

- Убећен сам да то, разуме се, неће ником пасти на 
ум. Ни Гинтеру. Да га убије. 

Пас! мислио је Вековић. Хоће да је !Натера да из
губи контролу над собом. Ово је трећи nут како се она 
избезумтује. Још једаиnут-дваnут и биће свршено. Ра· 
диће nосле од ње шта буде хтео. То је тактика nсихолош~ 
ког »шкотског "ГУШа«. Наизменично .врућс и хладно. Ти
ме ј о ј зам-ара и лабави сnособност саомоконтролисања. 
Зар не видиш, Сашо, да се стално врти око твог мате· 
ринства? Трипут си већ пла:кала и триnут СКМ(ала из
безум.л.ена. 

Али док је то .мислио, :није могао да се отме дивље
њу за Сашу, њену храброст и леnоту. У АРУГWМ nрили· 
кама могао би моЖАа да уж.ива и ·у интеляrенцији с ко
јом се Кла·ус стрn.ъиво nриближавао ЦИ.tЪУ· ААи сад га 
је мрзео. Волео је Сашу која се скаменИАа. Као она се
љанка коју су иnак сломили nсихички шкотсi<И тушеви 

549 



ужасно бедног Гинтера и оног Клаусовог тенденциооног 
киnућег ~манизма. У исти мах, Вековић је осећао да 
сад све схвата дословно, једноставно, без :юvмора. Све 
је СЫ1атао озбИtЪНо. Клаус је држао дете у рукама и .сме
шио се нежна: 

- Siegfried, du kleines Engelein, du siisses Schatzi! 
Али дете није ,nрестајала да nлаче и Клаус диже ру

ку над де'ГШ:Ьом главом, онда лако лупи маном о душек 

и заnрети nрстом. 

- Sei ruhig, goldenes Schatz, sonst wird die Mutti 
bOse! 

Саша м·у одгурну руку и зr>раби дете. 
- Ви ... Ви ... Ви не смете 1НИ да ми такнете дете. 
Око Клаусових nуних усана још увек је лебдела 

нека горка, скеnтична слава. А и Вековић је не само од 
новог бола, од ког је и стари поново оживео, био уту
чен. Свитало је. Пет је прошло. Још сат-два само и ст.ре
tьаће је. Сад, сад је тек сазрела nесма у њему. Сад би 
је написао као никад. Заиста би то била песма. А.ли сад 
не може да је наnише .. ·. Умреће. Сваки песник умире 
с неrнаmrсаном песмом, боtьом од свих које је яamrcao. 
Те ·nесме су анал-огије које црви варе у своЈим црв.tьи
вим цревима. Шта вреди! Он вm.ue није nесник. Прину
ћен је да се бОЈ>И н да буде само борац. И биће. Биће 
борац као што то нико није још био. Биће борац као 
што би био nеснНIК кад би сад могао да nише. Али још 
није дошао· ред на њега да се бори. Да ћутке подноси 
сав бол, све увреде. Његов ред долази. За пола сата. За 
сат. На реду је још Саша. Требало би јој скренути nаж
њу, она реаги~ра све више као мајка. Клаус је извлачио 
из ње на nовршину њено матерИiНство, разгоревајући га 
до пожара, до »федринског« безумtьа страсти. Постајала 
је све више мајка, науштрб свега осталог. Науштрб 
ћутње. Борити се ту, значи сад ћутати. Мајка то не сме 
да заборави, иако је млада. 

Тад схвати одједном шта је Клаус то хтео кад је го
ворио о форму ли nретварања снаге у слабост. Ј е .л-и аећ 
nронашао начин к~ да Сашину .снагу nретвори у сла
бост? Или он то жели само .мене да изазове? 

Да он то -иnЗ~К IНе омекша:ва само мене? Или и Сашу. 
Али Саша није заборавила шта је, а Клэ;ус је mmao у 
МрЗIКу још увек, далеко од истине. Р·аэу'lме се, IИ!НТересо
вао ra је Вековић. Не би знао да каже како, ни зашто, 
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али осећао је да је nогреrшю што ra је довео у ту бол
ницу. Требало га је сместити у немачку војничку бол
ницу и nоставити му немачку .стражу крај кревета. 
Знао је ко је он, и зато баш био је уверен да би мrv он 
могао да от-вори nут до врховног nартизанског штаба, 
до воћства Партије. У то је веровао. М-ислио је на nос
ледице таквог nродора. Удар на штаб, обезглавtьење по
буне, њено ли.квидирање, ослобоћење дивизија :нагоми
ланих у овим балкаЈНским nросторима за одлучујуће за
датке на Истоку. 

- Седните! Седните! - говорио је Клаус за то вре
ме - смирите се. Ја IВ"М верујем да сте узбућени; ви 
нисте Федра, ви сте чла•н КПЈ. Ви иrрате узбућење, док 
је -ваше узбућење друго .. ви покушавате да ме nревари~ 
те. Али ја не верујем да ВЗIМ је стало до малог колИЈКо 
до ваше Партије. Јер да лостав.НIМ алтернативу: Партија 
или ваша лична слобода уз малог ·- ви бисте се дали 
стреtьати. Да вам рекну: кажите нам где је отац вашег 
детета или убијамо малог, ви бисте зверски мирно, ма~ 
ћехински свирепо дозволили да му војници изгазе малу 
лобању својим nоткованим. rојэерицама алmmаца. Зар 
не бисте? Реците! Ето, ћутите. Вутање је одобраrвање, не? 

Изгледао је уморан. 
- Уморан сам - рече и седе с уздахом на .кревет 

- можете ићи! Идите у своју собу. Слагао сам вас да 
вас одво,м.r.м. Аан,ас је недеља. Ваша he се судбина одлучи
ти тек у nонедеtьЭЈК. Идите. Шта стојите ту? 

Саша је стајала крај кревета на ком је лежала дerre. 
Гледала га је не МЈИЧући се. 

- А? - учини Клаус - дете? Дете ... Нека ra! Ре· 
као -сам вам, дете !Носим са собом. У 6 и 15. Ва·tьда не 
мислите да ћу оста!Вити .Сиrфрнда у затвору. Дајем ·Вам 
часну официрску реч - биће му добро. Живеће. Живеће 
како доликује Сиrфрнду. Живеће ,као млад Немац који 
ће уж,и:вати плодове ·победе својих очева. Идите, дакле. 
Идите. 

Измећу ње која је стајала и детета nоложеноr на 
кревет, седео је Клаус. Окренут лећима њој, nочео је 
да nевуши бебн неку једноставну мелодију. 

Саша поће вратима, али опет пред nрагом застаде 
наrло, свирепо задржана 1Неви.д~.оивим бремзама. И, nош
то се окрену, изусти пригушена: 

- Нећу. 
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- Шта нећете? 
- Нећу да буде ... фашист! 
- Зашто фашист? - рече Клаус не окрећући се -

биће он добар немачки хемичар. . · 
- Не~у да буде Немац! - рече још загрцнутије, 

гласом НаЈеднОм .лишеним свеrа. 

- Будите nаметни, Саша! Вас ће иnак да ... Вас ће 
ст реља ти сутра. Ко ће о њему да брине? ВаЈЪда некu 
треба да брине о њему? Шта је дете криво? 

Она се rушила, али није хтела да nлаче. Сузе су јој 
слабиле вољу. 

- Ви нећете моhи више~ увићате ли, да ви нећете 
моћи BШIIe да бринете о њему? 

Он је nогледа. . 
--: С11раЈ111аН је рат. Cтpwrarн. Прогивnриродан. Ево, 

олет Је засnао. Како слатко сnава. Он никад неће знати 
за рат; ужас који ми знамо. Биће му добро. Носиће ле
nа штоф~на одела, јешће реш nржени кромnир, научи
ће да rn<Je ·nиво, говориће с npyCIWМ акцентом биће nо
носан што је син лобедничке нације и понос~ што су 
му отац и мајка, отац на Истоку~ мајка - под енrлес
КИIМ бомбама - дали животе за :хи.-ьадуrодишњи Рајх. 
Идите. 

Устаде и nри!;е јој близу. 
- Идите! - рече одлучио - доста. Ви вре15ате Сиг

фрида nретендујући и двл,е да сте му мајка. Он ће бити 
Немац. Немац. Као и ја што СЗ!М. А ви .нас све мрзите. 
Мене. Али и њеrа. Кад би он знао да нас ви мрзите са
мо зато_ што смо Немци, Сиrфрщ би вам заврнуо шију. 
Он, не Ја. 

- Не! Не! - шаnну Са.ша која ra је опет rледала 
суманута - ја не знам шта сам rоворила1 била сам ван 
себе, ја нисам мислила да врећам Немце ... као ... као 
народ. Има добрих .tоуди и тамо код вас. У сваком их 
народу мора да буде. Али где су они данас? Где су? 

- Боре се у Русији. Тачно. Немци су добри ,ьуди. 
Не nравим ВIЩеве. Добро је за све нас да једна једина 
нација победи. И да је то нација - немачка. Она ће и 
победити. Побеђујемо. И за Сиrфрида! И -њему да буде 
добро. 

- Убијте! - шаnну Саша - не могу! Не могу. 
- Шта не можеш? 
- Не могу! Не могу. Прво мене. Молим1 прво мене. 
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оНа је плшкала~ Вековићу се 'tDПIИAO широко~ разли· 
вено, без отnора, без стида. СлоМА> ена је. Не 11Ј>У ди се 
да савлада сузе. 

- Нећу! - рече Клаус који јој опет npиl;e и nонови 
IIШiатом: - Нећу. Иm!IК ћу вас заједно пустити. 
Тебе и дете. И то одмах. Имам налог у џеnу. Својим wу
томобилом ћу вас одвести кући. Гарантоваћу ти безбед
ност. Учннићу све што будеш хтела ..• Видећещ ти ме 
још не знаш . о о Хоћеш ли? Хоћеш ли да те пчстим о о. 
заједно с малим. о. о одмџ .. о. одмах . о о Ето. Ево. 

Он се саже, узе нежно малоr, и rурнувши лако Са
шу поведе је вратима. 

-Убиј! Одмах. Не <Могу више. Одмах. МоЛИЈМ вас. 
Убијте! - шаnј{тала је кроз сузе. 

- Не бој се. Нећу те одвести у Гестаnо. Него кући. 
Аугомобилом. Право кући. Хајдемо. Не буди глупа. Сло
бодни сте. и ти и ДfЛе. Хајде. 

- Убиј! Убиј! - шапутала је Саша стојећи, мало 
затурено, заrледана огромним~ непомичним очима у под, 

у себе. 
-Баш хоћеш? 
Дотле мек, rибак1 и блаrо инсинуантан, Клаус се у 

маrновењу укрути и поста храпав. Лепо~ овално лице му 

се 'У дрвени: 

- Ба·ш хоћеш? 
Он npиl;e вратима и викну. 

- Ханс! - и додаде: 
- Кад хоћеш - добро. И ја ћу! 
Војник се у трен створи nред њим. Он му nредаде 

дете и на неМачком одшапута па·р нејасних речи. 
Ханс узе дете, окрену се налево круг и no!;e с бебом 

под мишком као да је векна хлеба. Дете је плшкало, за· 
це-њујући се. Ханс застаде. Било му је незгодно. Пре
мести га у другу руку. Онда се сети. Про вуче два nрста 
кроз повој и понесе ra као пакет пошавши по вqјнички. 
круго. Млатарао је и руком у којој је висила беба. Као 
да је заборавио да то није кутија с ЦИ!Пелама~ ни пакет 
са сла:ЕШНом. Плач nреста. Носић детета дизао се над 
ј0111 не&.удски нежним ткивом коже, над тамнопла.вим, . 
мало косим очима с невином бором исnод њих. Али уста 
му се ускоро раэмакоше неодлучно, плачно и на среди

ни rорње усне !Као да искочи беличасти плик одојчета. 
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Саша је престала да nлаче. Вој.ник је ишао полако ход
ником. Саша је слушала како вуче по бетону своје ру
бом !;она потковане алпијске rојзерЈЩе. То је IIШ<рипало 
као· нож по таљиру. ·вековић се дивио Саши која ·~је 
више давала знака од себе. Била је сад изван ··његовог 
видног пота, врло оrраниченоr н:емоrућношћу да се по

крене, и двоструком мрежом газе. Клаус јој је гледао у 
очи које су јој јеле мало округло ЛIЩе а да при том нису 
nостале веће но што су биле ·ве.лЯI<.е. Војник је шкри
пао својим поткованим ципелама и по ·Војничюи млата
рао руком. Оно је ·Висила nлачући, ·висило је о прсту 
провученом кроз повој. А сва Сашина снага, сва :mубав, 
сав живот, осећање да постоји, све је билО т·амо у оним 
пеленама. Осећалџ. је Како је све напушта. Шта је то 
што стоји и гледа? Она? Не. То што стоји и гледа није 
она, није Саша, то је празна љушrура из које је· ружи
части носић изашао, а ипак н.ијё сасви:м: изашао, у њој 
је још, осећала га је као живот и .tЬубав, вшпе но саму 
себе. А одлазио је. Одлазио је и вукао је за собом. Ни
је се мицала, али невиД!оиви дрхтаји rуменrих коН'Шћа 
којима је сва била спојена са својим чедом растезали 
су се са сваким nоткованим кораком који је одлазио, 
растезали оу се заједно с њеним месом и костима чији 
су део били, и то је болело милион пута више него ·кад 
лекар пинцетом чула конце залепЈоене за шав једва за
расле ране. Бол и смртна туrа и све је :расло, nостајмо 
веће од свега, прели·вало се праћено таласима, не, пра
ћено том шкрипом цокула, тим туnим звуком посмртних 
добоша. Уши су је болеле од заrлушних удараца Mllk>И· 
ца по затегнутој кожи бубња превученог црним флором. 
То је храnав, опор и тужан звук qд ког. се јежи кожа, 
лице бледи, срце премире под грудима Щ'1'fШМ Усmласа
ног млека, које не знају :више шта ће са собом и чем.\т 
ће, чему постоје груди, она, живот, ~веТ ... 

Вековић је није видео, зaмm.lliъao је само као да је 
гледа слушајући њено убрзано, зверски оштро, знојаво 
АИЈСање. Бринуо је: Саша се ломи! IМ:ИСЛИо је. -Она је 
сломљена. Утом се дахтање стшиа, пресече. Хоће- ли 
се онесвестити? nитао се Вековић. Очекивао је, желео 
је да се онесвесm. Пада ли? Ништа се вшие није чу.ло. 
Ни mшина .. 

С места \На ком је стајала Саапа није допирао ни нај
тиши звук, ни најпрозрачнији шум покрета. Све је оrлу-
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вело. Бар да осети лепршај љених ноздрва, треnтај оч
них капака, потресни дрхтај усана. Ншпта. Мук. Веко
вић се уплаши. Чуо је бубњање своr срца. Успорено, ја' 
ко утишано бубњање исnод обима груди. И тиктакање са
та на чланку Клаvсове руке. - Ко ли је отац детета? 
- севну му кроз главу, али се у тај мах и упита: -
Што не пада већ? Што се не руши? Свест сувише боли. 
Сруши се, Сашо! Одмах. . 

Чекао је да чује nад. Њен пад. Ништа. V себи Је ша
путао: Сашо, онесвести се што пре. Боmе умрети но ста: 
јати тако скамењена, без мисли, без речи и трпети таЈ 
бол који лудо притискује изнутра зидове тела и·хоће· да 
се разлије напоље у свет од Зем!ое до звезда. Потраје ли 
то, распашhеш се, разбити на комаде, распрснути~ 

Обасјаном опет неким усијаним сазнаљем, Векови· 
ћу поста очигледно све шта се десило и шта се дешава. 

Укус зар!;але крви и наде у његовим венама уступи за 
тренутак место укусу малаксалости, млитаве J;I горке. 

Хтео је већ да устане и викне: Онесвести се али ·се не 
дај гаду! Било би јој лакше. 

Све му је постало јасно, али тек кад се померила 

мало, ие раније. Било је доцкан. Низ усне јој клизну и 
скотрља се шапат го као суза. 

Као да је долазио из сред::ш.uта ееМ.Јое, као да је щт
тем кроз њену тврду кору оголио до бесмисла, изгубив
ши сву снагу коју је понео из оног котла где, УЈеднО 
стоП/оени у сунчану лаву, :к.tDучају сви метали, сва гли
на, кварц и камеље, а Шiак, долазио је охлаћен и го као 
снег баш из оне усијане пећи у средишту зеМЈое, из оне 
nећи. Кроз димњак усана, уздишући, умирало је сад nа
перје дивљине, сва страст ужареног К!Dучања. 

Обој!Ща, Клаус и Вековић, чули су тај глас без гла
са. Чули и разумели. Клаус се у два еластичиа i<Орака 
створио крај ње. Вековић је за трен престао да мисли~ 
требало је делати. Исто као кад се почне да IПШiе. За
боравио је све што је cмИIIIIьaO. - С покретом notmЊy 
увек иэненаћења. То је nесма. 

- Слушам вас! - шапнуо је безбојно Клаус, при
лаго!;ујући се њој. 

- Вратите ми дете! - шапну Саша и уnл""!" .се 
свог вриска и, брзо мичући уснама, понови нечуЈНИЈе: 

-Вратите ми дете. 
У ходнику је досадашњи стражар предавао nушку 
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својој смени. Пет сати. Нека вршuти, што шалуће! Бо
ље је нека вришти. Све је боље од тог шаnата који је 
иэдисао на ивици сопствене немоћи. 

- Хоћу. Но знате ли услов? - заnитао је Клаус 
исто шапатом- знате ли га? 

- Знам. Све знам! - шалутала је. 
- Пристајете? 
Клаус је разумео. 
- Ханс! - викну. - Das Kind! 

. . ААИ Вековнћ се створио одједном крај Саше. Учинио 
ЈОЈ се огроман н сrрашан. У скоку је crprнyo завој с 
чела и гледао је оком што је буктало мржњом и тугом 
које није био свестан .. Учинило јој се да се соба ску
пила, савила, клекла. И бол. И жалост. И она. И Клаус. 
Саша превуче руком преко АIЩа, каrщи јој се склоnи
ше: уздрхта и кад их поново отвори, поглед јој више 
НИЈе имао лудачку фиксност звезде стајачице без сјаја. 
Сад су примале и нормално преламале црвенкасту свет
лост сијамще. А нису је дотле примале, као да су прес
тале да буду прозори, као да су јој очи постале црни 
застори иза којих сија друго мртво сунце које се не 
види и не види. Свест се враћала и с њом заборав себе. 
Каква је малочас била кад није била, кад је постојао 
само бол? Чу јасно Клаусов баршунаст rлас. Није ХИП· 
нотисао BШIIe. Говорио је човеку који се диrао· из вео
вести и отворио ране. 

- Иnак - говорио је Клаус - створио сам ситу
ацију у којој се сиаrа претвара у слабост, према закону 
OIDIIТe важећем засад само за све мајке и све песнике. 

-За вас сам још онесвешћен! -рече Вековић на
бусито и зас'!Ще се свог одrовора баченог преко рамена. 

Посрћућн, упути се кревету. Глупо. Morao је мноrо 
боље да му скреше. ИАЈЈ: ништа да му не каже .. Б.утња 
- и то је пеома. 

- Слушајте ви! - рече Клаус, који се сад смејао 
радосно, весело као дете, гледајући како Вековић поп
равља чаршаве, окреће јастук и намешта лежај као да 
се спрема да сву вечност, тај остатак живота, проведе 
у овој ПОСТе/оН. 

- Ах, да! - учини Клаус - Фр,.нц, дај дете rос
поћи. А вн ~. обрати се Саши - идите с малим у своју 
собу. Der mohr hat seine Schuld getan. Можете ићи. Гос· 
ПодиlНе Ве.ко:вићу, само два IШТања. Ко ј~ Мића коме сте 
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почели да m~шете ово тако интересантно mrcмo и, дру

го - је ли то иста личност која вас је наrоворила да 
јутрос одржите онај говор? Ншпта BШIIe. Дакле, молим, 
ред је на вас. 

Песма је сваки ./оVТ'И одговор нечовештву. И кад се 
не чује. 

46 

Жаидар је постао опрезан. Аrеити су му се прибли
жавали водећи везана човека који је посртао; мора да 
је р"'њеи; а, опет, Облак му није рекао да ће Специјал
на или КриминаАна привести једног болесника. И то га 
vзне.\iири, мањс абоr неуредности оних тамо каnоња и 
буџа који се не држе npoiШca, BШIIe због чиљенице да 
се унутра НаАазио немачки капетан пред ким је ваЈDЗ.Ло 
показати шта вреди српски жандарм и како он зна, кад 

хоће, да врши службу боље но и један швапски трто
ња. Сем тога, сви су ти агенти, који су водили кривце, 
били некако слични, МАади, тра..tЪави, а оштри, напети. 

Кривац је посртао, њишућн се чудно измећу два 
своја пратиоца, од којих га је један држао за -к.рај од 
ланца. Неnознати неки armu. Оног с кач.кетом мора да 
је већ виl;ао неrде. Из Криминалне биће да је. Или из 
СпецијаАне? Из Специјалне, јер што се тога т·иче, нико 
не урећује кривце као она, Специјална. 

Хтеде да зазвони, али агенти су уто стиrли .на пет 
корака од њеrа и застали прописно пре .но што је вик-
нуо: стој! · · 

Вадеhи НаАог из унутрашљег џепа, пpmuao је жан
дарму млаћи агент, још дечак. 

- Специјална! - промрмља Мнћа не пуштајући из 
руке АИСТ хартије. 

Мића је осећао и умор и своја сува уста и свежину 
тог влажног али ведрог јутра и срећу што се на делу 
измирио с друговима и радост што га је Пет31р у парку 
загрлио, а Борће срдачно ударио песницом у мmшщу и, 
уопште, осећао је неко дивно борбено расположеље, 
лаку, IШјану омагмщуо Па Шiак, мозак му је радио као· 
добро извежбана десетШ:Iа војника на полигону. При· 
метио је одмах гомилу дрва иза угла:. (с те ће стране 
наићн Коста, 1Ъуба и Бор15е), место где треба сећи теле-

557 

1 
' 



фонску жицу (баш је на то место слетео врабац, цвр
кутнуо, заА.у.ъао се н отпрхнуо). Чнтав је овај крај Бео
града утлавном још спавао. Одоздо, из Прокопа, дизали 
се први димови кух.ињских ватри. 

Мнћа се осећао бодро, врло расположен<>с Везујући 
Димчету бајаrи руке пред улазом у болнички крут, Пе
тар је нашао времена да шапне Мићи да је уюпптено 
јучерашње nисмо. И неће, дакле, летети. Просто би за· 
nевао од мирне узнемирености у же...ъи да nокаже (не 
зна више коме) да је био у nраву тврдећи да је моrуће 
ослободити Вековића. Кад се муди пробуде, чуће већ за 
ту акцију. Београду место доброr јутра. Партија ће до
бити десетине и десетине нових ... Шта десетине! Сто
тине и ХЈUоаде младих lьYIЏt cтymrhe после тога у ,њене 
редове. На самог Веков.ића није мислио. То јест, мис~ 
лио је и на њеrа, али сад је жандар покушавао да про

чита налог. И док ra је жандар срицао, Мића није HШII· 
та мислио. То јест бојао се моrућиости ..• постојала је 
и моrућиост да доживе неуспех. Но и тад ће све бити 
добро у крајњој линији. Биће добро. Биће добро. Свет 
ће славити херојство палих у смелом покушају ... Али 
срце му је ударала мирно и све је било обично: ваздух, 
врапци, тишина. Треба стеrнути зубе и - напред. Пос
ле, ствар иде. Све ће бити добро. Све ће бнти . . . У сва· 
ком случају. Н'Шllта не одаје необичност овог потхвата. 
Мачнји нокти у пуфнн шапе. Мирно је. Јутро. Димови. 
Врапци. Жаидар мнче усне као основац. 

Је АИ му постало шта сумњиво? Престао је да чита 
налог, успрасвио се и, не поr.ледавши Ма.lћу, пошао вра· 
тима да зазвони. Тражи ли помоћ? 

У истом ra тренутку Мића удари из све снаrе дрш· 
ком револвера у ПО1'И.!!ооа.R н одмах затим. у теме. Дим
чету спадоше ланци с руку и он насрну напред, према 

жандару који је јекнуо после првоr ударца и који би се 
срушио nосле другог да га Петар не nрихваm, брзо веза 
и разоружа и онда уз помоћ Димчета сакри иза дрва. 

- Ту сеци! - показа Мића Кости који наиDе, nо
каза на жицу с које поново О'ЛiрХНУ врабац. 

Коста то зачас учини, али Мића је већ ОТКЈоiУЧаО 
врата и у летео nрви у ход:нш<.. Не разМI0.1.11оајући, опалИ 
у немачког· војника лево, за столом. Видећи цивила ка
ко упада у ходник, Ханс је покушао да се дlmНе, бајо
нет је већ био """""""' m ,КЭIН!О.iе. ПоrоDен m близине 
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метком у слабине, спустио се тврдо и неспретно на сто
лiЩу, као лош јахач враћен у сема и, као да се збуље
но mвињава, тprnyo се целим телом; затим се малак .. 
сало уви у страну и паде, заокружившн у ваздуху РУ· 

ком у којој севну бајон:ет што запара почетак једног 
новог лука v цементни nод. 

-Шта је то? - дрекну Облак истрчавши однекуд 
с револвером у руци. 

ДВа пуuња. И још два. Жандарчин:а се см·ири. 
- Не тако! - ВИКН\" Бopl:ie у трку - сувише си от· 

криве н. 

- Узимајте пушке - јави се Петар из покрајне 
собе. Везивао је с Димчетом два у сну изненаћена жан
дарма. 

- И револвере! - добаци Коста •Који внрну у собу 
и одјури низ ходник за Мићом. 

Вековић је седео на кревету кад су хруnили у собу. 
Мнћа му при1'рЧа и без речи му пребапи кanyr преко 
плећа. 

- Хоћеш ли .моћи до парка? 
- Хоћу. Не љуrкш се? - ymrra ra мирно, неизне-

на.Ьен обртом догаЬаја, свом том луцидн:ом стрком. 

-Зашто? 
Вековић заокружи својим оком. Друто му се није 

видело од олабављеног, на чело и лице намотаноr за
воја. 

- У Србији сви воле ћевапчнће, ражњиће. Шта мо
rу веrетаријанци у Србији? 

- Не разумем! - рече Мића - дај брже руку. 
- Исувише смешно! - промрмља nесник - веге-

таријанац! Глупост! 
- Брже! - рече Мића. 
- Чекај! - rоворио је !Dуба с пода - мале су му 

ЦШiеле. Никшо да му их. уденем. 
- Бос ћуl - рече Вековић, поrледа равнодушно у 

ноге и поникну као да је престао м размишља. Мића 
му nаЖ!оиво намести качкет nреко завоја који притег
ну. Вековић се одједном трже као мадочас погоhен вој
ник, али ни овог nута не диже rлаву. 

- Коста, где су пантаАоне? 
- Ево их! -појави се Коста. И док је помагао пес-

ни•ку да их навуче, саоmпти: 

559 



- 01'Крили смо још две друrар!Ще. И пет кршmна
лаца. 

- И у Ж!ИВоту и у поезији 01е моту се у 01едоrлед ... 
не моrу ... 

- Молим? - уnита Коста - хоћеш АIН, друЖе, да се 
мало nридигнеш ... ? Тако . . . сад само да ЗЗ!КОПЧ'З!МО ••• 

- Не моту се - мрм.ъао је Вековић -· 01екажњиво 
сећи жиле које везују човека за стварност, је АИ та:ко, 
Мићо? 

- Другарице овамо! - зачу се Мићшi rлас. Одјек
нуо је звонко кроз ходнике. 

- Ко хоће може да :изаће! - обја!Ви Петар с пра
га лоповске собе. Али Попче је лежао УiКОЧен ry свом 
кревету и rледао свирепо у ·празно пред собом. Ни ю 
осталих- се креве11а не диже IНИКО. Пет кри!М!И:iналаца је 
било, не четири, како је претпоставио стари. 

- Брже! - викну .Мића прола.зећи крај њеrа и ба
цивши један леташt:ча:н поглед у собу il'дe се већшiа ло
nова покрила ћебадиЈМа до носа. 

Саша и Олrа су већ истрчале. 
- Преко парка - у э.уrо! - викнуо је Борће, али 

сустиrавши их, скратио је ДВЈоа објашњења једним јез
rровитим: 

-За мном! 
Газећи преко леја, проће !<q>"j Петра и Миће. Они су 

прщржавали Вековића који се споро кретао. Био је СШ1 
ознојен. 

- Врата су остала незакtоучана. 
-Ух, боrа му! - учини Мића и застэ.де - rде је 

"<Л>уч? 
- Свеједно! - рече Петар - оиу двојщу смо до

бро везали. 

- Где је !<hуч? - понови Мића - ти си ra имао! 
Последњи си ушао. · 

- Не знам! -рече Петар- можда је остао у брави. 
- Капетан! Капетаи! - мрм~оао је Вековић. 
- Нема опасности. Још мало. 

- Треба на:м четврт сата да ша.Dемо из ·Ј1>ада! -
одбруси Мића и окрену се. Прешли оу доста. АА:и оста
.\о ie још nоnрилич.но да се преће. 

Зграда Нервне клинике лежала је у Д);1ЈУ .леве стране 
болничког ·врт а, и до у лице су имали најмаље још 70 
метара. А после - долазила је уЛ!Ща, коју је требало 
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прећи 'без компликација, а онда - парк, па колИ!Ма до 
УМЈКе. Треба им четврт сата најмаље. 

-Капетан! Капетан! - рече Вековић сасвим раз
говетно. 

- Какэ.в Каi!Iетан? - уnита Мића - треба пожури-
ти. Могу нас вилети с оних прозора. 

- Побеrао је . . . у лоnовску собу ... 
-Кад? 
- Кал је припуцало. 
- Кака!В Каi!Iетан? -,упита и Петар. 
- У цивилу. Брб.ъивап. 
-Немац? 
-Јесте. 
- Шта је хТео? - уnита Мића. 
-Глупости! - рече Вековић - мисли да се нећу 

држати правила Ш',Ре зато Што знам ко их је измислио. 
ћутао сам. 

Мића застаде, пусти Вековићеву мишку. 
-Ја ћу одмах! -реЧе Петру н довикну му: 
- Ти nожури. Понесн ra макар! 
Врата оу остала отворена. Капетан ће одвезати жан

даре и изјурити заједно с љима, алармираће кварт .. 
Све може да проnадне. 

- Стани! - викну Коста који је наилазио последњи. 
- Не брини за мене! - викну Мића тр'<ећи. - Са· 

мо да ЗЗ!К/!::tучам врата! 
Били су код капије ·кад зачуше два пуцња, Петар 

се окрену и сети да је иввукао к.&уч яз браве, да их ни
ко не би спо~оа закА>учао. Он ВИАе Мићу како у трку 
ишчупа једву притку ill3 ружич:њака. Сигурно сам, по
мисли, оставио КЈауч на кревету жандарске собе. Хте
де да то довикне Мићи који је стиrао до улаза. Прову
ћи ће притк:у, Стићи ће .н:ас, ако не на у.ыщи,. а оно '' 
парку. 

Пролэ.зећи ~~<рај rомиле метрир111НШС букових дрва 
испред нерв.ноr одел,еЊа, Мића оnази црн аутомобил с 
ознаком Вермахта. Како га раниЈе· није приметио? Збоr 
дрва. Али Борће, h>уба и Коста дошли су с те стране. 
Ннко ништа није р6као. . 

У истом је часу опалио у rуму. И још једном. Али 
вmпе није имао метака у шаржеру. Треба ra променити! 

Мића диже главу, али пре но· што је угледао оца на· 
слоњеноr на дрва, осетио је да је то он. У дар који не 
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nрестаје. Стајао је крај жандара још онесвешћеног. Ту 
су га довукли Петар и Димче. . 

- Тако! - рече неко горким гласом ..,..... руши, пуцај, 
пали, убијај! Уништавај свој млади живот. . 

Из главе везаног жандарма полако се_ цедила-· крв 
коју је рах.ла земtоа ут~јала. Видео је у магновељу само 
ту једну влажну, там:rНу, неодрећену мрљу крви на зе
мљи и очеве закрrиъене циnеле крај ње. Отац је стајао 
наслољен лећима на хватове дрва и изгледао сав -сПIDо
штен, гурнут у себе. ЛИце мv је било тамно, смождено, 
поглед горко nсећи, а уста млохава, избачена, сnремна 
на сваЬу. 

Али није било времена за сва.Dу уnркос оnтужују
ћем очевом изразу. И ·уоnште, како се ту створио? 

Све се то збило у магновељу, у пролазу, трку, али 
Мића се досети: Па ту је иеrде Дачина вила! Је 1\И 
отац преноћио код Да че? 

Присnев пред врата, стигао је да схвати да је то 
добро. Добро је што се отац nомирио с Дачом, што ие
ће бити сасвим сам кад ја сад одем. 

Рука М!1Ј није дрхтала, мада је дрхтао. Привукао је 
врата себи и nокушао да nровуче nритку изме!;у алки. 
Али оне су, једна у односу на другу, .биле углављене под 
правим уrлом, тако да их је могла да захвати само сави
јена полуга катанца, никако равна дашчица. Мића се 
беспомоћно обазре тражећи очима нешто што би му 
одговарало, _али сем оца који је стајао ситан, спечен, 
сув као костур, нико ко би му могао помоhи. Другови 
су већ били на улици. Уто неко изнутра покуша да 
гурне и отвори врата. Мића се баци ·свом тежином тела 
на њих и осврну се ·за ·оцем. 

С неколико цепаница могла би се сасвим за·rвори-
тн врата. И утећи. Стиrнути их. 

- Цеnаницу! 
Али отац се не помери. Не разуме. 
-Донеси брзо две цеnанице! - викну. 
Истовремено избаци nразни шаржер _ и nокуша де

сном руком да извади резервни из ·левоr џепа панталона 

(левим је раменом nритискивао врата.) 
Онај изиутра (сигурно каnетан) . nокуш..,ао је сад 

да ra одтурне. Мића nодметиу ногу и брзо се окрену и 
насл.он-и на врата десном страном .. Слободном левом ру
ком извуче шаржер, а десну, с револвером протури кроз 
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обе алке. Сад је могао да ради. Капетан је могао да се 
баца свом тежином на врата, неће иэаћи док Мића не 
rурие шаржер. Гурао ra је. Још само да реnетира, na ће 
нагло извући руку из алки и одскочити. Врата ће се от
ворити и каnетан ће излетети напоЈDе. Репетирао је. 

Жика је сад схватио шта то Мића пет1оа код врата. 
Видео је све и раније, враћајући се од Даче коrа је СИ· 
ноћ срео и који га је одвукао себи беэво1оног, немоћноr, 
дотученоr. Видео је како nуцају, износе Вековића, nре
лазе бежећи nреко дворишта. И видео је Мићу како се 
враћа. Ко би друrи? Пас! Реч није одржао. Обећао је 
да неће без nотребе да трчи nред руду. Свиња! Реnе
тира. Kora хоће сад да убије? Никад доста убијая.а! 

Али први Је пуцањ одјекнуо потмуло, па онда, други 
јасно. Први је дошао изнутра, други спота, трећи спо
tоа, а четврти Изнутра. 

Мића се тад трrнуо као убоден. Али рука му оста у 
алкама и кад се земtоа помери измичући му испод ногу 
као ћилим повучен у некој невеселој и несхватiDИВој ша
ш, као ћилим на ком је дотле пра:в стајао. Однекуд са 
стране, с незаштићеноr левог бока, проби небо рушећи 
се неодрећено на њега. Али он је знао да је и отац ту 
неrде, мрк, горак као псето, љут и сnреман на сва.ћу. 
Ништа га није болело, а Шiак •.. Малаксавао је. И пре 
но што се спусти мрак, Ми·ћа се окрену лицем према 
дрвима, осмехну и покуша да махне руком у којој је 
држао револвер. 

Петар се, кад су стигли до кола, сети да му је К/iоуч 
у џеnу панталона. Извади га и запрепашћено погледа у 
ВорЬа. 

- Кt.уч! - nромуца. Уто сви дитоше rлаве. Пуцим. 
Жи·ка је стајао у свом црном изношеном капуту, ма

лен, сив, спечен, притиснут уз дрва, сав сii.tьоштен. И ви
део је одмах и руку с револвером која је nокуша.:вала 
да се дшне. И видео је ону другу руку осталу у алкама 
и кад су ноге Мићи попустиле и кад је син клонуо. Вра
та која су дотле поскакивала у шарка.ма под прwrисци

ма изнутра, сад су се смирила. Изнутра се н-ије више ни~ 
шта чуло. А ту пред њим Мића је падао, али не сасвим; 
лежао би на эемЈоИ да ra рука, остала високо измећу 
алки, као катанац, није задржала у том немоrућ.ем, за
морном положају, не дозво~оавајући му да се сасвим 
прући, да се и мртав пружи по зем.&ои. 
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