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ПОЗИЦИЈА СВЕДОК 

I 

Изашао сам из болничког ~yra с DipiВOМ pem>p· 
тажом о новом човеку. Град се гурао преда мном 
нерас:кiр8Вљен. А яnа.к ... 

Мршаm деоојчица седем. је на nрагу !И звала 
риће куче које је Щ><>АаЗИЛО не мащући реiЮМ: 
»Куцо! Доћи, куцо!« - усхићено је говорила, иако се 
пас НЈИје обазирао на упор:на дозиван.а мале, к.оја, 
не знајући ВИIIIe ·кai<IO да га дамЗIМ!И, iВИ1<iНУ одјеДIЮм 
ЗВОIНIКО: •Аоћ.и, ~уцо. поједи ме!« 

Упркос сумраl(у, све је још ПО\о\.сећалО на !Мiртве: 
радост !И рушеБ~ИНе, зидови !ИС11ЉiуВањи рафали>ма и 
смех који је д01Ј1ИР1Ю кроз прозqре без стакла. 

Сасвим јасно, али на 'IipEШ, эалелуја се МВ!А.Оча· 
шњи Бакоов маи11ИЛ на nлаво-беле npyre. И неста. 
Memo њега, иооражњеи10г, из црне се nOA:Ii"lИp8Нe 
плоче nисаћег сщла изви бавэ.лтна глава ~. 
зatpeiГra тешi<И1М КВПЦЈИ.Ма боје чесмежже воде под 
je,<IJ!IIИМ другим, о.ювнијим небом. 

ВАН АОГАБАЈА, ВАН ВРЕМЕНА 

ЈЗIIИ(О ме погледа нека.ко отегнуто. 
- СаоБIИ!М oиryp!IIOI Сем ••• 
- Сем? - забр;инем се !И наиће оно. Премрем. 
- Знаш како је! - насмеши се. - Ако оnаоност 

од IЈIРО'ВМе јО<Ш не буде npemaA.a, на прозору ће 
бит!И знаЈК: саксија са неким цветом.· 
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На табли телеф01НИс1'КЈИње упали се тада далека, 
али од прекјуче страшно разговетна снјалица и ја 
разаберем СЋОј глас, укочен, свеча.н, узнемирен. Глас 
nрооет на прсте, неnокретан као и цео свет - v:ко-

чен, а у нереду осећања. · · 
Раменом што се отимало својој арматури од 

костију гурнем два дана каоннје летвичасту каnију 
и, окрећући се, оад тек уnитам Јанка: »Ту?« 

Клнмнуо је ћутке дрским осмех.о<М углавk>еним 
у главу иа твр1д0ј nетеk>ци :врата што му је излазио 
из тела од роћења nу>юг аве самих искуаних година, 
које оу га и ЧИНi!iЛе привИдНО старији.м од мене, 
иако је био мој :вршљак у борби за исте идеале. 
Али ни исти идеали не nоиотовећују. Ја нисам као 
он дрско и ведро дизао над свим и свачим један 
стамш, нечувени осмех. Morao сам се и смешити и 
чинити аве што треба, али у мени унутра сеНЈКе би 
се скамениле, nокрети заустЗЈВИЛИ, премро бих. 

Први сам ушао у неправилно четвртасто двори
ште, ижџомбано турском калдрмом као сваки nро
машај отада. Уnоредо смо nошли уском стазом што 
се од чесме, у средини неnОI!!ЛОчанк>Г, блатњавог кру
га, одвајала лево и десню nрема зтрадама у дну. Но 
како су моји кораци били дужи, ја сам пре њега 
nрошао крај чесме насред тог аи:вог иначе простора. 

Она:ко наnето м <rnpeд сусрет, rне зна.м како ми је 
у nролазу nала у очи водена кank>a што се IIрОЗрачно 

истезала не откидајући се од Пk>ОСНате славине. Ни
чег није било у томе чудног или необиЧIНIОг.. Па 
иnак ... Видео сам како ту КRnk>Y ужурбано доnуни 
друга што на.иће. И трећа, без даха. Тек тада се све 
три, отежале сnајањем, одвојише од чесменоке луле 
и каnrнуше у отроmю изрошавk>ени камени валов. 

местнмичио већ измахо:винао и жућкастозелене крат
tкодлаке мрk>е мишајастог крзна. 

Све то није трајало ни два она кораn<а која сам 
'\'ЧИIЊИО и можда се кочење слике света у мени још 
догаћало к""' сам као у дар ац, не, као откидаље оне 
~е, осетио м Јанко JIIИje више лево од мене, 
да је нестао и ја да се с§.м сад налазим nред Кости
оюм кућом. 

А Јаrнко IМе Од'\'Шевио - nомислим задрхтавши 
од узбућења - за тај састанак с Костом, који је 
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недавнО мзишао с робије; !Идем да ме IIЈЏВеже с њњ.'\1, 
другом Коотом, о коме ми је већ прекјуче причао, 
задивљен м испуљен rюштовањем, ако iНе неtqЈИтич

НIИМ - оно зара.зним свакако. 

Зацвокоћем као глумац пред нacryn, бојећи се 
да се Јан:ко сад одједном није преnла.пшо, предоми· 
сЛ!IЮ, nокајао. А ја од синоћ ни за шта друго нисам 
био оrюсобан у очеtкИвању ових данашњих три сата 
пю rюдне. Као да сам се и ја на .невићено одушев.и:о 
Костом и nостао костофил nопут Јанка, кога, уоста
лом, OДOIOOipa познајем, од прекјуче. 

Стајао са1М с-трnА>Иво тада, прекјуче, у реду nред 
nоштаrнским шалтером чекајући да иаnлати.м оч6Вих 
четири стотине месеч1њих дИНара и нисам iМ11ЈСЛi1110 ни 

на шта одрећеню. Гледао сам само, нешто горак, 
телефонисткињино раме из ii<Ojeг је iИЗбијала рука 
у листерском ~ све ю шачице разиrраних nр

стију што су спретно и хитро увлачили контакте у 
таблу с бројевИ/Ма. Уnалила бн се прво црвена мала 
снјалица. Девојtка би ухватила утикач за виk>ушку 
и, nовуtкавши је, извлачила црево жице у коичаној ко
Ш'( k>И, забадала ШИk>ати месинган.и npoцeiiЫ:IIIiИ врх 
у Једну од рупа на табли nоред сваке бројке и тим 
сложеним nокретом ру-ке, којим је савлаћивала ује
дно не:юи rнеnюЗНЈат, !Мада не мноrо озбил,.ан отnор, 
изазивала nak>eњe нове сијамще: мени rнечујан раз
говор је nочињао. 

О чему? Против кога? По десет, no два!десет тако 
сrюјених сијалица истовремено се nалило и гас:ило, 
и жаще-црева, кроз 100је су, иевид..t\::iИве, текле речи, 
onaOIIO важне можда за rнас, извијене у богате крiИ· 
вуk>е, Ч!ИIНИЛе су једаrн цртеж чије су линије имале 
у том часу своју неОМiИрујућу, изаэнвачку леnоту 
неnостојећег, али могућег (иако :њису nодсећале ни 
IНR шта дотле вићено). Могућег, јер их iИIС11ИiНОКИ 
оамиш...ају разговори ·које бих волео да одrоrнеmем. 
Не "М.:арtИ, и т.акm~, Нез.:нан!И, они су 1К!0реН!И тих њих.о
вих ли:њија, ,њих.о:ви узроци, већ донекле суашсли, 
иако још таја:нствени. Тражени - мислио сам - не 
одазивају се увек. Некад да, некад не. Био сам до
шао у мислима дотле, загледаrн у телефонист:кињина 
tкао ·мртва црна листерска леЬа и необично ж.ивахан 
рукав, кад 1МИ један осмех на дугом пете...кастом 
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вра'ЈЈУ nр!Иће и рече шаnа1101М још иеобич.нијим: »Зар 
те не траже :више, Коста?« 

TЗIIOO омо се ·уnоз:нали, и, неубећеоюг са;ови.м да 
нисам Коста, ЈЗIНIКО ме сачекао да ,о,игнем СВОЈе IIIOBЦe. 
ЗајеА1Ю С/МО шетали и почелм да ПЈШЧЉМО .. о "!!"уа
цији у СВ""У и !К.раt.евини; убрзо се ~ Један 
другом: скојевци. И сутрадан кад С1М0 се нашли, 
он мм рекао да ћемо се видети ДЗ/НаС у три с Косго:м, 
иа 100га м с11р!ЫШЮ јези.во ,I!Ичим, nросто укра,деио 
лиЧЈИЈМ, сасвим лум ствар (.може да буде зго,џ~а за 
неки алмби и уоrшгге). 

Али 011;да, onpaћyjyћll се за СiЈ1аКИ случај, Јанко 
је ДОМrо: »ФиЗИЧIКИ само!<< Но бојећiи се да ту сам?" 
исп:раrвюу не nроту.маЧiИМ к= не треба, ДQЩ1НИО ~е 
јеДО!!И'М: »Само, ћаво га знаю где за нас престаЈе 
физика. И да .ли. yomme II'ЦРестаје«. <?омехнувши се 
на глуnост :КОЈУ Је извалио, МаЈЫЈЈУО Је .руком и за
вршио НЭ!IЈiР<'СКОiК оно игго је хтео рећiи. »Али шта 
да •га туnимо кад ни ти ни ја не играмо много гла
вом. Косга је мозаiК, 01Н ће Н81М 'ГО све леnо да обја
сни. Јер нама је, друг, идеологија више ствар срца!« 
- и још увек не верујућiи :ми, одмаче се, жмириу 
и загледа се у мене: »Ма .као да ои изишао iИ3 оrле
мл:а nре,д к.ој.им је 01Н остаю да гледа у II'ЦРазЈЮI« 

Не знам зашто, тад се тек. узбудим, али најстра-
шније cтpaWIIIO. ПреiООИНОћ . . . . 

И м нисам б11Ю у неку руку понет амбициЈОМ 
да будем добар (је ли то слабост?) rи необуздано же
л,ан л,убавrи к.ао rи ИЗВЕ!ОIЮГ уопеха (који угрожава 
увек) и смше (к.оја, <ynpi<,QC ооасноаi'НIМа, тако завод
НИЧII<IИ rизвлачи из аигурне ан01НiИМНОС11И), ја бих сада, 
када нисам више чуо Јан.к,ове караЈКе за лећима, био 
нrсто томm<:о iИЗбеэуњьен од страха да iМIИ .:н.ије по
бегао (измислио човек цричу о слич;н:ости и све, само 
да ме, iН'а'ИВIНОГ, после <~ЮМеје, јер оам се у та два дана 
и Јаrв;кrу тако inрИ.Мет!оiИiВО запалио за тог свог физич
iКОГ двојника( али где 111peCraje физика?), а энаЧЗЈјног, 
искrуоноr, паметног, cв~jyfier, храброг, доброг, ва
ЖIНОГ 1И ОДГОВОiрiiЮГ друга, да YQIJIUTe НЈИје било тешко 
меие преварити, мене :који сам био <увереН да ће ~· 
ето, само сусрет и вићење с њим даm радие енергиЈе 
и сасути у мене целу ВIНТОЛОГiИју л,уд<ЖЈИХ врАИIНВ па 
ћу постати сасвим .АIР'УГIИ човек, оно што .коначно и 
треба да будем кад већ rиэгледам тако Ш1iК0 rиэгледам.) 
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Доказ: · КОС'Га, чиј:и сам, II'ЦРема Јанку, пл,унутн лик, 
г Аас, стас, язраз, JWA и све. 

' Зarro се, ~~<.ао ошинут rnевом по наједном СМiрздом 
меау, осегим nокраден наде, среће и свега таАа још 
эбр~~<.аног али великог, што само младОГладЗIН човек 
може у сво јој неиспуњеносги оам себи лепо l>ii по
жеми:. 

И каода је сав тај исж,рени каnитал већ био !МОј, 
ја се окренем с осећањем м сам преварен баш у 
часу кад ае утроструче.к.а I<ai!I О'DКИДе и паде у ва
.лов; &\ЈИ. за време =ретања се већ <>Мир:им, и да :ми 
ухочени Јанко не бИ видео јЗiрООНе очи, погледам 
ПОНОIВО у танку крњвошијасту цев :из које се по
ма.tьала нова издужена кап. Не знам ни с6.м ка.ко, 
али тада баш схваmм да Јанко, још не !НаЗВан 
Утрrиока, сrоји као посечен, <ra онда на брзу рук.у 
приблrижно саставл,ен. Оба она IЊЕ>IЮIВЭ. !Ве.'ЈРа 'OII<a 
бушrила су Прос'ГОр око мене и, i!lрОдужена до оие 
две II..IiИ.A:aaTe КШli\:Је што .се, тешке, истеэале аЋре;МНе 

да се orm<ш<y, то нЭЈставtоаЛа :као да су се п;ре:mорнла 

у два кажиinрСТа уперена у сакоију бОО!ЮКЭ. на левом 
проэору кућllце у диу (најежени эид светларника 
више:кэ:гиице АИЗВО се над њом). Но Јанко, неосет· 
ЈоИВ на Лев!КаС'ГО раапрокавање размакнутих .щдеинх 

таЧiКНЦа =о су се преобраћале у фину влажну цра
шниу боје олова и заанпале му руке и с;гврднуто 
лице, сад .шшеио наје;\IНОМ оамеха, први и једини 
nут у животу, оамеха због :којег је иначе оно као 
л,удС!К.о лице ВВIDI>i! једино и IЮстојало, Ја:нко, эимо
rрож.!ьИВ :ИЈНаче, стајао је сад укочен, завезан поrле
дом ·којим је нсколачеою гледао у сакс:иј:у босиока 
на левом прозору. 

-Шта је то?- inрОМрммtм. То му је било дово.'Ъ
!IЮ да се поврати. Са старим али мање неочек:иваним 
осмехом, :који му се врати дрэак н на изглед омео 
(к.ао ,да је негде престао да куца онај а!Надитнчки 
сат над НЗIМЦ, сат чија секуида траје време игго у 
СВВ!КОМе од нас нсцрпл,ује целокуnну вечност), ооет 
жив, цимне ме снажно за раме (као да је у трену 
те вечне секунде своје ухочеиости, овог пута :у мени 
н ван мене, акум:у лисао иеутрошиву неку О1рОВiНУ 

енерmј.у). ПовУ!К.ВО ме, весео ооет, раз"~~раГано лукав 
и иеодол,иво жив, одвалио, ~. шаnиуо (ко би 

11 



знао?): »Беж'те пете! Провала!« дРжао ме је за под
ланЈИцу и ~>укао ка 1113Ааэу. Сме1шю се без. нервозе 
(rрч му је обузео само !РУКе). Ам!!, необЈашње.но, 
ме.RIИ се :исто&ремено чинило да се он сад баш ':!'ИМ 
IЮНашањем и покретом ПАИТКОГ rрудоюг <Коша ка 
излазу АРЖН као да смо обојица оосталЈИ боmи, као 
да смо сусрели Косту н nричали с :њим, а не сэ..ю 
хтели. и - промашили ~онгЗIКт. . 

Не могу ни то да обЈаОНИIМ, алЈИ oce<rИIO сам н~
како да мање лр<~шадам себи но дотле и да МОЈе 
одлуке морају одсад да буду уаклаЬе.не с функци
јама сложењог неког органа чији сам одговорни и 
свесни атом. Зато сам и трчао узбуЬен и без оuира
ња, укорак с ЈЗIН!Фм, ка !Ј!Ијади ;на Зеленом венцу. 
Чудно је да !НИСЗ.М осећао ни жалост, ни разочарање, 
иако се .није десило он_о што сам хтео .толико и же- · 
лео тако много, 1Надајући се да ће. ме позиаж:тво 
с Костом из основа пром€:нюiи (к.о је собом толико 
задо;во1ьан да не би хтео да буде друкчији, б;оlьИ?). 

На уг.щ смо се освриули: Цриа Ма(р:иц.. Је уба
дала у Лом1Н.1<у, юлазећи из Балканске. 

Сј'УР"'ЈМО се низ :Ка.;\fе.ничку, na на ст~, и У 
nрВ<И воз за Але~ЮСЗНДровац, г де се одмах ЈаБНМО на 
одслужење рока. У возу тек укрешем сасвим, tкай<ВУ 
смо опааност избегли. АА1И само опасност. Не и остало. 
Задуто сам остао nомало o!laj Кад мацке изн.ели и 
.моје им.е nрозвали~ ја се одмах сетим шта ће са .мн.ом 
да буде! ( Бно сам у неискусн~НМ годинама првих ЈЬ.У· 
баБIНLИКа и, као сва.кя јуна.к, био врл.о СТИД!ь'ИВ.) (Је АН 
ме с'!\ИД ааречио да тад још не задрхтим nред про
вамrја.ма lьУАСКе несреће? Бак.сузлука несавдад~ьивог? 
Или чињеница да с&\< неарећу баш изабрао за про-
ТИВIНИКЭ.?) . . 

Комшије ло орезу, ја :.._ Брус, Јанка - Алексан
дровац, нас су, недовршене студенте, ~~ 
у n;рсmmколце: 11раднћ на Цеi111i!!И, ауСi'!1рЯЈСКе ЈОШ 
касарне. Ту омо уnозиал.и (две неде1ье пос.ле ;юла
гања ЗЗIКЛетве) старца с очима што су, набубреле 
скаре..,но. светљуцале иза IКЊIСКИХ, иащтnчених нао
чара. Кћер му се за~ьубила у Јанка. 
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Притиснуо сам упал,ач и мост се отворио, рас
к.омадан тачн.о пред тан.кета.ма што су се, nрво, про

пеле обе, однrле косо увис nредњим крајем, у ваздуху 
се налшле у сrрЗiНу као два зелена влата mnенице и 

стровалиле у ресжу кращку реюу ~rоред IЮлетних 

крхотина моста што су их сустизале у паду nраће.не 
мютоr.џи·КАrИстима у шлем.овима с nерушкама. Све је 
то било nодИГнуто за.маж>м широке црве.не метле за 
i!ОС>јом су се вукле n;рашњаве истресотине дима теш
ког и густоr, избоденоr гвожDарИЈОМ, металним ОIIИЉ
цима н дубоким месом, чији ау уплашени, прекинути 
крнцн де&авали мање трагиЧ'НIО иаnод ка.мене брдске 
косе, местимично обраrсле ntикаром, где сам се .нала
ЗlЮ :иза једвог џбуна клеке крај цесте .... 

Али као да са.м у щме запео о иешrо, слика се 
та у Me.RIИ сnотаюну и nоче изнова, као глу>Мац вра

ћен да 1ЮН0ВИ реnлику. Ко је ту био режисер који 
враћа експлознју? УзбуЬење? Отпор убиству? Страх? 

Необично је друго: то се друго или треће понав
.tьа.Ње слике дешава.л.о истовремено, не кас.нећи за 
АQгаћајем ... 

... Преко горчИЈНе :кајања и увреде 011ет замириса 
на зелено, на црве, на рибе, на реоку близину реке, 
јаче неголи кад су се, неочек.ивЭЈНо, здесна, иза окуке 
преко, коиа'I!Но ја!>НАИ бректањем и јасно nродужили 
према мосту близу којег их цело nоподне већ чека.м . 
Али шта им је сад? Утихнуло све је. Да нису застали? 
Зашто? Вирнем из 11ЛН1Ж.оr удуб1ьења - застали су 
са.мо. Жrо~ьави војници сnуштали су се до белог тр
буха воде изврнуте на лећа и захватали струју у шле
мове. Пију. Ожедве и они? Нисам мислио. Смешно. 
У исти мах се узнемире.но упитам да ли их ја све 
мрзим, сваког оојединачнО, нс'Тiи.нски? И оног тамо 
па !<;рају, малог? Добро, а зашто не без изузетка? 
За<::тали су да се nperpynишy. Тако? Мотоциклисти 
и танкете ће наnред. Хоће да уnарадирају у град. 
Тако? Па да BНДIL'IIO. Свеједно ми је сад. Експлозија 
ће закачити и ме.не, ту у јарзi.у који још само мирише 
и ништа в·IШiе, м:ирише за све што ће отказати ус
коро. за ot.rn, уши, језик и мисли, мирише на траве 
још младе, на једно зрело колено што се, забелело 
jyrpoc оод С'{КЊО!\< чобанюmом на охладнели лој 
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сунца, на nола збогом, пола ю ћавола. Мнршпе. И тај 
је неразложени м:ири.с п.оследње IIПO ћу осеmтн (а 
што не би nоследље морало да буде да се нашл9 
бар СТО"11ИНУ метара жмце ). Овак.о. са трн,.!.есетак ... 
Свеједно ... Ј едаа је дотекло да је од моста оороведем 
nреко обам<ог му,ьа и цесте до јарка и још мало, 
два ме"Ера, до џоуна клеке изнад њеrа, АА.каtв авет 
с.мо. Свеједно. Видеће они да :нис:мо ·сир за њихове 
ножеве и .да э.намо дуж:н:ости 1И таЈКВИ, сами на исту~ 

ренюм rюлоокају, крај реке, ч.итаЈ3 раТНIИ дан без иаре
ћења :из дивизије. 

Преко реке мотори оу забректали снажније и, 
добивши гас, кренули, а рука ми, у складу с ЊИХО· 
вим поласком, не моја рука више, клизи npea<.o рет
ких још ycnpa.БНIIIX влаm и Ј<Вата се чврс'Iо за дршку 
акумулатора. Да погледам још једНОIМ~ ЗаiiПО? Ва<~>· 
да умем да разлш<ујем буку гвоздених гусеница и 
точкова nрек;о дасака? Још нису 0"11ИГЛИ на мооr? До 
три ·оамо ·да избројi!ЈМ. Али врло nолако да бројим. 
Још не nочет:и, nолако. Сад. Један ... Два ... 

Сnреман да се .жрmујем, застанем. Окренуо сам 
се за .4ЈИВЛ>ИМ голубом који, шу=ећ:и mрдим крили
ма, пролете нада IМ.НОМ и, истег.нута врата, неста лево 

nут шумарка иза ГМ>ГОМ дО!IОла обрасле nадшrе. Учи
нило ми се да сам му видео ок.руrло, црвено стакло 

очију. Три. ПриТИЈСН!€1М ~ !1Ј1У"1ЮУ да/DIИ'НСКОТ 
упа,ьача :и у исти мах кле.Енем, али ме црн.и урлик 

који видех враm и притисау на каtм:ен ПIИЈРО«<ОМ ша
ком што је (видео <::ЗМ у оном маr.новен;у), хрупивши 
нагло одозго .као из срж.и саме мостовске I<ЈС>Нструк

ције, зшнесе целу. И још видех .како се небо испуни 
немирii!IИМ ок<ЖЈОвима ЗВЈПа~оених к.рЈЮ11ИiНа, алм и саму 

ватру, њене јетке, ООД/DИ:КаВе и смеће језике на све 
еч>ане, :npe ;н:о шrо се, ак;миъен у интензиван букет 
rари, е:юСI!IЛозиВНIИ урлик не расу и не разби !На гло
мазне RD~Маде авачеrа што је почело да се руши иза 
мене я покрај; али :квд ме оюрзну тај млаки я већ 
аrи.оштени шлем с nepyliiiКOtМ, учинило ми се м је то, 
канда, оно последље а ИЗАШIIНО што ми је у живоrу 
било дато још да видим. Тад ми с.и:м<На ударца који 
се спусm rиъошrимице на мене затвори очи; ја се 
nреврнем на лећа као бомбом убијена риба. Али, са 
чуiКе, Јанко, .како смо се били ДОГОВIОрИЛ:И, поче бри
шућом па,ьбом да туче неnријате<~>еку колону. 
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С~шао сам и, не nов73ујућ:и, иnак знао шта то 
значи. Жив сам. Старац Је имао nраво? Поднrием 
руку. Диrла се. Какав ПОIКЛI()Н, ЖИВIОТ. А ови подаци 
- нетачни били. СмеiiИЮ. Нога слуша rекоће. Нисам 
nomнyn. Њн рањен н;исам. Дуго је само 1М!И1рi111СаЛо на 
зелено, ·на црве, на рибе. Све јаче је мнрисало. Само 
:о и ~а в~е. Мирисн који у таласима долазе 
Ј~И, Јачи,. НаЈЈачи .... Пiреко брисаног npooropa, са
ВИЈ ен у ПОЈасу, ОДЈурим носећи живот пок.лоњен по 
друm nут независно од ~арчевог гаm.ња; Ко да ра
чуна с таювом сре_ћом? Bece:te се iМИриси, смеју вед
рине. Добро, СМеЈем се и Ја .који, 11рЧећи, све то 
удншем. Нисам знао за такву неозбимЈ;у радост. 
Ми1рши су били од влакана среће. И IМИр!ЮИ и остало. 
Све од њих. И НЈИЧеr друтоr заправо и нема на свету 
сем среће. 

А неки оу СИТНЈИ 1!10јници падали преко реке гр
чећи се безразло~о :крај буi<!ИуЛIИХ КЗМИО!На. Други 
су бежали цестом, а Јанка, rope на чуки, ша<~>иво 
рас=л;>жен СИI'урОЮ, кри.вио се за сваюим поrоћеням 
и (зноЈав а неп011ресен) мењао uщржер за шаржером, 
притиокивао обарач '!' немилице праmо I!Пектаво 
nраакање ситнях, убоЈНИХ паса одвеэшmх с чаура 
и, неузнемирен, мотрио .како разједају неnријате<~>.ску 
колону што се повлачила од срушеног моста nрема 
мрmом углу иза окуке. 

А онда је пуцњава npecmлa ... 
Сви смо тада били заювомш ПЈреједн:осТавном 

nюбедом и исто толико куваном вечером. Дремуцкао 
сам в~ кад су нас nробудили и хитно позвали у штаб 
ДНВIИЗЊЈе. »С ."'Удством и топовима«, одсекао је nрек;о 
телефона маЈор Каmћ. 

Не м:ислећи много о претећ:им акцентима у њего
вом ;ласу, Јанко је !!1робу~о војiНИiКе и ускоро смо 
нечу]'НО иапуст~ ПОЛК>жаЈе ,уз обалу и сакупили се 
на цести, где Је месе~ намазала ;к.ришку тврдог 
тудаiИ1ИЈка бутерастим СЈаЈем. 

Не гледајући ни JВI!IIКa ни мене, непознаm неки 
нам !КаПетан с кшије иабућале касщже на крају 
града nревученог тамом као !'Убером nреко главе, на
реди да испрегнемо тоnове, одложи.мо nушке и 00• 
ћемо за ЊiИМ. Уведе нас све у ооава.С>НIИЦу у призе~МА>у 
nостави стражу с бајоиетом на пушци пред враТ.: 
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и одмах nоче да nозива јеДНIОг по једног у аобу на 
сцрату. . 

У ак,оро се одозго зачуше 3Э01НКИ ударци и Ја уци 
ошамарених. Признајем: НЈ!сам се rmтao откум та 
вика, али, упраоос сањивосm, био ОЗЈМ немиран. Мож
да се ,сазнало и за летке дел,ене још зимус no ва
рошици? Њnак умор био је јачи. Он савлада и nодлу 
ТИ11l11ШУ коју смо затекли у ,касарнсrоом кругу nуном 
немих, разроrачених војника, и оно узнемирујуће, 
кратко nал,ење две џепне лампе пред каnијом, и оно 
тужно и rусе.ничаво жватање у тами; сан је у маrно
вењу надјачао чак и зе.бњу изаэивану nоов.кама из 
горње 'СОбе и ја сам Щ>емао, биће, у зглобу најчистије 
савеаги своr nоданrа на мосту у чаоу кад смо ускоро 
сви били заробЛ>еНЈ!. , 

Пре но што је незнани каnетан стиrоо да ме по
зове, непријател, је форсирао реку (јужн.ије нешто 
од бившег моста IЮСтојао је газ), без борбе се пре
бацио, цестом дошетао до варошице, заузео је без 
nуцљаве, оnколио касарну и nродро у њен круr. Д<УrАе 
не.nостојећи мајор Катић изишао је први из зграде 
с бмом марамицом у руци, сео у фијат и нестао. 
Раоnасани, окружеНЈ!,целом четом црн.их кошул,а, од 
чије смо се брзоnлете жгол,авости и такви, без ару
жја, осећали чистији и иадмоћиији, уnућени амо у 
сабирни заробл,енИЧI<И логор формиран на ивици 
шуме, два километра nреко реке. 

Тамо смо стигли пред равнодушио н.амирисану 
зору: ишчеткане, умивене траве, перје у ваздуху, nо
срћvћи лет леnтира, цилици, цврrоу~. ~ иза жице. 
У круrу - nровидно." и 1Ћрдом - ЈОШ Једном nраз
них мањерки. Леглм смо и заоnали. 

Кад смо се nробуднлl!, имали смо црвена чела, 
а :већияа nлавих л,удн- носеве што су се, наnрсли 
и заnал,еНЈ!, гу лили коо кожица с младl!х розе кром

nирића. 
- Требало би nреко жице! - rрече Јанко смеш-

кајућiи се. 
-Како? 

- Откинућемо је негде. 

-Зубима? 
- Није то л.оше! Да nробамо? 
-Будало. 
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Он 'се не уере~, само удари новх, као радосну 
зaкprrny ?РСКО раниЈег осмеха, већ ОЗИОЈеноr, а да nри 
том НИЈе развукао више уоне. Рече: 

-Чуо сам да је Koora у суседЈЮМ сабираiлишту. 
- Заробл,ен? Коста? 
- Hero? 
- Треба он.да остати. Помоћи му. 
Већ сам хтео да каже..\1 да ће сад коначно моћи 

да ме vrrюзиа с К<>отом, али ме он npereчe друrнм: 
- Не брини, сн.аћи }!е. се он и беЗ нас. , 
- Себичњак ои. 
Он удаrри ,нов осмех на ове раније а да му се 

Аице не nомери. рсмеси су му долазимr изнутра, као 
зраци. 

- Став је: бежати! Одавде је то још моrуће. 
Свака.вашка обашка. А Косту'не знаш- права л,ута 
С'П!ХIЊЈа. Све urno смета - рушЈИ, .кмда, ломи ... 

Али оно о ставу учИ!ЫЮ ми се њеrов сад иэми· 
шtоени изговор. Нисам npe тога юшrrа слиЧНо чуо 
а није да ниоам био nовезан, и то баш - преко iьera: 
Центар се налазио чак у Обреновцу, где је Коста од
н~а био на вежби. И баш накјуче, у иедел,у, тре
бало Је да се иаћемо с IU>croм. Ја.нко и ја. Али тро
дневн.и рат ... 

Нисам му веровао: iМROI'o сам га волео. 
3авоАеАИ смо се наrрочиrо за »реме rрока и нзла· 

зил:и сваке недел,е у ваrрош, заједно rшли причали 
о Кости (који је и мен.и, још у.век незНЗ:Н, nостао 
идеал), хакали се с девој!!ШМа. 

Био је ведаrр дpyrarp, сна.utжыш уз то, АР3"1{. а: 
њеоов весело П()дСl\rlешlDИВ ооr.лед и осмех на готове 
разоrружавали су и најсумњичаБIИје маловарошко не
nовеrрење. 

С ,К!ИМ се н:m::ам ове упознао nреко њега! Све су 
нам куће отварале врата, чаСТИАе нас вином, суЋ1ИМ 
рогачима и мање-1Ш!Uе nријаТНIИ:М присуством мало
вар<)[IИ<ИХ ;у давача. И богати старац с де.беЛИЈМ иоо
чарима, м:~лих, ЗШiа.!ьеНЛЈ!:, жустрих, бул,авих очију, 
и он нас Је nонекад пооивао на вино и nршуту ... 

Сам? с Косrо.м ме није ryrrqзиao. Али оад ће, у су· 
седном Је сабира.л.ищгу. 

Имао је стаrрац леnотицу кћер, над чијим је nо
штењем бд.и? ,СЈ!З>КОГ радиоr дана, али нарочито неде· 
.,ом. Јанко Је nретходно врдо крrишо.м и уз сщо пре-
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дос.трожнасm уаюставио везу с малом и од ње доз
нао да је отац иnак заборэ.вља кад иаrаэи на себи 
занимА>ивоr човека и ПDЧIИе да му вади астроzра;м. 

Следеће неде.ъе, :к.од ст~~~рца у rocmмa, Једући 
nршуту н nи:јући ВИНIО, ја сам, п.о доrовору,-ов;де-онде 
казивао nонешто о себи, шrо је, nрема Јаиковој nре..:
rюсrrавЦЈИ, :мрра:ло да ЭЗ110МЩа orpaC1110r аматера аслро
лосије. Јанко је подлаrивоо, досо.ъавајући оес,рам.но 
увеъ).ъиво. CтaJ?lW су се очи шириле од ус:111Ићења 
н nрве1Неле од уэбућења. Кћер је донела нову боцу 
rрка, и ооби.ъна н nрава, села уз оца, који ме rонио 
1Џ1 IМУ ~још података о себи, све, с.ве, !каД сам се 
poДliiO, тачан даи и сат. месец и rодину, као и rодине 

Р!О\дИТе.ЪВ. 
- Ја сам - рекнем му т.ихо, као стидећи се 

Јанка н кћери- Ја сам: ва.нбрачно дете. 
- Хоћете ли да вам кажем rде су вам роди'fе.ЪИ? 

- lЮIОКiОЧИ старац. - Никад још i11.ИСЗЈМ имао такав 
случај. 

- Пет! - ставим. nрст на уста и он, схвативши 
у лету моје обэире, н~п.ъиво •nредл?~ :кћери_да 
покаже Јанку колекцију лerrrиpa о IКоОЈОЈ нам Је Јед· 
ном nричао. 

Што омю се амејал:и nри nоврат.ку у :касарну. 
- Тројица ће nacrи место тебе - цепао се Јан-

ко. - Трипут сам је цепнуо. . . 
Предвече се зауставио nрашњавн фиЈат nред оа

би(рним: лоrором:: велики четвороугао опасан с три 
реда бодА>нкаве жице усред Мf!!аде. Око жаще, аю.ъа 
- шатори заш!1Иmе боје: ·две чете црних lOOoUIYA>a. 

С о.к.ра'I'ЮИМ · oopyч;!IJII<IOI, из фијата шаће 1И наш 
слеnи поэнаnmк Хрвоје, бивши акаџ~.емац, с КН1М ~о 
IЮНек.ад ЈаЈНКо и ја nричал.и неде.ъом. Клео <><:да Је 
очи изгубио на маневрима nред саму nромОЦИЈУ IКЛЗ· 
се. ЕКЈСПЛО.ь:ирале неке неислаtоепе чауре. Али оМЛ1U1Щ1 
Анте, члан iИiНЗ.Че, -nврдио је да лаже: »Болес:r нека, 
можда и с;рам<>тиа«. 

Зароб.ъеинци су се још мрэовоыю n<Юtрајавали 
да саслушају nоручника црних кошу.ъа, чији је rOIВOp 
Хрвоје сrЩ> одМах да nреводи с одоутнюом наnетошћу 
слепаца, iКО ји се чкне I«>нцентрнсано равнодушии н 
кад .nрезају. Италијаноку команду »Atentd« превео 
је: »Смирите се, момци, да саслушате тенентета!« 
Официр !!Юд шлемом: иамршти се на то и нагло ооче 
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да вичући прича, ·I<OA>I'IOO сам ra као ромаиис:га раэу
мевао, да је Итал:ија наследница iМОћ:нюr Рима, чији 
су ти iiipOCI'OipИ одувек били rИ остали, и да брзииа 
с I<Ојом је побећена јуrославеиска војска сведочи 
о рМ'ИIИЧКИIМ ВЈМ11'1'ЬМа МусоЛiННIИјеве армије надах
нуте славом оне Им.nерИ'ј.е чији су осиивачи били бли
занци ·које је в,учица подојИАа. Хрвоје је сл.ушао чи
тав :гај уводни део rовора с не;км,м као нmетим. изра
зом, па иако је та напетост долазила с:rю~оа, није, 
рекло би се, I1Ј>ЧИЛа црте"његовог чудио ра.виодушноr, 
rотово немарноr лица, Не окрећућiи се поручнику, IЮ
стаВ!И ;му не100 подуже питање. Добивши ви,м,rиво IЮ
тврдаи одговор, слеnац 'Ка!ЊЬУЦНV два-трипут, обриса 
руком эној са чела и nоче без акцента, равно, опуш
тено, сањиво: »Каже .овај да у љиховим Ж~ИЛаМа тече 
животињска крв. Од курјака IИМ. А кад сам признаје 
шта је, шrо да му не верујемо, је ли тако, момци? 
ИстИЈНВ, ја мислим м је та њеrова nрича о Рамулусу, 
Ремулусу н вучнци што их је ,щјша пре i!IO што су 
основали lЋм чиста ИЭМ!ИiliА>оти;на. Јер да би се било 
звер, не треба nити курјаЧЈКО <МЛеко, дово.ъио је овог. 
МОМ!UИ, погледати ка!КО У!Ј)АIИче.« 

Преста, обриса м~~~рамицом чело и лице. Чекао 
је нешrо. 

Војll!iИцн су слушали слеrща ооби.ъни. Чах се ии 
Јанко не наамеја, Иаt(Ј() ме, с.rојећи иза мене, муиуо 
мало шаком у слаби.не да ми оорене пажњу на ва,р;и
јације Хрвојеве, :к.оји се утом окрену паручннку у 
знш< да је эа!Вршио. Ократхи се ИС!јрСИ тад ПО>ЮВО 
~ одурла нов део о слободи, nравди и реду. Хрвоје ra 
Је отрТLЫШО сачекао да се иэдува, па <Уr!Тљущr лаi<О 

н оnрезно обриса уста: »Овај још каже да оии воле 
дисiЏШ11Л.ИЊу 1И шта т.и ја зна.м, а.АtИ .ништа се, !МОМЦИ, 
пе бојте, иако вам .нешто као свима nрети эбоr. неког 
тамо њиховоr """"оцњења и одстуnаља од цлана. Они 
и rnaн? Од речи до демэ. има вам :rroд њих места за 
сто l<ИЛа ВУ"'е. А љути се тененте и ncyje што сте ко
муНIНС'11И, диверзанти, бомбе IJIOД iМОСТ мећете и томе 
сличио. Да. А онај коrа nроэове нека иступи три ко
рака напред. Сад баш рече: ,Пустићу ra одмах 
кући'.« 

Хiрвоје ућута 1И опет обрИса чело, лице и уста 
мара!МIИцдм у· эадрхталој .руци. Тененте ,се окрете јед
ном подофиц.иру н даде му лист хартије. Затим ухвати 
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Хр!В<>ја nод м:ишку и - у необично иaneroj тишини 
- изэ.ће с њи:м: 1И3 жица. К.ОЛЭ. соу одмах кренула. ,

Подофицир се ;иопрси, 100rле.о.э. овлаш у ха.ртиш, 
жмирrну, и диже главу, глатку и леnу: .. . · 

- Бик Бакук! - ВИI<Ну реоко и к:ао да ·том nро
эуклом рескошћу поМЈ>УЧе дуг.у тишину nуиу эе?ње. 

- Ја! - јави се најзад чика Ба:к.ула, ДИВI!<ЗИЈСКН 
neк<~V, али ја се !\еоwећен.о лец.нем кад он исту<Ш из 
с-гроја, и учиw ЈОШ три IКОрЗIКа ломећм се трећ_еП<Г 
эивсКЈИ у телу, эдеnасrом и I<ВiРГЭ.ВОМ уnркос рШ<:ИЈаui· 
IК<>ј nод бу лости. Цеци у neroм о nery и уюши се .тек 
пошго навиКлим nокретом одиже •сџоје чакшире, увек 
сроЗаЈНе, увек nреш!ИроКе и увек за два броја веће. 

Нешто се . нераэуМА>ИВD затезэ.ло у ваэдух:у твр
дом и хламюм. 

- Бакула, ие Ба:кук! -и~ онда подофиц:ира 
тубаэно се смешећи, nрн чему Је nоказивао прстом 
на хартију и гледао.nреда се умитат.о.- А fИК, т~о 
су ме у. младоС'I1И э.ва.д.и. Са,д више :нико :кюме НИЈе 
стало до сnрдачине са озбиА>ЊИм. АМ11 мшки га онамо 
њој. ОЭЈмо ви мене леnо пуштајте кући, а за оордњу 
- npoc"Eo вам било и тај пут. Ботем се и није надати 
no ту цену. . . 

- Va bene? -рече нервоэн.о подофшщ;р ие ра
эумевајући га и ·v- покрет главом. 

Два :каплара који су сrајали иза њега поћу nрема 
Бакуш, Wоесиу га мек.о мртво." ру:к.о~М 01? леЈ:iима 
и одМах изведу из круга. Џекар ·се на КIШ!iИЈИ ок.рену 
и дoi!III:IQ!IY: •Не бојте се, браћо, изгледа да оо .стар~ 
шинству пуцrrају!« и, подигавши Опет сроэане чак
шире, nоће цестом иэмећу двојице цpНIIIX I<O!IIY""a 
с мюакетама. · 
Уо~ одјекиу nуцањ. И још један. 
- R1-<p<>so! - раздели iюдофицир ~у на 

омлохавеАе слогове. 

Ј анка М1И цр.иступи: цестом су се Щ>аћали iЮШАари 
с пушкама које су им висиле низ рамена, цеви окре
нуmх на,доле. 

- Бик Бакук! - шаnну. - То си ти! 
- Ја? - зачуДI!IМ се истински, али се непРТребио 

најежим. : 
- Вук Ваоић - п:исан ћирнлицом, проЧl'!тан ла

тиницом. Не живцирај се. МО!рамо да ообегнемо пре 
но шго утврде 11pellJI(,y. 
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- Какву грешку? - питао сам ок.левајући, ма,да 
сам схватао. , 

-Твоју глаВу хоће. Због маста. 
И шапну: 
- БеЖИIМIО. Mocr који је одлет€!0 у в.аа,дух не 

сме да на.м DiреКИНе ратовање. · 
Јанюо се насмеши на онаЈ свој прозрачни наЧИIН. 
Али исте нас вечери укамионирали. Путем за 

Сnлiит мој АРУГ је нестао. Био је у Аl'УГ""' камиону. 
НИЈСМО се ни Оi!IрОСТИАИ.. ·· 

А мене q у логор nюред Бедоније. 
Мене? Или Бика Бакука? Јесам ли ја отада Јоваа 

Бакула, звани Бик? 
Бакулино тело је ОСТ81Ло у ШУЈМЗIРКу, избушено. 
Али кад се то четири nута неком деси, човек има 

право да се IШта коме он, жнв, приnа,да? И с правом 
да захт~а и од ~вега осталог да се до краја ЈОIВапАQГИ. 

МОЈ живот Је. отада nр:ипадаю Бакули. Нисам знао 
да. ће nриnасти ЈОШ Драirици, једн.оЈ крајШШ<Ој де
ВОЈЦИ што се бацила преко .мене у часу када је чула 
гранату. !'f. _курнру Душку, који се вратио nртиџом 
што оом Је Ја начинио и ПаЈО раСКIОмадан наrазном мн
ном, на ЈЮЛа nута ИЭIМе!:;у места где сам эасiао Да 
1·а сач~ н брв.наре у :IWjoj ;ми је остала тарбица за 
секд:иЈе обешена о дрвени кмш на.д уоки.м рагаст<r 
вом ... 

ш 

Об:истшшrгн се. Обистшmти. 
Веэа>t, И3!.!ећу два карабињера, nритајујем се под 

засењеном СИЈаднцом. Немоћан сам. Ношен низ ноћ 
што ме, пapaдeA.IIIOIГ себи, ооетује у 1:1р06орском стак
лу. Истог? Не истог? Непомиреннјег само. Или се 
варам? 

Погледам бо!ое! о~: смањен, иза n;рвог од
разэ., КОВ!ИТЛам се ЈОШ Једном. И п <>НОВо. И опеТ. Све. 
до· руба харнэонта. Сачув.аних о,о~о~Юса. Ковитлам се 
та..rо иза стакла засипан искрама "'ојих нема у купеу. 
Не осећам бар да ·ме !'У nеку. А тамо? Задају ли бол 
О!!ЈНМ IЮНОВ..ЪеRIИМ ОАЈедnма. мене у бескрај? Ј~ ту 
оам зэ.штићен од вањских жишки. Зашrићен? Про
зором? Штнm ли он од nресуде на СМ!РТ? Од плотуна 
У лећа? Не заваравам се. Ја сам исто што н сви они, 
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инд!Ш'ОМ таме убезброје.ни одрази .мене; ја сам сви ти 
које трче уnоредо с овим !Који седи у купеу. Они 
не дахћу као ни овај. Не зн.ојите се, је лм, не ума· 
рате? Али, реците, ко кога одражава? MOЖ;\Ii ви ~ 
седећеr. Можда овај седећи - ВЭIС, liiиi<aџl. te и е зна 
ко вуче то двост;руко огледало и I<D се огле~ у '!'е.му. 
Можда ое то истовремено траже м сагледаЈу и Једни 
и други? Овај вез<\1ИИ у- слободиИЈМа, ови у веэмюм 
кога не желе м преnусте судбини, па ra эову дв им 
се ОЈЈрОЈАруЖ.И. • 

Моји.м .ме ру;к:ама nозива jry. У зне.ми;ре.ни.м. МоЈИМ 
ми главама машу. амањени.м. 

Али уnркос томе, бих њима, слободни.м. :Бих себи. 
Бих наоюл,у, ја, све mnпe тај полумрак nротив Щ>Эй<!l· 
Али како? 

КЭЈКО? Трипут би им се Коста IJIPIИ;6IPYЖИO доса~. 
Би. НИЈСаЈМ овца wa блејmt иж кол,у! -сетим се м Је 
рекао Јанку једi!ЮМ. А ја? 

<>ваю:> сiм, иеиаюружан, везан, каюо? 
Да ли би се запитаю тако он !!Фји ое с11рЗ<IШЮ А>У· 

ти о кад Ј аику или IОО<Ме друrоме не би ПOIIlAO за РУ· 
I<IOM М остгэ.ре ОНО IШТО треба , , , 

Двојица наiОЈ>УЖЭ.НИХ IrpO'l1ИII једиоr .мене, како? 
Ту - једиог тебе. А наnол,у? Распали зatro и не 

мозгај сувише кад -греба делаm. Обистин:и се nросто. 
и у .МрЗIК. 

Мраа<.l nом:исли.м и nуст;и;м nитање: - Камо он 
. /Ю,<1јИ кад .му не :видиiМ врата? 

· Понекад су и вучји зуби човеЧI!ЮСТ! - ()Д110В0рИМ 
КЈОС11ШЮМ rузреЧIИцом, ШШiе м бих себе уверир како 
нишrа иужио не заборавА>а.м; ами и то изрекнем 
остатком Јанковог гласа у себи, ·сећањем. Ућутим; 
на неко време ућуп<а.м све мисли, Не и нем:и:р. 

Не мучи ли .ме исувише онај Ч!Ији лик ноtи.м? -
питао СЗЈМ се већ 11Ј)еЩ'Так касније. И w са.мо ~то 
urro је ЈаЈНКО рекао м личим на Косту. А пр;илш<е ЈОШ 
нису дале да се увери.м у то и у све шта значи ли· 
чити, бити исти, а шrаtК - неко ;А!рУГИ. 

Стишћем зубе а неодлучан. Какав са.м то меку· 
шац? Пр><Лагоћујем .ли се JIIJiU!:,y који ШЈЖМ и не !ПО
стоји, и, у жел,и да бу,1,ем и изнутра као он, иеnо
стојећи (бар још за .мене који са.м он, неnосrојећи), 
ја .нисам више ја, ја са:м његов одраз у НеЈ(Ј()IМ огле-
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далу другог ж.и.вота? И зато ставл,а:м главу на кощоу? 
Не. На клащоу. 

Клащоам се! - ПОНОВiИМ с очајнш.м .миром. Га,~,Ио 
са.м се себи, "'Ј'."ЗИ'Рао се - неуверен још ry неопоэи· 
вост одлуке КОЈУ са:м ипак доНео, И неу.верен, знам, 
он би IЮКушао, Уnркос IНИКа.квим- изгледима? Био је 
храбЗIЈ' и ламео:ан. Храбрији од .мене? И ја са.м онма. 
храбрији од оебе. Ја личи.м. Но не значи ли то ма. и 
он ЛiНЧIИ? -уnитам се. - И м је црема томе и Коста 
мање храбар 1Ю ШТ!Ј jec"re. Но ~ мислим 'да јесте. 

д<;>ега! -. заурлам строrИм, уврећеним, најбес.nри
зивнизим СВОЈIIШ уиутрашњим rлаоом. Уnлашен nре
станем да м:и:слим ·На то. 

А и није би.щ времена за утеш:не мисли у iКIОЛеб
л,ивом стилу, коме са.м- изглема_- шm.костајао јоШ 
увеа<. :на:клоњен. Требало је rn>чети. Аево од чела 111Р" 
сило се окно с :каnА>ицама што се iКIОтрА>аЛе надоле 

к= сrакленци умрани н~ iПiрС11ИМЭ.. Киша? 
упитам се. Али ,утом се Једна неБЩ~DИВа ГРУ141ВИЦ11 
стала м вал,а низ С11РМУ ра:ва.н чииа мог окна -
у свет. Не ..,о'I'Ичућн стакю, расла је већ огромrна док 
се с лавин~м силовњташ!iу не nроби у куnе и не 
стрпа сву троЈицу nод нсти nроэрачни Оl!'рТач <Ц суи· 
ћерастоr болеСоlЮГ лем. 

У том часу одоздо, с масног вагонок.ог оом, јас.н.о 
сам зачур звекет лаrнца. 

Гmово је. 
Почео сам, а још неодлучан: час горе, час юле . 
Немам nри том баш много одреће;н утисак м ја 

то прхжа:м ногу. Као м то llieк!J други. До t;авола, м 
ми ~Је тек сам, лицем у ~е оа ам;рћу, уопело mю 
ОдВаЈање свести од доrаћаЈа? А колико сам то nута 
покушавао rузалу,1,, у бесаним ноћима заробл,еника, 
вечно у стра~у ~а не буде откривена заблуда јед'Я!ЈГ 
стрел,ања ж.о~е Је обор:ило Ј.ову Бакrулу, зваЈЮг Би.к, 
1югрешка К!:>Ја се nравно могла да поправи јеДИЈЮ 
ставл,ањем .мене ~а зид. А шта нисам све ра,д,ио да 
nосm!1Ием то одваЈаље мисли од ЧИiНа, Вежбаю сам 
лучење осећања од љима nриродних IЮКрета, свести 
?А сигнала чула, тела од нагона, воље од жел,а. Вежба 
Је била nроста и =чивала на остатку гИМiНазијског 
бркања закона механике и немеха!НИКе. & мислио 
сам. и тада да треба само да демонтирам осећање 
траЈ'ања и nрОULИрим ·У бескрај nси.х.олошк.и оства· 
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р!DИ1ВУ растег Zt>ИВОСТ сваког. секуяда <Ја да добијем у 
nростору оно што са.м знао да ћу ИЗђlбити од вре, 
мена :к.оје ми је с роћељем дато да исцрnем. Био сам 
сиrу:ран да М'И ма.јQр Катић .неће опростити самОIИНИ· 
цијативно nорушеНIИ мост. · · 

У ствари, ја са.м се од !ПрВОГ дмю заробZt>еншnтва 
nоч<:<> да спремам на ово одвоћење пред ратни mреки 
суд. ILpecyдa ће гласити - cтpeZt>amи. 

ki«> не nобегнем. 
А ипак, ја, с&\< (као глумац юјн из фо1'е11>е про· 

јеiЩИоне сале гледа себе на платну), у раздеZt>еној 
юоои ове IНlОћне секунде, лоследње nред једини само" 
одQршtбен:и Ч1ИН КОЈИ ми још npeocraje, видео, друк· 
чије него у O!iliY, једног другог ceбei<IIiКo, лројнциран 
и одвојен од авюг тела, опреэно ПИ1!1ВМ ћоirом оо 
мparr<y, "'УТ што iМН ланци коЈима сам ;к.ратко везан 
ою оож.них чланака за тврду клуnу не дозвоZt>аВају 
да брже нагазим циnелу .карабнњера. Истовремено 
био сам сасвим ~ да то ја не ·оооматрам сасвим 
истог себе и да онаЈ IООји nредузИМ!оiИВО rребе по поду 
нема везе са М1ЮМ који га посматрам или са. мном 
који оамо зебе.м без зашrите. И да се клацкам раз· 
диран свиме што толико месеци већ т.вори моју свест 
о јеџ\iИНственОIМ менiИ ЖШ>ОМ иза . бомикавих жица 
лоюра i!lOiq>lij npZt>aвe БедОII!Ије, иж се :невићенiИ још 
Коста с мојим лицем, телом и гласом, заједно с Јан' 
ком, који му је сигурно mр:нчао 10 !Мei!IIИ, заје,ь,но с Фи· 
лиnом (који је хтео да буАе режисер, а сгудирао 
језике као и ја) и остал.и.ма бО!рЯ, ;крећеинелрестаје. 

Бојим се и зима ми је и 'l'И!IШНа ми је, и цвоко· 
таво ми је од тога више неголи 10д зиме к.оја ми је 
ипак orajвШIIe. РазrневZt>ен, одл учим налречац АЗ про· 
менВЈМ улоге iИ дасе ја, којИ сам дооад био nооматрач; 
nретворим у бетунца, а посматрач :нека буде Коста. 
То је ;реалније. И одмах је так.о и постало; ·С лаiооћом 
која :ме у овом тренутку није мнiОIЮ ни зачудила; 
ни траж;ила објашњеља. 

У исти мах и клацкање у мени nреста :као .юсле 
юнач:ноr пораза неке чињенице тврдог~. Од
лука донета напречац мора да је изненадила коле· 
бање н страх: ја оа!М најзад закачио карабињера и, 
nритиакујући му каnну цокуле, оочео да га будим 
са стрП!оНВОшћу учите11><1 за Аефектну децу, •оа стрn· 
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:ьивошiiу која би могла бит.и Костина а не моја, која 
Је љегова ...,- мени пооајМZt>ена само. 

Ја .други, х~риј;и и боlt>И, значи, то је овај сад 
опет УЈедиљени Ја Ш> ЈИ ће оокушати да m>бernre! - м;н. 
слио ·сам као што се затВЗiрЭ.ју очи кад се први 
nут пуца. 

А то није имало смисла. Ја nилотирам! - увре· 
~~· Инструктор седи nозади, иезн;шю где, су· 

Сnроводник отвори wво nесковите св.оје мачор· 
ске очи. (К~ ли су рефлекси у таквих Zt>уди?) · 
. - Che с е. - npoмpМZt>a, и тад се магновено још 
Једном аве врло оДЛ!уЧНО П<Ј~Меша, фoreZt>a и nлатно 
~едок rи Коста. ' 
• - Mi sento maJe! - Почне.м грчећн се да објаш· 
љава:м шта хоћу. - Vomiгe! - И био сам задово~оа:н 
уверlt>Ивошћу свога гАаса што је глумио бескичмени 
стр~ лоrораша којоr се усудио да, везан, i!:!рС>буди ro· 
СП(\Д,ИНЭ. :карабињерског каnорала, али ero, ВИШе не 
може да ~. мука .му је, nовраћаће, а ю ће све 
оно IJ?C~e да очисти везаних .руку м како уоnште да 

У СВОЈОЈ снисходл>ИВОСТи себи юзволи да rосnодин 
ка~абиљерски юuюрале седи у смраду porchecie 
ЮОЈУ ћу.немшrоmю начинити овако болестан. 

0 
ЗноЈIЮ сам се, али од ст,ра>:а да ме не nрозре. 

. чи <:Ју ми биле сузие, глас· стегнут :у мидер, rрло 
~ ста.ву 11Шр!Ю, а11ЈИ као на коленима. Последља је то 
ила "":'ara. У nаници. Други ооорабињер, млад и дуr, 

хр.као Је на !КЛЈУ"11И n:p~. Није хита;р! - одгово
рим са закашњењем. Песковите очи не IМО!ра имати 
мачюр, К:Ю. шrо ни :'ав не сМорЗ ооти храбар .. 

- V1gliaccol На1 pa:ura!- npoo.q>Мlt>a IПрОСеди ка· 
ила<р и прострели ме, оањив, бркатим мачораким очима 
приту11>ених угарака у зениц..ма, а11ЈИ оюто:времено 

с гаћењ~\< и мрзовомщ извади КZ~>уч из џела ;и от" 
.ктуча ми ланце с .ногу и руку. Чшшо је то :,>.рста 
спреmню, мада су му nрсти били још У"'РНУЛИ. У ход
нику ме заустави. Застао оом м ћутаю да га не раса· 
ним сасвњ\<. А он се сигурно nитао ii!.Иje лм бoZt>e да 
Ш1аК nробуди ·МЛадОГ ·КОЛегу. 

- Aspetta! - рече, али ја се савијем као у грчу, 
ставим руку на уста и nоведем .се напред. Он ме не 
IIIYCТI_<, nоће за МI!Юм забоР!'""'Вши зашто је застао, и ја 
савиЈен лродужrњм тетураЈући се да ra одвлач.им што 
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да~ое од куnеа ка нужн.ику што се НалазiЮ та.мt<> негде 
у пра;вцу юретања воза, чији су точкови ове СIЮрије 
шюргута.ли преко СIЮјшща. Поrледам Х'ИТрО :юроз про
зор: неке светлости - ОК)!!КЭ.. Зуби .ми се С'I'ИОНУ· До
бро! -помислим. И утом нагло тргнем леl>а, одёкочим, 
осА;ободНМ се отежале карабињерове руке на деоном 
рамену, ОI<реИем се и у окре11' га ударим из све сна;ге 
у браду, у меко, у rрл.о што се заrрцну, ал:и не дајући 
му времена да ~mЈЮНе, ударим ra подив.ъалом носом 
још јемюм исоод трбуха, =ет у нешто Il!оисюаво као 
сК!РIОбио тесrо, и отвараћ':ћи врата iКрај коЈих. сам се 
вeli налазио, 01Па3ИМ КраЈем ока iКаiКО се МОЈ чувар 
претi!!ОЈЖО ry наr л.о испражњену врећу што се руши, 
но :и:окrочим у правцу кретаља, не дочекаmЈ.Ш да ви

дим њеrов пад. Учинило ми се: мост! И вик:нем то 
слеЬен од непредвиЬене могућиасти да се сад, кад је 
главно свршено, - удавнм, онесвес11ИМ, разбијем о 
rвоздене траверзе. Алiн то не nотраја ии колико ми 
је mребало да се одбацим са степен.ика ВШ'она у .мрак. 

У паду сам, о11ВОренЈИХ очију, iИ3Г0Ј1101Р'И0 мир!Ю, 
као да сам се то шютавно да !КЛадим с незнани.м 
Коотом јО!Ш npe скока у слободу: о:к,укаl не rt.WCTI 

У нстн .мах, одозю, ry табане ме расnали храпа:ва 
прак.ъача зем1ое iПЈЮЖете ~и тај ме бол до 
мозга, заједно с вриоком што 11111q>Ш1iНУ неl'де дубокD 
неопретЖ!IМ к.очннцаљш, подухвати целог И залепи о 
тврдо, И истовремено повуче уназад за кнчму, која као 
да доби грбу с ,!iр!ШСОIМ. 

Држећи ме одједном: за ту ,!iрШКУ драЈ!'оценоr 
ћупа nуног злата у rкоји ми се леЬа претВОiрила, ц.и>М
нуља ме та юао рука тако непријате.ъскн див1ое да 
сам зна:о: за ручку ме 1'УI>ом шаком вуче туl>а 3еМ/оа. 
И у часу •кад rса:м то страаiШЮ тл.о дотакао и већ у 
мисл.нма потрчао, 1КЛИ тек што сам хтео да :потрчим 

за ВОЭО<М, неюи :ме .неми- C'IIOjl 'ИЗВiИ у :юуку, .ишчаши 
ra ОКО!рО, na поqрнем, у.щрим ВИЛIIЩОМ о тврди уюус 
. юат.рана npiCJI!11iНII" мирооом формалина - само да се 
не онесвестtИ!М! . 

Али пратио сам се, бисrар све време, КаiКО се 
котрА>Э.М НИЗ iНаiСiИП, жарим коnривом:, су 1оам у ХАадиО 
и житко блато барице, ,АјИЖем изубија.н, ошамућен, 
али срећан, жив, слободан, мада коначно немОћан 
да изме:ним ишта у редоследу доrаi>ЭЈја за време пада 
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и .котрмиьа. Било је већ ове иза мене •.. И х.ор!ИЗОIП 
коме сам трчао у сусрет. 

Трчоо сам му !НЗ све снаге. Г лаоови и кораци, на
срнуАIИ ипак сувише брзо за мном, дуrо нису с.к.ра
ћивали заштнтни појас мрака измеl>у нас. МеЈЂИ јесу: 
реЖ&\iИ cry, оустизал.и ме, nретнцали и губили се, сле
пи, продуженим, брзим њущкама пуштеннм с ланца. 
Брсну А1И би nреда м.ном неrоу rранчицу што би ме 
оrребла у паду, севнули л.уmпо кроз мрак, 11'· тамо, 
деано-лево '!:IрЗСНули, синул.и, одзујал.и слеnи и зrас
нуля, астав~оајућн за собОIМ у ваздуху мирис наrоре
мж у обланли авеж.иi!е што се оа:стојала од onope 
и сладуњаве пустоши боје оnаоностн ·Кроз К'Dју сам 
трчоо невидыш, ал.и и ове обилннјег зноја шщ је сна
жно МИЈЈIИСЗ:О и.нфицирајући заштитни' уrкус тЭЈМе око 
мене непри,ЈаТ!НОIМ, издаЈН.Ј!ЧК.ОМ воњави!ЮМ. Она би 
rме и одала да оу пустнл.и праве nce вучјаке да ме 
rоне. 

ЈУЈриЈМ. НЭЈбреклих већ nлyl>al 
Душник ми сав И3р1Ибан арећицама песrка пре

творенЈИм у челиЧЈНе pa.umel 
У ЧЖУ сам се СI!ЮТИЦЗIО више rny;ra преко .неког 

камењц, дuчек.ивоо се на длаiНОВе шrо би забридели 

(бол је ЗВОНIIIО буДИА~ШЩИМа) и тако СПЗ1СавЗ10 озледа 
од свега сад БаЖЈШiја :юолена, одмах се дизао као 
O!Ipii'Нтea> са старта и продуЖЭЈВЭЈО nреко no~oa, где 
сам у два маха газию nл.итке неке црне воде. 

А11.и уrом сам се дохватио Ш'\'IМОКе стаб.ювине: 
ryore, дубоке, :влажне, безбедне, тоПле од гњи!оеi!ЬЭ. 
мрклијнх од ноћн, пуне уnлашеннх аова чије су очи 
биле фосфорНiИ бројчаiН!ЩИ сатова у јувелнроким нз
л.о:mма за те noynrra:пнe таме општеr кра~N<Юг OIJIOja. 

Шума! Чинила м.и се сва од немириса мшеиих. 
мањерrк!И н ова од :ми;риса ЈОран.tо!НВИХ снтнх оањmю
ку.курузних и јечмених, лепших сад ~ кад' сам шу
Il!оИкаВИ хлебац ДОЗИВЭЈО у МЗШ11У, одаојен од КМЈСја 
ЖИIЏ1Ма и карау лама • 

ми нисам застајао, nродужЭЈВЭЈО сам м rрабим. 
Дотле сам ·био без правих мисАIИ: само jeAIIO rрче

вито кретаље кроз разбијене САЈИКОвнице; али сад 
'?"М се већ обазнроо реrнструјућн :неаутоматсrки: то 
Је громом оборена буква, грм леоке; орга...изовао сам 
се већ и, CIOOipo потпуно овестан, при.мао оријента-
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wюне yrn:cкe који су, уза сву критичнос:r, још б!Llli 
охrrерећени и :rюНе<ШМ изли:ш.ни.м т;ренуm«>, мирио<>!-' 
љубичица, ,рецимо, ш.и mnpam. Правик> саrм с:ве~Не 
закључке, без nамоћн.их глагола: Оnет !Ш10 у ров.. е 
у ров! СкАад- тю. 

Искакао IЈ!С>СРћући, заrревао се, . 
Сад је у реду,. али ја трЧ!Џ.t iИ у .ТIРКУ оо<щЊем. 

OПI'f ю. губим МЈОћ гов<>ра, или не, ЊИЈе то, не rубим 
МЈОћ говора саме то речи rисnадају из. џе111а мене, н~. 
из мене ~r сад излаЗе каю неке .. беле, бобича~е 
рет.m:, од с.аџуњ:и:це, t?ез везе_ речи, IO'I'DВ~ ст.:ихqва, 
узречнца, nОСАОвнца и ћаво нека :н.оои тщ !СtЩен зем· 
ље несрбuiе неразбије, та три сви. рача у црн. ом пла
шту су сеоdм бињuшах на мујезину с. вит~еоz мина
рета из zрмена вели~еоzа. Ко је то? Миле не!Си Пotk 
јорданов? HeiCo друzи? Онај што. трипу; ~еао >:Р~пут 
тридесет it три црна zаврана заzра!Ста и пр~нl. к~ 
друzи? Онај трећи? Овај IС/Щен земље несрбще. 0!!41 
седми? Те земље, те неземље IСојом бе:пси.мнеразбщен. 

И ool'f. Од nочетка. У трку 110 ИЗЮВО!РЊМ у себи, 
по страни од себе. Ctwp<> нзва;н. Ј а rиначе С'11ИХ0Ве ~е 
пра.вим и не знам. Не волщ.<. Н.еразу~ММ. !!ВИ МIИОдувеаt. 
То СЭiМ1И себи, :дакле, 01НИ неки би,вши ћаr1и ille<К!Oil' 
страхобн. ог разреда, ваљда, казуј.у. те ~чи.· ,изговара; 
jyliн их иза;вреле из дрвених заборава у. IМ6!liИ·. краЈ 
некоr валова, не, nојила,. не, црноr буна1ра ~ ак~ 
pena штю :риrају тамја;н воштЗних nСiОВКiИ с _:к.олца 
и бљују муrк. И све ме то бесмислен:о заnљуаюуЈе сво
јим зrрушалим, другим, пресељfiНЊМ смислом .вai!l. сва: 
IООДIIЮВНОI' эначења, нечим~ломЕ:Ч'еним авака:ко, н~ 
ним m:mлашћеНИIМ, а одваЈI<аАа приони.м, тол.ик,о цр!И· 
они~ да ми се подсмева, ша.ли са МЈRОМ. м виче: »~, 
Dиха, КЛИП'Iето!.« МрмЈDа: »Би, ћи, паучи'НО« и п~нав~а: 
Три свирача у црном плашту у седам бињишах. и 
клелеће воденицЭЈМа nод ПрiОЗо:рiИМа Дома сестара ми, 
лосрдницах, алИ и то је мртво. генитивно ах сада 
.живо, с.ил.овиrо и праСШIЭ. се као сачма :неке далеке 
еКС!IЛОЗIИје шrо nочиње nюд мостом на ком се у маг
новељу <IЈХ>ПИЊу Oi!le две неодлучне тЗiНКете, дижу 
се. оюрећу '1' зраку који их nреврће и, заnа.А>ене, хлади 
вијарн;ом ауrкњом ,~~ИМа и fial<;pИВO разнюаи с· мото
циклис.ти.ма iИ целом конструкцијом зЭЈIЮдбулом fС!д 
nлЭIМена, <na у луrку rорvћем и црвеном cтpiOIВiiiDY~e 
све ro у бес.wисао :ре.ке дубоко доле, радосне као Ја 
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сад АРК мећем даЫ<Ну иэмећу rонил.аца и себе, весе
лог ynpкQC јеткој ro:pЧi!UtИ јед;ноrодишње малакса
лости што ми, светећи се, сад напаю. оотовремено бу
бреге, листове, слезину, грудИ, јетру и врат. УМЈОран 
nребрзо. 

Али трчим. још увек, iИ!\1(10 се iНIИШТа вшnе не чује, 
ни вика, ни кораци, нrи nуцљи. Само оне .Моје. ћачке, 
Лrn<'l{jyћe, бесiМислене речи на:д мраком. 

Пред зору, nраво из шуме, дахт..., и ошамућеi!!, 
осетим туцаник, и дсж. се тај нови nою.так преносио 
nperoo ум.о;рних још веза ж.иваца у свест, ја сх.ватим 
и nогледам - бiИо је ТО већ асфалт од :к.ојег се iИ цо· 
кула СIМеста лецну, али ·касно. Већ сам био мећу густо 
збијен!ИМ :юућама ~. варошице ли, села? И np;ao 
шrо !ЮМИСЛ.ИХ обич!mм rлаоом као: добарданкакоси
ШТЗiј)адИШ- биле су 11рИ речи iИ две тачке без повр·. 
ШНIНе: О~еу~еа. Ван с•анице. 

Али nојМiИМ на шта се то ОД!ЮСИЛО тек кад ус· 
ПОРИIМ и уденем у црву улицу лево, где се <>АМЗХ ско

ро сударих с два неnозната кз,рабињера, iКОјн су раrвс 
нодушно на изглед корача.ш IqЈ1Щ11МЭ. два yюnopei!!a 

метронома. 

Ипак не nожур<ИЈМ. За.вучем са,мо руку у џел. Ко
ста би их ножем да му nрнћу. Нисам га :имао. Само 
једа;н эашиљени ·КЗЈМен налик на нож покуnыт не 
внам I<aA, али уз nут. Нити 5и оад осећао ту разrол.и
ћену језу низ К!ИЧМу. (ОчеК<Ивао сам, nродужујући 
zоораке, оно њино: •Alt!« у лећа. Коста не би. Ишао 
би МИј)IНiИје.) · 

СмiИрмм се! 
Поћем мирно. Дали су ми .и времеi!!а. Срећом 

RИКЈО се од њих -не арати, не nозва ме. М!ира!н- с м.ща, 
нечујНID :разроrачених, најежених лећа, замакнем за 
угао .. И ж знам више јесам ли јед!ЮМ или дваnут 
окренуо лево, десно, уморЗi!! сам бою, малаксао. Иако 
сам у логору nравно сваког дана сатима гнмнастику 

да се од:ржим у форми (за нестварио irрисну могућ
НЈОСТ бекства), 5ио 0З1М саЈСВ:ИМ ИСЦрiПеiИ кад сам КАО· 
нуо пред јеДНИIМ nрагом. Само да nредахнем, рвзуме 
се, мало .А;! опустим мишиће,. обездах.тале, пре iНО што 
крен:ем даље. Камо? Слободи коју сам сањао тољи.ко 
~~ T!IIКO наnамет знао? Смрти можда? Не ЗIНЗМ. Ноћ 
Је А<ЈiК,З.ЭаЛа да ·се смрти МЮiј)а nобећи и слободи може 
стићiИ. Само ннсаrм знао хоћу ли cmзam и даље њој. 
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Био сам уверен да би КDСТа уме,о. Па што не бих и ја, 
исm он? Добро је, уједем се- N>КЛе М~:>rу. Мешта:ни 
спавају, дабоме. Али ·И IIOI'И'I"YTИ у бetro"!'Y бо1ое је "'? 
дати се жив у руке научеие да стре!оаЈУ ~не. По
r.и.нути ако је - одвезаних бар руку. Тако би ..: КDСТа 
сад, да није, као и Ја.нко, блаrоврем<>НIО o:ю6eraD из 
камЈ~ЮНа. Седео сам осећајући се иnак све неодлуч
нији, начул.ених лећа IНЭ.СМ>ЊеНIНХ :на врата. 

Нисам сrнгао ни дваnут да узме:м ваздуха :кад су 
врата 1ИЗЭ. мене :rш<!риnнула и ја се уз трзај окренуо; 
један сасвим сiш а:ли кpern!IК човек као да :није завр
шио !IOIКper што ra је camro ;раскреченог нам мном. 
Откочим у мисл.има револвер који :нш:ам имао. Зате
ченом неочекнваН<>Ш1\:у 1М01' nрисуства у покреtу, чо
веку је висила сад рутка што се .млоха.во била пру

. жнла оо нов.нне :на nрагу (сад !НХ тек пр<ИЈМеmм:). Уко
ченији од :мене већ nамере!Юг ветром који !МИ је 
наднiМ<IО :пете · (·да. ли да га онеовесm!М и добијем у 
времену), он ме :мерио ji>;\JIIВIМ Неn;рилич;!Ю с.ветли:м, 
а озбвА,нв::м поrледам. И ја њега Сll'ИСНутих зешща 
н че~оуаm. Савлада.ћу га незгодним ударцем, ако ме 
и не НЭ~IЩДНе. Подrојен је, глнбав, мека:н. Само OIIO!oa 
делује креnко. Диэао сам .се с мукам, VI1P"YO. 

- Chi s.iete?- <ј/ПИТа ме просто, р31д<>З11111ЛЮ. 
- Un soldatol - одтоворим преуморЗIН да се се-

тим бо!оеr. 
- Entrate pure! У!>ите! ИзГледате ja!IW уморни. 

Јесте ли 11рчади? 
Не чекај:ућ.и да при.оТЗIНем, ухваm ме чврсто под 

М!Ш!!I<у, снажније но што .сам nретпостав!оаО, повуче 
ме н СIКоро '\"Неое преко два КЗ!Мена стеnеника у :ЈООд

ник, ме јако гл!\:дНо ЭЭЈМИрiИса на хлебио тесто. Не nу
штај<ућ.и ме, 3а'!1ВОЈ?IИ ногом врата щ:>оИАРЖавајуliи ме 
сад десном рукам, чију сам м.ишиliаtвост oceliao. ·кроз 
ње1101В0 и авоје одемз, ,Aipyroм окрену двапi\'.Т оqюман 
ковани КЈоуч с иэрезуцка!ЮМ nетицом .. , 

- Овамо! - рече н наомеши се. - Сад смо 
СИI1)11?НiИ. 

Из n;редсоб1оа ме одвуче .о;рвењи.м шкр.ипавим сте
nеницЭ!Ма iИЭ. спрат, .уведе у собу лренатрnЗIНу мирно
дапско женским иэлишностима, али собу ведру, чи
С1у, без !МilipИCQ упр<Кос светлој ВiИтр1ИНН с BaзiWa, та
њирима и старим фотшрафијама на ЗiИАУ лево, лепе
ВЗЈСТD укуцан.им !Юред Ј!!СliИФ!РЗIНе ДИIПАОМе пекарског 
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мајстора у белом брезовом раму изнад rитЗЈре и аiООр
доона на nолиЧВЦЈИ .. ~~сао сам и да1ое лрео
СТаАОМ брзином ОЧИЈу, Једино ЈОШ неуо.щреиих: нз.на.д 
'!'итрине - олеrрафиЈа: море, две барке, Везув с nер
Јаницом; Ахеронова барка с мртвим душама без 
Чичикова; nреда мном - сто са чипкастим столња
кам, столице с наслоном од коже; :у /'о1НУ - КЗ1Набе 
n~ено вишњевим ршюом с ущ<а1НИМ цвећ.е:м, све
Т~ЈИМ од оонове; два ·I!pOЭQpa с :кретiОИСIКИМ эавесама 
( ЈеАЗIН од Њ!НХ ДОIЮЛа за.клоњен ~реденцом од .кав
каског ораха). (Зашто? Увре,.щм се.) На оолици за 
књиге "~ ШI«>~о>ка, оува морска звезда. Значи, 
У к~ сам ЈеднDI' диrнliкоr белопарића за црне да
нове, JeдRQr усе.;насе, О!Круженоr чистуНЈЩЗЈМа, jeдRQr 
'ИЗ вечне мa.юrpal>aliiOКe интериационале жив~оења по 
СваЈКу це~. Кад бих ту :моrао остаm до мрака ... 

Хте.о Је да ме 110а114И на столицу; ле!>има бих био 
окренут прозорима. 

-Ко сте ·ВIИ заnраво? · 
- К~ем вам, юјi!Ш<К! - О!КреRем му се. - Идем 

ОЈа oдoyci!IIO. 

- Раrзумем. Јесте ли из овоr краја? 
- Не. Из Калабрије. 
- Ка.лабрнје?- зачу.4iИ се.- СИротиња. Из ког 

сте то места? 

- Косенц'!-1 - рекнем једно :место које сам чуо 
да тамо постОЈИ. - Што nитате? - нехоmце ·сам се 
намЈј>IUЩО. ' 

- ~ца? - не одговори ми дамаl!ин на I!IИта
ње, !Нето н;>АЈед!fом. КВЈо з~ен. прошаnта: _ Родно 
место МОЈе МRЈке. детињс.тво сам провео тамо!_ за
СТЗIНе, ~збиыi се: - Косенца. Г де стањујеrе? 

- "'!3У цр<КВе! - nроrутам Il!оувачку. 
- КоЈе цркве. Има !НХ :пуно, · . 
- Црхве светог А.нчтнаl - рекне:м брзо, :меоnо да 

устанем, нзи!>ем, треснем ·враТЈ!!Ма за ообом. 
-ПOвerror Airnyцa? ЗашТо не седнете? Се,4ЈИТе. Се

дите. оследњи оам пут био у Косенци щюшлоr лета. 
Је ли црква оветог Анту.на она RОва, близу rроб~оа? · 

- Да! - и ооет ми се веће саставиле nод пеnе
лом и Ш!о]!'НКQМ. 

. - БоЖе, како су је брзо эцршилн! 
- Побожни смо ми тамю доле! - .морао сам 

нешто да кажем. · 
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- Да врло. Сиротиља, па неука. Senca ФStrozzi-
one! Имате nраво. . . 

Помогне !МИ ,~<а седнем на IКЗIНабе, па се и сам 
с:пусг.и на стомщу коју ноrом прима че себи. ... . 

- Чудно! - уздахну. - ЧуАНо! Из Косенце. А Ја 
сам rюмислио ...а сте Истра.нин !ИЛИ .далматина.ц. Не 
знЗ!М зашто. Али, ето, пом.ис:МЮ ,cal\f. 

Гледао ме је. И ја њега. У очи. . 
- Ја? - зачудим се врло. - Сач.уваЈ боже. За-

што из Далмације баш? . · 
- Не з:нам. Вал, ...а IIIO rовору. Одиста, не говорите 

rкао јужњ.щи, то се од."ах осе11И. 
-Ви сте и:суЋIШ!е раюэнали, гооnоди.не. Јесте 

ли iНСАедiНИЈК? 
-Не! Пекар! 
Дома!Uiн је то рекао с 0Ј01Ю00М који га . нагло 

усnрави на сто,шци и о.ь;мах наамеја. Пк>дам:ех Је yrr.y
TIIO, каида, самом себи. Да се .н:ије насмејао, nла:н.уо 
бих ја, ударио га, изишао. . 

- А знате ли шта сам још !!l'СЈIМИСЛИО Ч111М . сам 
naJC угледао доле, на nрагу?- настЭIВIИ д~аћин с :и;з· 
весним хумором. - Помnслио сам: Г ле, Је.><а<Н КОЈИ 
је побегао из за.твора или лоrора. И одмах сам од
"учио ·.><а вам !IЮМОГнем. Странац аге ту, а 1ьуди су 
•так бpafia. Не нмазите ли? 

Па добро, ово не ангажује: ~ешим се. Хтеднем 
да се НЗОМепЈIИМ. Али iНИQаМ yareo. И~. 

-Сигурно. Сви су наrtредиИ ~ьу...н браћа. 
- Ал;и. ви сте много уморни? Рекао бих да нисте 

толике IН.Оћи сnавали. 
Три! - nребрQјим у себи, али рекнем: 
- Јесам. Са1м.о Rрло сммо опава.м. Нека болест, 

ва~ь...а. 

-И ГЛаАН!И сте, кладим се. НИсте ли? 
- Врло ммо. Вечерао сам. Али и са1МИ знате: 

слабо Xl"""e no I<аСа~рНЗМа. 
- А у<НИфор;му сте, зем1ьаче :моје :мајке, сюшгу ли 

и заменили цивилним т,ра~оама? Драrа вам је рата? 
Имате nраво. И ја сам седасмнаесте аклО!ПИIО !МИр за 
соој рачун. Није !МИ се више ратова.ло. Bruta cosa 
la guerra. 
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Нека тече Вода низ Мораву. НIИШТа, ми не може. 

- Brutissdma! __;_ рек.ием. 

- А овога пута још RИШе се света мучи и с:r.рщда 
сам10 због двојiИЦе лудака. 

Ја Щ>ОМРМЈьаМ иешrо IИЗ:МеЬу чуDења и неодо-
бразања. . 

- Разумем! Разумем! Ја сам мислио да сте Да.л
ма'!"ИIRац. Ка1К0 је тамо? 

- Нисам Да<\Мащша.ц. Зашrо tnре'Г[Ю!СГ8!11ате 
све једно и исто? . 

- Хоћу да ·Rа:м помоmесм. КаiКО. је .тамо? Рат? 
Ваво га знао шта CIЋapi«> хоће. · 
- La guerra, sdgnorel - рек.ием 11!П1Ш{ неодреЬ~. 
- Bruta cosa. · 
- Bщt.issia:џa. 
- Убијање, убијање, а чему, а зашто? 
УЈ<Ватим iК0р81К с његовисм начшюм .м,ишЈьења. 

Сви .ОЈШ, ваlDда, говоре та.юо. 
- Убијамо. Убијају. CтpeloOIIМO сто њих:ових за 

je,AiiiOI" нашег. ОНIИ :~ЩСМ врате хw.аду за сто. И нема 
краја. 

- Чуо оасм већ за те суровосmи. Дива1ь свет? 
- Свет I<.ao и ми. Два ока, једна уста. Он!и бар 

браtНе своју отаџбину. Рат, rоаnодине. 
- Bruta cosa! 
- Brutiss.ima. 
Нисам се шшк давао, ба.р -не више iiiO w:ro је 

требмо, говорио сам :као Талијан Тали.јшн;у. А<1.и он 
nоче mx.o, одједиом П011ЮВ0 иеугОДЗЈН: . 

- СлушаЈте, МАаДИ!!у •••• , .. 
Узбуђених руку устщде и ооrледа ме својим с.та

ложеним. очима (лако је биm :м;и;ран :ка.д не тоне), 
над кој1И1Мв. се iд1ИЭаЛ0 безбрижж> чело иебеDунца, 
.жругло, :као и његови !Меки оораэи, отежали IОД 
година. Дц 1ЩСаiМ nоrрешио? Руке су оМ1И стајале без 
nокрета, али наnете: једна -на. наслоиу ,АЈИВана, др:уrа 
на мом колену. Можда сам п,ре:герао? Можда ra на
ционално цовре,АЈИО. Онда се он насмеши лаЈКО. 
~ Шта је? - рекнем и \АIИГНем се. - Хтели cre 

нешто? 
- Va bene! Не :морате ми JI!IIШ'Гa рећи, али до

ручковати треба у сваком: с"Учају. Моја је жена већ 
СИq>р!Н.О уюmла. Рећи ћу јој да вам сцреми нешто 
Xpat!i.lDИВO. 

И ~tеши се још једном, сад неувер~ьиво, учи
ни :ми се. 
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· Алм. био сам в~:ћ тол.ш«> уморан да се !Н<: ~ 
зашто :ми се <уЧИНИЮ неувермmим: њеrов оомех. На
јеДНЈО(М ае овака лоша nрет!1100Тавка сама. од себе 
искмучи у мени. И Косrи би бiШ> тако да Је .:на .мом 
месту. И ја бmt био будан и· ~ФЛ>е, и :неповерЈ.о.ИВ, да 
је сем мене би.\о још Неi<ЈОГ у соби. АМ1 <:&м сам, 
и чему OIIIJ"'ЗЗНOCТ кад .се ник.о у мени нема чега да 
боји. Н= АРУ"'" ме обузело, нешто rод све.-а преш
није без одговора: - ·Јеса<М ш, засут ауrо:вакцино:м 
исцрп.~оеносm, нестао у сан седећн заювоћен креnl<ИМ 
талаон.ма, 1НЛИ шта? Не знам. Биће да сам i!IOТ<JIIfyo 
низ неки црни >rоДНЈИК, неоцружен, осећајућн тек сад 
пуну изло111А>еност ~нуmх Мllliшdla, изудара. • 
ноr тела пос.л.е ·Ьtrol(a m ·брЗОГ МИА.а!НСКQГ .воза, rистеr
нуте члаЈНке, исгруцкану изнутрицу, nлућа још пуна 
tоуте .мравље r:кисеА~ИНе, контузована, заnт.ивена и не
ОП<Јidобна да МIЩ>НIОУiАiИШУ овај чисти 111 процеЬенн, сав 
СШШ<И вазд'УХ собе. А ја? Ја све тrо з:нам, rосећам 
можда да све то 311Ш!М, 1ИЛ1И се сећа<М некm ко би 
могао и . ·дРУГО да ЗIНа, али аве м.и' је савршено све
'једНЈО; ·каО да НiИ ја 'lliИC""'f 'ВШIIе дужан да брШИf;М 
себе. Дужан? Не.· Друго Је· то, не дужност. То Је 
нешто С8М10 од себе . • . Или пшnта . . • · 

O.,lijeДIIOIМ се леnнем и днmем као избачен не
чујiНЈСIIМ н онажноы опруrом «роз уску цев. Ослушнем 
пре iiiO што погледам: Свет.лосr је !Юбелела у мећу'вре
мен;у. Обазрем ·се. Ослушнем оnет. iНишта. Кренем 
немираiН ка стаклу за креrоном, поrледам на улицу: 
пролазе жене са цекерiНМа као у · немюом филму. 
Нисам inриметио да ли ·кућа ;има телефоо. УЗIНеми
рим се. Врућ ·rод неiСIНа: поrледа!М OI!Ieт кроз I!IJ?OOOP· 
l'Шrtдe телефонсl<iог iВIOA"· Заiк.ьучим nребрзо и. за 
умор: »Нема!« Поће~{ враm.ма, iСЈ~дјЈеЗ~НО ·их iO'дiiii<piН· 
нем - · 'ТiИШИi!lа. Осrавим нх так<>; И m>)!!.урнм про
зору на двориште: пусто; један 6aiipeм у с,редiИНИ: 
у АНУ насла.-анн IПiрЗЗНИ сандуnн; закz"учана врата 
мата.ци;на. Ва.ьда с:к..щдиште брашна. Утом од93д0 •• · 

... Одоздо зачујем м.иоге и брзе кораке iООIНИЛаца. 
Не МЈИСЛећн, ОТВОiјЈИМ nрозор, nребацям l!Юry дижућн 
је,· те:wку, . обема .рукама юю nротезу лишену онаrе. 
Али доnкан. Врата се <>ТЈЩ)ају гурнута :као lflYШlOOIМ, 
НЈО ја прво ви.дим алmы<а сребро. пrослужавника, пре
IЮЗIНајем меке, беле ·руке КОје га држе, i!ЮвлаЧИМ 
ОЖIИВедУ НОгу. 
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Не тако брзо. Видео је .сnушmње моје ЮЈ!Ге с про-
зора, но лице му је оинуло Q<!.Обровољено. ·· · 

- Nan а'Vег раша! - шалне стојећи у вратима.-
Niente! Noente! · 

Под :м:нш:юом м;у је виолина. У руци послужаmшк 
с огромннм белим хлеб<»!, дволитрењаком црноr 
ВИIН'Э., с два мирИШ!оаВО злат:на вреrе:на шго се преА.И

вЭЈју: сушене р!Нбе; я јQШ- веА.Ика nюља !МЛека што 
се мшш п;розрачно. В1И,41ЊМ опет, n:реQројава>.(укочен, 
не могу да IПOIIIOВIIiМ то у "себи, тамо rде немам оЧи ј'{. 

Домаћ:ин се најзад одлеw..ује од в.рата и за њим 
се прОбија младић у цивилу, OOWl тихо сину девојка 
и засга треперећи н ( су~дећн i!IO папучама) уће у тра' 
љавом шлафроку н домаћица, же:на уморна израза, 
јаiФ цриi11Х ВеАiИКНХ очију на лицу без бора, аЛи с 
nyнro ГЊ1ИА.ИХ мекота. Као маска од пресног теста. 
Ова nоследЉа затвара опрезно врата за Сdбо!м, као 
да је у бол.ници. У руци јој тавица од о:юс:иmелоr алу
МИНIИјума с два IПiрЖена јаја на око. 

Чекам стојећн крај ОТВО<реlЮГ nрозора, стшц!iем 
ВНАIИЦе што вшnе могу 111 затварам очи: за трен. 

- Или, можда, не пијете :м;леооо?- уnитга ДО<Маћица 
која то оnази а не схвати. - Одмах ћу вам обарити 
чаЈ од липе. Пра>ЮГ Н"'-'ЭiМО. Вruta cosa Ia ~егга! 

Шта им је? Доброта? Yomnтe, шта је то .доброlrа? 
Рм је. Доброта? lr>!zди су исцрi!IIоени; гладни. :Кона
чно •.. Свеједио. Нека је и отров, ум;рећу оит барем. 
Али се упитам: да ли би се Коста на мом месту 
nонаша10 према ЊН<Ма као . непријатељ према НеiПiрН· 
јатеlоИ'Ма, НЛ1И би као ја јео, 1!ПЮ н чекао да ДОIКучи 
шта су, пре !НО што се одлучи н све nостане неоrюзнво. 
Јер, добро, овај човек може да буде једа!Н rод 011ЈНХ 
МИАIИОН н no Грамшијевнх гласача. Пријап-ељ? Што 
да не? А а..о ипак Лаmн изда? Зашто би? !Dуди щ 
браћа. Сам је то рекао. 

Поrледам их: четворо. А ја diм. 
- СедН!НТе! СедНIИТе! - рече .домаћнн. -Мора да 

сте jaiКIO изгладнели. 
Стид који осетнм одмах уклоним. Не смешкати 

се! - вtтснем КостО<М у себи. АА.И седнем. Ипак, добро 
је што нису сви ВН!дели м сам оокораЧ!IЮ прозор. 
Увредили би се. Стар111, који :ме је видео, ћутаће као 
саучеснн.к. Мора. Он то досад н јесте. Зашто да не? 
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Рек.аю је nрВiИ м је рат nогана ствар и м су ствари 
браћа, не, !DY'I')ll. м су браћа: ствари се не IOkiY из-
меЬv ;:ебе. . . ,. __ 

ћривучем nослужавиик; још не иастав!оаЈУuи .~ 
једем. ДомаћиiН је зЭIПIО'рИО nрозор; КAaJ11l<'W се. 

- Због сусем! - рече и nопра;ви :креrооrоку за-

весу. ........ . есу 
- Cгettlni! - промрм!Dа аин гледаЈу~ .У зав • 

- Итал<> !МИ је СИI!Юћ <!р!И'ЩО м. их щари Јарац већ 
од цре месец дана све no кући тt~ра М пре!<Ш!\У ру
чак у trодне; 'СТОјећи м 'саЈСлушаЈу ове оне крваве 
лаоки mje Врховни штаб серВiИра у ДВЗiН~ест. Каже: 
МИIНестру увек ХАа:АIИУ nоорчу. Да се IIIOO!DYJeшl 

- Због гостију! - уздахие к1Щ> и хрицие рРЗе 
конфету са·бадемам. . 

- Не.' Ј арац !ИХ тера м устану и rкад су саiСВ1Ш 
сами. У најnороtдИЧ!ВИјем кp\'IIY·. Cretti.ndl • 

- ДосеtDеници! - i!<аЖе IМЭ.Ј<Юi. - С!ЩИМ<Ја.нди. 
- Сицил.ија! - 0И1И ћ~ npКOCiliO, .и удари у I:'IИТIЩУ 

коју је узео кад и девоЈка х~ m дуn.шће. 
- Д!!mна зeмtDal Ј ест е ли били тамо? . 

Ја сам, уnр:юос у;мору, брзо nojeo јаја с ХА~ и 
бацио се на рибу. Ко зна .кад ћу опет ове то Jeam:? 
Жеm ми наточи чашу вина: 

- Али nрво IЮПИјте JМAeiCIO? 
Iloчex м га пијем. 011КаА нисам! ГутtDај по ryт

tDaj оног сада доброг мас.но:г матерИ!НСКОГ укуса ви
мена и дивио смра,4;Не стаје. Пре ra зе .бих IliИO ни 
за лек! ПоЛМ<о, с уживаљем, сада, после лоrорапп<е 
мииесч>е. Домаћин к.лш.ш<у главом сииу и кћери.
Uno, duo, trel - рече rлаоно и .луnиу триnут НЈОГОМ 
о IIJIOД. 

Шm то хоће?- .уmпам се mкострешеи ROA due. 
Али у исти мах се iiiOI<ajeм: мам< ор:кещар зас.вирз. 
НеiОИ шлаrер, шта ли? Амi ја тоЛИI<О месеци већ 
ниса.м чуо :виомm<у; гитару, ни nлачиу xapo.roнm<y 
м СЗЈМ, нарочито ·Кад кћер nоче м nевуши реЧiИ о 
!Dуб:ши што не може м се yrorm у таласима :юосе, 
nрестао да једем: 

- Mangia.te pure! - шаnну домаћица, која није 
скидала nоrлем са мене, мотрећи шта ми се више 
доnа>да од iП'ОНућеiЮГ - шта мање. 

- Xoliere ли још рибе? или оира можм? 
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Ја Ьа.м rлемо у ~· оваА девојке кој!!, је nе
вала рзавлачећ.и xapo.!OIFI'iИI( с неким болећивим из, 
разом на лицу зaмar!Dei!IOIМ одсутношћу, ·У тај овал 
утонуо у с;вежииу равнодушно :круnних, теiЏКНХ 
o~jry :к0је ме нису виделе и можда тиме IЮјачавале 
осећање недl!.rодносши ·Које ме, иЗмећу свега осталог, 
сnречавало м једем <ФЛИI<О -дреба упр:юос гладИ и 
rонило да више но 11!1КаД осетим колико са:м прtDаВ 
и 1З!ДЗ!Н у аореЬащ с њом:, чистОМ, далеком, отрано.м, 
неюбичном, тућом. Мш<.аР. :као мечка, мајмун. Па што 
ме не погледа. • 

- Mangia.te, mangia.te pure! 
- Ка.tФ м једем кад свирају? - nокажем 01001М · 

на њеног мужа :који је ,да1ВЗј0 знак кћери да n<»ЮВИ 
рефрен о коси у чијим се талЗЈОИМа :не може м 
yrorш tDубав .. 

Жеm се нак:меиш<: 
- Баш зато и овирзју. Зар не знате м музи.к'.l 

у :кафанама повећа.ва !Конзу;мац:иј.у за 18о/о? 
-Не! - зачу,А~ИМ се nрејако. · 
- Да, на~о је то утвр!;еоо. Хо!iете ли мало 

gorgonzzo!e? Писало је то ОНЈОМад у Corriere. 
Науi<а? Кгiква је то !Науос<а? 
Амi јео сам за 18% ВИiШе м бих сакрио трону

ТОСЛ', ·К'Ој,ој iНе бих, ОВЭЈКаi«>, оодлега:о· N1 саМ био мање 
у.морз:и. Тако 'I/IМOP'I>H ""' Коста не би остао равио
душаи. Или би? Cmypoo би. Јер он. је праВiИ ја, и~ 
ја, оеријОlС!И iiipOiИ3ВOД њеrа. Г д1!.А ме је у ствари про
шла. Али јео сам :неутомши.м још поихолошким 
апетитом лоrорш:ак.и:х очију. И јео забу.иом што би 
МИ!МОIИIIIЛа Косту, прот<>ТШЈа мене, кога не би бацила 
у очајање та бриж:на домаћица и цела породица 
што се СКуtЈ!Ила да сви.ра мени јер сам проrоњен, јер 
сам прооатио, јер Ита>\Ија - :неnотребно IШII1!Ry и на' 
ми:nну у паузи дОtма.ћин - није МусоАШЈИ. 

То оу IМЈИ, IИICmfНa, рекли :кад су јем> укл011!ИЛИ 
и, седећи сви OIКD стола, nочели да ми nостављају 
nита/Ња. На ОiОН'О.8У њих м.и није било тешко, ущ)КОС 
yм:Oiply, м се rуверим како сам без своје заслуге, нЭ.· 
слепо, наrазио на tDyдe <КОји о ситуацији на фронта
вима энаЈју више од мене 1И м је стари, у чаоу кад 
ме је угледао на nрагу своје куће, одмах био начи
сто м сам бегунац :нз .АЈОГора ( no зеленкасrом: бле
дищ мог затвореничкоr лица! рекао је) (по iМ!И1рИСЧ 
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глади и туrе IШО се још Ш!Rри од .мене! N>дtю је С!ИИ) 
и ста<р<И је помислио: - Ето nрил.ике м :урадим I!Ю
што IIOptiiOIIO и добро за ства.р савезнш<а народа IIIOje 
зем..ье и неrпријате..ьа љене владе! 

Ал1И оно што ме је ове време мукл.о а иеоДреЬеНIО 
ИIЈаЈК ..ьуmло, не, дражил.о, била је кћер, која јесте 
да је седела с нама за аrолом, али све време одоу'I'Н11, 
с изразом, •М!ИСЈ\ЈИО сам, жртве, ~е, а .м:QЖАЗ.. и 

пр;RЈI<рив'еие мржње. :Њ..Кад јој Н1КСа1М rycneo да ухва
тим оогАед, iНИ!КЭ.Д га НiИСЗ1М ос·етио на, себи, Ни онда 
~<а.д бих се изненада окренуо од оца ·ка . С111Щ' 1ИЛИ 
мајци и за1<ачио ак.ом њено лнце, mmepjli.c,тe рrуке 
на croлry, б";ЛУ бщэу n:рек,о rруди iКIOje ннсу таа<о 
ратюмерно Једриле. Ta.w се дише, убе!S:ивао сам се, 
кад је верен.иiК у Африци. ћ>дитеz..и и брат су више 
причали иеrо mrraли, упознајући .ме (непита.н!И, али 
ужурбЗ!IЮ као да хоће м се похвале) с приликама 
у меоту, с нерасnоложењем у зем..ьи, с причама вој
ника који долазе i!ЮСЛе преЛежаних ;рана на кратка 
од,суатва rиз ·l'lyoиje, Јуrослзв:Ије, Л!iбије, Албаiн:ије 
или Грчке. Имао сам yrn.caк да се У"'РКrују iiOO ће ми 
;рећи вшпе iПОДа'!"ЗIКа што ће МIОћи, 1\IOЖNil, да iКОр!ИСТе 
заједнЈИЧКој сад ствари. 

И ко зна колнко би т.рајмо .ro љихаво некако 
лично rувреЬено и пркосно причање nротив =твеие 
Зе:м.tое у рату, уз недо!КучиВD узн~ју.ћу ћутњу 
раВIНЈОдушне кћери mja је том разговору присус:rв;о
IВЭ.Аа као м је кажњена да слуша о.н.о што је не 
З!lllliИМЗ, да ме rизнеиадно опет брзи УМIОР не ()Qузе · 
СИАО!ВНОО И ЈНе iiOIL\aви. 

Изrл<W> да сам се срушио одједном са столнце 
и пао као мртав. Ничеr се не сећам. l(pcm се то 
ШШ<Зџ~. не би деаим>. Ни Костином друrу Мићи Ра-
нюви:ћу. . . 

А он:да, био је мрак, било је топло, i!ЈiрiИјатио, а 
предра'111!И старац запа..ьених очију шrо су живахно 
с:нетлуцале иза дебел.и:х ста.кала и чиниле . се уиезв~>
реие од зап;репашћења пред својом сопственом ви
довнтошћу астролога-аматера rоворио је АШ<~Ујући: 
•Шm сам ти рекао? Баа<rула је nогинуо меаrо тебе! 
И још ће двојица. Вщећеш. Још двојица.• Ал1И пре 
иеrо што сам сгиrаю да одговорим оа дужнњм nре

зиром, нешто одскочи, ја окренем ручнцу елек'I'рИЧ-
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( 
но г упа..ьача н мшmра111и :мюст, обасјаи огроМНIОIМ 
пламеном поњавом, задрхта и. јею.у. . , ..... 

Но тад се се.тиМ ообе н;). oцpil:ry, .~е, јела, 
IЈР!ИЧ&!Ю, кћерке одсуТIНiИХ очију. зЩф:о ·.о~?· 
- ушмrам q:> увреће!щ .. МОЖДа се'~о·В<'iлн q .ё>.i<ИМ 
Ита,юм ту, и :Можда нема ошког у Африци ИЛИ Ал
бан;ији. Брат је о Италу говорио са си;м,патија.ма. Она 
је .тад слушала nаж..ьивије ио расније. ~ с 'о,.\Рбра
вањем. Али а:к.о. """""' воли ИI:аловоr ·оца,, фашисrу? 
Што да и е? Лщrе девсј.~е ва.,: е \Власт 11( сТо пута се 
лакше за..ьубе у старије ~Мушкарце неrоли у Ј\МЗД~diе: 
премало бора им имају, премало· исК.усrва и нсiкне 
суровости. · · 

Било ми је ове ја10110 до mева поМешаноr с ту
ГОМ; Она, Да!КАе, воли фашис:rу. Откrуцалэ. ме н ја 
сам већ у ха.псу. Отуд тај сужњи мирис, тај :уски. 
простор, ;ниски ЗiИДОIВИ. 

Пружим rpryкy .увис: клиска, .глат;ка, .млака. плоча. 
То је ювод. Бочно - исrо метал. А лежим на душеку 
од вуие поставА>еио.м на решеткасте lliИitКe., Одиrием 
лежај: одиста метал:не шиnке, доста •rусте. 1\ошrиА>? 
# неће ж:ивоr да ме ... Било iМИ ·је убрзо неrиздр-
жz..иво вруће, За,гуiiiА>ИВО. Ваадухаl · · · · ' 

Почнем пуза'm и ускоро додирием yoi<a вратаtица, 
СН13.ЖНО !ИХ rу;рнем, ОТВоре Се: НОћ. АлЈИ МЗЊе Тамна 
од тrубе у којој сам био. Због tnp0301pa лево, и месеца 
који је; отечен и .мек, светлео nраво у простраиу 
прооrорију с великим иа11вама и ny.~to буради блаrих 
обЛ<И!ИЭ.; због те АИФузне, дващут Посредне свеТАОСти. 

Ниоа;м сmигао да извучем више· од половине' '!'ef<a 
из елек:rричне сушаре за макароне ( са;Д iМ1Н је јасно 
да сам у њој био, али КЗЈК9? зашто?,луциднЈОСт.је ту 
nрестајаЈЛа) :кад се тихо отворе врата и о,на,· се са
СВИIМ. прнродио ;юјави у исто.ј fieлoj блузн. qд. np<>
IЩ.IiНe свиле с ружичас:rим, светложутим и ре'UЮЗе

леним бобицама, у IIAaВOj ЗIIOI!UICТoj. сукљи оа широ
ким 011IаЛ1НИМ .ружичасm:м оорубо.м. на бооиiм ногама 
боје седефа н месеЧИI!iе имала је још увек iiiOТe ци
nеле без пете, !Меке каю рукавице, . :Неqујне. Ње.щ> 
СИ11На, .уака, ~ачна .глава гледада ме k 11ренутак
-два nаж..ьиво и Ја, ОА.Једном узбу!;еи, ОСе"!)ИМ .. више 
неrоли што nриметим да ау јој очи необично ве,шКе, 
nатетичне и ХИПН<У111«:аiНе до тужне бес;IЈiоiМОћНЮ~СТИ.док 
ме гледају без omopa како се извМ.Чи.М ИЗ Сушаре. 

39 



- Чула с::ш иа сте се nробудили! - уЬе и за
твори иечујiНD врата за ообом. 

да нема неtКОr иза врата?- хтео с::ш М помш:лим. 
АмЈ. Н!ИСам. Њеоо ·МЈИ је присуство одвлачило мисли. 
юуrаЈМО, ни у шта, •У пријатню неко rледање, д>«:ала 
је одсуm.о и није се смешила :ни сад, а Ш1ЗiК била 
је 6AIJI3Y. 

- Како сам ДОСЈПОО ОВЭIМIО? 
- Не знате ви .моје! ~ не .на<:~Меши се вазду-

IIIЭЈОI"О. - Отац је рекао да вас смесnшо овде, rде 
ником неће паСI'!И на nамет да вас IIЮТрЗЖИ. 

- Мене? - као зачуДИiМ се-

- Ва<:. 
-Зашто? 
- Па побегли сте !ИЗ АОГОра. Тата је !ИЗАЈ!З1110 У 

варош, чуо је. Зна да сте Словен и све. БоЈаО се 
мало иа :нисте неки ЛОI!IОВ. ЧY•AIIIO сте се држали. 
Зai!OOiliЧaнo. Сад је срећаи. И ма:ма. И брат. 

-С~ћан? · 
. -·Да. Сви су вам моји ООА'I/'де'АИ ~:им љи
хов таЈМТамтамтуn nрича о :искрцавању. Од Јутра ИЈ 
м;ра.ка ~ 0З1М0 о свему Oli!OМe urro ће се десити 
фашис-r!Има кад доЬу Ен!rлези. 
-А Итало? 
- Онај парал.ит:ичар nрекопута? Ја.о,н:ик, тако ми 

ra је жа(). Од ,роћења је кљаст. 
- Мис.м<М на њеrовоr оца! - i!ЮПрЗ.ВИМ се, уна

nре.д злурад и rорак од ст,раха. 
- На брадоњу? Тај нас је пpoiiiAe rо~не отерао 

са »Вемп<е илузије•. Јесте лн гледали тај филм? 
'- Јеоом.. . 
- Да ли су се узели на а<,рају? 
-Ко? 
-·Она Немица и Фраащуз, беtунац? 
Не знам зашто, али pei<i!leм: · 
- ЧиВ1и ми се да јесу. Она ta крије, тако не-

што ••• 
- А ·меН!И су причали другачије, па сам плакала. 

То М1И је најлепши филм који сам В!ИдеАа. 
- Најлеnши зато шrо су ва.м забра.нЈИАИ да ra 

в~те до .к,раја? 
- Не зато! - рече. 
-Па зашrо? 
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- ':ко то зна? Ваљда је не:!IОIЗЖI>то још једино 
ле:rю. Је ли иа н вама ваша земља није лепа? 

- МеН!И је евш<а эем.ьа лепа! - ~ем rлyn од 
стеrе. - Моја највише. · 

- Видите да зна:м да је лепа! -и IНЭОмеши се, не 
узићајућИ DipO'IIImYPeЧНOCT •У IIOOj,y јој је эапалЭ. тео
рија да је •непознато још јеАЈ<НО .леnо•. АмЈ. и ја 
сх:ватим да сам се nрви лут одао и nотврдно нешто 

што сам дmле формално причао: 
- Dтк,уд вам та nретnоставка?- Исnюнем љут 

на себе. · 
- Причали су нек:и војници Бмrому да су и 

ваше девојке врло лепе. Је ли iiiOmнa? 
- Баюмо? Ваш ве~? 
Уосталом, сви знају, nризНЗIIЩО или не. А онда, 

СЭМIИ омо. Сведока нема. 
- Не! - рече, учшш ми се, брзо н уnлашено. -

Мој брат. Како се ви зовете? 
-Вук! 
- Вук! - о:юнови она н нас.меши се. - 3iнаRи ли 

то нешто на rвашем језику? 
- Мужјак,а оне вучнце која је дојила Рtоiмула и 

Рема! - ~ем сетивши се, неодооровољен, Хрвоје
вог nревоћења. 

-Баш њих?-'- не наомеши се. 
- Не баш њих! - не ·наомеШИIМ се 1НИ ја. - Вук 

је све:юи К·урјак. 
-А знате ли да ви и лнчите на кwја.ка? 
...:. Тако сам страшан?- упитам, али се сетим иа 

АНЧiИЈМ на Косту. 
Ућiута. Онда затресе rлавом. 
- Niente. 
- Шта niente? 
- Ј а М~ИСЛИЈМ да су сви мушкарци nамало к,ур-

јаци. Зар не? 
- lie зюш. Зашто i!IOIМaAO? 

· - Зар вам је стал:о да будете М>Юrо курјак? 
- Не! - одговорим; гледао сам је само. 
- Боље је да =једете вечеру! - рече одједном 

с неким страшно младим, ДИВН1ИМ .матерiИ1ЮI<iИ.М ауто

ритетом. - Сасвим ће се ОХЛ!\'днтн. 
- Вечера? Колико је ·cam? 
- Прошла је IЮН'()ћ. 
- Ваши су леi·ли? 
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Заtетаде, .поrледЗ. ме, щ:ю:шапrа: 
-Одавно. 
-А ви? 
- Читала оа.м је~ згодан :ЈIО.МЗIН· , _ 
·- Воле се, у:mма]у, венчаваЈу У цркви, имају 

ny;ro деце? , . ? 
- Што се nодомевате? Зар то ни,Је ~ДНIО 
- Има више nрщ>Ода. Суви.шна ;ниЈе само Једна· 

г де бих :мо!'аiО да оперем руке а да никог не _про
бу.дiИЈМ? Некад је глаВно - немарно додам - nобу-
ниm се. Mai<aiP и црС>ТЈ!!В пpilq!Oдe. . . . . . 

- Пазите, ђ' је Не!(ЈИ сандук, 3ашrо )е ГЛЗIВНО 
rюбv:нити се само не!(ајд? 

"Њеиа ме р:у;к.а скоро дотаче, али не :иnак. Ко-
раа<Нем Ж!Ш!О напред. . 

Он не би мислио на то. Ни на њу, yomnтe, не 

би·:..:_%:- врата деано! - јед'Ва ша~ПНу ~ nогледа за 
мном. Нисам уnалио свеrлост у IК~тилу. 
~ Хоћеrе ЛЈИ энаm да се враmте? . . 
Бојао сам се да не оде да Clli>IВЭ.· Али затекнем 

је за стоЛiОIМ с рук~ у ·I<ратх.им увојц:има. Трже се: 
- Б31К.ОМЈО вам Је оставио ПИЖЗIМУ и <_:В<>Је ~ 

одело. Тата је рекаЈО да ће вас cyrpa обрнЈати сво]ш.< 
бријачем. Бићете IМЭЉе мужевнм. . 

Оnет се не· наомеши, али нем.иЈРНIИЈа, а ја, ие 
блажм, рекнем rне111МИрен ИIСТО: 

- Хоћеrе ЛЈИ ми nравиm дpyurrвo? Не ВOAIIW 
с11м ю,· једем. 

-Ја сам већ вечерала. 
-Кад? у седам:? 
- У цола ocro.t. . 
- IImroћ је прошла. Мало маа(ар. А онда - же-

лим ва:М добро ј.У"1ЈЮ. 
- И ја вЗIМЗI - рече брзо, бледа најеДНIОIМ, nолу

затвореrних очију. (Зашто nощзатвореиих?. Ово rниЈе 
бlюoirori, девојчицеl Мене rаие.) 

У станем, .уЗIМем iИЗ оq>еДеrнца таши;р, кашику и 
ВЈОЖ и поста!ВИМ их преюоnута места одрећею;>Г за 
мене. ИЗВОдећи кел.нера, нам~јем јој церемоrниЈЗЛНО 
у т~ШЬИЈР мал.о минестре од nоврћа с. тестом. . 

- Госnоћица ће се увери'l'и м Је~ изврсна. 
Дозвоља:вате ли? 
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она климrну главом не nрестајући ·да ме гледа. 
Има ли седамнаест l'QАИНа? Има ли? Седнем npeiW
nyтa ње н rrочrнем ·м једем iнала.сl\ен, као и она, левом 
руком на pry6 стола, гЛЗIВе мало иаrнуте у страну. 
Гледали смо се. 

- Ја ВОЛЈИМ што сте странац! - рече она оз
бнмю. 

- ~? - уnrитц; анда објаоки брзо, очајi!Ю, бе
жећи од нечег у себи. 

- Ш тета што НiИСТе· жена! - рек:нем нагло. 81Л!И 
она одвраm ооремню. 

- Bi!W<Гel 
- BI!W<М, шта? Јед!ЮСтавноот? - н rpry6o ЗЗ~К~DУ-

чим: - То ВОNИЈМ, 
- Наши би мла,А,Ићи проо пряча.ы< да сам Зrодиа. 
- А1Ко С31М вам и то већ рекао? - сцд сам се 

већ бојао. - Иаувише је <:Ве личило На оно што сам 
зal\mJCМio, А ипак ii!Иje саоmом. 

- Г ЛЗСi1Ю шrотеl - О.А~Говори !1Ю0Ле zq:>атког 
осмеха.. . 

- Свеје,о,но. Безглааю. 
- Да. То се и rне каже у лице, то се и не мисли 

у лице, али ја сам rваЈМ реiКЛа да бих волела да зшш 
!ШТа мислm-е. СаЈМо iВiИ ми ro ни;к,ад иећете рећи -и да 
хоћете. 

- Зашто? Ј есаЈМ ли диСК!Валификоваrн после го
дину ДаЈНа nроведених tИЗа жиЦа? 

- Ви мислите да бих ја заборавила на то и·IК!I.Да 
бисте ми рек.лн да сам зrодrна? Али љубав је више 
од свићања. Она увек /Фда поиепrrо што не постоји 
иначе. 

- Она, је и:шииrл,ена, али се Ц!>ЗIВИ да је про
налавач :ко ЈИ И3МШIL'оа. 

- Мислите ли то -озбиfDио? - ущuшчи· се. -
и сцда? . . 

- Ј едиим (ЩЈ>Э.'ООМ чини ми се да МИСNЊМ. 
- На .колико спратова :м.и:САИТе истовремено? 
Подамевала се сад. И ја ћу. 
~ Казујем обично мисао која иајмање обавезује. 
- Кцда ћете рећи iИ ону шrо везује? 
-Волим слободу. 

- На nрвом је сnрату - подомевала -се - во-
АЋте. А иа седмом? . 
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_ Седм!И сnрат је на виоини раја. А рај још не 

nocrojн. . · с-·~~· 
Зщдрхта на то моЈе иди.отско, али се ··~·•• 

савАадЭ.: 

- Добро, да се оnусТИМ'<>. 
- Обраil'НО. Треба га оствари1)И. 
-Рај? 
_Јесте. Cm1 се туди :воле. Нико ннког не иако-

ршnћује, не уrњеТа.ва. 
Гледала ме је како жваћем:. Оту~ ОIНДасефТ-:?· 
- Ниједна врата зак!DучаiНЭ.. НнЈедан · . о-

верење. Сви доqрн. Ш 
Устанем по чашу .воде. Вратm< се, седнем. . та 

јој је? Погледа после нек.оr ;аремена прво nOI<>pЭ.J ме· 
не, па у мене, и стук.иу. Ипак упита: . lfИ 

- Да ли се мисли .м.ишл.ене на два Језш<а 
у бескрају. не додирују? . 

- Тек после оствареног бескраЈа .. 
- Беск.рај? Јесте АИ .. тамо друrачи.}И? 
У стала је, нагњу ла се nрек.о стола iКЭ. меi!Ш. Али 

чим осеги да хоћу да се диrнем, затвори очи и за· 

маха брзо .и одсечно ваз,щшастоrм руком: ro . .zn '· 
- Не .. Не. CeдiНiltТe. И ја ћу. Какви сте -·~ 

Кажите то само и НIИШТа више. 
- Још !МИрнИји, свакако. 
- Кажите све. !Сакв.и биомо били тамо? 
-Ја сам opelioм ту- рекнем једва савлада.вши 

дрхтање - где се речи сударају не додџ.рујућ:и се! 
- Јоубщ! је врло ј."..,.остэ,вна, ЗЗiР не? - упита 

"""' да ме ие nонавл.а, као да је изненада сама то 
закл.учила. Гледала ме страшно oзбиlDIIIO. 

- Напроrив. Компл.икује и најједноставније. 
Ј]јоqињало је то ове више да личи на оно што 

сам замиштао да је тубав. Разлог више за дрхтање. 
- Ја оам мисл;ила да ви ... Ја ... Мењи се чи;н,ило 

да је једноставна. Врло. . · 
- Узеm је једиостаmшје . ./Ъубав Је обро<уто: да-

ти. Ја сам oro/Deн. • • 
Тргнула се као кошута кад даЈе знак да Је ра· 

њена. . 
- Не бојте се! - реi<iНем брзо као да хватам та-

њн:р .који пада. · . л ... 
· - Ко вам каже да се .не треба боЈати? птu 

ја се вас .ипак. можда, mшта не бојИ!М. Мени су, мож-
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да, :к.wјаци само 3а1НИМ1DИ&Ији од ... Не знам ... Ми· 
CЛiltiМ, курј~ЩИМа је узимаље што н овцама даваље. 
Нешто nриродню. . . . 

- А ја бих - реi<Нем не мислећи ...., волео да 
могу да будем невин на невучкн начин. IIe могу. 
Осiиромашио сам ~И>Сувише. 

- То вам се чинн! - рече rузбуl;енија. - Збоr 
свега ... Околиосm ory противне. Али баш зато. 

Узбу!;нвала се ове више. 
- Причама! - реi<Нем и ПОМИСАИМ умнренији: 

Пiричамо о свему н свачему. И нишrа се нelie догоди· 
ти. Тако. н "11реба. · 

То оа:м за:к.л,учио неокривено злwад према себи. 
Но она нас:rави држеliн се тубао~И као неnлнвач 

своr п;ојаса од !IIЛуте. 
-Бојим се да би без тубави то 01НДа био nорок. 
- Зашто гоните тубав да заборави да нкје оно 

nrro rн:ије? 
- Па н Ire!Щ није врлина! Не бојим је се. Ннсам 

Црвео!iКЗПа. . 
- Немојте бити тако снrур.ни! - не на.мрштим 

се али и не насмешим. - Ви сте ЦрвентрвlКЗ! - рек· 
нем као да се повлачим. 

Схватнвши то· као нешто .АЈОШе оо себе, она се 
нагло уозбн!DН, ЗАИ се ЦА~Мах ухвати за косу, бледа 
од :кајања, сnремна да оnрости увреду: 

-Како можемю? Вак: одиста траже. 
:rLсж.ушам да f!])?IКОСНМ и њој "себи маском добре 

IDym<OOТИ коју язвrучем однекуд: оамеХ!Нем се, ловећн 
опет оимпаmје. 

- Наћи ће ме они који ме не траже! - иаставнм 
маюк;и;ран игру. - На жалоот? 

- Зашто говорите као плаоrета? И зашrо: на жа· 
Ааст? 

- Један старац ме је на.уч:ио тој игри. Аматер 
acnpoлor. 

- Верујете у то? 
-Шта вам пада на nамет! Sciochezze! 
- Па што онда :ка.же.те? 
- Тако! Илрамо се. Нећемо да МИОЛИtМо на мрак 

иза зида. 

- На .карабињере? Не могу да не М111СМ1М на 
њих. Тата IКЗ:Же да су јако беСIШI. Ви сте ударили 
једног. 
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· - ЧШ!IИ !МИ се. 
- I\iaкO можете О<НдЭ.? Сзе ТО ... Ви се Ш1p!LTel -

зам11ю .. ш се О!Пет, бледа од кајаља. - И ја бих ••• 
Хтем~ бих м вам ·помогнем. Мitc..ш..la сам м моrу: 

Руке јој пале низ 0"!.1()МЩу. · · · 
- Не моrу! - загрцну се. - Не бојим се, али ••. 
Ја се не наомешим, био сам добре во1ое смю; 

ОiреQРећан. 
- 0паа1юст оодсmче на иrре. ПрО'ШШ Оебе. 
-Треба л.и бити јако одрастао м·би се забора-

вило на м:илоор15е? - уuшта ;изнен,щда. 
- Треба бити само невин м би оно поrстам> IИЗ

ЛШIIИо. 
- Не iВО!Лети - то је pamo л укавс'l'IЈ!О код вас, 

ltplliЗШ>jтe! 
- РаТНIIЩИ су уrлЗЈВНом неви;ни·и ~КШИВНЈИI- рек

нем. - Они су ..-у;кави јер воле невино и ~ШШВ>Ю. За
шrо не бисте и ви сачували оврју на!И1ВНОСТ за дан 
кад први пут заоолите ;иоm';иски? 

- Зашто бих хтела м вас [l'()(МИАујем? - упита 
муКЮ, юрiИШОМ !Од ·себе. Лвлrо се најежн кад ме заТIИМ 
с напором погледа. 

Опустнла је нож на та:њир, затим и ви.ьушку 
с набоденm.< комадићем gorgonzzole. Седе.щ је неко 
време непомична, О<НдЭ. диже још јед1ЮМ очи. Учи
нила је то с тегобом. Јесу ли јој се, као н меЈIIН, бео
Н>аче нэнутра усијале јаче од оијаА!ИЦе у СТ~Ц~САеној 
куrЛIИ над сто..-ом? , 

- Зашто се не м.ичете? - уnита. -Можда ја, 
у СТБаЈР'И• хаћу да ме вн ломи..-уЈете. 

- А ако Је то већ учrи:њено . • • · 
- Зовем се Ал.ина! - учини јој се ю о:юrоди 

зашто 0З1М засrао. · 
- Зашто би вам, Алино, :иначе било ТЗIКIО тешко 

да :ме г леда те? 
- Што mrraтe кад знате м iВЗ.С не во.лмм, а 

шmк ... ето. 
Ја зауСТIИМ да кажем да је нес.рећа у томе Ш1Ю 

нам се УIВек чини да не волимо, а..-н ме она прекнде. 
- Rутите. ПраiВIИ курјаци ћуте. Не знам. Све је 

ro некако дЪ?угачнје. А>убав је ипак мање cтpauma ... 
-~ Је реч - маље ПО!Мешана н иемЈООУћа, зар 
не, курЈаче? 
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Гледао сам је затегнуту у струку, изнад којег су 
се преко стола ОСШiаЈЛе речи. liiiИpii!!Иje . на изглед од 
оног што су :казнвале, сем понеюад, сад кад· јој одго
ворrим не кочећи се: 

- Моје су же....е врю зубате н iИМају lpyiКe. Јесу 
ли ваше СТрnА>НВе • • • · 

-Што сте ста..-и? 
СМ!ЖеiМ: 
- Хтео сам да КЗDКем: »Стрniоиве :ка1о смрт!• 
- Не волим то. ~-
- Чудновато. У вашим rодинаiМа llfiИcaO на њу 

npиjamo узбуЬује. · · 
- Можда је све то ... ТЗiКО ••• код ·мене - зато 

ШТ? сте У ИСТНIЮКОј OIIUIOIIOCTИ! - не рече: у смрт
НОЈ опааносm, а..-и продужи: - Hei<a! 

Пружала је. nоМШ<Ю руке пpei<IO стола. Онда их 
за.о:ржа пред МОЈНIМ, ICIOje не: nомерн:м. Можда је зато 
'!{П"ЭiШено и застала. · 

- Ви НiltcTe добар човек, зар не? 
- Доброта је за смбе~ · 
- У вашој ситуацији нема снажних, а:ш Dа1МЭ. је 

доброта увек излипша. 
- Жив се нећу предаm! - устао сам. 
-Ником?- упита н задрхта брзајуh!н, НЗIПета: 

- НЈ1i1Са1М то хтела да питам. 
И она је устала. 
Узмем ње:н н свој тањир. Она по !;е за М11ЮМ пре-

ма другом сrол у. . , 
- Зна л.и се УIВек шrа се :хюће? . 
Одсутна ""'А оочнем да перем .тааwре (ја сам их 

прао вруhом водом, она их iМаХ.ИiНаАЈЮ бр;исала), рече 
npи1'yllleнo, прО!Пета гласа: · 

- Ипак, и npom:в себе энам да хоћу да вас .уnо
знам. Не што сам сигурна да, је то већ 1оубав. Али 
нисам више сиrурна да дР)/00 постоји. М9жда сте ми 
Ва.к СТЈ>1ЫШf ООIМО! Па Шта? Зар ТО НИје ДОВОЈоНО? 
ремена НИIКО нема. Чак нн да сазна укус QОI!lСТВене 

младОСm. Али рат ће се једн10м заврiiИiтн за соо сем 
за ~МрТВе. , 

жив; Они ће та наставити. НеумЈОiрНО -:- јер нису 

-.Ннсте то ХТеЛIИ м КЗIЖете! Зашrо ме сталн.о 
варате? Бојите се? 
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- Девојчица сад треба NJ. обрише овај још та
њир и ову једну сузу и онда NJ. оде NJ. ооава! -.рекао 
сам јшmм тућим, Cl«>>pp о,118ратн.им гласом. Намерно. 
Као NJ. сам цем>r ЖЈ1tВ01'а идеаАИсаiО NJ. јој сад будем 
одвратан, аmпmатичан, IМрЗЗIК. · , 

Она nлану, али се ам.ири на изглед 1Що1, рече врло 

озбимm: 
- Ни<:ам 'l'ОАЯКО сигурна NJ. ие бих желела NJ. 

сам вам 01!Ю што вам нећу .никад бити. 
- Где је ваша ооба? 
Она опеr nлalliy, х.теде rнeпrro МЈ. рекне, []!()Че, али 

ућута. Каза бездушно ТЮС10 и Неспре1'1НО: 
- Ту. Прекопута I<уnатила. . 
- Вшzщr оnазају rope? . 
- Тата и _, - рече без,..упщо, дрюгала Је· 
-А Бакомо? 
-Са мном. 
'Бiутала је опеr неко време, онда ме поrлеМЈ. зени-

цама што су се, изгубљене, шириле: , 
- Он није юд куће. Због вас. Оmшао је некоме 

ко ће ва<: Щ)ебацити у вашу земму. 
- Л:д.ку ·Н!Оћ - !Ре<КНем гаrнут њеки.м !ИЭраЗiОIМ жрт

ве. Добровољне. Она iЮНЈОВИ tca.O К>Дјек юји не би био 
одјек МЈ. је разумела шта Oдroвa!PII: 

- Л:д.ку .н.оћ! - &Ш .се не !!IОМеrри. Наслољена 1t\l 
врата, rлеМЈ.Ла ме.- Питање је- nродужи тmro
да лrн су o.r.y !КОЛа исправ:на. И М1 лrн ће пристаm. 
Ста<1!1Ује цри.шчно МЈ.ЛекО. И IН!Нје х.рабаrр ЧЈОВек. Што 
стојите нак:ред кух:иње? 

- Зар ие видите NJ. говоримо место ••• 
- Вуmмо ОIНДа\ - хао М1 се обрадова. - Заиста, 

soiochezze! 
Затвори очи, rлава јој се одиже, уСIНе су јој .се 

шаrриле др:>еrећи. 
TaNJ. зачујемо хоrраке. Она се истеnw у још наnе

тију СТI>У'НУ' КЈIСАЈУШИУ, rюrлeNJ. ме, сва сузна одјеДIЮМ 
а да i!IIЊje заnАакала iii1И јаукну ла. Не СХЈВатим огромне 
сузе, ставим руку на н.ож за хлеб, али yl;e Бai<JQIМo, 
ведаrр, зрачан. 

- Брзо. Идеrе за 1\ијеку коли.ма. И ја ћу с вама. 
Ставим иож за i!Юјас и !!Юћем хао избачен из 

цраhке. 
Нисам стигао NJ. је lНIИIЩ.I, више погледам још 

једном. 
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IV 
Ноћу, тихо· и опрезио, а као у сиу шrо не II!Pecтaje, 

извУ'!<ао сам се из rрэ.да с два облакодера, дсж.опао се 
камења, наишао високо у облацима на знане другове 
nребацио се из Хрватског nриморја прек.о I<Ррдуж{ 
у Бооиу, mмо убрзо орео Јанка, Щ)ешаю у њеrов бата
љон, nочео обичан живот борца који се NЈ.ЊУ туче, 
1юћу врши маневарске nокрете. дремне ПОIИекад из
мећу свита:ња и .Јутра, јем nонекад довољно, i!ЮНекад 
НI!ШТа, уморан Је, Јорабаrр !каД ус11реба, биште вашке, 
слуша Щ)еМЈ.Вања или iiiX држи, пrрочита САучајн.о 
1<ЊИГу без !ЮСАедица, nише ~чиће за батаљоrнс:ке 
џеnне нооине, Иде у патролу, остаје у вашmтници, 
и 1И3 ње, без предаха, прелази у дрска извиDања, араћа 
се 'ОКiрзнуr меnrом, рањен лако, :к.рва.в маАЈО, недо
вомю да би занос посустао, дан IИЗгубЈю ·драiМС!<Ју теrн-
3Ију, раюст nрестала NJ. треnери тихим неюш боко
рима што су за.аипали Щ)ОШЛост и нагоне, МРраА и 
МRСАЈИ, будућност. и машrу nлавим, белим и црвеним 
ЗВеэ.А!Омn<:им латица.ма и оовлашћивалн сваки трену
так лор:убљујући ra :не само ЗАатом крви, на ивици 
живота и амрти, већ и осећа!Ы!ЈМа до юјих. не дОIЈIИРУ 
rра..итаЦi!ЮНе ,нужности умора, глади, зиме, ,страха 
и оаrаАих неизбеЖНОС11И свакодневица. 

Ба(р тако је IИЗГЛедаАо: И1011ред и 1И3а п""'Ременоr 
умора, страха, омелости, изнад и исnод наrона мрж
ње и љубави био је један обећан.и лик живота. Саима 
зиан, прециза.!!, као уцртан на мојој секцији 1 : 10.000. 
О њему се НИЈе IIIIIНOIO говорило. Њему се ИIIIЛO у су
срет као идентитету оа самим .собОtМ. 

Али []()С.Ае битака и <Жршаја уnитао бих се nоне
кад, догакнут зебњом, да ли ће Иеi<ЈОАЈИЦИна који nре
живе те дане моћи NJ. ие осећају и у стотој rоДИ!RИ 
наrоремt VКУ<: слободе на увек лрилиrом јеэику. Ј е
сам ли се боЈао да неће сачувати заувек ану аrrоо
лутну iИпrчашенюст из згАобова што не условљава 
обичне ПОСАеднце обичним узроцима? П01Иекад сам 
био 'ок.оро =уран NJ. ће за њих свет бити (волео сам 
да ·~олњм о томе у раздељку измећу битака nу:нећи 
СВОЈа два исnражњен:'- шаржеЈ?а) аве што буду хтели, 
МЗII<.arp желели и rна]безвезии]е •нешто: - NJ. зрела 
шљива ""'аnут у секунди nромени бој.у и укус, тар
њеаи да личе на бика кад 1И3 Xeлиl<iOI!Iтepa с падобра-
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ном окаче на ll<palВY, а КЈООје ВИIМе - NJ. буде IIOOTOme 
и:атерпланетарној ра.кети. Непоновмmост сваког бнћа 
тиме ће nocтaru још изузе:vније бА;нс.ка rи драга; свако 
ће на посебан нач.ин pyщmaru машинама .миш.ьења 
што жнвтење nретварају у доживтаје оргаiНИЗоване 
у '11рајНО леnа осећања. СВЗЈКО ће себи ·изабраru друrо
јачrију леnоту! :кл.иiG~УО сам у ;м.нслима једном тако, 
али баш се у том с чуке јави непријатеЈоОКИ шарац. 
Ск.очим и у скоку прим.".... необн<mD бл~о једног 
осмехиутог ~. :који се истог часа сруши nреда 
М!ЮМ с I!IрОГО<М на обарачу <МаШИНКе. 

ААsи у мршк, nружајући се на nanpaт, упитам се 
(као да нзмећу ОlЮГ ОСШiаЊа шарца rи овоr nроте
зања nред сан ·НIИје црошло десет тЕШП<ИХ caru), иа
ставтај•ући м.ир!Ю mреi<ИНут.у МIН!СаО, NJ. лrи неће та 
Yнyi1paillЊit мrисаана и осећа(fна неЈ<ОНфекЦи,ја (коју 
зазИЈВаМ NJ. буде орден човеча.нсrва после 0В10Г рата) 
довести за извесно кратко ·време до иове nометње 

језика, юна и јаве, маiUте и ОСТВЗiрА>ИВОСТИ. И :намет
нуru сваком од нас i!ЮВе уврећене ши разочаране 
ћутње, уки:нути nрив.ремеiю могућн.ост за мећуА>уд
ско оnоразумевање, кa:nty тежv од nонавтања свако

дневица, nриви;\ЈНО само истих( Поразила ме: млад;ић 
се и десет caru кЗiОНИје мртав CМeiiiИIO •У мени. Заnам
ћен. А ја? Хоће ли ме ко заnамтити? Маmем главом 
тад муви тог mrraњa, отерам је rи З!110IШМ сиrура.н да 
ће се из овог nрошлог, као rи И3 сваког будућег одсад, 
широког и дуrог NЈ.На, сва скупа юрволиnтан.а, са свих 

бој:ишта света, морати NJ. слију негде .у :некакав бес
крајан басен nамћења, у неко СЖ10р0 Језеро, no iКОМ 
ће да nлови nреживела Једршица свих :наших оства
ренrих чежљи за спораэу.мЈИМа без краја, за орећом, за 
човечанств.ом тубав.но н наивно збра'I1ИМ1оеним у оно 
неnооредно будуће дРУШТВО чију омо верну слику 
давно пре свих битки nонели у себи NJ. бисмо га на
nравили nрема rмоделу те сл.ике, ro човечанЈСТво и ље
гов свет, к.оји је н стао стварно да nостоји у нама 
пре но што је nочела борба за њега, .мноrо Щ>е но 
што сам АНЧН1И део ових збиваља М<ожда и изазвао 
нета"<!!.ИМ nодацима о сату, месецу и :години свог 

роћења (то је шала! ОСЮIМислим, исrовремеио цротиван 
том свом нроничн.ом мигу :на аст.рологе). 

Понекад ми се, оnет, чrи:ншо да би неорећа била 
nогинути npe тог ОВЗЈ!IАЈОћења. Не зиам зашто. Можда 
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је то би<:> и неки страх уопште. Можда страх што уnр
кос и самом мени дозлогрделим наnорш<а не усnевам 
да сретнем и уnозн~ Косту. А видео сам и оне nред
ратне позианике КОЈе нисам ни волео ни желео да 
ВИАЈИ!М, и уnознао незнаие или чувене другове •IООји су 
ме одушевтавали н nунили милим неюrм надама. 
Само Кос'ГУ нисам. Обично су Ј анко или Филиn rrочи· 
њали СВоМ/И да nриnремају тај сусрет, а 10НАа би нагла 
офанзива, борба или потреба одложили ове. Очајавао 
сам понекад. И глуnо гу~ самоnоуздаље. А зашrо? 
Глупост кажем. Али ТЭЈКО је било. На '11рену1\Ке. 

Но тад бих врло подло и неnриродно mатао себе 
у же,ь;и да nо!1И!Н.еМ, истински сnреман да nporoeм 
живот као букет свих nредаКа и nюто:1mка как.о бих 
га се pa:roc.n:.ьao nредајућн~га у.наnред на дар nрежи
веЛiИЈМа. Они да га nренесу, неувеАог, к.роз да,ье дневне 
и нюћне битке. Они да га nретворе у ,о!!руШТво сло
бо-:'-е, у тубав где не ~алазе ноii.Ка\д речrи срчане и ми
АУЈУће, _топле и меке, ЈЗСНе и тамrне, леп.tоиве и мачка~ 
сте, ВИЈ<>рне и чвориовате, речrи надасве нев.њне, и 
npemope у ~вте'!'е у 1001.\< не гину ННIОаД Не.и.с'I1р0-
шенн загртаЈн, КОЈИХ су преnуне те свуд око мене 
груди избушене меЦI!)МЭ.: липте. · 

Чудновато, али није ми досадило м одлажем за 
увек неко ново сутра састана.<. с обећаtни.м собом из 
огледала. (Так.о сам nочињао да мислим у себи о Ко
сти: -Моја cлutca изишла из оzледала.) Боте је nро
стрти се ·!<"'О онај младнћ који је, с nрстом на обара. 
чу, случаЈно погоћен пао, али rnю да би нестало лажи 
умора, знојења, варања, r~ади, несанице, NЈСЗде ~ 
свега шт.о :нас делнмично Још увек ЧIПIIИ, иак.о смо 
и npommnщи тога што смо деМ<МЈИЧIНо IНаслећем 
остали, Ае.А!ИМИ'!ЈЮ - јер смо изнад свега иnак вој
ници У трансу Јуриша за свет избо.ран и nо.црав,ь;ив, 
свет у ком лаж не вреди и :не nомаже, Тад ми се 
чиннло да би ње.rова иеумитиост и сама умела да 
nродужи !' cmme nобеди nрек.о свих nалих својих 
но?"'ча КОЈИ се, :неnримеmю за себе (не и друrе), руше 
ПИЈани ?А љегове ружичасто слатке, снруnасте леnоте 
без КраЈа н nрестаЈу да дишу Ле!IМiВИх nрстију и џе
nова од ореће као од ltCТOruoeнe на сунцу млечие 
ЧО!ООАаДе. 

Јер о:н је пао оомехнут. И СМеш!/Ю се и [ЈООЛе смр-
ти. А Ја ни жив се понекад не смешим више. · 

•• 51 



v 
А на.ксд111оћ, лежећн на слами (с .ме.нrи још ;wro 

и дуго новим, nрО!НаћеRИЈМ осећање.м СИI'·УРIЮ<?ти), .c:tt!'· 
вао сам, упрiЮС тешким .щрацима курира КоЈИ су сва
ки час улазили у nojarry да IW!Мандиру достаэе поруке, 
приме нарећења, caoш..trre .ЈЮ:восm, оба!Веппења, ве
сти. Осећао сам да се командано; ·Влада ава:км nут без 
речи диже и nрво њуши хартИЈу, !<"" да по ~ису 
разазнаје из Ј<.Оје је чете извештаЈ. И као да Је то 
најваж.није. А ОIНДа да тек nолако rючиње А~ чита 
добијено и после отmюује. Кроз nолУ"~':" начуЈем та· 
ко и 'Ipym<aњe више пари цоюула и Један ~ен?ки 
глас који м:н се YЧ1I!iii.IIO у nрви мах Алинин !ниЈе, Јад· 
ница, .:више могла .;,:а издржи без мене, [18..Је побеrла 
од ~е и дошла оВЭIМО да ме наће), па то iriOCЛe и nо
ста~Ие њен глас (иако сам чуо да је рекла да се зове 
Драmца), кад је, :нешто !КЗIОНИје, унела у пека.рС!Ку пећ 
сву свежину својих шеонаест годИНа, да iН'3М и сад 
буде лепо као НiНI001М на аве~ том. А :юиш, .'УПР~ 
свом саучеанiИШГВу у npeQpЗOJ и nреанажноЈ њеноЈ 
љубаl&и. шrо ме овеr апоорбов~\.а, знаю ca...-u некако, 
да сањам, можда и зато што сам био nретере;!Ю у:мо
раrн, још СЭЈСВ'И!М неоrуrла10 IН!l мар~еве и битке .. и спа
вао, даrкле, топовоки, уnркос необЈашњиБОМ оДЈ~ 
креоању улаtоача и топлоти што се гнез,АЈИЛа крэ;Ј 
мене ,с HeiGIM немирним, белим, млеч~ ?-оаrовима. 
Алинm!Iим. Нисам се мицао, али 61110 сам ЈОЈ захзалан 
што је дошла за iМ.ВЈОМ и преслишЗЈВао се како ћу <;е 
I<!!lO оутра изненадИти кад <:<; nробуди.м и. утледа:м Је 
бајаги неочекивано, не, необЈЭШЊИВО краЈ себе. Било 
је тихо и ја сам сањао Алииу до краја лепшег IIIP шшо 
је јава била, с1расну, невину: i!Юдатну, дрхтаву, ~у 
и све њене мале, ЈЫуrШе, дечиЈе речи. Но'· неко ме Је 
утом целоr npИ!oyбiiiO на женкже уоне, одјеДНiОIМ дру~е 
неке, OI1pOIМHe, и ЮВО!рИО ~ НашиiМ речима (брао Је 
научила наш јеэик! обрадуЈем се): 

-Пробуди <:е. Вј, ти, сви су изашш. 

Не омета. То de Ал;ина. Зато се, у ОНу још, окре
нем и с М)'КОМ !Малкице одmкрине.м лево оюо испод 
дру;rе руке, увек још решен да изведем изи~ење 
ORaiiOO како са.м у ону већ хтео да одиграм ово бу· 
ћење крај ње. Уз мене ·се одиста IјрОТезаомеки жен· 
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ск.и шооат с !Круmшм телом, а с малом nрецизном 

девојаЧЮОIМ главицом која је зраяила белом ЧЈИСТОМ 
затегнутом т.оnл.ом: KOЖO!lld на слеnооЧНIИЦама, rна н~ 

ми,р1Н1Им ноздрва-ма и уснама што су се смешиле, и ја, 
не верујући очима оnrерећењи>м још СНIОIМ, зажелим 
да поtоубим Алину, али се :неочекивано трnнем и са· 
свим расани!М. 

Девојка се насмеја гледај.ућн .ме заnрепашћеноr 
как.о се удаtоујем од :ње не.могућо.м једнОIМ rрозиича-
вошћу. • 

- Кю .си ти?- уnитам видећи да осшмаю не личи 
на Алину. Сва снажна:, n;релоједноставtоена, а ипак 
округлог, эелењкастог, оветломирног, храброг [ЮI'Леда, 
УI1!ЈЖОС свему што ra је влажило и эаrревало. Гледала 
ме отвор.ено, без лажи, каю да са:м зал.огај који ће 
неак.рнвено гладна, овог часа унети у себе. 

- БОNНИчарка. 
- Шта ћеш ту? - уnитам је rлулtоИ. 
Одиже лаЈКО рамена. 
- Кюмесарсюа nосла. 
И нао.\1еши се неубећено. 
- Из седме ме преко.мандовали к В!l!Ма. 
Седнем немарно, nра.већи се да не разумем сау

чесничк;н тај оомех, С11Ј>ашно узбућев, а СТiИДАоiИВ као 
никад. На орећу, јаrви се ш31рац нanotoy. Она је npe 
тога nошла ,руком no ра.жаној СЛЗIМ.И, сва цветна. Рече 
пригушена трен npe шарца: 

- З31р ·Не? ·. 
Нисам се IМ!l!Као; чињеница да је опет зара'I'Ил.о 

учини <МfН се СIПаС<>:нюс:t!ШЈМ излазом из ситуације чију 
сам сваку Од двеј;у страна, жеtоену и :нужну, јасно 
увићаю. Не то, друго нешто, јаче од овеrа, чинило ме 
ПСОIМ на узици и псом без узице: н.нти г.л.оће, нити 
другом даје. 

· - БојШII ли ·се? - гледала ме сада радоонало. 

- Не! - рек.нем. 
- Па онда? - и забаци .мало главу као да би да 

каже: »Што не излаЗRШ 01НДа да се тучеш .као 
и други?« 

By.rao са:м као и Qна, Iroja то није ре!Ма. 
- Ја се юm<ад јако не бојим! - и :nюrледа ме 

Ма~ер~.с:tКИ: забринуто, а чи.ста, једноставна:, г:ипка, 
млаDа од !Мене, усана nревучевих ца:кАШЮМ Ка!ИАИРа: 
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них трешања. И образ:и - .исто rлаткм, rлатк.и а бли
зу, већ мкрисни, врући: 

- Леоо је и !Кад пуца, зар не? 
Ја уздахнем, nротрtоаМ очи, не знајући шта друrо 

да 'У'Ј>Зџ~~ИМ. . . 
Неочекивано .у!;е Андреја, заменик комесара, ле

ћа ~алик на бич. С npara већ трже rлаву увис и, као 
да је на:мирисао нешто, nоцрвени пре ЈЮ шrо, пости
ћен од неког сазнзња, не гледајуhи нас, узе са сто
лића торбу са секцнј&"З. Код врата се не окрену, 
амt рече: 

- За nет м.инута щкрет. Опкоz.авају. 
Шта је м:оrао да види банувши овако изненада? 

Она се одупирала о сламу. Хтела да се диме тек 
npoбyћei!ia. И мене је тоr часа ш"'рац nробудио! -
'Iешио сЭЈМ се, крив, као да се догодило нешто што се 

доrодило није. А би ли :к.ривица била и да се до
rодИАО? 

ТО!КОМ дана комесар ме Филип, от~ и с пето
АИН"'РКОМ преурзњене авеже ћеле на темењу, позва 
из колоне и упита немарно: 

- Да ниси био с њом?- зазвони му rлас одушев
z.ено. 

- С љом? На rону деВ.ОјiКу МIИ!САИШ? Нисам. 
- Чаана iКОМЈУНИС11ИЧI<а реч? - rла.с му је мек 

био, mx, .али увек сочан од неке IIЮТКОжне среће. 
- Чаона. Ка'КО NИ се ЗОIВе? 
- Др311Нца. Али МЈаrо ми је! 
-Што? 
- Курва! - рече радосно. - Протерали је из Сед-

ме. ОвоАИОС<Я извештај. Неки nредлаrали да се crrpez.a. 
- Зашrо? 
- YI:IpOIIЗC11НЛa штаб једне чете! - објасни ми. -

Све их морали да ражалују и IЮШIDY у борце. Сnет
љала се била с комесароrм:, командантом, к.уририма, 
интен..,антима, куваром. Тарапану наnравила. Заре
Ж&\!И једни на друrе, заtНеriриЈатем.ли. А !КIОМЈУЮ<СТIИ. 
Ср~а. Шта мислм друr!l(рица? Ово, бре, није куn
лерај, :неrо рат. Ни обда:ннште ово :није. Имамо ми 
ту озбиz.:нија посла. Што бих је nonpиcтpez.ao мало! 
Само мм с њом беду НШ!аNИАИ ш :врат. 

- Шта ли то ~ да режираш? МеАQМ>аму? 
- z.ymeм се, :не оче:к.ујући да ћу ra тим ујести. -
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»ПопрИсЂреz.ао!« наставим, али он ућута, намршти 
се, rорко махњу opynroм и эаЈМИриса на зној. 

- Пусти. Ни:к.ад ја више иећу НIИШТа режиорати. 
Ни:к.ад. 

- ПоШ!оИ је онда у вод! - рек.нем да се изви
ним.- За болничар:к.у. 

- ;Засад ћу је аадржати у екmюмату! Нека је 
ту КР"'ј штаба! -продужи опет орећан, ма;да мање 
сиrура~~~. - Истина, кажу - добар је борац била. Од
лична бQАИIИчарка. А дрwој чети баш поmнула. 

-Мила? . 
-.Ево извештаја!- nружи·~ цедуz.у nОIКретом 

с~нјим од одушевz.еноr и сад јQШ увек сарашно 

npиjaТIIOI' rласэ..- Прочнтај! 
- Изrледа чиста и уредна, не Ч1ИЈШi ли ти се? 

- узмем МЈу извештај. · 
- Врло чак изrледа! -обрадова се. 
Али дода забринута лица: 
- Биће ове :време nод нашом nрИС!.Ютром. А и 

ти nази на њу. 

Потврдя:м rла:вом читај~ћи: »I'убици: болничар:к.а 
Мила мртва (у стомак) i!la шест места и РЗ!Доје десе
тар, рање.н у раме (спреда)«. 

-Ником више ни речи о свему томе! Морамо 
све учинити да сnоречимо nонавz.ање ucтot код нас! 

И насмеја се свом истом na дода растужен: 
- Осушио сам се. Цркла је умеТiНЮСт за мене. 

А тоАИiКо м~тања. 
Касније ~што иаиће ~ант Блам широм 

отворе:них очиј·у, ноздрва, ~отворених уста, одсеч
на хода само. 

--: Шта ти је, ИIНТек? - уnита ме. - Нешто си 
тужан? 

- )4>укчиј е ј е дРУ'I' интелектуалац замиш~оао 
рат! - rрече Филиn усхићен. - А исnада ...:. досаiднР! 
Не? 

- Кюњ није 'Крив за оно што о:июци мисле о ље
му! - nромрмz.а из баса Влада и оде равнодушан на 
интешка глуnетања. 

- Није то! - узбуним се nоврећен.-Не само то. 
Увече смо. заiКонаЧИNИ у пустим nојатама на иви

ци шуме што је с те стране доnирала скоро до самоr 

врха, обраслоr овде,онде iКржz.авим чеmн!l(рИМЗ, али 
roлor иnак, .об.юr, осутоr НИСIWМ, тирдом травом. Ту 
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на пашњацима ЦрGЮГ Врха требало је ~ се о~ 
до iМ1рЭ1КЗ и онда кренемю, остајући и да.ъе у заштит
ници бол;њице. Али пред вече стиже наре15ење да се 
сутра пре подне О!ПУСТИМО на I<.ОМ:у1Н.'ИКадију, ~ је оси- , 
rурамо ове док се не пребаце рањеници и тада,, избе
гавајући бит:ке, продуЖ!IIIМО према Тес.лићу, :који ће 
наш бaтaJoOill, прешавши у претх.оДНi!!Цу, да наnадне 
н ослободи уз оадејсwо целе бригаде. 

По rrодне Филип, седећи неnом:нчно на пању, зане
сеним гласом одржа реферат о по.л.итичкој онrуацији, 
одговори на уобича:јена питања: »Хоће ли бити дРУ
гог фронта?• и »Шта је с Турском?• и на крају позва 
мене да, пре но nrro оочнем предаваље о ншла:нку 
н облику земљИIЮМ, украткrq за борце ИС!ПрИчаЈМ своја 
запажања »<> расrrоложењу широi<ИХ наро,.lјНИХ маса У 
чељусти звери«. Задрх1>им. Преда .мном ое све с:кочани 
(почнем ~ инвентарiИШем шумоу: буква, јасика, бреза, 
махювина) дак је Филип завршавао речито. Имао је 
смш:ла за расnоред речи, за реченичке односе. 

Мислећи на Алину, iИ!1аК почнем ~ казујем IIOНe
пrro од оног nrro сам већ био испричао Јаrњку, Фи
липу, АндРеји и другима, и за то време осећао сам 
из rомиле глава само светле и бисџ Драгичиие очи 
како ме гледају охрабрујући и гладио. Но кад оам 
завршио с чињењицама,· .црешаю сам на оnшта места 

из физике и геологије и сrtоменуо да земља tн:Ије окру
гла као мтта. Неки борци су се очито Ч>Уднли да 
поверујrу, иак.о нису могмr. Уrом ocern.м ошrер уб~д 
неnравде у срЩ': учинило ми се ~ за Дра:rицом, КОЈа 
се nолако удал,авала О!ПУшrајући се према извору, по
лази и један омален а <Щ.бијен борац IИЗбраздана 
црвена врата. Тог пута узре~ није IМОГла брзо да 
легне и ~ се смири. Сву оr.оћ је кљуцала у ме!НИ. 
Никако да је савлЗ!даМ, обуздам или f)ap стишам н за
боравим, као што сам заборавио Вммину увреду, сва
како већу и дирек1ЈНИју. Је ли зато што је он био 
командЭЈИТ, а Драгица- болннчаржа само? Била би 
то nQМОСТ. хюм.ислим. Подлост и пол1\роиство! Не! 
покушам да ое оправдам. Ја Вла.ду ценим и вомш. 
Њуие. 

Њу не смем! - ясправим се најзад. 
Уверавао сам се да је ове ro глупо, алtИ о:юсле ве

чере, која .мн ошје првјала, ~о !М:И се ~ме грло 
болуцка кад гутам, и, осећајући се rрозн!ИЧЗВ н излом-
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љен, аВilлим се на """"'У у углу појате и nокрнјем 
преко главе овојим ,rюцепаним уоким капутићем да 
не бих слушао дн..!рејина и Фимmова речкања око 
такну'Г(),Ма,в:нуто, :юад иа АндрејИН1У побед<>~ЮС~Њу на
јаву •једног малецког шахшехшухића«, Филип, не м.и
чући се, рече сочоо од среће: ,,А .мн вама један мали 
матнћ«. Андреја је дуго хтео,~ врати овој шахшех
шухић и повуче друти потез. Филиn је, не мичући се, 
rа.лами:о радосно: »Аоговорилrи: см:о се: та:кнуто-маЈК
нуто«. »Не важи договор кад је у питању глава.« 
Командант Вл~ је :при карбитуши, не обзирући се 
на юомесарска речкања, CIIOiprO мичући приљежне от
ворене усне, читао свој Рат и мир. Већ .АЈРУГИ месец 
како га чита: »Бар десет страна iНа ,даЈН. Много зrодиа 
стварчица, само ако је н било тачоо како је ОIIИ'СаНО«. 

- Знаш да ми ое све чешће чини ~ је рат -
рече Филип АидРеји кад су помирен!И већ легли крај 
мене чешући се медвеЬи трапаво нспод МИIILКе - до
бро организовано rубљење ""Ј>"Меиа. 

- Kojenrra. Рат је стамm одговорвост! 
Л..дреја зевну :и настави мљацкајуhrи :и "lздншући: 

- То је само зато пrro амо цео дан џабе јели 
хлеб. 

- Не гризе мене савест за то. Али радио бих 
нешто друго. СтвЭЈрао. Али 'IIO 1Ј1И не разумеш. 

- Нисам, с~ом, уметН!ИК. 
- Уметник. - за:мцриса на 30110ј. - Никад. Ра-

зумеш? Нема враћања на снове. 
-Били смо КА;ИНЦИ! Шта ћеш. 
- АмбиЦИ100111И клинци. Сад смо одра:сли. И и:маш 

право. Рат је ооећање стал.не оДГОВiО!рИОСти. Од твог 
залаrања завион судбина целог авета. 

Хтео сам да им niрО'l\ИВречим, ~ :их утеШI!'М, али 
бојао сам се да Филипа опет и тиме не повредiИМ. 
Се." тога, тај њеrо.в и Андрејин негативни OДf/DC према 
сновима туто ме је и ';\ИНИО у том часу раВI!Юдуш
ним на горчину сt\илшювог мирења с чињеницама и 
АндрејИillе надмене равнодуwности. Нису они од исте. 
МеiШI!В!И!!е 01д које!ОО!М ја наЧiilњен. Не .шчиЈМР ми! --'
nомислим, сетивши се КЭЈS.ВИм су ме све интеком, 

месечаром, сомиамбулом и медИјумом прозвали по
сле 011ЮГ разговора о животу после револуције. 

- Не! - ВИI<Ifry с врата КОМЗ!НДЭНТ, који се враТИD 
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баш кад се Андреја сnремао да удухне лампу. - Још 
имам дана<: три стране да дочитам! 

Изmnао сам пред зору, нем;ираrн, понет неком 
слут!ЫЈIМ в.рло неюдрећеiЮМ. Гази.о сам, Вэ.Јода, эато 
опрезније по роси но што бих иначе. Спустивши се не
ЧVЈНО до на неколико корака испред дебелог ~ма 
никлог у кругу око гр.омом обэ.Јоене букве, эачуЈем 
одједm:>м тешко и убрэа.н.о -дисаље. АритмiНЧНО, ув.ред
љиво, удsојено дисаље. Застанем. Из. 11раве се диэао 
моюри шапат. И ооет. На стражарсlWIМ месту! нако
стреu:11ИЈМ се и то је б:ило прво што ПОIМИСАИМ :наnрег
нутих још ушију. Јер рано је: видело се није IНШ11ТЭ
ни на десетак I<Орачаја. Алм шапат који је э:-мирао 
у дивљем каранфилу, ма;слачку и; с~у О.АiЈекИБаО 
је у мени простирући се; све нечуЈНИЈе и Јет:К.ИЈеl Опет 
IЮМ1ИСМ!1М иа ААюЈУ, К.ОЈУ нисам дотакао, на њено ше
снаеютоrодишње шаnутање пред црним эев.ом пекар
ске пећи, г де би нам б!Ило Та.Iф т= и суво, а не као 
ту, да сам остао једну_ једину ноћ. Не. Да се нисам 
бојао раэочарања. НаЈежим се. Прооустиm онакву 
могућиост. Остварену у мислИЈМа. Исто! -;-П<;>МИСЛИМ 
гнев;ню и несрећио, ал.и се умирим. АндреЈа Је си.н.о;ћ 
nосле вечере очитао Драruщи таrкву оокелу. И да Је 
успэ.Јоенија од царице Катарине, I<.OJa је свеће турала 
и вадила фитиље, не би смела да се усуди више после 
свих omx преТ!Ыi. То ме не ;разгали, мада ме при
мири: nрло ме болело кад год бих гутао пмувачку. То 
је због ових цокула, росом скроз nрiОiМОЧених. 

Она киша. 
&шта се Ј>ИШе није чуло. Грло ме једино бо

лело. Поверујем да ми се ове оно ·малочас учинило 
само. Заборавим. 

Лило Је прекјуче цео дан, а једва јуче ооушене 
циnеле од -крав1ое коже nоново !МИ се сад рас.I<Вас:иле. 
Скоро се рзспа.дај'У на ногама. - Мораћу данас да 
иэујем једн:ог aлmnщal - натерам се да ЗЗК!оучИ1М рат
ничкя.- Или сутра! - почнем ~Ф се цеккам са ообом, 
изгубивши снгур!ЮСТ. - Али ЊЮ<Ове rојэерiИЦе од 
фикследера, удобне и непромоч;иве, Н!НШТа бо~ое не 
ЭНЭЈМ. 

Могле би се эамислити и бо~ое. 
У оледећем ће рату ва~ода бw11Н саэршеније <mре

ме: цокуле :виоо.ке као чизме, аА!И tиа ци.п: постављене 
флаrнелом или к.рЭIИОМ, а иэмећу коже и флаrнела -
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nрсвидаrн листић поливинилоке масе: не подбијаш 
се, а лак.о! Сем тога, эачас свучеш и обучеш! Нога 
увек сува. Макар цео дан стајао у БОди! А 15он -
~врда, храпава r.ума што не клиэи по блату ни по леду. 
И већ сам, прнмирен, хтео да се вратим у к.олибу кад 
ми се ооет учини да чујем онај необични шапат. Ослу
шнем, нагло nостићен и набусит, ·а..м~ ИЛЗ1К врло на
nреrнуто .. Раэазнам сад, ЧЈИНИЛО ми се заЈИ.ста, ТИХ!И 
женски кикот псnресецан оnрезним муrпки.м дахта

њем. А>убомора ме обли свом крв"'У· А прекј.уче је 
хтела са МiНОМ. Није ми се свићала Јер ·сам у Алину 
још увек· помалю эа~оуб~оен. Мења А1И то шrо на 
сmари? 

Претрием. Помислим: А ако сад Ал;и;на lИCI'O 
с другим нек.им? 

Ослушнем још НЗЈ!Iетије. Планем ~оутит на све. 
На осећања што н~: остав~оају трага :код жена. А !К/Од 
мушкараца? Али мес.то одговора убилачки само сти
снем эубе: шум се, глЗЈСНИји и одрећенији, поновио. 
Дабоме. Драгица. Која би друга с~ на те С11Вари ми
слила и која би то сад, место да опава исцрп~оена још 
увек, као и сэи, после четрдесет001\11очаооаноr про

бијаља и тешке борбе за АIИтицу прекјуче у эа.раЈНКе. 
Самю Драгица. 

Али нисам био сигуран сасвим да је то баш она 
и само оиа. Шум није 6ио само у~дюјеЖ> дахтав 
и није долазио из ror rрма, него QДНекуд ИЗА&Ъе, 
ниже. На~оутим се •на себе к.оји, не энам эашто, од· 
једном почиње:м Tltl<IO бе...":о да је nравдам. 

Значи, непоправ~оива. 
Св.ршеню је и с Алином! - ПОМ1ИСМШ нагло. 
Придржим се за стаб!оiИКу ниок.ог г.рма влажиоr 

од матле. Покушавао сам сад да се не вре15ЭЈМ више 
на Драгицу, (шта ми је она?) (Алина, то је друго 
иако је све сврше.но!), да се ОД!оубоМОiрiИМ. Алм осе
ћоо сам слабост само, малаксалост, бол при гутању 
nљувачке, туге и .неправедне уmреде. Няје лако Ш1 
бити ИСТЩIСЖ!Н ~оут на мале Драmчине обраэе, на 
њене бубрежасте усне и риб~оу гиnкост целог тела. 
Но ;ипак, OnrrpиiO сам се, :мамузајући оопствену плахо
витост. Оно што нема ннкаквог смих:Аа: навалила сад 
на стражара. То је ружно и, објективн.о ... Задржим 
се. Хтео сам да додам: иэдајиички (,роса је, назеп
шће). Но баш у часу кад ми је та гадна реч nро.шла 
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кроз мозаrк, уЧИ!НlliЛIО м.и се ·.да се ваздух за,је;МЮ с ма• 
глом nомера. Нешго ка,о страњо свему 3a!Ji>~O се 
у МЭ.ГЛЈУ. И истовремено ми. се учини .да чуЈем, ЈеднО 
nедесетак корака ниже, усред шуме, нек.о иеразг<>' 
веmо шљЗII'I.КаЊе .по lll.IЬ.Игy, и, к~о -се -то- ю>Д мене 
скоро сваки звук претвара у слику, а СЛ1ИКЭ. =ет личи 
на звуке 100ји је "!ООIОУЊују и тумаче, ја видех како 
се ~ени шињели чешу о IIP"'Нe и учи:ни м.и ~ да 
сад чујем како ЉИ>Мене чуrурице превучене ЧОЈОМ, 

:висећи с опа,сача, луr~Кају о мrоювшrу дрвећа. 
Дигнем главу и погледам низ CDparнy. I:Јишта ~ 

није мицало иза сивкасте к.оnрене, :к.роз КОЈУ се наЈ
ближе гране ЧИНiИЛе прострте риб,.рске :мреже У су
мраrк. Нн чу ло - ниnrra. А О';'ет се неко нео,о,рећено 
nрнсу<>= осећало. Неко струЈање. Ао ћавола, Н!ИКОГа 
не ВИДИIМ. Или, грозничав и ~урно л.угит, - халу

дини:ра!М? . . • • 
Л>ут на себе, увред.им се што допуштам ТОЈ СВОЈОЈ 

бесnлатно ,ьубоморној лсећој на,рааи да итра шоркаnе 
са м.иом. Нека извини мало! Али !1.ИЈС31М :могао .да се 
ослободим све наметыmијеr осећања. nрисуства што 
је - имао сам одје.ЩQМ прецизан уm;са,к - уrрожа· 
nало нас. Оно дnоје ·се тамо стрнџа и ШЗI!Lуће; ·л.убе 
се. А Алииа ме, nрисутна оnет у мени, ' забринуто 
гледа очима "VНЈИ1М очајања. Руке ;ми се IJiOOIOВO стегну. 

НелаrОАНОСТ је остала уnркос мом уверењу да ми 
се све ·само чшm:ло, али опет, тек што сам пошао 
.да се вратим, АО :изнад чланака у шумској, rушобол
>rој трЗ!ВИ обарењој магл.ом што је м.ирисала на м.окро 
рубље, и таман помисмrо како ми се аве ово ~ 
учњнило, јер се ништа, ама баш ништа .више ниЈе 
чуло (магла не заслелл.ује само; и эа:rлушује. она) 
(ја .да сам н~јаrrе,ь, ја бих изабрао баш. ЈеднО 
та:к.во nрасХ«ОЗОрЈе да нас наnа.днем), кад .зачvЈем ло
!ЮВО исти дnоструки, :наnетн шум, УдВОЈени шапат 

и - .много ниже - на тренута<к [Ј,()!Н,QВО јасњо оно 
друго многошуАНО збијено струјање .. Х..луциинрамl 
Али nожурим, уnлашен, натраг, у nоЈате, у безбед· 
нос.т' у ми.р. . 

Ућем у колибу, "'ко не срећа,н, а оно не несрећан 
и Ч'жан· Командант је већ био над секцијама. Пуни 
ФиМ!Iri, :нагнут npe1<10 њеrовог рамена, гледао у кaprry 
трл.ајући расеја:но зубе старом, полуолшьалом чет-
кицом. . 
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-·Где је Јанк.о? - утnитам као да са." се само 
зато вратио. 

- Н:нје још стшао. Само њеrов извештај! У су
проmюсти донекле с и~ећењем које смо добили. 
Новим. Од дивизије - објоони ·ФиМ!Iri проотајући на 
тренутак .да ">'""" зубе. - Овај IПIОЛОЖЭ.ј да дрЖИ!МО 
во аваку цену до н.оћи. А најдужм да:н је данас: дВаде
сет осми ју:н. 

-Двадесет ""'J'Ym је наЈјдужн. 
Ок;ренувШ!И се, Фи~ IИЈОПh>УН'У I!ЮВУ пену на зем· 

м>н:и nод, исn;ра уста ·ВОдом из nразне КО!НЗерве и поче 

да ми обја.шњава задатак за који је ,рекао весело да 
је необичаЈН јер б:и:n<.у nри:м!аМО rде омrо се затекли, 
а не где је и ·кад је нама згодно. Сем тога, м.и овог 
пута има .да сачекЗЈМО удар, :не да га 1!:1рВiИ задамо и не 

(невезани за терен) да одемо· тамо одакле можемо 
на:нетн још веће штете но ту где смо. Али ... 

СмеШИ!О се: 
- Доле је болюrца. С њом део везиста и родо

љуба. Беше се nреба,цно током н.оћи преко цооте. То 
је :наш nлус. Неnријате,ь је, обавештен ва.,ь.да, запо
сео цесЋУ тенкОIВИЈМа и прекинуо пок.рет. То је његов 
плус. МеЬутtИIМ, наши су усnели иоћас да, с још неким 
деловима, i!IOIИOВO прећу цесту. То је ј.ош један наш 
nлус. Али nретnосrавка је .да ће непријате,ь о:юкушати 
да се эором за баци нама за· лећа. и око лод:не нападне 
и Dlpoдpe. ЈЭIН!!Ю јав,ьа .да су кренули већ. Немогуће. 
По мраку се н:ису у.сућива.ли у шу:мЈу. То је њихов 
минус. Само да да:н :није так.о дугачак. Од ifЮдНе до 
мрака. То је ~ !МИНус. Шта кажеш? I1ре.ма нашим 
обаiвештењи:ма ... 

Можда због те речи учиним некоректi!Юст .. Али 
"ад год би се iПIОIМенула реч обаiвештење, ја ~ се 
осећао ма.лен у nорећењу с одтоворношћу коју носи 
Фимm, или с храброшћу Јанка, к,оји вечито силази 
у градове опаоане жнцом. У оваком случају, дl"'енео 
бих заЈМИШh>ајући rр<>МЗЈ1ТИЧ1Ю 11У његову страшну 
будност обавештајца ка,о н~оХ«Надив НЗiiJiOip коме 
сам могао .да узврат;и;м само немилосрдно оданюм ,ьу

ба,в",у. Зато, ва,ьда, и ре:к.нем брже но што бих c1\III'30 
да се прекQрим за свој.у неодрећену, Иi!Iarк цинкерску 
брЗОl!Iлетост: 

- Малочас у шуми нисам могао да се отмем 
VTИCI<!y неког дрисуС')1Ва. 
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-Чијег? 
- Не знам! - сле!1Нем немир.!Ю раме.ИЈИМа. -

Неnријате,~>а вал.да. 
- Па стражар је у шуМ!И. 
-Нисам га видео. Магла је. Слабо се И_!<Ује. сем 

rога, ја сам се С1!1У('ТИО једно стотинак метара. Нала
зио са.м се шшод стража.рског :места неких двадесет 
I<дpan<a кад ми се учинило да чујем. 

Фиkиn се диже одушевл.ено и С11РОГО: 
-Где си се то наАаЗИо? 
Изићемо брзо, тако да :му на питање одговорим 

већ нахюл.у: _ 
- БЛ1И3у грма - не слажем :вшnе, не знам зашто. 

Можда зато nrro се од грма могао :видети nласт и Дра
I•ица са сгражаром на сену?- ЗаnраЈВО- mmрави:м 
се шкргутну:вши - налазио сам се крај једне <ЈбаА,еЈiе 
буmе. Натру ле. 

- Натруле? Па тамю и јесте отража.рско мщ;то. 
- ~? - као зачудим се; а.ли се одмай< nокајем 

(нека стра.да; нека!). Илап<, да се из:вучем, додам још 
неnагребније: - Чуо сам као не:ки ша.пат оданде, оме
јул.ење. 

- Драmца?- обазре се OIIOpO Фимш, али кор~ 
му IНIИDy nоста.ли краћи. -Тако! - OIIJXX)(Вa онда, на.Јед
но:м сигу,ран да је у nитаљу само Драгиnа, па зато ра
досно л,ут. - Не 11Ј1УШТ11 ни стражара на мкру! Јеси 
&И их ухвзmо на дму? 

- Не! - рекнем неубедл,иво и оnсујем се уна
nред за :мекуiiLНу сажаышоог. - Нисам y()l[[lllтe рекао 
да је тамо била она. 

- Сад ћемо •видеiiИ! - рек.не Фимш тврдим, ка
меннм г &аСОМ ·који ме смири. П резирао сам се исrrо
времено. Уоста&О<М, и друго нешто ме је оад брину ло. 
С:ве је то било, у ства.рн, исувише АИчно да бих се задо
вомио КЗЗ!ЮМ коју би други некю из:врnшо над Дра
шцом. Кажњавање, то щтnада мени. То ме смяри 
мал.о. Фил·ИПОЈ:S ГiНев је растао. Не на:и.лазећи на npe
npe:юy коју би nредстЭ!Вл.ала чињевица да је пред 
намз непријател., ја сам се осећа.о с:ве раз01ружаније 
мирол.убив. 

Кад заnе.мо у Ш)'му, он ооет уnита: 
- Значи, вкдео си их заје,о;но? Па што онда ниси 

сам? 
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ОдЛучим тог тренутка да не одведем Филипа 
тачно на отог. Рекнем, да бих даю времена С'l'раЖВ>ру: 

- Друта је то била оба.А>ена бук:ва. 
- Стрел.аћемо је. То је најпаметније. 
Заиста омо крај те друге букве. 
- Не! - ре:кием. - Има jcwm mже. Слична. 
ФИЛИ!П је, у~~:~р:кос тежаши што га је ч.инила још 

траtПЭ.ВИји:м и тромијm~, газко I<:1!11>НИМ кораком звери. 
Млад, л,ут планИ!Нац. Суров. Без срца. А ја да будем 
nосле крив за стрел.ање ~раmце само эаrго што воли 
мушкарце и једног сел.ачета које се није умело да 
сети да се с:ве то не сме да р.џ,и на агража!рОКОIМ ме

С11'1'· А ка.ко да не заборави? Била је зrодна, чиста, 
жеЛ>на тога. Осећаю бих се убицом да казну преnу
ст:шм Фимmу, ра;внодушнк>М према њој. Филиn? Ко 
каже да је равиодушан? Он је само одговоран. Но. 
волео бих да :видим како би се он осећаю да су му 
дpyrn: упрл.ад!И Алињу, :к.оју је хтео чисту за себе. На 
срећу, он застаде оnрезн10 и, QCЛiylllKyjylш неnомичио 
неко време, nозва ме одједном ~рчевитом руком. Го
rовн су. Филиn је стајао '\'I(.ОЧен каю nоинтер. На 
делу их ухвзmо, !'Ю!оШСNИМ. Мокра маховина се тихо 
nротезала на -буiКОВОј кори. 

-Где су?- једњi помернм усне кад му се, др
хтав, приближ.им, али он се nоново нагло укочи оо.лу
шюујући из све снаге. - Ншnта? - уо:шта.м шапатом, 
ко ФиЛIИП је заборЭ!ВИО, канда, Драгицу и стражара. 
Није гледао у nравцу где су пре били. 

- Не чујеш ли? - дкгао је главу и учињио нек.о
Аико IOO'p!ШI:a nрема cyCSIOOd хютоку. Требало је то иско
ристкm. Одлучкм да благовремењо, гажењем сувих 
гранчица, -0\дам сгража!рУ и Драгнци наше :к.ретање. 
Не. Најбол.е ће бi<I'IИ да се оклизнем, паднем и гла.сно 
опсујем. 

Т!ШI:о учинИIМ, чњм Филип ооће. Па,А,Нем, али не 
опсујем. Комесар је, иоувшnе обузет друтим нечим, 
напрегнуто слушао, окренут сада це&ИМ мщем nрема 

сувом потоку. Само ме прекорно ошинуо nогледо.V!. 
Прекорню, а можда и nрезри.во. 

- Неко одт;та пролази доле! - процеди и по
лако реnетира машин.ку.- На педесет!ШI: метара ис
nод нас! 

Rутали a.ro сада. Онда МЈИ рече да се не миче1о1 
одавде, а он ће се одмах ·вратити. Чуо сам peТIКii, 
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неВИДh>ива ле:nршаLЊЭ. iИ 1МiНрИСе боро<вих ;и;rА>Ща, ДIИВ· 
.ы~х "'-Лека и шу:маке влаге. М= није више :изгледало 
да осећа>М туће ЩЈ~Исуство у шумя 1И -,;уће Некаi<iВО кре
таље. Откуд је онда Филип разабрао удружен.о ди· 
сање на Ј<1И.<Ъ8АУ ноздрва Ч:ИТЭ!Ве КОЛО!Ие . ис:rюд нас? 
JI Ње:!Ю ТIИХО, ЭМIИјасто, ИеЧЈУјi!Ю ;rq>l!Lbl'IOICГO •пла-
жење? А ја? lШсам ли пре то исто чуо? ЈеСЭIМ. Про
шла ме сад само ..ьутња, бес tи она малочашња трошна 
иэоштреност чула. ИА1И .ми није било iВИШе нуЖIИО да 
будем у оној мери <tаЖА>ИВ? 0Лlllтa одговорност је 
сад лежала на Фiил'liny. Ја С31М се зато .могао да бојим 
за Дра:гицу вiШiе неголи раније за ове нас. ИАIИ ми 
се одједиом. чинил:о ю је .најважн.ије њу да сла.сем? 
Зашто? Зато 1Ш'О је крива? 
• Почием да осућуЈем себе. Прво С31М је обе.АЈИО да 
је бtила са стражарем IИ, шrо је торе, I:>Г!<удао је. 
А .онда. ми 'OIIeт дошло жао ње~ и, у жељи да је спа· 
сем, довео С31М у <Ј1I1ШЈН0СТ више од отслину живота. 
Није ИСТIИИа. ДОЗ>Јао са>М Фимmа. Ни.сам АIИ? Да, али 
ЛОМIИО С31М гра:не, nадао, каш..ьуцао 1И одавао своје 
приоуство. Коме? Драrnци или непријатељу? Уnла· 
ше!Ю IIЮГЛедам Фимmа. · 

- Да неће нас то да яэнеиаде? - уm<тао је 
Фил,и,п :вшnе себе неrолН мене и, не одговоtрИВ!ШI на 
то, (}{ареди.о ми само да се не tМ:.Ичем. 

Забор<mИО је опет Драrицу. СасВIНМ. Било .ми је 
криво, разуме се. Каоошгги је треба. Кренем nрема 
nласту и nосле двадес""-""К корака угледам стражара. 

Стајао је сам самцаrr. И ослушКiИ!Вао, окренут и он 
лицем nрема су1!10М nотоку. Обрадовао се очито кад 
ме угледа и позва р~. Ја му дамз.нак да ЭН31М све 
и да је штаб обЭ!Вештен. Он се осмех:ну. Тад МЈУ nрИ· 
Ме"11ИiМ колена: овлажена. О.rоренем се очинут као да 
С31М угледао оно због чега С31М МЈУ np!Шllao, убећен да 
баш то иећу видеrn. Юроз маглу су уз б<р.до nрiОIМЈИдале, 
чиняло !МИ се, ,NЗе мале беле .полу.мm.те. Чиљеница. 
Плус колена. Али то је већ бtило ДООIIОЫЮ. Престаием 
да осећам ..ьубОМоtру, гнев, увреду. ПОЧIНем опет да 
мисwим на иепријате,-"с;юу колону ю:>ја се вуче nрема 
нашем б<жу, у прЭ!Вцу IЮЛожаја треће чете. Хоће ли 
да нас яэненада: H"""""Re ИЛИ да нас обиће И ;навали 
на болницу iИ Веше? У том случају, најбоље би ЗЭЈИ· 
ста бtило .•. 
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Окренем се. 
ПушкоМ!!tГрам~зац Милета, некQАЈИ!rо бораца из 

nратеће чете и комесар nриближавали су МiИ се nо
лако и бешумно. Нису бИЛIИ Н1И .шест корака од мс:те. 

- У стрелце и за ·ШЮМ! - чух ФИА/ИПа. - И ТIИХО. 
- Послао сам iКурира трком у l1РећУ чету. 
Сnустили смо се опрезно низ стрму страну. Од 

букве до букне. На свака два-три стабла комесар би 
дао знак РУIКОIМ 1И .ми бисмо, разрећени, застал.и :и ос· 
луiШ<ЈfSали. После nедесе;rак корака ВИIПе није могло 
биrn сумње да нас само иекоЛИIКIО метара МЗIГЛе опре
'~ да видимо ко се то тако оnрезно креће иапод 
н~ nоложаја. Почнемо да nузимо кроз nanpaт 
и Јаrоде. Лево на !Ip!OIIlЛ3Ш<.Y .мирiИсаЛR је цријемуша, 
деано r zь.:иве. 

- Да 011аЛИМ? . 
- Не Још! - шапну комесар. 
Осећао оам се уоnштеню некако уврећен, али није 

FIIШie било времена за то. 
Застанемо. . 

. Стазом ИС!IОд нас, на -'!-есетак .метара, кроз .маглу 
нази;рале су се снл уете ВОЈНИка у а.л.IЈ!И1!ЈСЮИЈ rкаnЗIМа. 

Полако се сnуС"!1ИМО иза громtОМ Сllа..ьених борова. 
ФилiИЈп ДОII'{За до миrра..ьесца. 
- Рафалом! - nроцеди. 
Ал1И у:оом лево, тачно где је .могао бити nоложај 

треће чете, nрасн;у бомба. 
- Дощ<аи! - заваnим, али комесар шкну: -

Пали! 
Иза нас, нечујан, дО!l'{за Јанко с прек.ором и гор· 

чином на АiИЦу. •Зар ва>М нисам јавно, мај;юу му •.. !<< 
- !есте!- шашiу Филип радооно.- Али ко да 

~руЈе М1. ће се 0Н1И уоудиrn :ноћу iКроз шуму. То 
им Је први nyr. · .. 

Срећом, iИCnaiO је М1. омо ми IИЗНена.АЈИЛИ алnинце 
па се уклинимо брзо ry сгазу којом су се дотле I<pe: 
тали. Но тек nосле три пуна сата бИ"DКе што се раз
rорела :кщ:> нијеАНа (рекао је после iИ Андреја) нате
рамо nротивника да се· цемщ дуЖином свог расnо
реда сnусти педесетЗЈК метара ниже <И ослободи трећу 
чету nptиrncкa. 

Затишје кој': је Н3ЈС"':аАО и трајало nр<И~чно вре
мена сведочило Је -.обЈасни МiИ Ја:н.r<о, КОЈИ .ме, као 
и остали, похвали за бу диост - да је непрtијате..ьев 
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nл!Шf осујећен и да он са.д врши ripe11pynaциjy за 
мање амбИЦIЮЗНе та:ктичке зада'l\Ке, До иа.с је ,4РПИ
рало брзо куцање -mсаће ;ма:!IIШ{е, IL\,ecнyo ме и Ан
дреја nријатем:юи оо леl>има, а и Вла:да :ме очину 
у пр~е>лазу IIШIIpOII<O отвореним очима •и ИOOI4iPIIIЗiмa 
И уп:ита: »!<акО ОН, јуиачиRО?« А oceliao сам се Кр1Ш. 
Далек јуиашrву. 

Фимm се вратио у оојате. J<UU<o ~Џ<Ж.е главу, 
с ;юоје је роса в~ да1В1Н0 обрисала свеэ:налачку ГОР
чину <И прекор 'У'tУћен Ф!имшу. 

- Хај:демо у 'Iрећу чету! 
Али тад баш оnет заnуца оданде rде је ооhила 

трећа чета. 
. Ишли с:мо брзо: Он напред, ја :111И три '1<ора.ка за 
њим, између ,41р1Већа, у правцу IIOROВНe пуцљаве, све 
rлаоиије 1И .rушће. Псж.ушао са.м да ГазiИ!М као ОIН, али 
моје су ноге биле трапаве и тешке, i!.Щ1Ье о,д Ql'ежа
лости, више од осећања кри~ВИце што с 'Мене и;ије 
расом спрЗЈНЗ. 

- Пет! - учинм, али не уоnори х.о.д. Чињеница да 
ми сем тог »nет!« иије iНI!Шта рекао 0'11КаКо омо по
шли појачавала је моју несиrуршюr. Бојао са.м се да 
ми лице, можда, није већ ..а Иеt<ЈИ начин <n'Крило сву 
незаслЈуЖеRОСТ ·Ј:rоЈ<ВаАа којМ!Ма ме ФИАIШI nрви оба.суо. 
Сад ~ ишли уз брдо. Тачно у nравцу проо1ИВНИЧКОГ 
nоложаЈа. 

Ј анко застаде и обадре се. БилЈН с.мо на /ФIЮМ 
рубу шуме. Иза иекОАИКо редова дрвета почињала је 
ливаднца. Ја му приђем, опет неоовер.ыш, оnрезЗ!Н, 
нш~. · 

- ВИД!НШ ли ТЗЈМIО?- гурне ме АаКтом и mжаза 
крюз маrлу што се дизала, али ие у nравцу ливадице, 

већ негде десно, у правцу пошум,ъещ~r оклада; 
-Не. 
ЈЗЈНКо трже глав~ као јелен. 
- Чујеш ли бар. - чудно се. 
Ослушием. Из недалека, с не више од r:ридесетак 

метара, тачно десно nред нама, али као одоздо, чули 

су се гласови и ја тек тад разаберем: . 
- Das sdnd dde letzten Resten der Parti.sanenban

den. WШг werden sie diesmal ganz griindLich aшroten, 
und dam:l wiOO jeder von um eiJnem schooen drei.mon
atlichen Uгlaub Ш der Heimat. Ьekommen. Losl Losl 
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- Брзо! - рече Ј!Шfко и појури сааmјен уз косу 
према нашем раоrюреду. 

После десетину корака б1щи се као поКIОШен ли
цем на земл.у. Ја nадох крај њега у Ш11р!ИС влажњи
кавоr ш~DИга. 

-Јеси А1И рањен?- упитам rлупо забринутијим 
г Аа0Ј1М но што се то обично пита. 

- Hи.urral Сад ће да нападну! - говорио је неуз
буђенк>. 

Одатле, с тог незаn~утог празног П1рОСТОра у 
раоnореду, добро сам видео иапuе. Лежали су иза 
букава, иза дебелих церова у дуrој IGриву:о~.З~Вој али 
расi1Реситој линији: на по пет стабала раsда~оине 
јед!Шf од другог. Али утом nал.ба IGaO да зби и згусну 
сав тај прюстор. Наш :митрэ.,ьез лево .асу дуг rрчевит 
рафал, али не разреди зрак. ЧИИiИЛО :ми се да се 
дo.AIIIiPYjeiМiO, да лежимо јеА!Шf на другом, иако се ни
смо померилн и остали на ПрописнiОIМ .адстојању. 

- Сад ћеш да видиш пошто кила меса! - рече 
Јанко, п~оуцну у ша:ке, ОНЭ!КО оотрбушке нах:.лоњен на 
лактове, и намиrи·у.- Имамо предност. Све ћемо их 
у главу. 

- Да! - ре!ОИем. И IGai<.O је моја СIIРУЧИОСТ засад 
била екоnлиц;итна, ја само поновим другим речима 
оно што је ан рекао. - Одоздо ј'\"!)ШШШју. 

Али 1ЮМ1И0ЛИ1М на ФИА<ИПове плусове и минусе и 
додам: 

- То нам је срећа. 
- ШТЗС'К.Зо? Срећа? - и наомеја се I<iЈ>атко, ~оу-

тито. 

Збуиим се. Опет повређен. 
Мало ниже, лево, јави се и .АiЈ>УГIИ, па трећи, па 

Че'11ВР'fИ ~фал. Пред нама тад :rютресио јекну крупна 
експл<ХШ.Ја. 

- Гле, маму """· тромблоне дову.КМfl - чудно 
се Јанко, pe.IGaO бих, сав iВЗЗдуша.ст, без теж<ИНе. Онда 
rрунујk>ш једна мина. Он уадахну.- Тако! - nромрм
!оа. Н<Ису !I<М, значи, ни МiИНобацачи далеко! - али 
ве~ је OIGpeтao сmиу главу у пршщу следеће експл<>
ЗИЈе. - Молим шен. М.алимl 

Ја сам се то тако шално ономад! А данас већ 
nреузео мој шrocl -nомислим с l'угом.- Не одлажи! 
-nрекоримсе.-Одмаххо!>у да се тако смешимl -
нарећивао сам себи, ROCa у трави, као IЈIИјан удяuюући ... 
• • 



~~ШрИсе свега: земље, бубица, тог х.юрофил.иог спа
наћа и те салате са l'оШ'аВИМ зеленшпем на ове стране. 
АNи доста даtое иза нш: nрасну тешко, и ја се одшием 
са земље што се падавичарсi<И ·Неnрија'I!ИО продуЖЊ\.а 
да тресе nод длаrиООИЈМЭ.. Брзо загњурим Г,\ав.у у р<iю\У 
земtоу. 

- Los! Los! 
Дрхтим као I<Јр;ивац! - nомисл.им, тргием се на то 

и опет одиг.нем. 

Налрегнем очи; иQ!Юд ивице. склада nред нама, 
сасвим Јасно, ynpi<JOc t;раВИ н ниском АИIПћу,. OI!IIIЗHM 
тад nрви пут од јутрос, nрецизно као на аъ>Ј<~Пе~<;:rои· 
С1001М цртежу, tоуде у зеленом како надиру пудаЈући 
из IМЈliШШКИ. Два-11р'И корака·- па се баце на зем~оу. 
АNи као да се и читава·..."НЈИја изшег nоюжаја·исnр
сила на~р<>гушеиа. Одиста, лево су се ПOII<peli!YЛIИ наши. 
Наnред или назад?Нисамзнао. Назад?-n~нео
дрећеiЮ, задовоtоаИ и не. Осећао сам да сам и Ја ··на 
раСI!ЮЛожењу •П<Жрету чији правац •каЈО да не знам. 
Мншићи оу ми се затегли, аnремни иа повлачење. 
Оnет ми би jaaiiO да се нико од наших није IЦОIМШ(аО, 
јер I<ад су Немци СТИГЛIИ на 20 !Ф 25 метара и no
C'I'aМI више Н'О сшурне мете, ми11раљез на ··левом ~· 
шем бму поче да их обара: nеторица су pef,piМ nала. 
Али један који искочи иза дрвета хитну бомбу. На 
tри дрвета исnред нас, она ~уnи у грЭIЊе, CI<JCYГptoa ~е 
низ стабло и nрасну. НеnриЈатеюсi<ЈИ nодофицир !КОЈИ 
ју је, иоi<езивши се (учин:идо ми се), баЦЈИо сави се 
Гll!евно у појасу и nаде г.лавачке у зел<>НИ.\о; 

То је лево од мене ОС<ОСтурасти Милета, образа 
боје омрти, <ЖИДао метак no метак; Кад ;му се, nузећи, 
прибЛIИЖ!Иомо, рече кроз стиснуте зубе над КЈОШЧатом, 
·ИС11"Реном доњом ВИАИцом: · . · 

·- Дај BYI<Jy машиику! Ионrооо ти нећеш да 
пуца!Ш. 

- Зашто не пуцаш? - уnита.м Јаrика злурадо. Био 
је најбоtои =релац пре, у rарн;иэоиу, за време .пеша

дијске обvке. 
- Hefiy! -рече из rреска, 1111р03рачиа, а ипак граб-

• ъива nрофила. ·· 
И ћ<утке :ми nружи своје оружје, 
- Боtоа је сад МЭШИН1КЭ. од nушке. Послужи се. 
- А ти? - затврдагла..им. 
- Неће М!И се!. - и згњечи мрава на nодланици. 
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- fuтo? 
Он rрече за црту нераmrодушНЈИје но што је тре-

баю, али без хвалисааюсти: 
- Ј а увек убијем кад С>~Iа.А;ИМ. 
-Па? 
Сетим га се: пре нешто В!И'Ше од годину дана -

кад је с чуп<.е над мостом ларм~rјући nуј:дао убојне 
метке из митраљеза на оне ситне, ж.rољаве војниrке. 

- Л!rКо је теби, немаш чнр у стО!Май<у. АNи ја ... 
Ilоiиекад ЈМИ буде nооле мука. 

- Ја ћу! - ш!rПII!ем Милети, и оК!ИИем кратак ра
фал пут једног белог дугоње •КОји изби деснп из др
већа и појури кюсо к нама. Промапmм га, б~rЦИо се 
блаЈГооремено на земtоу; Видео· сам где. Чекаю сам сад 
дрхтавих руку. Зауставим дисаље да бих се умиrрио. 
И кад се ускоро ОДИЖе да оn:резню вирне из маха
вине; nритисием обарач. 

- ОДЛИЧ!Ю! - обрадује се Јанко прот.ивrречећи 
себи малючашњем и, изврнут на бок, весела лица без 
бора, баци II<pЦ['yjeвi<y у nравцу неког далеког дрвета. 

- Нема wлауба, мајку вам! -и обавести нас 
о оном што сам сад и с§м ВИдео: - Павлаче се! 

- Вашtоивци, рите, чифутиl - ВИI<Ilo је неко да
леко иза зелене црте јаруге I<JOja их је већ ОI<iривала. 
Ал.и тек што то неви.дtЬиви извика, отпоче опет при-
nремна ваџ. . 

Милош, сав од бистrрине беск.рајно плавооког по
гледа (а од пре Неi<ЈИ дан ломrоћник командира .друге 
чете), доnуза до Јанка. 

- Имамо још 1ри тежа рањеника и два мртва. 
Уз оне од ;раније. Плус командир.· -

- Јес.у ли рањеиици n:ревијени? 
- Нова бомшчарка је код IМеие. 
- Каоова је? - на..\tрШТИ се Јанi<О. · 
- Обична! - rрече Милош кратко и блесиу вед-

рижхм. . . 
Jamro оrиону yCII!e. Кад Милош учини покрет као 

да ће да се врати, упита: 
- Како стојиш с <Муницијом? 
- За шарца има доста, али за бреду - слабије . 
~А бомби? 
- Тога је довоыю. 
- Теже rрањенИ!Ке ОАМах nребацуј у корпус. Како 

је с осталоm< четама? 
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- Боте. ВЦАИШ и сам да стално мене узнеми
рују. Већ трећи пут у овом сату. 

- Не бој се, и друrе ће. 
- Не бри!Ие:-<· Ал1и ~ и чempm ПII{T узму цене 

на иишан. оюх Ја 15авОЫ>Ј сеm:ри од тетке.· · 
И брзо се изгуби лузећи ИЭ"'е15у дрвећа. 
-Шта је то?- уnита Ја.нк.о једва чујню и nоказа 

прстом nред собом. -Доле rледајl 
0,4ЈИсrа, нэ ч<>111<ри букве испод ноо, вирио је иза 

стабла юрај од цокуле. 
- Не гледа од страха! - закључи Јан:ко безrлао

ио, аАЈИ наслонивши уста на моје уво, npoшama rоли
цајући це 1\ОПЛИ"' дахо.\{ и ретким чекињама: - Држи 
га на оку. Чим се nомери- луцајl Само пази да не 
убијеш мене! - и наомаши се. 

- Тебе? - эаnрепастим се, ошwно с туrа!оНПЮМ 
осећајнОil!ћу nрвог ПОЭИIВЭ. на лицу. Али чинило ми 
се да сам от.куnfоен улоrом коју м:и је IЮверно. 
И ослобо15ен свих кривица. Хтедох да њиснем, пос
ко"'!"", .щб!f:м. хода>.< на рукама,· nоп~ сву 11раву 
до Japyre за]е,4;НО с непријатемша у ЊОЈ. 

- Пет! -учини ои и поче да луже Ј!IИ11р0 кроз ви
оокv стабfоИчасiУ -.раву · према буi<ВИ коју nолако 
узмем :иа OI<O п;рек10 ;н;иша.на, два СЭIНТИМ~ од коре 
лево, на в:иси:ни тру,АiИ човека мог раста оmрiИЛ.I!!К6-
Хтео сам да ra ефектно ПОГО,.IIИМ. МаА!Очашње Јанкове 
СI<рулуЛе биле су далеi<О од мене: ч:иииле би ми се 
маАЈОrра15анш:mном да он ~mje увек, не саю> сад, 
IIрО'l'ИВречио себи без тешкоћа и каја.ња. Нисам 
више мислио на њеrа, обузет мућим nоrотком. Г лав
но је хтети l!ЮГОДИТИ, имаm унапред визију иеnрија• 
теfоа :који пада. А ·ако је 1В1ИШИ од мене? Немюrуће. 
уми;риваю сам се :вирећи иза pиl5er корења че:mнара. 
Чекао сам да се појави, peлamJВIIIO миран, сад и без 
анmнюеног бола у rрлу, сшуран, ·с прстам на обаlрачу. 
Чшmло :м:и се 111ПЗiК да ro 11раје цредуrо. Зачудо, мада 
су оnет пуца.ли шарци,ма, баЦачима и .,;ромбл.онима, 
овоr nута ништа није тресиу АО у нашој бЛИЗИ!НИ. 
Кроз nanpaт, КИсеfоаК iИ цријемушу, Невид!DИВ, IIIVЗЭO 
је ЈанiКIО. Брзо, у СТЈIЗiРИ, ове брже, и :кад је 6lto liWД 
дрвета, само изрони iИ3 зеленила припiИјајући се уз 
ШI!ЈРОКО rлатко ОИВОМiрКО стабю. 

- Предај се! - чух га, ИЛ1И ми се учинило да сам 
ra морао чуm. Кална од цокуле се, уз -rрэај, LП0Ј1УКАа 
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r ·; .. иза бу;Кве, као por ИeiКIOr IИЗиенада уплашен.оr nужа 
rолаћа. 

- Не nредаје се Фраицеиталац! - ЭЗI!.IlX.pryтa 
оданде неi<О и ОПООIВЭ. Јанку мајку m~рТиэанску. -
rLокажи ми њушкицу ако омеш! 

. ~ сад, са стране. сутротне оној, левој, !nреМЭ 
КОЈ?Ј сам кривио оружЈе, nоче опрезн:о да се појав
..ьузе слепа рука с револверам. Не paзмиiii~~>ajyliи, ја 
СiКIОЧЋЈМ, бащим се 11р1И-чеrгири к.ора~<а деоно и па,АЈНем 
одмах иза другос дР~Јеtа. Одатле сам вИдео јасно 
раме и руюу с револверю.м КЭi!(/0 :ка.о црн:и :и:нсект лу

же обимом бу:к;ве. Оружје се пРужало 1!1ИСШЮМ ~у:ка. 
Не Н~ИШаиећи, оnам11М крат:ко сноп у револвер и у 
иотом: часу, npe ио што сам стшао да ое уплаши.м, 
видех како се Јашоо трrну, истеrн;у и неста с обема 
рукама iИ3а дрвета. Али док ме још не щю15е страх 
~ IИИоам Јанка ооrодио, он се пој311!И оданде одакле 
зе 1\рЭЩ'О двапут и :прн.вукао себи Ј"-ЖУ унеэвереиу 
главу. И, да ли удари ЧIОВека, да М< се баци отворе
ним устима на њеrа, .не З~ИЗN, али пали су обојица 
у тра!8у. Јаико се одмах изви и nод:иже из ње. Крва
вих уста, ускоро :допуэа дахћући до !Мене и тек тада 
ОТПNуО!у. Дахтао је, али се пажмшо намесm иза !НИ· 
ског чвора, бiЮМЈИСЛеою и caclmМ iИЭГ'\'бfое!Ю загледан 
пред собом. 

-,- Потnоручник! - рече т.уцо, још дахћући ·као 
тркач, эари руке у меку ШV·МОI<у зем..ьу и ша:кама IIIY" 
ним ње ооче да тр..ьа усне и АНЦе око усана. 

- Идн ra довуци? - рече nосле. - Аа :му nре11ре
семо џепове. 

Отnужем оод М11рО!М што је, м.исЛЯIО сам сад. 
стала мене баш да га15а. Довучем та арећiн'о. 

Још се rрчио IУбећiИ кри ·на .раздераио rрло и 
раме. 

- Револвер је твој 1 - реЧе Ja.mro умрМIИIИХ 
усана од зем..ье. - У прави си час о:кинуо. И стручно. 

Нисам био '!адовољан. А онда, био је већ мртав. 
- Раме му Је <ХКрЭНут.о са:м.оl - порекнем, мање 

из С~Кр1<>WЮСТИ, више уnлашеи од rлуцют иекоr, иесу

ВИСАЈОО" осећа.ња нове КdЈIИВ!Ще. Не Tai<O oun;pe као она 
јутроо:пьа, ~ исто гадне и эбуњујуће. . 

- Било зе то дово..ьню да га I!ЮI!lЛЭШИ, цимне уна
зад и. учини да ми налети на песницу. Пази што су 
му rоззерице. Свуци га. 
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Гледао га је сад равно.щшним оч:и:ма, aA1Ii руком 
још црном од земh>е nреће утам nрекю усана, као да 
хоће М их откшrе. 

- Фр~>нценталац! А униформа - нова. У эми је. 
Почнем да га свлачим, још меког .. !fш:ам веро

вао да то м:.оrу. ИпаЈК, овлач.ио СЭЈМ га. Прво rојзершtе 
и а.мiiИiНСКе клинасте ПЗIН.талоliе -од оивоr камrарна. 

Стајале су ми као да их је npamro за мене најботи 
беоrрадоки кројач. Њеrова ми је юлама била нешто 
уска у раменима, а широка у појасу, али њу одмах 
и не обучем. Треба nрво да одшијем ~ке, ехrолете, 
да оnерем крн, заши]ем дВе руnице, Је.АЈ!<У ю друге, 

на ЛеЈЮIМ рамену. Ал.и. к.ишrна црна кабаннца од гуме 
-одлична. 

Патба nO"le да се l110iЦp3Вlt>a. И МЈИЈНе су оnет . на
БалiИЛе да nадају, и.спред и iИЗа нос. Ј~>Нко ме noв.yqe 
за .руку; nузећн, nомери;м!О се једно шест-седам ста
бала удеоно. 

- И торбу му уэми! ~рече у краткој nауз.и nосле 
новог одбијенnг јур!ИШа и nmyнy опет. - Кожна! 

- Што стално Пh>ујеш! - жацнем се, али он не 
одговори. Тек nРСЛе, у 1I01ЮВН0<М эатишју, nромрси: 

- О овом нећу Н!Икщд никоме цричаmi! - и nову
че ме за рrу:кав. 

Милош се оојави с ве,щтм небесима исnред ши
роюих nлO"laC111!X костију на Мршаi3111М али . н еу леr
нутим образима као истеооиим секиром у неком на
r АЮ ПОТЗIМ!НеА;ОIМ труnцу. 

- Шта кажеш? - и nогледа у Ј~>НКа. 
- Неће вИiШе nробати овде. 
- Добро би биА10 да ме оставе на !МИру. Још ми 

јеД~>Н IIOrlИбe. Губим ту де! -рече гневно. -И Радош 
nоrибе. 

- Знам. Јеси Л1И nреузео команду? Где ти је :ко-
мес..р? . 

- Пада Л1И сва одговорност, када је он одсутан. 
на мене? 

Оста неrюмакну111!Х очиј;у. 

- Чиiм се неi<О од мојих раЈ!'И ... 
Не -доврши !Ш сад. Тек после заврши: 

- Више в.олиш, је ли, тебе да nx>I'Oдe кад ен. 
је ли, одговоран? 
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- Ј·а бих се осећао онда на mом месту као Хит
ЛероtВ саучесник! - ПОN>МехЈНУ се iК0С1\УР11И Милета. 
Ј анко махну руком, уnита:· · · · · 

- А Драrанче? 
- IЈ.ос.лаћу ти га! - и Милош змтну ошrро, не 

ставтајућн rnpcтe у уста. - Што п,ьујеш стално? 
- уnита и он Јанка .. 

- Сав је био ЭIЮјав.! - одговори и окрену ми се 
мало као да то само- меки IНЗ!Мењује. Али гледао је 
у зем,ьу: 

- Стално шкриnи. 
- Ао ћав.ола! - рекне Милета ·немарно. - Став.и 

вату у уво. 

- Не може! -одВрати ЈаЈЊКIО, и тад тек андех да 
гледа исколачено пред сQбом: . 

- УНЈУТРа то ·юрцка. Унутрашњи звук!- шаnну 
забринуто. . . 

-Јеси ми нека фрајла! - подамехну се и Милош 
сада. 

Не юрече, мина треану иза нас и Милош брзо 
отпуза. 

-Бога им, хоће ооет мене! - з..мумла одлазећн са 
једним несnрет:нш.< још осећањем С'11р00Ње за борце 
1<10је непријатет убија и тиме чини одrоворн;им не 
себе, неrю њега, IООIМаЈНДИра од нево1ое, непријате~ье--
воr са учесника у СВЗйОО ј смрти. · 

Вщео са:м му nрофИЛ љутите -r лав.е с ТИТОI>ком 
на лево уво, а чуnерак вуносте косе му је, навлаш 
изв.уqен, стрчао слободан и 0111<ривен Н31д дес;ном сле
ооочницом. ЗгоД~>Н! -помислимодјеДНОIМдабиэаiUоу
чила Драгица да га је андела сада као ја. 
Пр~ је овог nyra била жешћа, снажнија 

И ~МЗНуrlИја. 

-Оnет су юбнли ПОiјачање- рече Јанко, оаtренут 
сад ИЈС~КЛ>уч;и.во према јаруЗIИ. МилетИЈНа близнна учи
ни да се Јанко уакоро ослободи »унутрашљег звука«. 
Није више ПА:.уцкао и брисао .уста. Нисам7 энаЧИ7 ·cliм. 
И Аруrи се разболе -и излече у размаЈКу од једног 
минута. СаЈМо ако има ко да сведочи и коњr,ролише. 
Сав в.аздушасr, Јанко ме уnита нешто. 

Не одrавор:и::м. Не што бих ra сад, сличног себи, 
мање Це:нЈИО7 већ што се некако ба:ш: после те САiи.ч
ности, које са:м постар свестан захватујућн Милет-и, 
отворила ова ТiИШИIIа света, налик. на неКи щчни 
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сви.-е:ни, ганутмmи noorop. Ја.нко дагаюну Милеrу 
и 0'I1ПУЭ11 с :њи.м за МиАошем рекавши ми пре тога да 
се не МЈИчем. Прво се време и нисам шхм:ерао. Али 
пооле бивало IМИ је СЗЈМОМ све уГQ;IјНИје .и све пријат
није, иж. no нервозној дрхтавици што 1МИ фузе Ollp"{· 
жена колена уврећено не за.к.ьучим да ме н.ишта 
IШШе ие сп:речава да се сад cilм предам стрwоу. Али 
то tМе не эаболе, јер iММ је iИЗГЛедало да сваког чаЈСа 
.моrу да nрек.инем дрхта:ње и cвa.IWr ж.ивоr човека 
да увериiМ да сам ја QДИСТа и храбар. Не размиш!оа
јућн зашто и шта то чини:м, 3Ј1ЈИ ;као да хоћу себе 
при том да зафроонем, сганем да пужем nрема окладу 
- што кукаВIИца не би урадио. Обрнуто. Пооукао 
би се, препуштен као ја себи, дуб..ье у шуму .. П~ 
десетак метаът дахћући застанем. Тишина Је ЈОШ 
увек растеэала своју nраћку га!;lајући ме ·У. све изло
жено н раљиво. Престанем да дрхТНIМ. Не nюгаћа. 
јућн. За;д,рхт.иiМ, 

Било је беэоПЗIС!Ю. 
Као да се узех у руке. 
-Шта то значи?- упитам се ст,рого. 
- 3н.ам шта ми је. 
- Али пр.оменшћеtМО се сви! - ОДГОIВОIРИХ себи. 
-Кад? После?- упитам себе. 
- Iliocлe реБQЛуције. 
-Које? Светске? 
- Тад ће се сви лромени1.1И. А М1И ћеtМО одмах 

после наше. 

- И све ће се променити? Брзо? 
- Сви. Одмах. 
-А Коста? 
- Он :нема л011ребе да се tМења. Он је већ у скла. 

ду са ообом и свим што а:юстојн. 
- А ако није? 
-Он? 
- Он, да. ААи другiИ. 
- На.ьутнће се. 
- Не. ПЭIГИће. 
- Нећу да пати. Ни он. Ни mro ю с,е борио. 
Доле у јарузи, на дну дубоког тог склада, :неко 

је, неаидМm иза л:н!fiћа :н грања, опет nочињао да уб.е
ћује невид..ьиве ВОЈНИКе да треба да нас IJ!POIГepaJy 
одавде, обећ~>вајући урлаубе, &рабрећ.и их оnет нс
тим: »Das sind die letzen Resten der Par.t;lsanenban-
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den!« И IIJiPИЧOO о П10Треби да се ;џьнас св,ршн са на
ма, док смо још деморам<саiНIИ и без мун.иције, 
уверавајrући 1ИХ да су нам губици огромни. TiiUIIИНЗ. 
Аля •МИ се учи.н.ило да кроз њу чујеtМ мањерке? Зар 
могу? Ја сад уста не бих отворик> ни за Ш31МП.Иту, 
а !КЗIМОЛИ за врућ KpoiМ!ItИp преливен марг~>рином или 
за сувrу &р!>Н"{ из пакета. Каiко могу да п:рогу.тају 
залогај? Нада 1МН01М (;i<:{ два дет мdla ударала у стабло 
брэо ·као дакт.илоi1ј>Зфкиње nрве ii<.ЛЗICe. Да нису они 
КVЦ3ЈIЈИ н југрошња нюва нарећења? 

Окренем се. С ивице шуме смешнла се Драгица. 
Седела је мирно на -rрав.и и запшшала рупе .на тамо 
остав..ьеном копорану есесовОКЈОГ nоtm01ручн.и;ка: 

- З~>р не? - уnита кад доnужеtМ ю ње. 
-Шта? 
Она је, не ЖiМИрећи удеаала ;к,онац у нглу, саста

вила оба юраја, учворнла их н nродужила да шије 
без НЗЈПОра, весело, слободно, :изАIОжена Щ'1f1Р1М ваз
духу. 

- Цревилније би билю да је зеtМА>а .аю лопта, 
а ие као јабуока. 

- Какве везе то ИЈМа? 
- Он1>1<0 кажеtМ! - и iНаЈСIМеши се. - Прнчао си 

на IоОiНференцији. 
- А што би ти било nравилиије? 
- Тшоо! Мислила сам. Можда се онда не би ии 

ра-ювало. 

Поr.леда у небо без .обАЈЗКа. 
- Кад би ПЈоуонуАО! - и зубима ОТЮ{Де конац. 

- Ожtј дуговраru ми рекао да ro ушијеtМ за тебе. 
Обавешгајац, је ли? 

• - Да. Хвала. 
- Глупосru! - ,<IIИЖе се и погледа оnет ~ небо, 

!Па се OOIМeXIIfY. - Ј а .МIИСЛИIМ ~ ющ је !НеШТО округ ло, 
онда то .мора да буде доюраја .. Не воЛИIМ ЈкаД је 
НI>ПОЛВ. 

Појави се Драганче из A.ИIJ.I!ia иза ;нас. 
-Хеј, Драrnще! -рече []ЈОЛуrлаО!Ю, ненавикло

SOI&y те у штаб. 
- Мене? - зачrуди се и, rкю да ме уЗИIМа за све-

дока, рече: 

- Cиrypi!IO ће да ме одликују. 
И весело се закшс:ота. 
Остао сам неюо време сам IИЗIМеЬу оба раСIЮреда. 
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Вратим се О!Нда nрекю крте траве и маховине, 
nреко камења и лањо~ натрулоr лш:nћа, и тек шrо 
сти:rнем ю свог ра.ниЈеr места, одакле ·се :к.роо nро

МУМ грања видело небо, с два само као·•надувена 6Ewi 
облачића Н&\1И'К на· iiJIOjaceвe за несnасавање, ·· ,;рм.ну 
nрва мИЈНа из нове припремне серије и .nаде тачно 
Т31МЮ где СЗ1М малочас б1110. (Заlр су олет гаћали мене? 
Јеоу ли ме открили?) . · 

Али не nомис.л.их да ме меrаrк неће. Хтео 'сам. 
OAIWrнeм щ себе и ту же~nу. Отресем мp<lil!a с .руке: 
rолицао ме. Две црвене бубамаре су се лариле:. Као 
да су и оне зна:Ае да те. IМiИ'Не, иако гр. .УЈ yвwjry недалеко, 
нису намељене љима. А Драmца? Зар :и она није 
знала '!'сто? И зар с:вакiО :ие. верује да га cмprr нelie? 

А Ја? 
Мени је старац .заrарантовао ЖЈИ!ВОТ! -рекнем 

као м зачикавам некоr. . 
Уједао оаrм се за. горњу уону, .задово~nан што се 

Јан:к.о још није вра'l\ИiО, Тад зацвокоћем гнуСНР, па
ннчно. Био СЗ1М с!!м, и 61110 несрећан што ·:иема никог 
крај мене. Оида не бих цвокотао. Овако дрхтим, а то 
врећа. Нала.ктнм се нагло. Подбочњм длаЈIЮМ доњу 
внлицу. Погледам око себе, 1ИЈаК0 сам тpen:roo. Близу 
је лаСЗ!О рићи коњ. Он нек ме anaJce! Ј:I.оiм;их:.лим да .је 
и он чооек, слоаобан да оу дн о мени. Но кад ућем 
у њега и Oдallliдe norлeдi!IМ у 1МИСАИМа nут себе •налак
ћеног, и откријем се његСЈIВИМ nасућим зеницама, не 
СМ!Ир!I<М се одмах. Нают318ИМ да дрхтим. 

Прошло је нешто :времена иnак иж не npecrra
нeм да се тресем. Тек тад схва'!1ИМ да нисам дрхтао 
шrо оаrм се бојао, него бојао зато шrо сам nочео да 
ВИДIDIИВО ..wхтим. То мн no:вpam малю вере. Не у себе. 
У .дpryrre неке IМOryћrнocm. И не СЗ1М0 моје. После 
десетак МIИIНУТа rумуi<АИ су тромблОIIШ, МИЈНе и шарци. 
Ј~ сmже, заџwван,: н он измељен тиме набоље. 
Но Ч1И1М 1МИ ~се, дрзак, :приближ;:и -подоме:u.t!Dиво :ме од
мери. - Добро ти је .то! -~е.- J<>m се извуци 
мало н~. 

Померим се лузећи за њњ\< 1Н31НИЖе; nриближа
вали омо се НеБIНД/DИВИIМ nрвим НеЈ!:IРИјате~nским ре
дОIВ.Н!МЗ.. Уn:р:юос жестанн врло лреЦИЗiНе баражне 
ватре, на ~оВЮ<М амо· nоложају имали незнатне гу
битке: двоЈе лакше рањен:их. Утом један тромблон 
екслАо,<~~Ира иза нас и гелерчић. о:к.рзиу Ј анка ло no-
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ти.lЪ:Ку:· »Ништа то ~није«, .рече .враmвши се са заво-
јем који мУ. је ставила Драгица. •Као врућнм. ножем 
да догакне.« - објашњавао ми је и NЈДао: 

- Сам:о зубе треба стионrут:и! . 
Уmашим се не схватајућн зашто је то рекао. 

Да ·ме ·охрабри? Је ли занета nриметно? Немогуће. 
Колена на којi!!iМЗ миран· сад лежњш одавно су nре
стала да дрхте. Престала? Да, nрестала. Сав сам 
сад - бес и гнев. Киван СЗ1М што је могао да (тачно) 
nретлосrав:и да ћу дрхt;!ШИ. На основу чега? На ос
нову сећања на своје неко оонашање? То ме наједном 
полrуСIМИри. Ипак, .волео бих да Ш<ам неко. велико 
огледало дООЈЮ од себе. Сигурно бих та.д и у т.ој 
nрво~ сво.јој .озб'!ыrој бицн nосле логора био сми
ре!ШiЈIИ него шrо Јесам .и ycrreвao да се i!Юнтролишем 

1И mmpaв~naм грешке у АЈРжању. Да! - IП'ОМII!!СЛИМ. -
А кад бих место себе замиш.ъао да ме нз огледала 
гледа К<ЈСТа, билю би то још лакше. А што ·да га не 
ЗаiМИСЛIИМ кад је Wоунут:и ја? 

Над НIЗЈМа је, на једној. 11Ј!а!Шi, невидмша nmцa 
звнждма као метак и Јанюо се· на силу ·као. раз· 
весели: 

--;- ,И nтице! - јер оогледа rув:ис већ тужно. -
ДОВИЈаЈrу се мале! - и онда неочеКiИВЗIIЮ за~<.~Dучн: -
Могла би, nредстава и да се заврши. Доста је .за данас. 
Штаскзо. . . 

Дигнем главу: густ рафал щсече q>ЗЈНу, оусmже 
птицу; .она, ои·ва од изненаDења, жутих, тан:юих но
жица (!КаО две власи окк::ижењиране ii<OCe), Ю\дЛете 
недмеко; али rваздушаС'11Н Јанк.о ме утом "'РНТИсну 
ручерюм за врат 1И загњурн мн главу у ШIDИГ, млак 

н "'Y'ff ИЗУ1<ЈРШГ8>Ш!Х ~са зем~nе, руда, фосфора, 
ба.кра, олова и наrорелог неба. ПрИ'11ИСак његове руке 
УЧИЈНЈИ да .у nрвом часу ломнсмш да СЗЈМ юб1110 ме

так у rЛЗЈВу. Осетим .је ову разнету кад мина ·даде 
недмеко. Хралавн су гелерн дуго фиј1ј1К.аЛИ 11ЩД ЛШ!I
ћем. СМ!ИiрИМ ~· ?АИГ1Нем ЛЗI!<О. Коњ сјајне, риће 
длаке, ИС'11Н онаЈ ЧИЈИМ СЗ1М се очима nогле:даю да бих 
r~pa!"o х;раброст која је :некад мир, IИСТ!И онај коњ 
l<IOJ:И Је за '!'реме дутих IЮКрета :!ЮС1Ю тешку бреду, 
и малочас ЈОШ nacao, сад је лежао обQрен оаучес-
ничк.и IИЗА:ИШНО. · 

НЗЈМр~ се, 'НИiШта не реr<ЈНем. Загледам се у 
Mp<lil!e КОЈИ су, неузrнемирени,. у густим колонама по 
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један, жwи.л.и ка недалекој букви наnред нас и онда 
се, исто у !!ФЛО'НIИ, враћал!и оданде. 

Светлом.р:км јеленак полете К(рЗ.1'КО с је.оЈНе влати 
!К'Оју до.оЈИЈРОМ зањиха. О~ренем се за њим и . nову, 
чем Јаоша за раме. . 

Он се не окрену iКаО ја, који сем .радозналости 
ие ocern1М н:ишта. АЈнже ЈМало юоучњачу и као да 
tripi0<11НiY главу на дугом врату од :исrюд \МIUllКe. Као 
nтица. Али оосова 01р3Ш!Ю. 

- Каюо ћеiМО сад с бредом? 
Диmем главу: ри!S<и: је коњ лежао. 
- Ко ће је нооиm? - жесТIЮ се Јанка. 
-А ronиli? 
Јер дорат који је сад лежао одБЗh>ена ~ 

и раэiМрскане главе са све четири увис НDСШ> Је, сем 
бреде, и :мали рововски топ. 

Тоо је носио плаТОН<ЖН: ;месецима ИИСI\Ю :111МаАИ 
граната за њега. 

ААЈИ ватра нагло npecra. 
- Сад ћеl - шапну беэглаоно JЗIIIIКO. Још увек се 

саМЈО 'Укочеио и круто смешкао. Одиже се оnет IЮЛЗКО 
иа лактоВИ!Ма. Ј ед~НИМ змијок.им nокреrом 1ИЗ кукова 
nри;вуче т<W> оружју. 

- Ала ће се иэиена.д.итиl 
Мислио је на иэврiiЈЈе<НО непри;метио n:омерање 

читавог нашег строја за десетак метара ближе непри
јате~оок.им nоМ>ЖЗЈilliМЭ.. Већ омю навнра.м1 QАЛИнце 
како, излазећи 1ИЗ склада сувог IIIOТOI<Ji, nочнњу да 
скачу од букве до бiукве не nуцајући. Било је пре
нето да ће трећи вод onoprиm ватру. Сад 1М!Н се то 
чяннло глупо, јер је IИ3Гледало да се крило, иэбачено 
nрема ООЈМа, ~реће брже од оредине непријме.ьског 
стре~оачког строја, ЧеЛЈОIМ nрема '11ј)ећем воду. 

Не caomurn:м то Јанку, иако· останем уэнемирен 
у све беэваэдушmrјем npocropy nуШ>м !ИШЧекиваља 
што нас эаово15ује дебелом ryo'l'OIМ :шmnн;ном, 

- То ти се ЧИН1И СЗIМIО! - одговорим себи њеrо
вим као r ласом, а.ли сад .лишеиим iНМла.саll<а који 
вре15ају. · 

Покајем се иnак. Ждрао сам се <УОрамюћен. Као 
да сам то стварно рекао Јанку и 0111 rми nрезриво 
одговорио да rми се то са;мо ЧИ!Ш. · · 

Али тад ое обаэрем nрема I«рути!М liOI'aмa коња. 
Пом.исАИIМ . да бих се осећао горе да је дорат остао 
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жив. То ми n:оможе некако. Нестало је с њњм и јед
ног сведока, иcnma безоnаоноr споља; не 1И изнутра, 
где је деловао као оно .крцкање есесавсжог душmrка. 
Али иnак боље је без икаквог Rеу~КА~С>ЊIНВОГ критич
кот Э!Вука. Мислеоюr iИАН не. БИМ> - је сад Т01ПЛ0 
саМЈО. Ваздух као вруће крnе после бријања. 

Знојио сам ое иедадеко од митраљесца Милете 
и Јан>Ка, који откиде алат траве и задржа је у сти
снуг:111М зубима. Откинем див~DИ караифилић, [ЈОЧНем 
да грицка:м и нсnмунем .• Ако из '11ј)ећеr вода не от
воре ва'rру, неnријатељок.о ће нас лево крило ту 
ОТК.р!Иr.и, i~Ч'е него mro ... 

Али Јашrо је m:гледао необично чист, као да је 
одувек само од ·ваздуха, за кnј.и се эем.ьа и ;nрљав
штина не хватај;у, н, лежећи лево од мене, био обу
зет са;мо 0И1Н;м шrо је радио: IМ:II)pнo је .левом руко:м 
одцwаф~DИВао две бомбе. Немачк.у је ;<\i)Жао у десној 
краЈ nолуэреЛIНХ бо6нца зове. 

Као оенке су СI!IВООелен.и војiНИЦИ окакали изме15у 
букава н церја: nper.pчe као на еrэерцнрiНШ11у два
"'РИ щра.ка, па или падНУ у no,<\IIIOЖje шн,роких онвих 
стабала 1ИАИ се lLp!IШИjy уз њих, nочекају неко време 
ослушюуЈући, и онда, нмюла ~ни, поново крену 
још .<~>ућИ. Иэме15у :nоложаја КОЈИ амо заузели на 
доњем рtубу nропланка и њнх н;ије остало !ВНШе од 
даадесетак метЗ!ра. 

Неко ;ме слева додирну. Ку:ри;р Драrанче. 
-За мном. Ти и Јанко. 
Ооетих олакшање, иако је то већ био седми ју

риш од јутрос. Yrpoжei!IOIМ, живот би ми се и на стотој 
репризи смртие OIШlCIIIOCТИ п.ошшпао ка:о на. преми

јери. Недово.<~>но раmюдушан. Не ОК(рећу!;и се, из-
бацим: . 

-Камо? 
Али nом.ислио оам ОIДМах, уадро<тавши с олакша

њем: Коста. Истовремено се эастиди'М малочашњег 
олакшања. Није стид био због Косте једино. Погле
дам курира. Као nливач краула кад узима ваздух 
~е дижу!tн се, он исtt<рнви деонrи_ крај уоне и рече 
Једаа ЧVЈНО: 

- У мр111!И угао! - н објасни: - КОЈМесару Фи-

~осле! хтеднем АВ натера;м себе да му одrо-
В01р:111М. 
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Али утом зarnpaйiiТe две бомбе лево. Бреда nоче 
да штеiЈЈУје. По 1>ри метка. 
· Ј а исrо залуцам. Прва два метка испалњм јаsро

сно, не НII!Шанећи. Онда се савладам 1И угледаrм. је.А;НI)Г 
у Ч/>-су -кад се бацао у траву. Мора да СЭ1М .ra . .oвor Пута 
!IОГОМЮ у паду. Као на филму. И iИИШта. Као да 
ннје ни био човек, већ нешто одувек СПh>ОШТено. 
Шлем му се 0'11Кompt.>a tпyr ивице склада. КаЮЈе АН су 
оВQIМе rојзерице?.Скшtућу их iИ дa1>ili Милеги. Његове 
су на издисају тarr<ol5e. Окинем још је,А;НО!М, tпут дру
rог неког, не nоrQДИ~М. Али ·кад се тај nоню:во диже,. 
вакачн га Милета бредом. Не очекујући да омо ту 
~де омо, Немци нису бнлiИ уnорни. Пре него што су 
стнrлн на домак бомби (сем ЈанкОВiИХ: 01Н је бацао 
прБIИ, али је знао то боље и даље од авнх), nовукли 
су се. И МiИ одмах iПЈЮМе<НИМО l!ЮЛiОжај. Повучемо се 
тридесетак метара цузећи уназм,. дубље у ЈЈЈЈУ'М!У. 

Не сви одједн101М: десеТИЈНа .оо десетина. И оnет 
нечујно. . . 

AJro је живот ~ шарена варош, свм смо без изу
зетка сељаци "1РВИ iПЈУТ у граду. Све на.с у њему задив
љује ю ~ча, да не биСМIО М.ИСАНАН 1Н3 смрт , коју 
једн101М иnак нећемо IИЗбећи. Неnр;щда је она. Зато 
је тако тeiiJJIOO ~ се на њу, ваsрошанi<у. 

Ј а СЭ1М с ДрагЗIНЧеТОIМ (Ј а'!И<О ће за нама, рекао 
је) изншао :к.роз шуму оnет на врх, где је било нео
збиљна пријатно, још rоплнје широm, али неугодно 
светло. 

Путем сам nрестао,да м.ксАiИIМ о смрти. 
Ос:тавим! омо убрзо јщр<Ко .Qiбасјане пojatre за 

собом, и у јеДIНОМ улегиућу и;>а њих, nод заџwнrлим 
сунцем у кањону IИЗМеру облака, угледаrм. амањене 
али о,о,мDрие другове из штаба батаљО<На (заменик 
комесара, ј.ош на nоложају, није се вратио). Мећу 
њнма седела је Драгица у беАIИМ, чистим, иоnегланим 
скијашКIИМ nанталонама од чоје, у црвеi!Юј сад блу
зици краткnх рукава. Без. nуловера и зелене дола, 
мице. Из шуме су се оnет чу ле М301ШНе густе еiфПАо
знје, а i!ООМЗНдант Влада ми nоказа место ю себе. 
Ч!ШИО се одсутан nод сводом, а ФиАИП та:коће иЗгуб
љен и, као и Драrица,неважан. Зато што је ћутао. 

- ИсП!ИГИВање Драrице због разврата! - рече 
тад Филиn ОАушевљј>НО и -nорасте. - Захваљујући 
томе - nродужИ да гоВори и кiрупња - неnријатељ 
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нас је j'ynpoc скоро IИЗНенЗNЮ, јер је то вршила са 
с11ражарем. Шта знаш ти о томе? 

-Ја? -требало је да добијем у времену, али се
тим се да је и Филиn изгОВОрИо само то »ја?« '1ЩД му 
је AIН,.I,peja рекао да је '<'Метннк јер нема савести. 
Место Косте, :юоме сам се надао, сад - сведочеље 
nро1'ИВ девој!Ке чнја је юривица у томе што ваЉда 
никако, ни с.rоти пут затечена, не уме да заборави 
да је оамо деВIОјка, а борци - да су Муni~Карци. 

- Ја сам убећен - nродужи Филиn nрелазећи 
тра.вчицо.м пре100 исnупч"ен:их усана - да је њено 
недело равно издаЈСIIЋу. Не кажем да је она или да 
је стража.р, !КОји је т= рањен и без свести о,А;Нет 
у IOOpnycнy болиицу, да су свесно хтели да нас !Издају. 
Алн њино нам је јутарње вертерисање ЈЈrоГло да на
несе врло озбиљне штете, и да није било тебе !Који си 
ме благовремено обавестио о свему, iМ!И бисмо још 
горе nрошлн. Могли су на.с све изненадити и живе 
П.Qхватаm. 

Драrица ме је гледала мирио, одсугиа сад (:к.ао 
с nочетка Алина) (али друкчнја, nримамљнвија од 
Алiине, булкастија, снажнија, руменија, наливенија, 
юоицеR11рИсанија у својој ~љној одоутности). Кон
центрисанија на друго, не на сућење. Чинила се сва 
једно бeciOpaj!IIO nодавање тој nослеnодневној тоnлоти 
nуној бучне а nanepjacтe nланинске светлости nро
жете милујућим ИIНфлекаијама ФИАIИПовог гласа. Сит
не неке iП:рОЗрачне муве ројиле су се недале100, зоље 
су, зујећи, биркале мећу лнвадоким цвећем што је 
у густим чуnерцима расло из те црвене ал~јум
ске. земље. Тамо, с ону страну гребена, у шуми, била 
се ЈОШ одл учна бит:к.а овог месеца, ад1И ту су се чак 
и облаци што су лењо истезали своје беле суи!;ере 
у обАiИ!<у коња расnлињавали iИ nримали облике час 
не:к.аквог иеодрећеног амrоког мааива, ча.с добро
ћудно јасног н ТOIIЛIOI' лика Сиешка Бемdiа, неког Сме
шка Бемића ЗЗIПраво, јер се смешио и кад су му ви
соки орк31НИ убрзо откинулн nола лнца iИ издужили 
масиван врат и рамена у неку nолариу жирафу nо
руб-ъену као ВIИЗаНГИјСIКИ авецн златно 01Круглом 
~ицом бескрај.а. А ,дубоко доле шарени су леnТIИри 
Једрили на ОНаЈ СВОЈ шљамnави наЧИ1Н I!IЗ:Ј<УЉiИЦа nро
пуштених кроз nризму што nрелама светлост у ша
рене ОТI<ЈОСе. Врхови 11р3Ва су се nода мном СЗI!IИјали 
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кад оу у uryмrи рnет стали м одјек.ују МiИтраљези 
и лрас:кају бомбе. 

- Т11>рдо! - arxyiКII<y IООIМЗНДЗЮ, са дебемш се
М<ЧКRМ :каж.ЈИЈРСТОМ неrде у средини зелено уt<QРиче

не -"реће iКЉИrе Рата и мира. АNи tоо<Мес3!Р је·Шiета:выю 
м ГО!Ю<рИ обраћај~ се углавном мenrn, с нЗЈМером 
м таiКо лаосше Aparnцy убеди у њену Iq>ПВ~ЩУ објек
ТШ>НIОГ iИЗМјн.и.ка. А мenrn је уцра:во ro сам највише 
и ометало. Не iМIOry pellи м Филњп IН!Кје био речит 
на онај свој сад нешто тром.ије одушевљеnrn на"Ш!Н. 
Њеrове бн речи у ЗЗ~rnЮреrно.м лрОСТQру можда и биле 
довомю тешке ма сломе и окарелију блу..џшцу од 
Драmще, али на 0В101М брит-к.ом и тоnлЈОМ ВИДОВДIШI· 
ском ооветарцу, на врху бес!<iрајне .л.и:ва,де >Набубреле 
од наnона зелењења, под ..-.упко белим, маЧ!Ије не
чујНИIМ облачяћи.ма који оу мељали облике, њеrава 
оптужба, ма колико тепш<а и схрашна, :имала је неку 
мени бар непојамну неозбн..-.ност YIJiPI!<IOC баrовсl<ој 
пратљи битке (а можм збоr ње) и, кад он заврши 
патетнчно да је љему, и иезааm:аю од свеrа што ће 
се још рећи :као надапуна 011ЮМ што је и са.м знао, 
СТВЭ~Р јШЈНа, и да 01Н види саЈМО један излаз: најсчю
жу казну, смрт стрељањем, ка:д ro опет не бн бнло 
исувише mporo, али шта друго преостаје, шта? -
дiраrица, која је дотле :мрв.ила лрвенкэ.сти '!рУIМенчић 
земље, поче м отреса полако лра!11ШiУ с длана и О!НМ, 

кад :комесар за:врши, стаде За,АРIВОмю а (рЭ.сејано м 
прелази лагано РУКОIМ преко тра!Ве што је 'Oil'I<ipивaдa 
беличасrу доњу ~у својш; влаm ~ећи на 
мисао да се под целулОЭ!ЮМ 0П1Ю1М јежи и ~ка од 
пријатнюсти и свако ХА!ОрОфимю арице у њој. СВаiКо 
посебно, љубоморно на сва остЭЈЛ>'i. 

АNи Драrица је уrом лако уздахнула, укуцала 
очи у комесара и рекла, юrо таЧЖЈу на све оно што је 
ОИ пред Крај Несиrурн!О изroiiQpИO, једно ПОМ!Ир!оИВQ, 
CI<JOpO весело, CI<JOpO 3З!ВОдн,иЧIКО: 

- Хајде, друже, ко је још вИдео шмајсером 
IМЛекс> оисаm! 

То је било ове. Сва њена одбрана. Јењ> ја ~НЈИсам 
био још Н!ИIIIТа одлучио. За мене све ro није бнло 
тако јеw~оmавио као за њу, 84'И ни таrко сложен:о 
као за Филипа, јер ја сам блаrовремено СИI'!Нал:иЈСаО 
опаоиост и урадио 01Н0 што је биЛа СТ(!!Э.Жарева жж· 
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ност. Не треба бнти формал.Иота и ЗООИ'I1ЮИ1Ваm се 
шта би се. све збило м нисам наишао. IlipaкПNНO -
опаО!ЮСТ. Је избеrНЈУl"', уза аве постојаље :м:оrућносrm 
да не буде. Али. ако хоћемо да rовори;мо о_ таме објек
тивно, ОIНда обЈектиюю нас непријатељ Н!Ије ИЗ!Нена· 
дио, пре - ми њеrа. 

Но ко м се сад бави лоrичк.им доказивањем> 
. ...:. Тебе још не питам! - брецну се. Филип на. њу, 

КОЈа напући веселе 'fСНе. Cпrizpoнo Н1И сад није видела 
У њему IП!?отивн.и.ка, HerQ .само <Щ'ШI(а!рца. А ЊiИХ се 
она не боЈИ. ЧаоirоМ iИХ ~ера у ред. СЗ!МО ,да јој се 
"Ј'ИХТе,.IЈ!Iе. - Нека Вук каже овоје! - рече Филип. 

-Шта?- уmпам као пао с Марса. 
- Видео си и чуо шта је ова ра,.щла са cq>a-
~ на с:r.ра:жарском меаrу. Јеоу ли лежали за
Једно? 

- Сrражар је отајаю. Зашrо би лежао> 
- Как.о оrЭ(јао? · 
-Кад сам прошао крај пласта, стражар је 

стајао. 

Филшt ме погледа цоцреаrо '1<110 v~.ете у другара 
КВарИШЈру. 

- Н'!К:ам имао ymcaiК јутрос м ои :ми то рекао! 
Чшшо се :випrе ЗЗIПрепашћен цо једШ<. 
Бутао сам. 
-.Је ~ тa.t<.Q? Ето! - рече Филшt и окрену се 

~и. коЈи у;rом C"l1lf>Ш> с Jailii«Ш, такоЈ;е ЧлаЈЮ1М 
ВОЈНРсудскоr већа. 

- Не! - реi<iНем. - Ја сам npiOIDaO сам10 nоред 
ПЛ&:Il'а и ОIЈЈУСТИО се двадесетак метwра .ниЖе тако м 
сам iИIМЗIО. прилике да чујем О!Но шrо ~ са своr 
места НИЈе могао. А њу Н!ИООМ видео ни с шим 1НiИ 
саму. 

- Какве оу rro сад теорије? -;упита ЈЗЈНКо C'1'[!JfOr 
и :каю <>Мpi!IIalleo од јуче. Зато ми се цео мн 'ч:ииио 
тако ваздушасr; као м нешто тако је,АЈ~ЮоrаВ~Ю · НiИ· 
сам YiМeD ма зак..-.учим тамо за I:ребејюм, где се још 
rинуло. 

- Знаш из физике! - почнем м се извлачим на 
патрА;Ке ф~ке. - Кад се наСАIОИИ уво на земљу ... 
боље се чуЈе. 

- Ваљда не АриОКШП у лежећем ставу бебо? -
љуmу се Ан.41реја, такоЬе беоrрз,дск.и сrУдент али 
nраз:н:и:к .као н 1\fa:J.лom. ' 
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- Не, али био са1М ближе земљи од С11ражара, 

који је arajao. 
- Значи, по теби, стра>КЭЈр и ова Шiсу :ншпrа 

учинили? Па шrо онда све то? - окреиу се ~~Щ, 
даш' Фимmу. . .... 

- От;юуд? - реюнем Сl"Ј?"Ш"О nоштен. - Ја знам 
са.мо да их ниса.м видео заЈедно. 

- Јесте ли били заједно, ти и онај иеорећн.и 
стражарl ГОВОiр!И! 

Драгица .АЈИЖе рЭIМе: 

- Ко је видео нека каже. 
- Ам! сrражар је- nлану Фшж1- мада те-

шко рање!Н, ста:АiНО СЈIЮМИЊао ro што се деr.:м.ы:Ј на 
тра;ви. Изме15у вас. 

- Па оида? - уnита сањалачки заrледаиа У ~ 
лииу је,.~~Иог брзог облака. - Ми.оги ме и сања]у. 
Кад се ноћу II'Ј){)будим и ослуrш~ем: половина ме бО
раца из nратеће чете зове у сиу. 

- Баксуэни ће стражар остати без обе ноге. Ми
ло ти је? 

- Којој би то било мило? Муш:ка.рац без и.ог':? 
- И имаш образа да ту nред судом т~,4iИШ да 

се Н!ИОИ јутрос мајала око страокара сметаЈућИ му 
да врши своју дужност? А где си онда била nред 
зору? У nојати те ниса.м нашао. А nосле те видео 
друг Милета ·како се эраћаш баш отуд од nласта. Од 
стража:рСIКОГ места. 

-Где сам ја већ била кад ме Милета видео. Вра
ћала са:м се с nотока. 

- Што се мене mче, ја тачно знам где аи била 
и шта си раднла. Ја, Вуче, твоје сентиментално ме
куштоо не разумем. 

Сад се и Андреја окомио на мене. Али Филиn га 
nрекиде руком, коју ми стави на рЭIМе: 

- Ти аи их једиrии могао да чујеш. Да ниомо 
журили и да није било доцкан за таква објашњења, 
ти би :ми јутрос све лепо рекао. Јер nочео си да го
вориш нешто баш о томе шта су ради.ли ... 

- Да! - слажем. - Хтео сам да ти кажем да је 
стражара требало nocтamrnи ииже. · 

Рекао сам то оаовим мирно. 

Бука је за гребе:!ЮМ расла све ynQpНilije и није 
чу до што се Владн []()Че да жури. Он Эакл.учи: 
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- 'Ја мислим, нема места осуди. Слободна си, 
другарице. Слажете ли се? . . • 

Ја клим:нем главом, Jarmro, кОЈИ Је седео ~раЈ мене, 
ишчуnа бусен из земље, али не nроговори. . 

Драгица устаде, отресе панталоне пл,еокајући 
се сnретно низ бутиие, окваси брзо два а:rрста и, као 
nеглом, хит:но npe15e љима nреко буга одозго надоле, 
онда се исnрави, ПО3.А!?аБИ, не гледајући никог, окре
те се налево круr и оде .невојmrч:к.им коракам:, раэиR 
грЗiНИХ к~а.' • 

- Ја nротестујем! - рече Андреја. - Стремати то 
треба! И уоnште, требалiО је постуnити nрема Јоо
ковом обавештењу. 

- О том o:roroмl - рече Филиn одјеАНОМ неоду, 
шевљеню. 

- Ни ја се не слажем! - рече Јанко и облизиу 
суве усне па Wоуну. - И не разумем те, Вуче! За· 
што си нас обмануо? 
· - Маиите глуnости! - рече команда!Н!Г. - Јеси 
ли дочитао ово?- nоказа ми књигу.-Јеси? Па кад 
јеси, реци ми са.мо хоће ли НЭЈIЮлеон убити Пјера? 

- Неће! - р~ем уврећено. 
- Е, баш добро. Јер 1МИ је он некако много ~>:<r 

бар, иако има скретања по ра3НИ!М nитањима днЈа
лектике. 

И умиривши савест том оорадом, леже потрбу
шке и настави да чњта књиrу, стрижући nовремено 
ушима у правцу ареве за гребеном. 

Андреја ме узе под Р'У'КУ· YIJiVГi!Wo се :rюложају. 
-Зашто си лагао?- nоноnи.- Јеси ли и ти био 

с њом? А? 
-Нисам. 
- Жао ти је :курве? - амешкао се ЩЈ~УТО, агре-

сивно савијајrући лећа. 
- Уб:ијање наших је СЛ1Вар неnријател,а, и ја ••• 
- Значи, сентиментал;ност? А није ти жао оне 

наше десетине коју су могли да побију да су је за
текли на crnrnarњy? 

- Нису их побили. Био сам будан. 

- Могли су. А сутра? Јеси ли сигуроо да су-
тра неће? Свакако .треба да промениш иоказ. Јер 
да:!!ас си и ти имао славан дан и нема с.мисла да га 

ла јlНОiМ запечатњw. 
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-Не! - реюнем после паузе. - Немам IIIТa данас 
да мељам. А ако сутра не= заиста поги.не због ње, 
то је друго. , 

- П01111Нути треба да би те твоје мекуџпво :на
терам> да кажеш :иотииу! .,.- и OТ!Ih>YlfiJY'. - Лепо 
noiiiТeњe! Покриваш је. Добра партијност! Али онда 
да 3iИаш- с :нашњм је п,ријате~оаrвом готово. 

- Ти С1И луд, Андреја. ОзбИ!DНо ти сад кажем. 
Али цре ню што се разићемо, ,до3В10М1 да ја тебе 
нешто n:итЭЈМ. 

- МоЛЈИМ! - омешкао се одбој:н10. 

- Реци ми зaiiiТo од npвor да1НR сви ви прого-
ните ту девојку? Јааию, Филип :и ти. · 

- Ја? - о:н ућута. Онда рече: - Омета. А ја је 
исправ~оати не M<Yr"f. Па miiiТo нећiу да се у IН!IШем 
бата~оону дешавају које~Щ~КВС ~ри збоr којих би
смо и ми иоrли да !ИЗићемо на rлас .•• Нећу. Хоћу 
мирно да спавамо. Знаш NИ m да нн Филиn iНИ ја 
немЭЈМО IМИIЈ>а откад је она дошла? Чим легнем:, п~
слим: »Ко зна с ким се сад куца« и усrанем m ха]д 
у еко:номат. Задижем ћебад. 'I1o чпmн и Ја!Нко. О Фи
Аi111!1У да и не говорим •. Она је откоче:иа апасноюr упе
ре:на у читат бата~оон. Ето, зато је .т,ребаА!О да је се сад 
ослобод!Имо. СцреЧНIО с:и. Али не брИВ!И, нећемо АVГ<> 
чекати. Даће нам она повода да је СI<IКНем<'> с арата 
већ oyrpa, ;или >:Iipei<:O.cyтpa . • . Оа.мо . • . Не II<Юry да 
раз!/'Мем човех<а који лаже друrове збоr јеАНе • . • Из 
сентимењтал:иост:и. А знам те . . . ПовуЦ!и заrо исказ 
и реци ПV"'V иc-mmy. Био би то леп rест. }(;рабщр. 

Увићао сам о:но IIIТO ОЗiМ и сD.м знао: у праву је 
с једне руке. Но и у том случају - донекле само. 
А ro :није довоlоi!Ю. Али мтожда би, занета .• : Јер рат, 
ма колико 'l.'азо~ао у mракС!И, •ИМВ. СВОЈе заrко:не 
1<10ј!И се мораЈу ПОIIIТовати, кад се већ ратује. 

Приближава;ли смо се бојишту и !Већ юшли f!.O 
шуме iКа1д зачузем лево, па дуж целе црте положаЈа, 

тОIЮТ кораtКа безобзи,рце, и утом провале борци бе
жећи пу;т r1ребе:иа. Граичице су -крто пуцале nод љи
ховим ногама, а меци који су их сусrизали у лећа 
параАIИ су без милости редак ваздух, фрктаоо и не
како а:јгирски ~оутито. 
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- Ку"11а?- раздра се Влада, који 6ащт на чисти
ну ilИ рашири fРУКе као раопет. 

Два млада борца п,ројурише крај њега, одба:цив
!IIilИ пушке. Али тад се баш јави с бсжа шарац. По 
нама. Бацим се на ЗСМ!оУ крај неКОhИЦilИНе ~оуми. Али 
вндећи Владу како непомича:н стоји на чукн и виче 
над свима НЭЈМа, устанем и зr1рабњм првог војника 
за врат. Он ме уд~и. И ја њеrа. Не ја! Cliм сам се 
себи чНiИНо Влщо.а с каж.иnрстом мећу =,ран.ицама 
Рата и мира. И оборим m на зем~оу, mева.н. 

-Натраг! На nоложај! - урлао је сад и Јанкю. 
- Бежите, nете! - ВИI<G~у неко запевајућrи, али 

скоро весело, :и ПОО!уче ме за рукав; Ја се I1p"f6o оrрr
нем. (То је :и Јанко рекао пре четири године крај 
чесме IIIТO је юшала у :дворишту КООТiИНе куће. Али 
тад смо били још цивили.) 

- Шта је, кукатице! -:викну и Филиn. 
- И ro су nартизани! СрЭ1МОТа! Натраг! Натраг 

док вас нисам све IИЗГ!IВIЮ! - викао је рашнренЈИХ 
очију и IНIОЗДрЋа Влада машућн рукама као да тера 
пилиће, кажип,рста забоденог у :књигу. 

- Harnpaг! На n10ложајl - nон0Во111М за Јаш<.ом :и 
Ан,.\Јреја ме кра'IКО и унезверена nогледа. Онда ми 
Jaнi<IO узе маuшнку, баци се на ЗСМ!оу крај мосrих 
ноtу и опали дваnут у правцу ЈllЗЪ'ца, око .коrа су 

nет~оала :два Немца. МетаЈК i1ИМ се за:rАа~ВИо. 
- Ура! - IЮ1Б1И!КЭ. кад их обори. И неколицина нас 

јурие црема у3ВИ!I1i1ИЦН. Митра1оез отмемо, али био је 
неупотребл.ив. У <>ACymroм часу jC;IIНa наша збројоюса 
nоче да ради зад,ржатајући Немце на ивици шуме. 

То иза31Ва nреокрет. На новом, мање заiiiТићеНЈОМ 
положају под СЗ1М.ИМ rребењом, битка се опет равrори, 
ми се среми:мо, за><:Ва!оујућн Влади, Јаш<.у и Филипу, 
којilИ доmрча, адн н~чито ВладИ, који је, и 1да1ое не 
вадећн "iPCT :из књиrе, махао рукама ра!!Шtре:иим над 
rлавзма бораца. 

Ноћ се спуштала. Битка је .трајала жестока. Два
пут омо ј~ юк смо вра'l'ИЛИ Немце на nолазне 
nоложаје. ЛеЖЗI> сам опет rкрај Јанка, док по д,руги 
пут данас не паде рање:и. Драгица даnуза., преви га и 
упути у болницу, рече да му је метак озледио око. 

-А ти?- нacмC!IIilИ ми се кад остасмо сами.
Покајао CilИ се, зар не? 
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- Нисам се nокајао! - рекнем грубо. 
- Па шrо си онда лаrао? 
-Нисам! 
- Не nричај ту ваздан. Ја сам те видела, .али 

онај је јадник већ бiи:о nочео своје па нисам хтела 
због тога да nрек.идамо. Нањушила сам те! - шаnиу 
1еоnло. - Кајеш се, је ли? Хеј, - вик.ну и баци се 
на мене. 

Заглушно бNИоК<> у исти мах блесЈiу и цикњу 
npacaiК МIИНе! 

Њено ое тело :на мојим леЬима nриnи у грчу. 
Два nута. Али nосле другог грча она отежа нагло. 

Гелер јој је разнео цело бедро, комад лећа, отво
рио десН!И бубрег, СЮШШ!О га просто. 

Ни лаж није nомогла. Или јесте? 
Утом мрак паде наrло као завеса у nозоришту. 

Последњи рафа.А нопа.л,ен у то ј бици IIрОШиша ми 
nоред ку.IWВа. Био сам устао да · шrо даље бацим 
бомбу. Стигао сам да је хитнем, да јој видим блесак 
и паднем. 

Неко ое наmњао после нада м:ном. Као мој лик 
у огледалу да ми се nриближавао, радознао да види 
јесам ли био "рабар. Чинило ми се да чујем: 

- Несрећ.н.и, храбри Вук. 

Да ли ми је глас био познат? 

- Ни сад се нисте срели! - неки усхићен:и глас. 

Рекли су ми касније, кад сам nрездравио, да је 
Коста оне ноћи дошао. Али тад су ме онесвешћеног 
ОДНОСИАЯ. 

Уnркос том понов!ЮМ промаша}у Косте, који је, 
беснећи као IШI<O IНГИКад и због овог nромашаја, ка
сније, кад се смирио, са мном онесвешћен&\f, на неви
ћено (nричао ми је IЮСЛе Андреја)· ћорао свој девет
милн.метарск.и мауэер за .мој тог дана заnлењен.и вал
тер седа!МШеоетпет и, пре1С!LОСтав~оајући да ћiу цвоко
тати у грозницама самоће на АНУ сувог бун8!ра иско
паиог nод оrњиштем куће неnровереног сел,ака, дао 
ми nриде своју nостављену маренrо дОМЈiШf, којом 
ме врло nажљиво покрио, доламу, nричао ми је Јанко 
с црним nовезом nреко ока, скин.уту с неаоог геста

nовца nреобученог у nоштара; уnркос мојим ранама, 
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·г', . . уnркос уморима, гл.адима, вашима, тифусарск:им ха
луцинацијама, уnркос себи неокупаиом, штро:каво.'V! 
и лрlDЭ.ВОм од ногу ю главе, оэнојенам:, глибавом, 
у.амрделом nод nазухом, nринућеном да гледам, nод
носим и вршим суровости, ја сам, nрележавши ране 
и nрездравнвши, продужио да живим као nод эвоном 

еуфоiричне, помало :инфантил.не неке у:и.утрашње чи
стоте, заштићен својим сном као оклоnом од свега 
nротИЈВ.ноr њеrовој окоро вечној радости ;и човеко
љубљу шrо су га унапред чинил.н оrвар.ним. Ход по 
сечиву шrо дели амбiи:се живота од смрти вероватно 
је онемоrућаrвао мени, и не само мени, опет у бата
,ъону, да сваког дана, у истом скоро редоследу дога

ћаја, доживим замор од понавмања. Сумраци и сви
таља, П<>.'~Неви и поноћи јесте да су дражнли уаек 
исте nолуге и изазивали исте рефлекане покрете: 
брзу паљбу, извићања и патролирања, иа:паде, nовла
чења и јурише, али после изласка из суаог бу.н8!ра 
под orЊIИlllТeм и двомесечноr теренскоr рада, мени је 
уnраво та извесна не~ИН~Вент:иmюст текућих догаћаЈа 
у батаљону остав,ъала сву машту нетаоо!!ЈУ'ГУ за кон
центрисана до сл ућивања лепог и све леnшег будућег 
живота у ~tиру. И сусрет са Косrом, у машти, ја 
сам најрадије и замишл,ао да ће се десити у ослобо
ћеном Бео!!раду, nосле рата. Гледамо се и nрнчамо. 
Радујемо се и шета.'V!о nосле рада. Нисам се nитао 
да ли ћемо само да шетамо држећи се јарански 
за руке. Било ми је довоh>НО да се видим ~рај њега 
и :ништа ми више :н;ије требало. Срећа је, канда, АН· 
фузио рас:аоложење Вай< времена и доrаћаја, чији би 
пречврсти обриси обавезивал.и и аметали. 38ip би ми 
више радости nружило нешто што не би бiи:ло то: 
бити уз Косту, њеrов неметафизички дВОјник, у сло
бодном ~раду у;крашеном црвенйШ, заставама, с љ у
дима који nевају Интернационалу? Остало ће већ 
доћи само по себiи:, у складу с 11ИМ, изгледало ми је, 
основним. За мене обуэе11оr 'ОЊИ.М. што је било не 
са.\ю нмосредни циљ рата него и разлог мог ж.ивота, 
будућиост је добијала у простору и важности и одНо
сила nревагу над актуелношћу сведеном сваког даLНа 
на све немоrућНЈИје, све неnостојећије парцеле. Саби~ 
јена та..чо, .ратом поједностављена и скучена, сада
шњост је "Ilp!Ieлa без роnтаља расејаност с којом· сам 
с ~ дочекивао њену наметљивост, равнодуш-
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нос:r с :юојом сам, са свима оста.шма, одговарао на ље
не ЗЭ!ХТеве, рефлеi<ОН'Н немар с :к.ојим амо о~ 
на аве оnааносrи. Пояортзовање н храброст не падаЈУ 
тешк.о кад дpyror Излаза нема. И та у ст.вари прП
вд.\IНа небриrа за феномен сад живота имала је мо
жда сМ!Ч!ЮСТИ с аскезом, ·изаЗваiНЮIМ више ну>IОНошћУ 
неrоли фанатизмом, али је после извеонюr в.ремена 
вал стао да се :араћа наrризајућн слшwвницу бущli
носm:. ИСiПУњен с почеЂКа тим апстраLКТНИМ и уоп
штењим осеliањима, остајао сам некако деrажира!Н 
од коикре111ЮТ, не и од реалиоr. Но уколико се рат 
прИближавао крају, nостајао оам све неуммтније 
свестаiН н дру!ГОr нечеr. lfiиcaм oceliao страх, 01!10 nrro 
се зове страх, алм оам примеliивао, не СЭ1Мi0 юод себе, 
све мање укуса за неюбазрнва нстрчавања, мање 
презира за onaQIIOCI1И, више обраћања пажње на чн
croliy и 10рој униформе. ЈеДIНОМ сам чак np-emo 
код себе и неюу rлyny жеh>.у за чизмама; друrн nут 
за сатом, доrлеN»Ј., фо<rо-аiЈЗiратом. Али ако је сада
I!IЊIО'СТ 11Р1Нl01В0 ,АРбнјала у тежшш и успевала да се 
аве ВIШI!е намеliе својом презреном доскора ii<JORI<peт
IJI01IJfiy, будућност је остајала дифЈЗ!Ш:, юш<ва је и ра
није била: једна cpelia, појам Q!!elie. Све •је rоворило 
да се остварује. Нем.иновоrи сусрет с њом вeli на nym
I<IOMe:J.'Y, већ за уrлом rодине, почео је да у маriЮВе
ЊИЈМа изазива Аа4<.е зебње, брзе и пријатне у сушrшш 
јежу;ре, одмах пре!ПАав!оене изливима неутољиве ра
доС'11И. Иrn>к, оста:вљале су за собом сва1С!И ny:r o:IOOR1Y 
je,AIR'Y пеmцу :на платну celiaњa: деiПШМеширан:и један 
кружић који све чешћи заборави нису још успевали 
да iизбришу са широк!ИХ пота.мнем<Х ле15а моr живоrа. 

Те брзе зебње, те пријат:не јежуре доЖИ!Вtоавао 
сам обично у раздеtоку измећ:у битШ<а н n:окрета, за 
ретi<Ю< эarmwja кад бих се ю1сеmю нэtуб!оеiН на коси 
ПОД небом једна:IОО удаtоешi!М ОД mi1COКIИX ПО!оа И lp3JI• 
Юiчарских ДОЛИ'На, од rолих врхова н зелених ливада. 

Биле су мале оне !МiptoИne. Једва вИД!оl!fВе. Али 
нису залазиле. И, не эаiЛЗЭеliи, понекад ме iН!IIВОдиле 
м се упитам осећа л.и их, има л.и их и Коста? ·Но 
њеrово НЈМе . било је ДОВО!оНО да изазове нов дрхтај 
иэненаћујуће ненадане н!'снrур!'ости у мени. Отада, 
IЩД. rод бих осетЈЮ приЈат:ну Је3У nри помисли на 
будућ:!rост, уrледао бих себ.е као у оrледалу. И обрат
но, кад rод бих ПDМЈИ.<:АНО на Кос-!у, -q>I'НYO бих се 
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истовремено, уnмшен слуrњом да, OCI!iдaiiiШЬeнa јед
IЮМ, будућност неће моћн да буде юао:вим једна~еа 
<;еби, ()(({ОМ што саrм: За!МИIII.lЪаО да би м.оrла бити, uпо 
Је морала да буде. С тим сам се мнрию ја. Али Коста? 
Да ли ће се с :mм IЮМНрИШ и он 100<ји та:ко плане 
кад се :нешт~:> urro xohe или замисли не оотварrи пот
nуно. И не само он. Зар ме ра.:на само није сnасла 
гнева и беса Ан;дрејин:оr, ФИАШIОВОIГ и Јан.ковОIГ после 
мюr АЈ>жања на. суЬењу Др"'"":!"? Поцрвени:м, эадрх-
1ЋМ, про15е ме Језа. То све НИЈе трајало, али је сев
нуло и на трен постало он:о Драmчи:но: »Правилннје 
би било да Је као лоnта!• 

Но отада сам са зебљом nратио Юок:тина юре
тања. Ипа!К, после неко.л:и:к.о месеци 0МИ1р!ИЈМ. -се, заfю. 
рав.и.м на ту панику и од iИДИАИЧНК> и nроrраматсжи 

замиrш/ое!ЮI' нamer сусрета, одюжеНIОIГ у мЕIНiН за по

сле рата, оnет отпоч:нем да се хватам у ЖеtоИ да до 

ви15ења с њим до15е ШТD пре и сада вeli спознам себе 
бotoer, IIOIJJpaвtoeнor, себе који ће бити. 

Очиrледио спретан орr811ШfЭатор, Коота је хлад
но""рв~ иэвршавао најтеже н најоnасније :миоије: 
ове му Је успевало. И c~~eмoryhe. Час с бр:ш-адама на 
ра'l'И!Ш'ЊМа, час на сА<Јбод!юј територији оолиТИЧIRИ 
~OiНfiJ', нл""!"'ац на ~ој, одrовор!I!ЈИ пар
ти]~ ра;дни:к КОЈИ тамо повезу1е разбијене орТаiНИ
эаци;Је, у~а m< rнуж.ну енергију и веру; час обаве
nrrа]ац !КОЈИ ствара ~режу у непријате!оСI!<.ИМ nrrа
бовИЈМа, води ,1\јИi8ер3НЈе, вpllliИ ОТIМ!Ще или еrэеюуције 
провокатора; час диnлома~rа !Који преговара о уолn
вима размене эароб!оеiНИХ ХИТЛfiЈ'О:ваца н :н:апmх ухап
ше:ннх АЈ>уrова. 

Тешко је зато и 6ндо удеснти сусрет '!ООјИ је 
и iОН, nрема ФилипоВИЈМ и Ј ЗIНIIСiОВИМ причаi!Ы11Ма то
АИКО желео. ~ткад ми de DСТавиО своју до.t-.2.IМ,у н Шу
ЗfiЈ', У више Је наврата требаiАо да до15е до caJc:Ta!НIКIL, 
ам< би ra у !ПОСАедњем часу омели ИАИ поt<рет нашеr 
батаtоона ~ НеiОџ\,АОЖаiН эа;датак •Који би он добио. 
~eh у СрбиЈи, тако peliи на домаку Беоорщда, требало 
Је да се _!ООIНачно и без QМаrања наћемо ..• 

СтаЈао сам ЭШ'рцнут, •Крив не саЈМо што нисам 
видео себе, живог, оваnлоћеноr ван огледала маште 
А 100М<Ко сам тоr 'ЮI'aAIНfИjer себе (ако смем тако ~ 
ra назовем) тражио, I<.OAИIW пута i!ЈРеваtоивао юrло-
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ме11ре и кмлометре Ni га наћем н место љега затицао 
само цедуљицу са увек истим: »Стр111оења. Идући nут 
ћемо се слr.урно сн:аћи«. Нисам тад урлао, гребао лице, 
чупао косе. Као OНNi ••• 

• 
Кад сам се nа.к.ренуо, био је већ мрак ... 
Нисам се чу!!>до. Као да сам и то већ јеДIНIОм 

доживео ... 

ИСТОВРЕМЕНО ВАН АОГАБАЈА 

Преда мном се отворила врата на која се из
лазИМ> заувек у ооо BИCIOIGO десетерачхо nоље у рано 

преmоследње nролеће рата. Онда је то било кад СЗ1М 
nрви пут, на своје и свачије иэнi>наћење, изрекао 
жељу да сведоЧИ!М. 

Сунце још mje хран.ило, аАIИ, МЛЭ!А.О и неуко, већ 
је rрејало. Житка се то звезд!i вежбала на нама, 
гоЛШIIавим; без резултата се вежбала, али с раз!Н· 
граношћу што је обећавала ус.пехе: хлебове, меса, 
воћа и чоколаде можда. Ваздух: висок и овеж, све
тлсст - реака, савит~оИВа. Грицкао сам беличасти 
1<0рен троскотовог .калца, гладан и му.<.ЛО ~ан од 

ноћашње битке завршене тек npe је!!>дОГ сата, а 
Никола, нови замеииЈ< комаидаита бата..ъона, који 
нас је саэЈЭаО на договор, сшшуо је I«>шуљу •И кон
центрисано бискао вашке с освет11ИЧЈ<·ИМ грчем на 
кривим уснама. КратЈ<ИМ реченнцЗЈМа ОИНКО!ЈIИраНЈИМ 
пуцкетање.м ГЊИNi J.Wje је гљечио измећу сељачкш 
смећих НIОктију ИСI!ЩД којих се прљав111Т1Ша не хвата, 
издавао је наредбе за nредстојећи маневар, а ми амо 
све то углавном лако nамтили, оозната нам је ту 
већ свака IWca и бреж.иiна, оо смю се, без одрећеmх 
миоли, бездушно чешали по (не эна:м :више зашто 
ми се у том часу учинило) заједничк.им разнобој<НЈИМ 
маљама на једним nрснма и !П.'ОД orшmrм једiШМ 
заједничким nазухом, мада ми је јасно било Ni ја 
то :иаn:од авоје оrворене каки KOI!Ityљe туnо глед!iм 
у загонетне алерrичне црвене nруге што су оолака 

оmцале на мојим само nрсима, кад се, завршивши 
утом бисщање своје Ш>ШУЉе, ~ла завами у 
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јутарље још хла,.,ну траву и тиме ме врати не само 
себи нег? н уверељу да је сваки mак само себе че
шао, ОВОЈ""'-< НО<К11И'Ца._Осећајући, још врућ n:осле би
тке, ваљда црл.о nриЈатну галицаву авежнну траве 

саом ШИ!рИ!1ЮМ орпастих лећа, Ниi«>ла ONiXНY, забо
рави на све н, загледан у 1!10Н001Ну бистрину неба, рече 
некако ~ерено, с муком се о~е111оу}ући од ћутања 
nrro нас Је ус.пављивам>: »Што Једва чекам Ni се све 
аво заврши, то""""' се не Ni доказати«. Врдну затим 
ћутке лећима _(и мојим, уч:ики:ло iМИ се оnет) по тра-. 
ви, тражећи Је rушћу, неуuре}ЗIНУ, хла.А;Ну, затвори 
очи и тек OНNi додаде: »А кад nоследљи метак удари 
у букву~ речемо, ~ ai<iO ми ноге дотле npooecy главу 
кроз эуЈе и кинnнЈе, не био који сам ак;о не заwа
~ да ме nоставе за лутара. О војски нећу ии Ni 
чујем! Само луrарењеl« 

-Зашто шумар?- уnита некочудећrисежестн
ни с КDјом је Никола без nо11ребе изговорио nоследље 
речи, неко - кажем, не ја, ја сам био ужаснут том 
беДНОIМ жм.ом, том неnотребном више скрам!Юшћу 
кад, эна се, сире>маштва неће бити OНNi на свету. 
Али и Н_икола се на то уозбимr, и гледајући у мрко
сиве t:IOJaceвe за сnасав"'!"е кюје је ветар носио ка 
истоку, остаде кратко као занет, ла одговори уз де
тиљасто Аука!Вство: 

- Још питаш, будалице! Ех! - уздахну и одиже 
се мало да шапне још IЮ!Верм:ивије: 
-И КЭ!д је ловостај, можеш зеца убити, а нико 

ти ништа :не може! 

Rут~ ОЩЈ све дак нисам nреnознао свој глш::. 
А моrар Ј"; бити iН продужетак :НИКОЛИ!ЮГ: 

- И Ја знам шта ћу бити кад се демобил.ишем. 
- Откvд ти - увреди се Нrикола и оодиже 

r лаву из траве. 
- Тако_! - .:и, .мада о rоме IИИСЭЈМ м:rисл:и:о, рекнем 

раэведреrниЈИ од Јучерашњеr НМI наксутрашњег nр
КОС!Юnлавог неба: - Бићу оведоК! 

-;- Знам! - рече Никола не лаказујући nрезир. -
Био Један у мом селу. За баЈИКу се криво клео у nrra 
ХtОћеш, за две - и у роћену децу. 

- Реnортер - одговорим МЈИрнк:> - rније лажов 
""' криваклетник. 
. НекоАМКо преузаише!Ю блаrохотНIИх полунеосме
Јака дочека и то моје неслагаље са замеником. Био 
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сам миран кад ми се због свега тога: IЮДбулих облака, 
младе траве, лугарења, nрезривих полунеос.меја:ка и 
paзiiOIВO'J'a који је nретходио свему 'IIOМe изненада 
уч;:и>111Ы10 да се за мене рат свршио. . . 

Све тромији Филиn, nрисутан, рече с .наrлаСко.м 
[К()јИЈМ ме хтеде, ва~ода, м .nО,Ајее.ТИ на МiОје .лажно све
дочеље о дiр3111ЩИ: 

~Ја остајем 'У војсци. Друrи ми живот не треба. 
Jwmro, који намће на време да чује моју жеz"у, 

рече nооле: 

- Питам се ка= ћеш да сведочиш кад никад 
ниаи IIOillToвao исгину. 

Била је то већ тема о којој смо чешће говорили 
откад сам се аратио у батаtьон. 

- Истина је - рекнем гневно и плаховито као 
nrro би Кocrra - ИСТИЈНа је оно nrro ја ЧИ1ШМ од ства
ри и живота. 

- То и :кажем. Ти МIИСМ!iШ да се свет мења брже 
Jro nrro може. 

РазrОiрОIПВ.дим се ИС1'И!НСК!И. 
- Шта? м смрт увек буде брза, а ми стрп!оИВИ 

СЗIМО? 
- Смешно. Ти ћеш да onpaвдai!II и лаж. Није 

ти, nрема томе, иужан изговор да би овет променио. 
С:к;ватим алузију, уmпЗЈМ несмирен: 
- 3~ Драгица иије погинула? 
- Али m он нас тад слагао. 
- Нисам лагао! - зааща:mм се сурово. 
- Не МИСАИШ ли м сувшпе 3IUWiO - враiГИ се 

почеш<!У - и да омо то знаље исуэише нестрi!IIDИВО 
желели да бисмо могли само да сведочш.ю. 

Намршт;и~М се: 

- Мањ апtо омо нзгубили nовереље у обећања. 
- Чија? - рекне, а ја уrом видех Кocrry ,као самог 

себе у ОГЛеда:Nу. 

Знао сам да алудцра 01а оно nrro је nре'ШЮСтав
z"ало повод мог наглог :повра'111<8. с теренокоr рада 

на mји са:м ОдРе15ен после оздРаВ~Dења. Да, агитовао 
сам ме15у семщима за ссхвхозе, .комуне и био наrо
в.о<рИО већ .<Неке акојевце-сеЬl!iКе да овоју земz"у »;Ау 
у li<DМY'<Y· Па шта? Мој рад није ооу15ен, али ме вра
тили у јединицу. 

- И=рчаваш nред руду! - рекао 1МiИ је Филип. 

94 

- Ћемаш чуло за време! - преЦIИЗИрао је Ан· 
Аре ја. 

- Cxвarra дословно С<НОве! - 'добаци Јанко. 
- Одржавам обећања! - рекнем z"утито. 
- Али нестр!LЪIИВ аи! - :наюмеја се :командант 

Влада. 
- Обећања која је cвatt<o себи мо - Одrовоii>И.М 

Јанку - и tреба схватити дослОIВНо! 
Он се не на:мршти, већ ја, слушај.ући га 1КЗ1К0 ми 

дефеi'iИС!'ИЧКИ одrо~а: • 
-Ја сам могао себи обећати да ћу СЦАРЛОIМ да 

очкстим пеrе са сунца. О ду;ши и да не rоворнм ••. 
Али немогуће је немоrуће! 

Наz"утим се на немоzуће, на то nрактицистичко 
губz"ење перспективе што не увиђа да ја и, уопште, 
м чавек није са:кривање у :мишје рупе сведочеља о 
01Н10iМ што други раде да не би ynpz"ao руке, и да 
нисам .кука.вичко бежаље од одrОВОiрiНЮСТИ. 

Почнем м се ШЫ<10СiН0 смејем, али се одједном 
укючим. 

- Шта ти је? - упита и оста без одговора. 
Као м са:м угледао nред собом човека без главе. 

Подсећао је нечим на мене. ПогледЗЈМ боz"е: био је 
то паљ; мог раста . .. 

Враћај<ући се сад у rмислима слободи, изградљи, 
орећи и свему што ће бити после рата живот постав
z"ен на куrличне лежаје иonor уреDења, мислио сам 
целим путем на nовра=у у чету не више о идили 
једноставности, коју волим, неrо о юуrом; о 001ом 
шrо к:аЈМ рекао, о сведочељу, лепом liiOГO: »Зашто м 
не? Бићу сведок индустријализације. Бележ:нћу :нето
рије бездимних фабри!Ка и :mдроцентрала, заmЮиваћу 
судбине Њ<ИХОВИХ rрад.итеz"а - шта нх !ПОКреће на 
ра;.~.; и ЊИХОIВО несебично ударање темеz"а .А!РVТОМ 
ЖИВОТ<у.« 

-Шта си се растужио?- <уПИТа ме Ан;о.реја, који 
иаиће с Фимшюм. · 

- У"ек исто! - рече Јанко. - Друг ие ВIWI чи
њеюще, а хоће м сведочи. 

- Он је као онај Колумбо из Идиота који је 
био срећ:н.ији у бури наQред океана :неголи кад Је 
11ЮрНар с врха ка.тарке викнуо: »3eмZDa!« 

- То Оiам је Коста причао кад он био рањен! 
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- Али и закzоучио да је nрошло време за такве 
маште. Сад ратујемо. Сутра ћемо радити. 

-Јесте! -рече ФИЛШI.- Зато и кажем, треба 
се на време ослобоАИТН сувИШIЮr терета. . 

...:. О.Ш.сноr терета! - ynontyНIИ ra ЈЭЮf.о .. - Маш· 
та, то је бомба са ЭЗiКЗIСiНемtМ паљељем. 

- Онда му реци све до краја! - nрекиде ra Ан-
дреја. - »Ми такви Колумби шrомо.« . 

- Заrшrо? - излете ми питаље.- Разrова~ сте 
с њим о мени? Ко вам каже да ме ви познаЈете? Би 
НШIIТа не знате о мени. Како сте с.меМЈ.? 

- Како да не! -рече Фlили!п. - Бринемо. . 
Ја наставим да праокам, да се 1oyrnм, да псу)ем, 
- Пас био к.о се разочара! - рече Јаюю и на-

смејасе.- Знаш шта си ти, друr маштало? 
-Шта? 
- Газда у куплерају, а јунфер. Нешто немоrуће. 
- Извини, али Коста ме н:икад не би узео иа 

·!iШШlН збоr вере у остварыrв.ост ·оиоr што $ОВете 
маштом. И он сам је такав. 

- То МIОЖеш да кажеш само зато што ra не 
познајеш! 

Сви се на то СМ!ИјуЈонули. Соо они. А !НИје. да 
nрви пут кажу тако нешто. Амr. кад rод то Ч'\'Је<М, 
мени је као да су то први пут рекли. Заборав1оам 
ли оно што иећу да паiМТИМ? Не видим .лм оно што 
не одrовара мојим nреmоставкама? Била би IЈЈОдлост 
с'васкаа<IО кад бих то чинИо свесно. И, уопште, кад бих 
то чинио. Не чИНЈИМ. И не смем. Јер ћу бити сведок. 

Сведочити?...:. питаю сам се сад кад и њих тројице 
више није бИЛЈО, знајући мукло неюыоо да .не бих 
дошао на ту мисаю да сам аиноћ у Лис:и:нЈИ иамшао 
на Косту. Морао је да оде један сат раније. Одбор
ник М1И nружи њеrову цеду ~Dиду: »СтрПЈоења. Идући 
пут ћемо се сигурно наћи!« Помислио сам: »Идући 
пут?« и застао да и унутрашњим гласом мисли не
чујно не кажем оно cтpannro што СЗ1М уrом био по
мислио помисливши да нема више идућеz пута. 

Отуд онај пањ. Безrлав. 

Кроз редак ваздух пролетали су nрБ1И жућкасто
зелени леnтири и, ТИIIШ:I од њих, nрозраЧН!И. .меки 

опнокрилци, а све је било лажю, чаК ме -IOI колена 
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нису сiезала нити шкрипала док сам се спуштао 
блаrо наrнутом ТИШИIIЮМ расутом цеюм стран?"· Из 
сањарења, дубокоr врло, МIИСЛИМ, ништа ме НИЈе пре
I<.И!НУЛО, јер сам почињао да се tкАацкам, то јест да 
се ~<ОМИ!М око друrе стране М10Т изговора сведочењем, 

оне стране коју ми је Јан11<0 тмооће треснуо у лице, 
јеоте, изговора сведочење..'\1 достојн.ог, по њем.у, само 
човека уплашеноr nред немЈ<~ЮВ~Ш~М одrоворнОСЈЈИМа 
и тешкоћама стварне изrрадње; али утом, прво као 
кроз стаtкАо, осетим краrко па дуrо оаипање непри

јатеЛ><Жоr шарца који луrш у оrледадо ryc:mм ан.о-· 
пом, и још једном у мислима уби иа месту Кооту 
који је хтео нешто да ми каже о стрПЈоењу и идућем 
путу. Амr. од<МЮ< затим; истовремено СКО!рО, шарац 
истиис;юи за>Кр!К!оа неrде лево и иа тренута>К ми се 

неко као доње срце заrрцну и уrкочи: у мени се ·на

ј~ЖIИ нека накост.решена IНЈОТа којом не ходам, нека 
рука ·којом не :юватам цев, неко днсање којим не 
дншем и нека машта којом не сањам же1ое. Било је 
довоЈоИо я то да тај тако општи (мада nодрl!{мски) 
rрч уплаше!НlОr цмоr мене nробудя АРТле уаrrаване 
кокошије ноrе над днјафраrмом, юју те ноrе nочну 
да rребу, изазивајући му~у што обузе побледелЈУ rу
жвару nразних црева у у11;р0би и мене под зидом 
препоне, мене одједном незашrићеноr (не OI!IOr мене 
којя је остао и да.ъе наnо1оу иСЋИ занесенм, срећни 
војl!!!ИК). Отуд та рањивост ваљда и не nотраја, јер 
у следећем већ трену обуздам доњи страх, који ми 
није ни дотле сметао да окренем у пра:вuу иацада 
и да, оријентишући се брзо у простору, заузмем по· 
ложај, сnреман да дејствујем као nраВ<И борац, не 
више онај уплашени млад!И1ћ с Црноr врха којя се 
толико бојаю да му !М1ИНа ие скаши лице. 

А1<и не може се некажњиво у рату желети да 
се преживи да би се nосле револуције nостало но
винар КЈОји сведочи о оном што још није, а што се 
у НЭ.iИВНОСТiИ ·својој очекмва.АD, !Иако знало да не може 
ОдМах бити. И да се није деоило све онm<Ю страхо
:вято како се деаило, ја бих и:пак вероватно rрадио 
и ~НИКад не бих више ни помисл:ию на оно што сам 
НИ'!WАИ рекао да ћу бити после рата и не бих аведо
чио и био професионални и стварно одушевМIНiИ 
описивач rрадяте1оскоr јунаштва других. Бар ие бих 
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то још је,А:Ном nожелео до:к ам.о се налазили код тач
ке рушења неtiiрИјатеА>Оких ynO!pШIIТa. 

У рату сведоци I!Шоу потребии. (ААи рат, кад 
рат nрестаје?) .. · 

Маневар што ће ое за који час iИЗВр!WИТИ, варка 
коју ће извести баш мој вод, нападајући у д,иверзи
оне сврхе нetiipИjarreA>OКy Јrолону на месту где не 
МИОЛiИМО м !ИЗВplllliМIO прелаз nреко цесте, N3. бн се 
одвукл.е његове снаrе с тачке rде ће је :прећи глав
I!Ш<на - то је све о чему треба да се мисли, А што 
се оовхоза н КОIМ!,'На тиче, na :>:а, увиђам, било је nре
ураљено, рат је, и та;ко даље. Увиђам све. Али леш:пе 
бн било да ом:о iiiX основали. Лепше. Ноfса1М rрекао -
правил.није. Јанка ми не IМ<>Же забра;н;ити м желим 
лепше и најлепше што npe да буде и nостане нес<>
бичн:о ж.ивlDење сваког човека. 

Хеј, што сам ја тог човека знао! Напамет сам 
га знао и nршmвао пунећiи та вrрМПНЗ~Ма. ЈеднОIМ, 
даВIНО, Јанка М!И је рекао на то: 

- Па то IНИје човек. То је је.IОВНЈИК анће.ла. 
- Па шта? Коста и треба то м скува. Иначе 

НИ!(Q неће бити сит. 
- Мани Косту. Не знаш ти њеrа. Срео сам та. 

У бомmци. 
- Коста? - уплашим се, као да сам тад већ 

знао да га никад нећу видети.- Рањен? Тешко? 
Јанко иа:пући уоне. 
- Не. Али једна ће му нога ,остати нешто :к.раћа! 

- застаде, одмери ме и насмеја Cf!: 
- Не знаЧ!И м ће лагати, али ипак ... 
- Куш! - дрекЈНем. - Коста не лаже. 
- Шта ое rуsбућујеш? То ~НИје, д/ХЈВОNИ, .нор-

ма:л:но. Ј а се 0ЭЈМ10 шалим. А што ое Касте тиче, до
звол.и, .ја га познајем, и имам ·nрава м нормамю 
nросућујем о неким њеrовим ... 

- Није !НОрмаNИО рећи м су наши СНЈОВИ иео
С1.1Вар"""""'. Да иећеш то да :кажеш? 

Косту нисам сутра срео. А онм, на --у Ср
бије, Београда тако рећи, кад је требало Аа се најзад 
после свега наћемо, кад смо се издалека угледали 
и ја појурiю њему у сусрет, једва граната ... 

Осетио сам да је то Коста ногама што су ое 
трrиуле н, упрй<ОС отежалос-m, јурнуле !Н3 све снаге 
чим су на rорнюј шшци пропланха <уrледале Јанка, 
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Филиni. и Андреју у друштву једног четвртог, мог 
рата, мог држања, главе нејаQНе на д3ЉИI!tИ од акоро 
двеста метара, јурнуле nре;к,о меке траве и зади:мz.е
!НИХ nршутастих грумења земл.е, јуриу.ле nреко ре11КО 
нИКМ!Х џбунића, таЈКо самих, помислио сам пре тога, 
самЈИХ кад је небо без облачка и ичеr м се ух:ваТIИШ 
0100(М што 110 види у часу кад нема ннюг измећу 
тебе и ПАЭ!ВОГ зева беокрЭЈја. А ето. Све је сад од
једном та1<10 Щ'IНО, обисmињеио. Па и ја, С"l1ИЏ\.ЫШ 
помало што таКЈО грцаво. дахћем већ после неюлико 
100р3Чаја. Jypt!IO сам овом снаrОIМ трошећи је мање 
на трчање, вшuе на своје узбућење, на маrщ нею<Х 
МИСАIИ urro ме са.летале, :tЈЗ. те таласе лудо m:жолачене 
сrреће на коју !НИсам 'l10AИI<O одјеД!ЮМ навикао; не
вешт да је сад раоrюреди:м. Цептећи nод 1Ье><И!М те
ретом, клецао сам n;ри СБаКОIМ ;к,ораЈКу, аNИ јурио у су
срет једном Н101В0М простору обнстињеноr оебе, :не
знаној дотле димензији, али димензији помоћу I«>je 
ћу се упознаm 1И сагледати 1ЈР дна ове, и оно непро
знrрно што ме, као и сваюг АРУГОГ, чшm. Знаћу i!IICIOAe 
не само оню пrro је досад од свега тога изговорено 
- мислио сам ДЭЈХТаво wчећи - знаћу све до краја, 
без и најмање мрвице юстатка, и бнm П1рВИ эаослеm 
судски nреаС>,АЈИЛаЦ овета с језижа жел.а на језик 
јаве овеrа nn:o :rol>y, што смислим, што измаштам. 
Јурећи ;АЈИјаrонаАОIМ тог пропланка у сусрет хипи са 
Кос-юм, ооеmм м ме nримепю (још увек на нmщи 
~) и МахЈНIУО ми руком, аNИ Аiндреја га уrом 
ух:ва= за ,ра:ме 1И оrаю нешто м му 3ЗIНИМ!оО!ВИје 
прича. Коста је стајао сад мало раскречених ногу и, 
слушај,ући Андреју, гледар час у :њега, час у Филиnа, 
юји је леню од:изао своја дромадва рЭЈМена. Али кад 
се умеша и Јанка у .тај Њ1ИХ0В rразrо:вор, било iМ1И је 
јасно м траже од Кюсте да преоуди ко је имао пра
ва, да ли ФиNИп што се држао у бнци на Црнк>М врЈ<У 
нарећења дивизије, а није !НОВИјих Ја.нiWВИХ обавеш
тења. ~тој глупжm нису. престајали да дИСКVIУју, 
иако је после из />:ИВ!Н3Нје речено да су Филип и 
Влада 1Юаi'уiПИАИ пр:а;виАЈ<о и м ое би11Ка м.орала при
МИ11И без обзира на IИЗВештај, али м је, с обзиром 
на rуби:nке који су се МОГАiИ предвидети, требало 
тражити од />:ИВ!Н3Нје да Пi(JIOIМei!ШI нарећење, што би 
она и уч.и.нила м је благовремено бнла обавештена 
НЛ><, ЗЈI<.о то не бн могла, бар бн послала појачање 
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на·шем бата.tЪОНУ. Глупости, rлупости, nо:мисЛ!ИО сам, 
ny<mmши утом онај дивл.и јуришNИјСЈК!И урљик 1\;ра
ј:ишНЈИКа од ког се оправда;ЈЮ леди крв у жилама 
неnријател.евим, а у нашим заструји олакшан() и 
срећнlо. У;рлнкнуо сам м бих отчеmю зап:rг:и.вени 
ду!Ш!!Ик 10роз који nроће крик, али ми се одмах душ
иик OIIeт затвори, као постн!;ен :могу!Uюwћу м Кооrа 
не ЈЈЮtМИСЛИ .\а Ј<Оћу да га убијем н эгро:мим, а ие 
загрА<ИМ. А чи liИ.Л.О ми се да М1У већ :видим карнацију 
лица тамног као и моје, сад тамнијег од 11рчања и 
притtиака моје крви, што је, катраноки густа, ударала 
удесетоС11руЧеном снагом на зидове свих била. 

TIIIКo је почело. Мисао да ћу биm тамнији од 
њега јер трчим уједе ме н одмах МIИ успори и акрати 
KOpi!IК што поста еластичнији. Одбацивао ·сам сё 
с ноге на ногу све контролисаиије, али нисам пре
стајао да дахћем, тако да сам се већ Il'<>ЧИ1ЬЭА> да 
бојим оус.рета. ОстаАЈО ми је, истина, још nола nута 
да rпретрчи:м, али осећао сам, I!J:Oipeд лаке увреде што 
!\;оста губи време на изл:ишне разгав.о,ре о стварима 
ИOiНIIIКO давно проiiiМ<М :и без зиачаја, место да м:и 
сам појури у сусрет (а што му је једна нога остала 
краћа?) (али, коначно, и њега се ја морам тицати 
бар I<OAIII!КO и он мене, без обзира да ли ми је наме· 
нио улогу јаве као ја што сам је њему да10, 1ИА1И сна 
КЈОји сам задржао себи), осећао сам још и отрах 
што ћу, продужи ли се то IМЈОје узбућење, стаm глуп 
пред њега (а први је у11ИС81К НЗiјв.ажиији), без речи, 
нем, ,а:рхтав као гимназијалац, и urro ће, ·видећи ме 
тако блесавоr од клеца:ња, ЛОМИСАИI'!И да сам оом
намбул и медијум, као што то Аи,!;реја мисли. А пос:ле 
могу истењаваm јаворове эаворње, остаће му неиз
брисив први ·уmсак: један човек који дахће, IЮСрће, 
не може да доће д10 речи, nрца, ЗНЈОЈ.и се, !КВасан, без 
снаге. Зато хт<\М{ем да застанем и поћем ногу nред 
НIОГУ (да издуваЈН стигнем), али не у;рм.им то -шта би 
он nомислио:- Тако! Није rму стало да се :видимо! 

Скоро зајеЦ&'\1. Још осамдесетак корачаја :измећу 
нас, а осећам да по.арћем, да ме овака ривотниа :кр
тнчњака може да обори. У процепу СI/ЛРОТИIИХ жел.а 
што оу ме·паралисале (не зауDтавл,ајући ме) чежња 
се пре1'!Юрила у либл.ење, задовол.ство ,собом у гиу
шање над собом. Исrовремеио (:као да сам постао 
и Х'И:руј)Г екооеримеитатор и морско прасе), ја сам 
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се хлаДно посматрао и ужасавао те ;рау~,озиалоотн, та
((<Ю onrrpe и iКОИцеитрисаие да сам забораал,ар шга ме 
Г001И наnред, па чак и да ли сrојим !ИЛИ још трЧII!М. 

Трчао сам. Али као под цајт~. Не само за 
себе. Него и за њих. Јер сви, I>ЈОТЛе окъ>енvm у 
правцу Ваtоева, обрнули се сад према меин и, опу
стивши дrурбиие, nочели да ми машу. Учинило ми се
преиервозио ~ би било без подDМеха. Уврећен, видех 
како Јан.ко ОАЈедиом ухвати Косту под руку и iПОЧе 
да га вуче nрема шуми, камо оу и остали већ пошли. 

Шта :иЈМ је? Шта му је? Одлази ли то Ol!lerr? О, 
баксуз ли сам! Јасно, нисам престајао да 'IрЧИiМ, чак 
Са!М. са.д журио и већ стигао до места r де оу доако,ра 
стаЈали,. кад ме њихов поС11УПВК, неразуммm и '\'!Вред· 
л.ив, Од:Једном безразложно ЗЭЈУстави. 

Тако! Они тако! А~таю оам, горак од увреде 
и гнева Ш'IiO ме Коста НИЈе сачекао, него с осталима 
журио юроз шумарак на чији оу д'РУТИ крај избијали, 
кад бесан nомислих: Нека! 

И утом се то »Нека« и деаи. 
Недале:ки блесак, ек=лозија, комаће гвожћа што 

неспретно и снажно зафију;ка. Али нагли ме приm
сак ваздуха баци на земл.у. Не. Нагиа ме да се ба
цим. и. тек што јој осеmм јесењу ооnоднев.ну све
жињу, Једна се юрхотща зари пл.оштимице у рив<r 
mну преда мном и заоу ми очи прашии:ом. 

Смирен? 
Исrпражњен? 
Пораокен! 
Кад су после наишли Милош, Милета н ;кад ме 

доктор Мутав~ подигао запитюуј'!ћи ме све 
време нешто, ЈЗ сам их, умесrо одговора, :rю:вео у 
правцу где су они морали још да буду. Јер П01ШЛИ 
оу ОiНамо. Пошли. Онда их угледам у меоој, зеленој 
трави ... 

Омирен? 
Испражњен? 
Поражен. Јер аве сам rуиапред знао, а нисам мо

гао ништа да сrпречим. Граната му је с.кашила не
зиаио личе. Јед!!'Ю је, чинило ми се тад, 01Н0 било 
разлог I«>ЈИ ми Је до малочас давао снате да јурим, 
и, уоnште, CJ!are да подносим, издржим, задајем 
ударце. Све Је то сад нестало, изветрило, обесм.и· 
шл.ено. 
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После :неде~оу да'На - иато. Мада сам почшьао 
да бивам овестаи да живим не осећајући да ЖiИВi11iМ 
јер не примећујем шrа се дешава 011<0 меие. 

Као да је и сав смисао био окашен с KOO'm!!IИII< 
лицем. 

Бавола, ОМИЈСаО! Какав је то смисао - видети 
себе. Станеш nред огледалк> ... Свеједно, СВЗI!<IИ бли
э:нак се види и без огледала. И оmтање је IКОАШ<.о 
смо стварно личили и I«М!И.1<i<> оу Ј а.н.ко, Фимш, Ан· 
дреја претеривал!И ... 

Њије пома:гало. Лежао је у трави окашена лица. 
Остајао сам узе11ИХ осећања, МIИСАИ, мубави, 

наде; nокраден до дна. Вред;!!'ОСТ или безвредност 
покраћеног није мењала суштину. Вiи<:1ю сам на 
томе. О, :није о:нда ни требало личити на њеrа. Није 
требЗЈЛо. Oarajao сам увре15еи и уnлашеи. 

Уnлашеи. Но тек тад кад сам тај arpax осе'ГИР, 
истовремено с њи:м сам и почео олет да nримећујем 
свет н ~оуде оа<.о себе и [ЮНОВО знао: -юучемо се, на
пред'\"јемо, стојимо, једемо, сnавамю, бишrемо вашке. 
Али у једа'Н мах =анем свестан да омо неrде О!КО 
Зеленог венца. Кад пре? Тад помислим (али само 
nомислим) да ја још не реmС'Ј.1!!Ујем све О!КО себе; 
само оно чега се сећам или оно шrо би нечим nод
сетило на нешто што ме некад узбу;!;И.ЛО, револти
рало 1НЛ1И обрадовало - нешто urro је већ било. 

Од те 1Ю1МИ.аЛИ се наомешим први nут IIIOICЛe оиог 
у ОКЈ>"ЗВ!оеиој ч>ави. 

Насмепmм се над nуотоши, над tпраЗКИЈЮМ -
тим .разједињењем. 

ПОВРАТАК У ТЕКУЋЕ ВРЕМЕ 

Зашrо баш да му скаши лице хщд је оно је,4ЈИНО 
у шrа нисам 1НИ!КаА nосумњао да нам је било их:то-
вет.rоо? . 

- Вук ће га nрви лрежал.иm:! - рече Милета и 
не обриса сузу. Др Мутавџић му се окрену жмир
кајrући исnод наочара. Милета се осмехне горко, али 
ocem: IIIO'I1pe6y да објасии: - Кад rод ra се зажели, 
nогледаће се у огледало. Он ra НОСIИ увек. 

Доiктор узда.х.ну доброћу дно. 
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- А и """'· кад се зажелимо Касте, nотражићемо 
Вука. 

- Ја га инсам видео, а толико сам хтео! - рек
нем и '!звучем из џепа маренго доламице шаку срче. 
Бацим Је у врзину. 

- Не мари! - рече доктор. - За неки дан наба
вићу ти друго у Београду. 

Не. То је све било nосле. Пред Београдом. Ска
шена .лица. А.ми тад, мноrо раниЈе, н:а он::ом .110.1ьу . .. 

Ynp100c одлуци да само сведочим, рат се није тад, 
на оиом ВИСОIКОМ :десетерачком пому још бЈЮ свр
шио. Ни ~оста .. Тек крајем августа, Тодtи,.у :каюније, 
и мене наЈзад обузе осећање да КЛИЗИIМ низ низбр
дицу mrш;er, IIIOICЛ€\дЊer јуриша, :па IIOНe<r 1Ы1М као 
ла!<IИМ ПИЈанством од таиког белог вииа, од сунца, 
nлаишюког ваздуха и ~оуnк:их гради~а у до..шнама 
nрежо Таре и Саиџэлса сnусТ>ИМ се у <.:рбију и посл~ 
борбе иа новом неком Црном врху и Јеловој ГоtрiИ, 
насриемо на В·а~оево, улетимо неисnавани 'l Аран15е
.ювац, истовремено некако разбијемо више МлЗiд& 
нов~;~а, nод А:вало1М и :код БолеЧа све ч>и I1J"YY!!e не
nриЈате~оа и иа~ем се најзад у Београду, где СIМО 
nосле иеколmrо Јетких октобарских дана н ноћи са
терали nро<rИВника на брег Саве; натерали га да се 
повуче на др>уrу обалу. Моја је чета, iИЗМе15у осталог, 
имала орећу да оСАОбаЬа Зелени венац преко Ломине 
vм_ще, ""'иабацн хитлеровце на счщииу Каменичке, 
iКОЈОIМ Је прiНЛИК!ОМ експлодирала бацачка мина на 
д= корака од меие, откииувщи ми само сат с леве 
рухе. Лако ~знут, ојУ'РЈЮ сам се за иеnријате~оем 
ка :мосту КОЈИ су већ nочеле да прелазе њеrове за
ШI1И11Н!1Ще и неМIИЛНЦе !ИХ таманио д<Ж ми није са
ОIШПеио да. лредам команду свом замеинку н да се 
с Милетом Ја.БIИМ у штаб бригаде у Кнез-Михаиловој 
улици. 

То исто nоnодне, крај чесме што је капала 
срео сам. nлавОIКосу девојчицу. Побегла је кад са;..; 
хтео да Је уnитам за Костине родите~ое. А :каnи су 
се, ~аљ.да: откмдале исто онако ·каю ояда кад омо 
Јанко н Ја nромашили nрви сусрет с Гагини:м бра
том. Као да iНИШТа шюу научиле те каnи. Као да 
НIИШГа не могу да науч~. 

А свет се изменио не зато да би се откидале 
исто као 1И пре, nодлежући истим закОIНИМа. 
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Коста, rи;сmна, ~НИје IТО11ИНУО у борби против за
кона гравиrације. А mак, ЧЈШИЛо ми се, ии њих не 
треба оста.виm одсад на миру. Ниједну законитост, 
иијеАНУ вечност. Ам1 рат се завршавао за мене т.у 
где је мој мир nрестао пре nет година. · · · 

То сам nоМiИСЛИО после. Кад сам nрошао IЏ30-
ршатем, аn1рва IНiИс;ам чесму ии nримеmо. Мислnо 
сам на сусрет с њеrоВИЈМЭ.. Ј анко ми је рекао да и:ма 
старад~~ајку и сесгрицу. Шта ако пОtМИСЛе М'- сам -
Коста? - за,о,рхmм и укочим се видећи опет ону оте
жал у, у.!1рОСТрУЧеиу кantoY што паде у валов. -
Каш> М'- им кажем М'- нисам? 

Па? Зар м.и нису родитеА>И умрли пре рата? 
ИаКо ОЗЈМ, ето, IЮМИСАИО м на то, 1Н'ИСЗ!М уоnште 

хтео М'- се ня на 11ренутак издаје:м за Кост.у. Ам1 
ако би ме nрепознали и загрЛiИЛiИ npe !ИО што им 
кажем ~ је погинуо, стекао бих нек,у сигурност ши
ру од поmрде коју су nредстав.ъала сведоча.нсгва 
оиих који оу га добро знали: Јанка, Филипа, Андреје. 

Али ни њих IНИје више било. 
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ПОРОБАЈНИ БОЛОВИ СНОВА 

I 

ГАГА 

Још једном сам излазила ноћу. Било се !IIрИЛИ· 
Ч!Ю. смирило. Сањиве С11рЭ.Же слабо погаћајll[. Пуюrе 
ЛiИ Један, затрешти са свих страна, rмеци теано эа

зује, небо се .осветл.и, али све некажо на брзину и 
овлаш, као да ови једва чекају ~ шго пре nрестане. 

Гу"!<е само нигде да наће:м. А Крк.ъа, најстарији 
лоnов, Једн;IЮ то х.оће. Не може без ње ни ~ умре 
ии ~ оздрави. 

Ујутру се битка наставила као Мооi<:а с Белим 
Зубиrма, [рiОIМЗН ·У свескама који је nрестао nрошле 
неде.ъе ~ излази због пуцњаве и оСАЬбоћавања. 
Гледала са"! с !IIpOЗopa .к,ако се Немци повлаче, други 
наилазе н Један кa:rw И!СТрча исnред свих наших и 

баци бомбу. Али с крова у Призренској тад је баш 
најгушће nрипуцало, ОIИај се :Витки врати, а Немц;и 
поново уnадну у Кl\[ћу испред ове у чијем смо по
друму. НаЈС опет nрескоче, иако је Крк.ъа каш.ъао, 
али ПОI<ривен nреко главе. Нема везе, и nосле је 
одбијао да забав.ъа кл.инце причаrма iИ3 ж:ивота оца 
свих срnских лаnова на свету. Неће више li!IИШТа док 
не добије .гушчи~е печење. Ал.и како да иэаћем на 
ту ryЖВII[ гв.ожћа. До мрака ни макац. Чек,ати! 

Су11ра око IЮДНе аnет се rrојави ВiИТКiИ. 
Из подрума, грицкајући бомбане, слii[!Шiла сам 

како из~је раэум.ъива одједиом иарећења и сам 
пуже исnред својих војrника, и било м.и је некако 
блесаво драго што је леп и што је то чувено осло
боћење имало као nрво баш њеrово лице. Кикиреэ 
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Ник:олаје!Вић је nоале, у csojoj »Биографији Вакоа•, 
оnисао то време овим речима: »Тих оу се дана сви 
стрМЈОЈ:'ЛавиАИ у IIO.A/pytМe, na је било тако лако и 
безопш:iНР кр81С11И да се ником не би ни :милило шrrra 
да ,41ИЖе да није те оnаане nуцљаве. - ЗлаТ<н:амо? -
уnитао је KpiUoa, nосле новог наnада кЗlll!Da, 'КЭ.А 
је видео наруквице, прстеље, сатове: - Врло важно 
злато. ДИјаманте ти донеси! . 

- Jeor, дијамаю:е! А iКаКО да знаш КОЈIИ су фа
ЛИЧIШ<? - љутнула се де.војчица и, окренув лећа 
КркlоiИ на асурама, nогледа оnет кроз nрозор.« 

Витки оф!Ицир (зашто оф!Ицир? r де . оу му еnо
лете?) (али ицак леn и офиццр) иоаио Је маши~у 
преко rpyAIИ и она му је оогурно ометала док Је 
nузао онако .щrачак ry nрљавим немачюим nадобран
сюим гојзерицама (највише 11ражеиiИ'М на Каленнће
вој nијаци), црНIКЗСТОј OOIIJ.Uaнaкoj даламици и се
....ачким оурим чакишрама (без цене). Шта ће он 
ТЗ!МО? - mпала сам се IЮСЛе, кад се пред вече вратио 
и rушаР у дворшnте, али сам одједн.ом nом.исмrла: 
»Можда је лоnов?« То ме обрадова, nоrотово ако 
иапаДIИе да, је унћарош а не скакавац (мада се то 
сад највише иоnлати) (не неки бедни ВеЈШ>ЈР ~ ко
кошар) (ја сам оо rуску баш била изашла Јер је 
Кркта цред nочетак nуцљаве и ослобоћ!'ња nобегао 
из логора и сад навалио - хоће Ј:11/ШЧИЈе nечење, а 
нико од КАМНаца НЈИје смео ни нос да промоли на 
улицу заrлушену екоnлОЗИјама без престанка, па им 
је 11ребало мало rnжaзam да им нисам узалуд шеф). 

Витки је ступ:ю оnрезно сумрачним двориштем 
куће у којој сам роћена (ИСТ!И онај коrа сам R!!дела 
и око подне из nодрума рушеВИIНе пре:коnута) (ЈеднО 
-наше окладиште колонијалне робе, где смо ушли 
пре:кјучерашњу глад да эасладимо ратлуком и кесом 
бомбона) када га је страшно nушкарање rиз буикера 
на Зеленом венцу эадржало (а ЭЗЈМало ме тада два
пуг Ошюу убили и Немци и партиэ._ док сам 11ра
жила гrуаке свуда па, само да се ие вра-m;м nразних 

ру:юу, донела то злато са жигом, али од гакалице 
ни трага, rкао да Шiједие више нема у целом Вео
траду); (друrо би било да дијамаmи имају жиг, али 
овако треба бити муња да раэликујеш праве од 
лажншt). НекоАIИКо сати доцније улазио је :иrtак у 
дворицrrе бакине куће, косо прекопута овоr nодрума 
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(пало М1И је то баш овог тренутка на па.мет и Н11lЩД 
више) - (бакина к.ућа?) и лопОВ<Ж!И хи11ро, не окре
ћући главу, кружиrо брИЖIFIИМ, али брэим nогледом 
око себе IIO том сумрачном nоnлочаном дворишту 
у чијој ОреД!ИНИ сто1и равнодушна чесма којој пуца 
прслук за све nrro се догаћа, за Витi<.Ог, за KpiUoy, 
за чуве:н:о ослобоћење и rуаку. Оигурiю је ВИП<И 
- лоnов. А то М1И се толико свидело да бих била 
ИЗa!I.IllLЗ иа свога nодрумчета и да је трешrа.ло :као 
npe тога (OI<.O подне, ~ је било наlјстра~је). 
И мило што се оnет :в,раТIИО у Аомину (из КОЈе Је 
избачен у дванаест) и онда три сата доцније yoneo 
да nродре и []]ј>ОТера Немце с пијаце Зелеии венац 
(на I<.Qjoj је мој лоnОВСiЮИ живот и оочео; сећам се: 
прво не:ке лrубенице за гладне клинце) и одатле, низ 
Каменичку, све до Саве. Али сад се сам вратио. Иза 
каnије сам гледала ка:к.о, оборене главе, стоји nред 
вратима стана у дну, у ококу како се нашао на 

прагу н одједнО!М nоколебао. Дуго је оклевао ..z>PK 
није nритисную .незак~оучану кваку: врата су се отво
рила и он је ушао у nредсобље - nразнО. Сигурно 
се сад pa;.~.ryje. <t\pajep, не окреће се. А убаштрава се 
у унћу. Али офнцир је. Не боје се они. Није 01И као 
ми, ЦИВШЈНИ лОПQви, којн се бојимо јер волимо језу 
и свића нам се да будемо јачи и од rолицања смрт
IЮГ ужаса. На страну - I<.Орист. 

Доће :м:и :иэненщда да ra мало окренем. Не знам 
зашто. Нисам се nитала има ли разлога. Или јесам? 
Ове једно. 

Продре у лвориште до nрага. У лазна стаклена 
врата остала су за њим nритворена, кам то стручно 

и мора: за-греба ли, само се "УЈЖе и излети напоље. 
Али чудоrо: оо станrу се к;ретао као иеко ко зна раЈС
пОред и чак као неко ( сећам се да ми се то учинило) 
1<10 jeore да би хтео да ИЭНе:н:адИ укућане, али не и 
да их уnлзши. Сад је натло застао ослушкујући. 
ТИШИ!На је била потnуна и она га ОЧЈИТО сад и ЧiИЈ11!ИА11 
несигуриим. Обазире. се. Будала. Што не rепи нenrro 
и не ћалне? Али nrra?- упитам се гледајући цред со
бом. Не би бИЛР лоше да је остала нека rуска. Није. 
Почела сам да се раэочаравам у Витi<.Ог. Шта чека? 
Што KЭi!lliЪe? Ваш је дилејан! У кући су доскора 
СТ~~~Новале иеке блиц-женске, сад отnерјале. Понеле 
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су све сем кабашијих ствари. Ншnта, rутмане, за 
З,АјИI!ЗVКу! 

Но цев машинке што је виакл.а наrю се nодиже 
и он ухва'I1И чвротом руR.ОМ ша.ржер, стави nрст ~Ш 

обарач и ук.очи се. Баш је труба! Што је .уобраЖеи! 
А онда неючекива.но Aa.КTQI!.t nрН'DИСНУ :ква;ку, rypiRY 
ноrом :~<ухињска врата, одс:кочи у с11рану као да се 

извrиј' а рафал !И не В!Ид<НУ; али као да В!!iКП<У' »Руке 
увис « 

Цуцла! - nомисляла са.м, радосна што је таква 
будала овај мушкарац. Ваtода Н!" МЈИСЛН да у кујни 
седе десет i!IIВ31IIOIOИX rенера:ла КIОЈећеонсадавеодЈед
иом да ЗЗiјЈОби :као неки ж.нви Хари;rшл! Али мотућ
ност да је и такав iКА.иiнац бнАа ми је некако смешна 
и весела и оомислнла сам, не ЗНЗIМ зашто, OiropO за
дово/оНЭ.: »Већеr трубача и ДИАеје ин.саЈМ видеАа!« 
Што ће ra стари ~ркља кад оздрави (а оће Ч1ИМ се 
наједе rушчетине) и Кик.ирез и Henaja м врте! Ни
шта НИЈе дрибА.ОiВање месеца око земље за време 
замрачења! Сто КИАа масти и.ма да му !ИЗваде пре 
но што И1М дозвоАИМ да ra nоведу на прву юраћу. 
Јер шеф - остала сам ја, мада ме КЛИНЦ1И эафр
кавају што не разуЈМем прта.не штосове Мнкија :и 
Паје Патка. 

п 

ИСТОВРЕМЕНО ВУК ВАСИБ. И ГАГА РААМИАОВИБ. 

Није се nомаЈ<Аа ни уnАЗШИАа кад сам уnерио 
цев у љу. Г Аедала ra је. А он је nocAe неког времена 
nустио руку низ ТеАО и уnитао меко: 

- Ста.нују АИ ту РадмиАовrићи? 
САе,АЈИЈМ се, као ухваћена. А у некраћ:и. Откуд 

зна? Али не одrоворш.t: био ми је мн.оrо Aen. И као 
nоонат Неа<аКО. А и ;4Јруrачији и оасвrим туЬ. 

-Што не говориш? 
Rутал.а је. 
- Ко С1И ти? - уi1iИТа и nobe пре."" мени. Не 

знам: зашто - поммс.лила сам nоале - али доиста 

сам се тад уш.ашиАЭ. !И Ьамrум. Но некоАНКЈО :кора;ка 
даtое застанем, бим> ми је криво. ААИ повратка више 
није било. Само викнем ОДЈедном ЗА.ура;4ЈО с уАНЦе: 
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Хеј, војОI<О! КњiснуАе су бАНЦерке! Са све 
прње. 

И онда, будућност је nостал.а овај октобарски 
дан. 

Тамо у ~ез-Ммханм>вој ми је речено да сам 
прекомандован на рад у новине које. ће ускоро nо
чети 1Ji:! излазе и зато м се јавим уреДНШ\Iу Симићу, 
заје.А!НО с Милетом (и он ће у новинаре), !И сутра
да.н, док сам још нз зеАене il<oyћe управе 3aoAO!lliКOr 
врта (rде сам cмecrno штаб своје чете) rАеДЗКЈ кроз 
nрозор у октобарску ведрину, nонет осећањнма ју
ришноr клнзања низ бАаrо :иаm<уту :шзсу, зачујем rм
ООIВе под прозор.ом: ухватНА!И су лОIЈЈОВа! 

Седео сам и даље узбуЬен више но збуњен, али 
НеiЈIО!МЈИча.н. За сат треба да кренем у ред-а;кцију (ред 
је црвено на енrмаком). У црвену а;кцију, даКАе. 
У сведочеље. 

-Није :истииа! -Није истина! -под nрозорима 
се девојачкм упАаКани rмс пола;ко IJiP"J>YYIIЗВ'iO у нео
дреЬено nознате очи док сам за nнсаћнм стоАОМ 
НасАООЈО цртуцкао IЬуде нз nрофша, заrАедан свом 
снаrюм у небо ослобод'I!Лач:коr октобра. Сат један 
нећу ИМЗII'И никаквог nосм: за фронтовоког доnн· 
с.ника има да ме, демобнлнса.ног, IJJOIIIatoy: битка је 
АЈОбијена. Рат само још траје. 

Не знаЈМ зaurro~ а.л.и: ЧIИМ сам то по:ш.r.слио, изићем 
из ЗеАене кућ!Ице, nробијем круг око кpyrnrooкe мале 
у цриој сукњнци и nрiЬЗ.ВОСивом nуАоверу с оковрат-
НИIК!ОМ до браде. . 

Мам !ИЗ Аюtмине 'У АНЦе! И ОНда јој IIJip!Иbeм с АеЬа, 
да iМе не npш.te'DИ одМах и не види да м.н је јасно 
да ту сад фарба борце .кунући се да је миСЛНАа да 
је тај корnус-каже она nоказујући мбуда nокрај 
СВОјlИХ боаих ноту- обнчан rуса.н: Јесте (каже ОАат
I<О ), већи је то rусан од обичних, jecre, rqжих ноrу, 
аАИ ипак rусан, а не мбуд, .маме м.н! (говори и nро
дужује):- И Перица Пацов, онај што вам је Ьалнуо, 
1И он је П!рдио да је ro Аабуд, али баш зато н није 
таЈј корпус Аабу д, већ обнчаи rуса.н. Перица Пац о в 
- С1В1И знају - на.јвећи је срnСКIИ АаЖОВ на свету, 
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јесте, увек лаже и "'!'БИ зАИОМIИ, !И н:њје то nрви пут 
да ме остав""а на цеди.ъ:юи, као са;д с тим гусаном 

који је о,д почетrка све време гакао и и.стезао свој 
rусанса<И врат на ватрогаане мердевиие, а .ыЮу д ~е!НИ 
не '11]Јеба, оошто чиска :К,ркта, :к.оји је побегао из ло
гора, хоће ИЛ!И гушчије печење или смрт, јер је то 
јеА!ИЈН!И лек на свету за његаау болест. 

Борци су се смејали њеиој смеси лажи које зву
че као петина и ИСТИiН3.МЗ. које се ЧИ!Не 1И3МИЈ.1I!оОТИ
нама. А.Nи ощјнеувf!Р!оИЗ!Ије је деловмо у том њепом 
шаттюа.воrлавом .начину пр.ичања оно о Крк.!DИПЮј бо
леСТ!И и гушчијем печењу кар леку, мада се мени 
нарочито "'!'Ијатно ом:еrшmш учинило и оно о Перици 
Пацову, који увек лti:же и први здими. 

НаiОМејем се иза ње прегласно. 
Беспр!И30јЈ'lШ 1М!И се окрену с беоом који клону 

чим ме утледа, и она :нагло заплаче на ·мојим грудима. 
А смени је све нелагодн.ИЈје од тога; осећЭЈМ каrко ме 
при том њушка и мирише као да би да се rtoдcem. 
Преагала је да плаче (иа шrа АН баз;~ЈИ~М, до ћа!в.ола?). 
Да преDем Пpe:I<IO тога, станем - саовим tn:p6тиlmo 
лоmщи - да је, зачудо збуњеНI!ИМ длан.ом, милујем по 
Ме:ЕСЈ:ИIМ, tмеt:К:И'ЈМ, неоче.ш.tоаним коврi,IИЦаМа. :које ме 
узбуде више но Ал!Ииа и Драгица зајеАНо и nлакао 
бих с КiруmiООКОМ да није свих ту бораца, мр-mих 
и ЖЈИЈВИХ, нарочитrо оних Мртв!ИХ који ме гледају неко 
време и неотај•у, а ипак не уrмем да се отресем ynroкa 
да је овiш<и остаЈВИО бар по делић једцог овог ока на 
стази на којој стојимо сад СЭЈМИ rнас АВQје; да ме ти 
деМ<!iЈи ока не пушгају из вида сад кад воЈници више 
нису т.у; али ја сам зачудо (IПИТЭ.Ње је то во""е) 
(и савесги) сам са~ .сестром (казала ми је 
:име- РадiМИЛDЋ!Ић Мара), али он се утом: однекуд 
јави намршrеи и ја се упла:rrхим да :није ""VТ због 
свега што сам осећао док сам му на изглед братски 
q>юю сестру. Јесам Aili, отојећ:и, опа.вао док је љегова 
сестра ч>.t.ала обрщз о мо,ј IКOI!Iopaн? Можда је нисам, 
премалу, ј.ош И!И пожелею? Не ·ЗНам зашто, а.ш као 
дав""еник за СЛЭЈМ!Ку ухватим се за успомену на Алину, 
с којом ништа иисам имаю, само сам је гледао .раз
диран страхо1М од разочарања увек могућег и жетом 
да буде што смо хтели обоје. Ни такао је И!Исам, али 
и оад сам убећеи да не бих о,долео ни својој жм.и 
ни наr1ШНiИМ узбу15ешима неВИIНОС11И без щбране да 

110 

сам пр'еиоћио код пекара антифа.шисr'е. Прилике 
ниоу дале, и ништа. Био сам бегунац из логора и хтео 
да се што пре ;вратим борби, Koc:ru. Успело ми је, 
иако нисам нашао !(,ооту, него опет Ј анка. А.Nи аве 
време сам мисмю на АЛiИиу из неnријате""оке земте 
и антифашиСТ!ИЧКе куће, и кад смо се крај ват.ара 
у шуми шалили !ПО војничк:и, ја сам, огрубею, л)I!Пе
тао да ћу после рата ч>ажиТИ да ме поставе за коман
данта :места не у Чине-Чита, него у ААНИ!Ином селу, 
сто и нешто километара. од Милана. 

Лупају ЛiИ добоши жеља? Не. Причам АН причу! 
Ето, знам, нећу отић:и И!ИКад да је посетим, њеиом 
оцу да се захвалим, а ред би био, IЮМОГАН су ми 
страшно, опасли ме, а НIИiСу, ваљда, погинули као Ко
ста (и још тројица). Али Костиној сам кућ:и пошао 
чим сам сјурио Швабе 1НИЗ КаменичкЈу на штек, и 
дате преко моста. Улазећ:и у двориште у Ломииој, 
био сам осетио поносан - као кришка хлеба с обе 
еч>ане ншазана бутеро:м; али и тужан, јер криш:ка 
је та убрзо а:шла у прашину: нисам затекао љегову 
старамајку, него ту малу, к.рупиооку, побеглу. Не 
знам за!UПО, та;д ми се у :први мах учинило: јРШ 
један сам моаг у ЖИЈВОТУ дигао у ваздух. Појавила се 
тад мени иза ле15а, I<ao ја сада са фланка тој малој 
плзвори15ој црноокој, још деtrету скоро, аЛiИ Костиној 
сее<три. Нисам јој АiИЧИО на брата, иако се '11]ЈГАа кад 
ме видела, и онда и сад 1IЭ. Калемегдану. Али није се 
тргла зато што сам је по,А,Сећао на Косlу. Него, 
рекла ми је после, јер је у мени препознала официра 
коме је !!!ИIКИI\'Аа: »Хеј, војска, клиснуле су бл.ицер

. ке!« Мора да се уnлаш:ила кад ме преnознала. Мора. 
Мада "IЋРди да се обрадовала. Али зашто се уплашила 
:први лут и онда побегла? Не зато што су »блидерке 
КАИСН~У ле са аве IПрЊе«? 

Ја сам му испричала све, и да М/И је бака умрла 
уочи најпраmје првог бомбардоваља и ја остала сама, 
и кад сам хтела да му ИС"'!'ИЧам ( одједuом не више 
шеф баЈНДе) шта сам све радила, он ми је оолако 
ставио на у~ муклу своју руку што је мирисала 
на .метке, ЗНОЈ, ·крв, земљу, смрт и кундак машинке. 

- Ти не знаш шта !МИ све значиш. Баш tи. 
Ти. Ти! 

.То је IМfРМ""ао и прија111Ю ме миловао затворених 
ОЧИЈ'У• 
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-Сад треба да n;ро.щжмш школу. Цр:кли су бес· 
nризОјЈ(!IИ да:ии. Ја ћу ти бити место Косте. Аичим 
ли на љега?- упита и одмаче се два корака. 

- Не сећам се - рече девојчица. - Чинило јој 
се :иnаrк да је Коста био много виши, аАМ,ПОIМИСАИМ 
да сам тад била саовим мала. ,Qн је ћутао дуго, а онда 
дро!МУКАЈИМ г лаоом 'С:ГаЈО да ми nрича какав ће сад 
жЈивот да буде и :кажва ј~а мртва срећа. Набавиће 
ми, причао је, кад се вра'I'IИ. с nута на који полази за 
пет минута, кауч, орман, столице, сто, КОМl>АУ и nун 
камii!'ОН дрангулнја 111 уселиће tме 0\<I;Мах у ба!шн:у 
кућу. 

Али кад се вратио с пута, само је дотрчао, дрхтав 
ме заосулио, наа.<ејаЈН ми дао неке чоколаде и 0;\јМаХ 
одјi\'Ъ'ИО: а>уrоМобил је ковитлао , nрашину за ЊИIМ, 
а у мени је одјекивало још оно љегово: »Чоколада. 
Права. Не энаш ти шта то значи«. У ;новембру се 
само једном задржао яешто дуже 111 npii!Чao, l!reyiМOpa>i 
и раздраган, да ће све што ми је обећао да wе.о.и; да 
ће нас (мене и моје •Пилиће«) уписати у гимназију 
за ратом ометене, м стално мио.ли на мене, али не 

стиже, nроклетство једно, не дају му главу да .о.иmе. 
Исто n:rnro.o.иe отпутовао је. Кркдоа, к.ојн није умро 
после гуске кој,у са,м IМУ :иnаrк набавнла, тражио је 
да 1М'У наћем Фантоту у кафаЈНИ Жаба, хтео је да се 
опрости с љим, јер ће сlм сигурно до јутра да умре, 
а не би хтео пре но што се сщрости од свог најбољег 
друга ког има откак:о је Tpne погинуо од прве бомбе 
tiЭ. почетку рата. БЈЮ је мршав н жут, Крк.ља, и нисам 
могла да му то не учиним. После подне сам спавала 
и сањала, а у поноћ се .:иск.раде..'-'1 од »ПНАНћа« и одем 
у Жабу. 

ш 

ВУК 

На пт>ратку су ме страже зщс:гављале на сваком 
утлу. Увек би tме следио њиwв уnлашенозастрашу
јући: »Стој!« изурАЭЈН из заседа прашу!МС!КИХ мрач
них капија. Ј]јретпос.ледњ111, који је заборавио одЗИВ, 
натераю ме да легнем нак:ред Јевремове и лежећи да 
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сач~ разводник.а. Поовао сам му у себи главу 
блеааву, nружен преко асфалта као мртвац. Из Јова
нове је nрищтцало. Помислим: ИлеrадЦ111Ма је горе! 
- Та мисао ми у магновељу окрену врх љутље са 
блесавоr стражара и уnери га у мене. Још ћу nочети 
и непријатеље да жалим! nре:rщрим се с nрезиром. 
Почием да се исrовремено и бра.њИIМ чиљеницом да 
сам то помислио чек.ајући под nушком нек.ог гz.у
пак.а кој111 је заборавно ОдЗИВ док лежим исnружен 
насред 'У лиде. Затим СТЗf!!еiМ да се оnравдавам сувише 
KpaTК!IfM времен:<:iЮИ!М размаrком КО ји ме ОД лроrо

њеног (111 солидарног са nрогољенима) учинио побед
ничким гониоцем недавних rОНЈИЛаца. Не значи да 
их не ГО!WlМ ако не умем још да ..ИСМIМ до юраја 
љИХОВОIМ доскорашњом &ОГИК<)М. И не значи да их 
rиз nетних жила нстребЈаивачки не мрзим ако су ми 
рефлеюоне, прве асоцијације још на страни ii<Юja је 
до неки ДаЈН била моја. Па ја бих (осећао сам то 
'{,о\/ИШућн прашину, балегу и хладан мирис rразбијених 
дpoзOJ>Cl<IIIX стак.ала чији су парчићн шкрrуталЈИ nода 
М!ЮМ) сваког који б!11 и у ону []10МИс.АИQ яешто нега
ТИВН'О !Кр1НТ111Ч1К10 о нама би:о у стан.у ГОЛИIМ зубима 
да ~м заувек. Као Јанко. Рукама као Филиn. 
Аrрооив!!iИiМ држањем као Андреја. Сви различити 
од мене и оо нечем сличнији оном чији сам невићени 
двојi!ШК би.о. Истом, уједињујућом гра;натом. 

Разводник стиже IНiЭјзад 111 иасмеја се: 
- Не буне се. Добро C!ll прошао! Има још Не

маrца п он:их, пас им LМ.атер, 111е знам вшnе rни како 
се зову, али из ПOi\IPYMa пуцају. 

АЈ>хо:ао сам. Уврећен. Дубље но што сам мж:що, 
понавља]ући у себи само две ,речи: Мене? Тако! :ме
не! Тако. 

У штаб чеге,_ т<ештен у зелењој iКУћи у 3ооло
шком ~рту (издаЈНИЦИ су у последљем часу одбеrли 
и све Је остало на овом меоту), cmrao СЗlМ КСLсН.о, 
сав обЛИЈВен хладним, IiЈ)ОЗНичавим ЗIНОјем. Затекнем 
Миле;ту у часу кад се, обучен, извлачио из кревета 
и, с Јастуком у руци, спремао да легне на под. 

- 3амаz.о ме не угуши креветска мекота! Тонем, 
тонем, тонем:, НИКЗ~Ко да заспим. 

- И за перјане душеке изгледа треба навика! 
- рекнем без злобе. 

- Одмах уоnштиш! Глу.сrости! 
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- Зашrо? Пренаrло је све ro стиrло .•. МиСЛИЈ\1 
- мекан кревет, pe,/IIOIIШIИ оброци, 11<Щ)Щ1 сан, сло-
бода ... Укратко, срећа, асећаrње да те i!1.ИК0 не rони. 

Иmрнчам му своју мaAOЧ!\IIIIЩ "l1ренутн:у CO(!U· 
дарност у ми:ОМ!!Ма с ноћашњим илеrалцима, ·али кад 
извучем закшучак, КОС11Уi!>Ни·се Милета rнамршти: 

- Такав си био и онда на Црн'ОIМ врху кад си 
xreo да сласеш ану коју смо С"l1рељали. Драr!Ща, 
је ли? 

- Ifurn:myлa је! - иаnраmим та, са себе да С!КИ· 
нем терет. 

- Приэнај! - IIO'CiiWЧИ. - Јеаи ли је? Јанка и 
Андреја су rовориw да јеси. 

- На чаану реч ·ни.са.м. 
- Не разумем онда ••• 
Затали циrар.ету и заrледа се пред собом у ноrу 

ПС>ЛiИ1Яра<НЈОr сrола. Слушао ми је nажЈЬиво разлоте. 
Поnуш:и своју циrЩ?еТУ дооола, најзад уздахну: . 

- Аа<кю ти је npaiЧa'l\И шта х.оћеш кад њих в.ише 
нема. 

Из собе лево зачуо се смех војника: 
-Како то? Je,Aji{Q сиса мања, друrа већа? 
- Шта 110 значи? - уnита се Мiилета и ос.лушку. 

Из кухиље у .41НУ ходниiКа десно чуло се женско ври
с:кање преКИдаНО Мушкюi вапајни.м :nравдаљем. Но 
у соб!и лево смејали су се млзд'Ићи Драrанч.ету 100ји 
Је пренрича;ваю неtоу анегдоту. 

- Зашто сnаЈВЭ.те одВОјено од :мужа? 
- Ал1И ја нисам, дРУЖе, још удата. 

- То и каокем. Cru!iвajтe заједно. 

Упа,41Немо !ИОЛе-у у ~еанцеларију, IФјој шерnе, 
ЛО!Щ!И и штедњаrк ююу ншnта .одуэ.и.мали од ледене 

озбuмrости. Њу преащде Милошез БеАРИ "l1рзај кзд 
vi>ooмo. Скочи са сrоАЈИЦе, удари петом о пету и ра
!Юiр'Щра. 

- Гес:rаповац. Дока.заи. Сад сам баш I!ЮЗВОНИО 
да ra одведу у чжнаести батам>н на денацифика
цију. 

У. rнашем жартану то је значило - (Щ!ељати. 
Милета се rаДh>ИВО на.мршти nаrледаmши у :npoћeлa
sor, OiqJaТ!Кor, бубуh>!ИЧаваr мл.адића мојих rодина. 
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Кршm:) је руке, тресао се, бледа труба шат:на у 
разбијеном излаrу. Oillдa се баци rна под и зарща 
дрхтећи !К3.О први nут при:клаиа беда. . . 

- Није ис:m.на. Није ИС'11ИНа. 
- Јесте, rec:ra!IJ'aвaЦ је! - врнсну нека о,д,н_щд 

жена треаући се ТаЈКоће. - Сш-урна сам. Бојао се 
вас. Два дана IRИje омео на улицу. 

- Нисам! - ша.ка.о је. - Ја НЈИ<:аМ. 
- Ко је онда? - IIAaRy Милош. - Мој деда? 
- Закkучујеш .ли само на ООНОIВУ њене отужбе? 

- уnита ra тихо Милета. 
- Нисам, боrа.ми! - ;к,ривио се за то време мла-

дић на rroдy.- Она то само зато што нећу да се оже
иим њом. 

- Аажеш, с.кт-е! - жена се сва устреми. ...;; 
Нем~ су му долазили у собу. СваЈКИ час је ши.ао у 
СПЩИ:ЈаА.Ну. 

/!>рле се rрчио ~: 
- Није истина. Све ·време сам се крио. Био сам 

скојевац. Аола ме је nознавао. Изшuа,о бих, ИЗ1К0 
с""! имао О'I1В'ОреКу каверну, али сам изюубио везу. 
ДаЈте ми прили:ку, све ћу вам то nотврдити. 

- Г ле, Драrић! - као да за чујем три позната 
r ласа иза себе. 

Наrло ra препознам и ја. Истовремено с она три 
t·ласа иза себе. 

Био је то Драrић Милетић, мој шк.ол<:.к<и н омла
ДИ~ЊС:Ки друr. Кажем то ТIИХО и, заклањајући Oille rла
оове иза себе, СТаi11<1М :крај њеrа јер сам био однекуд 
сигуран да би они који су 11рЗЖИАи да се Дршоица 
C"l1pema захтевали то исто и за Драrића. Ife због 
САИЧНооr1И ИIМена, него збоr овеrа што је сзд раэли
ковало њих О!А. мене. 

-Познајеш Л1И ме?- уnитам ra. 
Он ..щже уз rрчевит 'q)Зај rлаву с nода и на трен 

<;У ме љегове Изваh>ене очи nотледале ШИА>ато и 
Јарос!НО, онда нешто лецну у њима, нека искрина 
IIAailly, раскрв.в:и их, QН се одиже и, остајући на ко
ЛЕ>НЈИМа, rrолете рукама IПiрема <Мени, као да ће да ми 
заrрЛiИ iiiOre. Ја одскочим у страну и њеrов се полет 
заус.тави. Клечао је сад усхићено накривљене rлаве 
:и раширенЈИХ:, ;3абезеr<нутих rруку :nред праЗНiИИом. 

-ИспричаЈ IПipe свеrа све шта си радио sa вре
ме рата! - рекнем. 
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- Мучио се! - nоче да грца. - Две каверне. 
Мучио се. Патио каю НИ1К.0 мој. Крио се од Специјм
не. Кад бисте ви зиал.и шта сам пpenamo ... 

Гадио ми се сад. Она 11]Юјицв се иасмеју rAa.Cmo: 
- Гадиш се? Разочара~н? Шта смо ти rоворили? 

А ја се дели.мично због њих згадио. Јер би се и 
они разочарЗАИ на МЈОМ месту. А вeli Коста, да и не 
кажем што би се разбеонео ... 

-Ко вас је звао?- уmпам љут. 
- Ето тжо! - рече Јанк.о весео, весео каю ни-

кад. - Дошли ммо да поразговаsрамо. 
- О разЛЈИI<а."а! - дода Филиn, исто одушевљен, 

н о:rорену се Аlндреји_ 
- Па ми бар Нi1!1СМО ни личили! - одсечем. 
-А на шта ти личи Дpa.rndi? На Косту? 
- На вас. На Косту сам ја са.мо личио. 
Наомеј'l' се. 
- Здраво! - рече Аlндреја. - Морамо да одемо. 
- Нема се времена за nриватни сеRтор - рече 

Јанко. - Залосљило и нас, хероје. 
- И вас? - виi<Нем за њима. 

ИСТОВРЕМЕНО 

Ис:nашће још да је Драшћу било теж_е но нама. 
Али !НИDМО имали разлоrа ни да му веруЈемо ни да 
му не верујемо. Мнлаш се сложи - тр.и~Наести ба
таљон може и да поnричека. 

Та.д се заnреnашћено заrледаiМ у врата на :која 
су МЭ1А0 час као ушли да би га nреnознаАИ. 3иал!И су 
га. Остали су. 

- Кроо си се од lliЗC? - заједа10 ra је Јанко, сав 
ваздушаст. 

- Крио си се! - ре:к>Iем и ја. 

- Нисам, друже .• -
- Вут! Да се ниси усудио да с:mвиш ту свету 

реч у nогана ycra! - брецну се Филиn, још оrежа.шји 
и "ЮрОМЯји, али .мшrен некако тежине, као да за њеrа 
одса.д важе самю месечеви заi<10НИ гравитације. -
Не дрi\'ГУјем.о ми с :к.укаmща,ма. 

- Ку:ка!Вицо! - ре:кнем. - Вут! 

Јесам, признајем! - nоrвр!;ивао је Драгић, 
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оре:ћаl!i.што М?Ж'? да се с.лтки с другим. - То јест, 
тачно Је то, Ја ЈОШ немам права да уn<п;ребим ту 
свету реч. 

Да прекрат:им то, о:юзовем га себи у. собу и no
HYN<М неким МесОIМ. Јео је халаi!IIDивије но што ;му 
се јем>, пуним yC"Imda п;ричао СНИСХОДIDИВ јощ али 
већ сигуран да му је ж.шют nо:клоњен и зато срећан, 
слремаiН да отрnи све сурове ll!Oipyre и изврши само-
1111Ьувачку аутокри.т.ику, СА.Ожrи: се оа сваким жн:виrм 

ИА1И мртвим својим бившим другом, IНИМЗАО увређен 
за'l'О, ча:к П1Ј1Н0Са11i llie:кaJКO .јер жив, јер гладан, јер 
га r.лава боЛЈИ, јер, дакле, пос'I10ј.и, а онда је све 
свеједно; може се fiи:ти радОСТан и што се слушају 
наше приче. Пупmм Је устима pega10: »Шта би Ма
рија Терезија дала да је боли глава као сад мене!• 
и ~ејао се баш IЩД се Милош вратио и с прага 
нaJa:mro: 

- Курва је признала све чим сам јој заnретио 
да ћемо је стреz"ати. Шта да јој радим? 

Драmћ nос:кочи ммо, nогледа нас све и заусти: 
•C"IIPeљaj«, али се у nоследњем тренутку уnлаши, 
nрегризе реч. 

Филиn одне!КI\'А слеже раме!НИМа, а и Ј alliКO npo
Мj)МID~ за себе: »Није лоше, п:опристре~Dај је мало«, 
АндреЈа, исто ту, рече ,тврдо: »ПOIIIIa.ЫI је ћЗlliOIDOj 
матерн!« 

- Тю јест - објасни - nуштај је кући. 
Сутрадан Драгић добравоЉ~Но стуош у мој бивши 

батаh>ОIН. 

IV 

Ја ошутујем на фрон:г да шаz"ем извештаје. Кад 
сам се вратио априла у Београд, ОСЈЮ"гражим Драгића, 
однедавна iПpE>IIIAOГ у. неку филмС!(у груnу. Али тамо 
затЕЩ.Нем, .разуме се, Једном и ~. »Ти?« ре:кнем, 
аля се више яе за.Ч'I'дим· ~ је так.о i!IрИК.риве!IЮ 
желео да буде фИАМСЮi rрежисер м је за"I'о само 
тамо, на високо~ десет_ераqком оо.л:.у, и рекао ОН8ЈКО 

одл'!{Чi!Ю да ooraJe .У ВОЈСЦИ, зато оамо што је толи:rоо 
мноrо маштао да Је~ сам режира. »Уметник!«
оо~евао му се АидреЈа. И зато је рекао: •Остајем 
у зоЈСIЩ.« Али сад се обра;дова кад ме виде, назва 
ме сnасиоцем и хтеде да ме nољуби. Но Драгић се 
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не увреди !КЭд га уклоним од себе, чак га то, изгледа, 
одушеви. Мирж>доаюка богата вечера (гибаница н 
печење), пића, ...ьуrш<е девојке црве:них у<:а:на и !НОК· 
тију које су re убрзо, скоро .заједно са мном, појцви
ле. Али Јанко, са црним ЗЗВОЈем :преко ока, упи:га чим 
сам ушао, одмах З>\ мојим лећима, још с прага: 

- Је ли, друг, у три ока - можеш ли да ме 
постав:иш за ;к,омандашта I!IОзадИIНе у :Броду? Чујем, 
тамо mJ~a Иеi<РАИко села без иje,>i>re мушке главе. 

Бутећи, ја га запрепашћеоЮ I!Iаrледам, алм ои 
дода: . 

- Ащ> је КОМЗIНДЗiНТОЮО место заузето, може и 
за OIПinШIOкor IIIpдi!IЛIOAIIOГ ла:сђТВа! - Сви прену у 
смех. И девојке, ffi!IИШAe vroм. Он само поцрвени. 

Оборим главу. Још се ратовало. д!а-Аеко одцвде, 
алн ШIЗП<.. Кад yћoure и девојке, Јанко, жнвахан дотле 
и брб...ьив, ућ.уга !Ка:О ЗаАИВеи. Мерио их је оним 
јем<ИМ СВОј'ИIМ <Ј11<.01М Немщ>ЈЮ И ~. Је АИ 
.А!Рагић П0С11!ДШ> свој;у крај њега? Понашао се лежер
но, Д101Маћшюки, једини у С131С>М елементу: 

- Мала, то је ю;нај о iКОМе 031М ти I!iрИЧЗIО. Црче 
за '110бом. 

- Немој тако! - једвачујно nромуца Јаико 
(ИА'И ја?). - Нема ом:исла. 

У оагалом, девој<Ке су црвеиеле Ю110 и м.ушк31рци 
па аваку nодстичућу Драmћеву здраВtИЦу. Али упркос 
љеговим стамЈ~ИМ :н.уrкажима да пијемо и ишчућа
вањим:а: »Шта сте се смркли, другови?« и љеговим 
сооро неiПiрИО'Гојним О]р'етњама да ће yrarcкm све
т.Nост, ави су се мушкарци либили, још 'I{Век загрц
нути IЮд уииформаща. Мирис забрањеиог OOIМewaR 
с не.:кт.< одrуриваиом rрижом допршrос:ио је осећању 
~<ЈШВ~Ще што је CIIII{ТaвaAa iМЭ.ЈrоВе н чишrла сваку 
реч лажиом 1И !СВЗЈК1И к::лаб<>.А~КИјн I!Iокрет извешга
чеии.м. 

I1'p,urro се Н1!1аК иацевЧИ'О ВtИИа, Јаико поrледа 
девојЦIИ к.рај себе у nоњућеии длан, па јој, црвенећи. 
прi!ШретН уси...ьено шамшо: 

- И:маћете три Мll{жа. 
Мала I)ОЦ!,>ВЕ>Не. И он. КојiИ nромуца: 
- 'fu ЈесТ, МЈИ:САИО сам, ЗЗIКО.НИТа. 
Драгић ми се наамеја гласио и, смејући се, поче 

да lJ!P'I'Чil, ачећи re по се...ьачки из ода.н.ости фоАiКАОру, 
тј. ИЗiр'ОДу: 
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_.:·Ух, ове •СИ Шlillri{П, друже Вуче! Али шго сам 
П031НЭВQ0 једrюг, тубераи, био ,са мном у боА;ници, 
уњ~<аа, ружан, вешт - нема више таююг. Што се 
тај наобароо девојака, то је чудо, а све ;их је рушио 
IЩ оr.сти штос. Као неће он (девојке се све углас 
наамеју), :него само савет им декн: »Пр;ичувај се ти, 
Милева, Радета (Раде се звао њеи дилбер), оће он 
одма за груди«. Па да јој објаоии Ю!!КО то Раде 
оће да ура.дя, он Милеви - руку у :недра. Она се 
rицне, врисне, а он, <>i;!бн...ьа:н, уврећеи СКQрР: »Ма 
шта ти је, сЕ>С11р10, ја ти објаапн.З!Ва.м са:мо!« Па на
ста:в...ьа: •И да се :ниси шалила с њнм у ·.мраЈК д' изи
ћеш, јербо ће он одма овако, ова.к.о да ...ьУби .. ,« Па 
тако. Све 1ЮС1'у1ПiНО, лепо, ПОАЗЈКО, култур!!Ю: ii1piiO 
хватаље за P'l'iКY, па за груди, за буm.не, па IПО...ьубац 
ту, ~ тамо, па .онда nолако - све да јој ~~:~СЖаЖе 
и обЈаони - и самю мало да щ:>еће nреко бразде, na 
ма:ло да IIЈ'ИСЮНIИ, док :не буде што бити мора. 
. Девојке оу се 'I<ШООТале. И .мушкарцн. Драmћ 
Је то !IIpнчalo лако, спретно, ,са смедеревс:кхнтланач-
ким нагласцима, без застај:кивања, · 

- А умро је, јадник, КЗIКО је И ЖIШНО. Дозвао 
с;воју ГоАНИЧа!НКу у сюбу, упитао је да ли ra воЛи, 
Јер хоће да се ;~~енча с њом. Потврди она, али ан 
као да не веруЈе у то, тражи од ње нове и нове 
nотврде. Она показује на мене, а он: »:Биће :нам кум, 
пусти«. Па ПИiЈiа и rњечи, а онда јој, на измаку свих 
снага: »Сад брзо nопа!• Девојка изјурн, а он мн 
вам:игну и процеди: »Шта ·кажеш? Зна б.рат Ш1ЮООве!« 
- Драгић За:кАОI!iИ ОЧИ, •Уздахну И ТИХО зак...ьучи: -
То оу му биле последље речи. 

- КЗ!Ко nоследље? -узнемири се Јанко. Ја mто
вим nитаље. 

- УiМЈ>О Је! 
- Нема у.мирања! - рече ~. опет ту с нама, 

и то тако одушев...ьено да ме оr.скрено обрадова. . 
ИIUIIК, од неколико осм:ејака к.оји nol>y ИИЈ" еда:н 

не упа.м~. ' 
Али нercnperrиocт се наша и да...ье мешала с не

укуоом и ја, не осећај.ући се ту пријаiГНЈО, !НеЗаин
тригиран ~ле:ношћу оитуацнје колик.о моји 
друrоин Ю>ЈИ су бар nили вина, ис.кю>рис-mм nрилику 
да •С<; иэв.учем '\' часу кад се оваЈКИ, забав...ьен својом 
девоЈIСОМ, трудио да не гледа што .А1РУГИ раде. Верују 
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ли да се та;к.о IJIQICТaje невидљив? Или да ће .се сутра 
лакше свако од њих моћи да nохвали да .Је nости
гао I<Рд мале и урадио ~ њом и 011Ю што iИiИЈе? От~уд 
им та прИМЈИ'l'I{.В.И3 мужЈачка ташrииа? 

Драrић ме :иm11К приметио и iiOJy,pcao за ·· м.ном. 
Зар сам био сам код њеrа? 
_ Прекобр>ојаи сам! - дови.кнем му спрат ниже, 

убећен опет да нисам. . 
0и ме уверавао да се ие секи:рам, јер му Је ОIНа 

цриюща малочас, м:ж је nриста&>ао ~фу у ·кухиљи, 
баш рекла да јој се ја с.вићам. Али не OCI01IY~· 
Продужим да силазим. Ои ме сустиже на каmiЈИ и, 
nосле дугог nреговараља, натера да се вратим. Убе
ћујући ме, стигао је !' да ме, балавећiи, девет nyra 
пољуби ·и назове СВОЈИМ аnасиоцем и да ми ~е 
да је сад орећаи и nреорећоо. Другови с.у 1МУ <mPO; 
стили све, показали nуно разу!Мевања за љегов случаЈ 
и ·ускоро ће бити nостављен за nомю~ реЖ'Иоера. 
Правиће филмове зајеДН!ИЧI<И и, уоmше, - пmрок 

жив~. С Филиnом?- VЧИiИiИ iМ1И се да уnитам, али он 
не одговори. 

- А девојке? - IЮИIОВИМ. 
- Дабоме, све хоће, само треба n:piИТIII!CiИYТИ· 

ВрЭII'И се. 
-За ове nитам, какве су? 
- Зашто би ту дошле? 
- Дакле, курве? 
- На шта ти ја личим? На матичара? Курве, 

него! . 
Но чим он оде у кухиљу да закува ~фу, Ја за

rребем, !И то тако брзо да ме више 11ШК0 ие би могао 
да стигне. Бар не на отеnеiИИШТУ. . 

Идући nут кад омо се срели, Г?ЈЖ<' ~ Је n:реба
цивао моје издајство, али страшни:Је ми Је било К"!д 
ме i!IOCЛe некот времена и остали стану да. увераваЈУ 
да је тек rюсле било дивно. Једна од девоЈаа<а да Је, 
nри светлости приrушеној иовинама, сва у веловима, 
отплесала неi<И уме'l\Н!ИЧКИ плес. БогОI!<ЖИ · нешто. 
Целог живота да се rризеш што то ниси вндео. 
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Из стаклене nлоче црнополитирањог дубоrоог сто

ла гледала нас је љегова избријана бавалтна глава. 
Сnрва ми се учtИ111ЯМl налик на скуnл,ен, iИЗдубљен 
длан. HeiiOМIИЧIIO нас oooмarrpa ~о да уnија каnи 
неке светЛОС11И што треба да га обасја разумезањем. 
Смисао се, мора бити, цеди.'<> врло споро из nипете 
вида у wеД!НИкову свеот, м:ж нас је без речи мерио, 
мршГећи лако тана:к nрiозрачан нос и нwpиjarmo 
оголело чело. С неrюверењем омо се НИ1Ш1111.И.Л!И (ми 
стр!ОГИ - јер нњје ратоваю; 01Н исто СiрОГ - јер смо 
пушкари !И шумци, иеi<Вал.ификоваrни да ра,о!јИ.Мо no
cao за IКЮiји се НИСIМО сnремили убијајућiи ааМо ). 
(Уредi!!ЯК Симић је, то сам О<аСНИје дозиао, све време 
рата p!I;AIИO !ИАеrал.ио, и IIO зада'DКУ јаЈВiНо ;новииарно.) 
Истяна, Ммлета и ја омо за.и.ста још !МИрИсали иа 
барут и крв, обојица младићи и утеrиути у иеnо
стојећи ОКА!ОП :КОЈИ ће вечито, ~ сам, н.осиrrи 
војiН!ЩИ сазрели у новом Аечијем рату; сваки од нас 
двојице уверен да нас ниједна преnрека неће зау
ставиm, ниједаЈН од бущћих данзадан!ИМа уморити 
трежњењем. Метак нас 1Н1И нож ниау хтели, неће iНИ 
ТО/оШ'е иwријатиих чиљеница. 

Над уредиикоВОIМ ГЛЗIВIОIМ, на знду окачен, ВИСЈЮ 
је ~ с уnозорењем (верзал, nет цицера). 

Забрањено пушење, - Опрез: не пиши никад -
»он је бий«1 »ухватила си се«, »јорzован.а«, -јер слу· 
чајна штампарска zрешка, састављајући друzу и тре
ћу реч у прва два примера, или растављајући трећу, 
после првоz слоzа, може да нанесе штете уzледу, оз
биљности и васпитној улози нашеz листа. 

На столу, уредном тад (и увек отад), лево- два 
бмос.тата телефона, деано - у дУ"У A>ae'l'Oj сrакленој 
тацњи: - вел;и;ке, iНОВе маказе, отворен onrrap нож, две 
Страш!Ю 3aJIIIИlo6Нe црне оловке. На средиiНИ - мала 
ваза с две љубичасте астре од nлиша. Крај вазе -
три бочице мастила и широка здела с иеаооли1<10 nраш
њавих лула изrрижених кам:иша. Пет је година како је 
престао да nуши - уm.ашию се раа<.а; (Не јури! опо
менем се, иа;к.о тад јРШ IН!Исам Ю11!I1ТЭ. знао о њему. 
Саме голе nретnоставке на основу голих уmСIЗiКЭ., 
преmоставки и ocelia.Н>a). 
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_ Задата:к! - рече тихо, неубећено. - СВЗЮi 
по једtнУ реn01ртажу о новом човеку. Т 

- Ту су по трн човека! -настави уреДiН.НК. - • о 
јест 1.1рн имена - н nружи свайОQМ nк> лист xap:mtJe. 

:.__Знам!- peiC>ieм: не<КИМ rМ!IООМ :налик на ре-
жrоье. - Амi... .

1 -Кад знаш, онда сеБЭЈЈ. 
Наnољу ме Мил.ета уnита набрана че.ла: 
- Кмю 31јМШ1I/DЭШ >IODOr ЧОIВеt<а? 
у ада:х:нем: помнс.ли:вши на Koory. Амi се сетим 

N! је баш о томе он лричао једном Јанку Утр!Нокн: 
- Диван! - усклшонем. 
_ Шта? Уремmк? - уnита Милета неiЩ)Обућен, 

необавештен, немаштовит. Пун наде н добре воље 
иначе: - Зашто ДИВЗIН? 

- Толшю сам мислио о томе ... и сад. · . nрви 
ЦИВ1ИМl'Н задатак! - уздаЈtНем [I!()IIOВO. - Све се та:ко 
пQIКАа[Ј!а! 

-Нови човек? 
_ Ја ra эна1М напамет! - рек.нем лакомислено. 
-Ти?- зачуди се Милета.- Унапред? 
- Зашто N! не? Толико оам о њему мислио. 
ИOI!p<'fiМ се N! сакријем неоч~ C1"ppiX или 

стид можда, и рекнем не ра3М!ИIЈLЪ"Јући: 
_ Моrао бих да наnравим у;иаnред с,хему па А~ 

проiВерИМ rym:aкe :mд се вратим.о са зaNJ.TI<a. МоЈ 
јеловни~с ан1!ела покл.опиће се У ДАЈ3Ј.tу с вићеннм. 
Хоћеш м се iКЛадимо? 

- Смешна :идеја - nр.оце.~~<и, аАИ QДједн:ом nоокю
чи н набра чею: - Схему одмах да наnравимо (н ос:ме
хну се нејасно):- Може да користи nри раду. Брзо. 
Да чујем тај јеловниtе ан1!ела. 

На крају н:ије !ИЗrледао •сувшnе одушев..ъен. Чи· 
нило му се ro све неотаарно. И ми смх> некакви :новн 
љy/!>fd, рече - а OИifiOћ ~ проmюно 11'Ш.АiИ и свшьа
рнлiИ код Драrића. Ти и Ја. 

Иду11Ји nрема Аиону, дово..ъно још ратник н npe
MaA/0 новинар, ја сам, понет и сам олз:кшицом за 
неискусне (к.оју сам издиКтирао Милетн), n01на111оао 
у себи овојства тр1Н човека која ниоом видео нн чуо 
с 01Ю1М безобзирношћу младоr фанаmка С11П1ур1Юl' />!1 
ra ништа не може да разуверн и разочара, увереноr 
N! се нн најтврдоглавнја чињеннца неће одУ'.'Рети 
њеrовој маштовиrој БОА>И. Био сам убећен N! Је ре-
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волуција бар виртуемю, импмщитно већ nромени.\а 
и законе . цветања ћурћевка и осталоr цвећа, rне само 
<>днюсе у nривреди и .~~<руштву. ЈЮнављао сам nро
Аазећн крај npaзнiiiX и оолуnразних изАОi!'а ;mустих 
радљи, да је соо.к.и од три човека ·које ће СВЭЮ1 од 
нас двојице сусрести нов, јер је: а) .мюнолитн.о нсти
нод,убив, б) оо>rор1180ВаН, ц) иесебнчан (двiКЛе анти
ммоrраћаЈ<И!Н), д) неамбнциозан, е) добар према дру
гима и .<>ЈРУЖе..ъубив, ф) одан, r) човек.ољубив, х) да 
у слободном времену чит!l стручну, партијску н умет
ничку литературу, и) оптимиста, ј) да има дијмек
ТИЧКО<Маrеријал<иетички цоrлед на свет (за rо,АЈ~~Ну
-две биће сви излози nуни, сиrуран сам) (дувај зато, 
лум Аrнћелијо, !RIШITa :на!М не можеш),дајеi1рQр'ЗДИО 
сем nрве 1'рн (н чеrврте) и астме rлаве Иет01рије 
ЕсКЗ!Пебе, rк) да је ИС11ј)аја.н, ,уп<ЈiРан, онала:ж.М!в, неза
висан, смео, уреда~~~ .и .дисцшL\ИIЮВЗIН, л) ст.роr, и, 
устреба ли, чак и окрутан nрема себи, IМ) 1д3. не сања 
nрО!ШЛо, да је не:осет!оiИLВ за лишавања која НЗIМеће 
теюућн тренутак, да је СЗ1В ОI<ренут будућности, н) а 
ако је ожењен, 01Н је аахсолутн.о веран, њеrова жена 
му је једина жена на свету и, за њеrа бар, сажим..ъе 
у себи све жене заједно: без врдања, !НИ у миСЛЈИМа; 
увек нежа:н н АИрСК1И nажмш nрема својој друrа
рици; одано за..ъубљен у њу и IJiQCЛe тридесет година 
као после nрве НЈОћи. 

Ово последње IIIOД н) nодсети ме на Драmцу, не 
на ААину, коју сам неко време волео. Амi Драrица је 
утом добила лице једне >ЮНВе IIЛaa!IOa<.Oce девqјчице 
с безNИ!МНИМ 10ЧИ1М8. nу:н1111М yrљeoror светлуцања. Ипак, 
насмешим се себи, лирика је ствар - омешна јюш 
увек. Махrнем руком: - СаЈМО IWМ~ПЛИКује! 

У ствари, nретрнуо сам сав. Одједн.ом нео:иrура.н, 
неуверен. 

Све се иотеrю и у=чило у том скоча:њенюм часу, 
нa'I<IO 081М nролазио .крај дуrих редова. фр.оrнтоваца на 
добровољ!IIОМ раду IЮји оу раскрЧ!И!!аАИ рушевине; 
И ани су ИМПЛИЦИ'l\НО већ нови љу ди! - покушам 
да се раздрмам. Гледао сам им лица, опажаю оа.мо 
детаље, неповезане, али врло прецизно. Ниса!м знао 
није.~~<Ноr. Да, nреrюэнавање nочнње [Ј!ОСЛе, 11ЩД то 
оочење rюnусти мало. 

Не. Сем друrова из рата, ОIЮро НIИКоr не nозна
јем у целом zраду. 
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То м.и се уч.и.н.и препате11ИЧ!Ю. За I«>ra сам се 
онда тукао? За l!rе!103нате? 

Зашто да не? Зар нису толики nознати и мени 
неnознаrrи поrинуля да ја tОСтанем жив и сведочим? 

Да ли да сведочим самю? Они су и rинули. 
Ј е лм: цоэиција сведок од~>ж.я.ва? 
Заrвиои. 
Завиои од OJIOr о чему сведочим. 
О чему да свед10чи.м? . • . 
О још непознатом шrо из OВlOr што Јесте настаЈе. 

О непрона!:iеоюм још? О К:остi!Иiој сестри? 
Зашrо да не? И о њој ћу.Јер ја живим и свим 

неижив~оеним данима о:юmнулих. Ја~ и m: ЊИХ!>ВИ 
дани и lbliXJOI!a nонашаља. Али онда и дани и оитуа
ције живих. Једии и друrи треба да буду моји. Зато 
и сведочим. Овед10чиm: значи ли не живети? Значи 
ли мртвима nричати о ж.ивоту? Не оамо нмма. И не
роће:нима. И то о мртвима који не престају да живе? 

Којешта! Имnутације. И то врю подле имnута
ције. Причаrm: •.. 

Добро, прича11И. Али шта? Приче о дру:гима. При
поведач не ЖiИВИ. Ето. 

Што да кријем? Узбудим се као никад досад. 
Уплашеио. Уредник је И<Меиа нових ~оуди добио од 
с.инди>Ката. То су, дакле, утарћrою проверени иови 

ЈоУМ<f.· 
Крај улаза у фабричюи I<pyr, на зиду је писаю 

смоюм: »Дважди проверене Мии нет СамООi!ЮВ«. 
Колена су ми непријатно дрхтала од ПОIНОСВ. Као 

ни:ка;д досад. Срећом, llllil<or !НИје било да то види. 
Смирим се nосле добрих десеrак iМИИУТа и дае циrа
рете јеМ<Ј.е за wутом. Ућем. 

Прао име: Фабрика Струzотехна. Изнад Аиона. 
Није ra било. Нестао. УООТ8.МIМ, дотадашњи ди

ректор је смењен, ухаrnшен, шта ли? Д<ЖаЗаiИИ шпи
јун. Нови је nопу;>ию ек.и.п;у ру1<10водећих туди с:во
јИ<М эем.tоацима и n<>ЗНallliiЩИМa. Ипак, један се рад
никсеmи: 

- Вуша Савић? Добар, луцкаст IЈIОМа.ы>, али по
ЖI>'Ј'ВОВ'lН. Седамдесе11' и шест ca'NI радио без nреКИда. 
Ено ra у боЛ:нЈИЦИ. Већ месец дана. И ВШIIе. 

Мf!yro име - аmутовао у село. 

Трећи - ОДЛIНIООВ3ЈН, срећан, мираи. незанимыш. 
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- Заrр ои још ту?- дрекну уредник кад му то 
<иеnрича:м. - Иди no будалу и нмрави репортажу. 

Лежао је у болници још. Кад ~ иајзад успео 
да ућем у павиh>ОИ, IНaiiiaO ra и рекао му зашто сам 
дошао, нисам био мноrо убећен да ћу чуrн нешто 
ЗЭ!НIИМ.!DИВО, тј. :ИС'I'iИН.ОR!И ВЈОВО. 

Исnр~ИЧао м.и је следеће: 
»Почео је децембар четрдесет и четврте. Прва 

неде~оа обнове. две rод.ине npe плана већ тада у ваз
духу, па ми радници- у.збућење једно и такав зале
ТН'И ела!Н, ·ото дана да mnneш, ~НИшта !Не би исказао, 
јер оам и ја био узбућен неиок:азано; ynpi«>C иску
СТ'ВИ!Ма с "!Р"ћеним ми баксузлуком. Али одлучио са:м: 
свршити с ЊИiМ сад iИАiИ никад! Сваrка лија долија, 
макар то била и МIОја несрећа без леrnrnимације 
И АИЧIНiОГ OIIiИQЗ., 

Јербо екоп:лоатацнја отеr ла IЈIЗШ<.е! Радоот ме 
исrа од npaor дана НЈИје напуштала ни тад кад смо 
се на I<.ОIНференцијiИ m>чели да заклињемо у nреузете 
обавезе н у СiВе што ћемо свн и у оно шта ће ко 
и KOЛIНI<IO чеrа да rузме на себе: нека врста залета 
уочи сутрашњеr даЈНа рада за nретплаиску привреду! 

И док се м:и TЗ!I<IO испроаипавали у диаюусији 
један за друrИiМ, заиrра патос iИCIIOД нас, експлозија 
неnријатемжи јекну и разби сrакла на прозорима. 
Сј'@И:МЮ се у мрачни nодрум, оиrур<ИИ као једаније
даидва, да несрећа · мюже само ода!Нде да доће. А 
тамо: све цеан napиor котла у парам.парчад. 

- Саботажа! - викну први секретар. 
- Не Arynaj! -:кажем ја. - Или ухалои даадесет 

пет граМА !ИСПОД нуле и лош yr~oe~. 

Тако се и потврдило 'I<aQilliJe у исrрази, али 
хајде сад ради; пребацуј норму! А rде је оба:веза? 
Ето! 

Радост се, као и обиЧ!IЮ, код мене наоблачила! 
Моја иесрећа ни ПЈр~ШреМаrну одокочну даску эа бу
.дућу петолетку не (\реиује! Rутим на СЈуl1раЈШIЊОј 
lКОнференцији, а КОШЗ!Ва дун:у ла и тоr јутра, али 
таквом мразев!ЮМ жучи и таi<ВЊМ се скочањеним 

талоои;ма <Иабацивала на nредратну Э11раду наше ра· 
диОIНИЦе да м.и се ЧiИIНИЛiО: само што н.ије одувала 
маnшне, нас и целу конференцију =лектива. За 
зrраду и не питај. Нап:tо~оу - зarnpere су nосртале, 
а с кућа је, хујећи од А...:а Хује, щда Аићелија сво-
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јим храnавим ма!Гарећим језиком /оiУIШИАа малтер, 
ва~оајrући као mrкавце тешке, усаtьене накуоще с mm
cкe пијаце. У хаА1И најбо..ьи радницЈИ оборили очи као · 
ухваћени Л()[ЮВИ: руке ЗЗIВукАИ nод МIШ!!Ке :и, rюцуп

кујући у :месту с IIIOГe на ноrу, слушаЈу н~ си.,У
ац:ију, како нам је верно nриказује дирекТОр noroнa, 
а онда: - Разлаз, друrови, с nредавања о ;!ОО!НКретној 
с.и-юуацији у вези rорњег, :к,оје је за.врше!Н.ОI 

Али муке тек оочињу 1НЭ. темnераТVIРIИ што се сва 
повукла у м.ишју рупу IИСIЈ.Од :нуле, јер !ЈIОСЛе МЗЛ<> 
зачује:м:о, док crojmю још у леденој кЗIНтИНЈИ, нза 
канцеларије с два телефона, rАЗ!ООВе ~ектора и !ИН· 
жењера како, n:ромукАЈИ, али .лепо il<aP бога моле за 
мало стручне IЮМоћи: »Аю, дРуже! Ало ... « Oдro
IIOp'IIIИ lЬYN!f. кукај.у, боrораде, алИ i!ШШТа не вреди. 
Желез:!ШiЧI<а ра,д;иiОН!!Ща нн сама нема Д01В1С>lо11Ю струч
њака, уну11рашњоаr их нема, Бе:оrрад нема. Лр~а 
од Брода завејана неоолобо15ењем још. Црвена звезда 
не може. Јастребарсtсо неће ... »И сами СiМ'О у квару«. 

Видим кр<>з стакло к31100 се управа хвата за косу 
и nлаче у четири 011<а једну сузу што се смрзага на 
оба АЈIЩЭ.. 

Квар је заш:rа био IОд OНIIIX: ши дај ст;ручни 
IOWlP ИЛ1И - не прилази. Ми :из преЦiИЗНе мехЗ~НИКе, 
ми смо за дРуго нешто: фрез, струг, варење метала, 
ПОЛ!Ирање - то је наше; а пертловање - то ти је 
знање оних из железничких .радњоница и сл.ичннх. 

Шта да се ради, боrа!Му? Шта?- IЈIИТа 'fП1Р'1В" lИ ще 
од rpY"'e до групе :и не nрескаче •НIИ оојеДИЈ!Ще: »д/ру
rови, тако и таю, наш је претnлан доведен у смртну 
опаоност на првом :кораку свог лута у Ж!ИВОТ«. И то
ме слично. То јест, 1М1И ћугимо, слушамо! 

И сами знамю. Као да не бисмо бИЛiИ задовољни 
да је казан у Р.едУ или ја, оnет, да нешто случајно. 
умем да нитнуЈем, али не уме то НИК!О .мећу на!Ма, па 
шта онда да му се р~? (што казао друг Лењин). 
н·еrо IСХП:ет и no подне дЗIЈ овамо оастЗIНаК, а арце на~ 
брекло као аисе у nор<Ј~А.ИА>е. Носеви само - модри. 

-Ко ће доброiВIОЫЮ да се јави? -m<та директор 
и юдаје, не верујући :ни СВО!Ме гласу, ни још :двема 
Л>убичасти:м: р~а које се диrле nооле моје (која 
се· дигла, ћаво Је однео, ни сам не знам како) (доз
волу "11раж:ида н;ије од свести за своје незнање): -
Нека слободно ИC'ryi!IИI 
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И као да су у питању Ж!ИВОТ, слобода - ја сам 
истуnио из реда. Да пр.оба!М, шта ме .К!О!Ша? Не успе:м: 
ли, ШП<.ом н:пита. усnем ли - то је већ заслуга. Али 
шта да ·Кр:ИЈ~ - неверица у ЛИЧ!НООТ! Јер веровао 
нисам у случаЈ да ћу знаm ни дванаесг nосто. Ипак 
Са1М тад, биће, преварио себе правећи се као да ве
рујем и У свих 5()0/о, а деловао сам на изглед (због 
других)- и V свих 1000/о. :qa што да не nробам? Јер, 
nрво и nрво - у о:rитању Је лепша оу'l'рЭ.ШЊица. А 
друго и друго ... Капоо да 1ГИ објаюним? пази ОIВЗiКО ••• 
Да iНIИСам ~.било би- сваком l!Wiћaj као да 
ради, а сви само у nрсте да дувају, јер је, као што 
ре~, доказано .д.а iВ1ИКО сем :кошаве није крив био 
што Је :казан !lipOНYO. 

Ако аи се, друже, и један дан ООрию 11р011ИВ фа
шиэма и.лн био паћеник или гладовао мучећисеnре
коврем:еао збоr црне судбине, ни ти не би 011рПео, 
него би се јЗLВио као н ја и још двојица дiРУТИХ• 
макар ~ nертлова:ње .мање од сваког од нас, који 
смо одЈед:иом прнмети.лн да амо остали С>11МИ и да 

се, сами, све ИСIЮА ока rАедамо и меркамо као да се 

nрви пуг у ЖiИВОТу ВНN!f.МО, иако смо се знали са :к.он

фереиц:ија. Један, ш nример, у ма.рамице 1ПЛ>Удка 
крвЗLВу П.!Ьувачку. Две године је провео на најгорем 
мауrхзузеноком ударцу и муци. А АРУI\Ијехеројоки 
био l!lрВОборац, човек .с два QрДена и једном д,рве!ЮIМ 
ноr:ом али рехабилиrован по аваку цену. Да видимо, 
даклем, што казали слеrщи. 

Аа!<IОВИћ није као ја стручњак своје С11руке, него 
rуниверзалац, надимак .му и гласи Народни маzазин: 
све эна, али осредље. И то ће нам нешто вредети, 
~nомис.лмм. 

А инваЈА.ИД - црерастао је у маст~ раднич
мг nорекла и високе класне свести, у канцеларији 
се заrюслио, али с обзиром да је цре рата ~ као 
юовачки шеrрт, iНIИје био за бацање, сем а.ю му ново
печена <>СЛЈОбодилачка уображеност iН!Ије nојела не
Ка;дiШПЬе радничко знање. И тако, једном речи, П.!ЬУ· 
ни у шаке, ![]ј()ЧИЊИ. 

Што и почнемо: отк~ј :казан, дижи га, одсецај 
постр~е делове, <ЖИдаЈ цеви, сваку лично nре

гледаЈ ~о и све што чиниш и одлучиш -
разу!Мска Је радња без исюуства. А юоара - 11рИДесеТ 
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посто више но што би нам га и сам клаон:;и могао 

пожелети. 
При том - зима. Гвожће што додирујеш, руку 

ти раокрва:ви к.роз све кучшiе и крnе. , 
Проће тако цео дан. Доће :нРћ. Опа.рниЈа. ЈОш 

јаче дува сува хладиоћа. - Не само да се ноодрае 
залеп:иле за ноаиу х.рска.вицv него и nл ућна К1р1ИАа се 
nр:ибила уз дванаест ребара од неднсања, а црна ти 
uигерица, осећзш, формалЈНЈО цвdк.оће оод каишем 
пре:ко <IIАЭ.Т\Нених nаитаАЈОНа. /ЏЈЈ<Аем, ради, друго не 
остаје, макар црк.о. То је глувонема парола. И не 
само - ради. Него ж.ив~ое и још више и свом сна
гом тела !И мозга. 

Нико нам то не говори. А нисам ја од О!ШiЈО«>ји 
глаоове чуј;у и IЈЈрИВИћења виде !Кад ;им се од pшrnje 
осећање себе удвостр.учи. Па mак, као да ми све 
то неко ·казује, неки ћаво, :ие1<10 :roo никад није био 
бакоузан. И сасвим лео:r.о чујем ж.аrк.о из мене глас го
вори ОНiОМе мени :који је доказанм баксуз, говорим 
ја, даЈКЛе, .као себи, па се nитам: Шта МiИ је? Щ 
знам да Н10СЗЈМ луд! Али и нека сам, не nали то код 
мене! Живот је, зиам ја, nрешао на нашу С11рЭНУ, из 
ctpaJ<a од батина, не из ~оубавн према ра,АЈНИЧ:КОј 
клааи. (Зато се он, као у овом нашем случају, тако 
и дОВIИја да нзврд!Не и '11l0ДВ3.ЛIИ, је;р жошот остаје још 
неко време курва, али ја ћу му бнтrи оберкурва, 
сто п;ута већа. Нема дезертrирања код мене и ш~ 
у ефе.) Разумећеш, сваког би на М101М мес'!1у даатиЈе 
изда.\и обзири стр:rtл>ења према таквом NJCA.VXY 
с иеnријате~оем самог свог тела да је претурио н nола 
01Н10Г зла што сам поднео на свој.ој кож:и у кшштали
СТИЧI<Ј!!iМ данњ\tа, к.ад је несрећа била једини за11<.0н 
човека радн:ика, и зато нисам хтео ни чути за те 

nодле речи какве МЈИ је rоворИМl иесрећа у ослобо
ћеној вароши, у тcrny зимске офанзиве на иеоолобо
ћене још крајеве; та:ко сам ја схва'11ИЮ те ша\Јrутаие 
ми на уво речи: »Ои луд, nропашћеш, смрзнућеш 
се«. И томе сл:ичио. Шта, мај куму, власг и званично 
nрешла под нашу комаНду, и шта она несрећа моја 
миОNИ? И да~ое да ме не nушта с ока? И шта? Ја 
мирио да д<ЈоПУСТiИМ да ме срећа nоново .<I!ИЧНО избе
гава, а баксуз пика no ctrЭipOМ, као да се iНИШта :н.ије 
промен:ИАЈО? Не! - Па макар цр:юо, има1М све да ис-
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nертлуЈем. И да ми се, пријате/о'{, не чудmn, јер да 
ти ја испричам редом и тачку no тачку цео свој 
живот, био би то социјални филм какав 11рУдбеник 
није видео, с несрећам у ГЛЗIВНОј ;улози од хоо.левке 
до !1рс6а и целим nутем кроз живот, на грбаЧIИ иш
чашеној од тег~оеи;а. 

Дртад је баЈр за мене важиАЮ: бо1ое се ничег до 
чега ти је стало не дотичи. А зашго се и сад упизмио 
баксуз на мене - не умем т:и рећи. Он:и I<iOj:и су 
хтели да ми помогну М' постанем равноправан са 

оста.л:и:м рВ,А~Н<ИМ народОМ у овој зем!оiИ што ће бити 
научиа, :убрзо су ди3а.<I!И руке: изrуб~оен случај. 

Узмимю, у т:им мислима кажем ја себи оне прве 
ноћи: »Издржиш ли, Бушо, цркнуће баксуз као бела 
лала и биће т:и жив~оење једна црвена ружа«. Истина, 
ноге не энЗIМ јесу ли д0 колена моје И.<1!И оу оостале 
nротезе колеге инвалида и првоборца. Но свеједно 
сад, младост или јачина IКplliИ, не свалим се у клонуће 
и. демЈС>рализацију. Алн другог дана оо подне ннвалид 
иа једном nоЦЈРне, 3а!о у ~оа се н чело му прокрвави 
од nада у несвест на rомил.у закрП!оенш< и оч:ишћених 
већ бакарних цеви. Дабоме, заједно с Лаковнћем од· 
несем га ~ у стражару, а там.о, ех, шта да ти 

причам - идеа.л:изам буржујс:юи- тоnло, па загуш· 
!оiНВо мало, таман како треба да би се викнуо један 
дрем од Пе'!'Ка до i!ЮИеде!оКЗ. Фурун:ица све nаска
кује, 'У ћошку iКревет, а ћебе - сиво и меко, па 
топло. 

Све то на брзину i!ООIИСТатујем, али 'стоички l!lОЛо
ЖИIМО инэалида и хајд брже натраг у метамm цвокот 
каза:иа ЧЈИје амо дем=ирање већ завршили и прешли 
на ,41pyry тачку: nертловање. 

А то пертловање - грбав неки посао. Није као 
металоварење, фини дуборез у бакру, сушти умет· 
нички рад и све ручно, rи нмко тrи у тој мојо~ 
сгруци не би могао рећи за посао да је добар 
аюо није :и леn. А nертловање- то је закрnа и nосао 
без гизде, да жуч ИСП!оујеш што rубиш на глуnости 
време. Алн пред зору се и мој МаутхаузеН- Лаковић 
- СК!оока. Фаiрба, ПОIМНСЛИМ. А није. Ои одистински 
(пробао са.~ ја, за сваки случај, шибнцом). Бацим га, 
даiКЛе, на лећа, па жмурећи - у стражару, иа кре
вет, крај Ш!ВЗЛИДа, и жмурећи-наnо~ое, да ие nоч-
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нем Н/ИМа да З8.ВНi11ИМ на неовесюн. Па Т1(Ј'I(0М у ште
нару rrодрумску, где сам пре тога Тама!Н и би:о неос<аКО 
ухватио у чему је rлавки шт.ос у пертловању. 

К реши. 
Но убибоже од .щ:х:аде. И м ои .nочетии.к· :као ја, 

неквалификован за пертловање, а:юсао тај не тражи 
целу пажњу. Клечећи, ИС11ИiНа, рЗ;!оИМ, онда уоrане:щ 
полнем се на О!Јiј>ат ·rro ""'"м алат, или щюћем кроЗ 
двюриuпе 'IЮСЛОМ, !ЦО нешт:о друrо, или се вратим v 
халу. А све ми је теже, осе.ћа.м демюрализацнју у пр
стима и бубрезима, дРХmм, а мисао :као хијена оби
лази око црвене стрwкарске бара~~<е с !Колегама оне
~-вешћенИIМ на мека!IЮМ и у тОilЛЈОМ. Но тек што бих 
на прсти!Ма за том својом МIИilliЪY и nошао, већ се 
тргнем, сјурим у rrодру.м и ИИ'Dнуј. 

Нисmујем, па се све то IИЗбрише, а ипак у мооrу 
носатом остане ми Јак мирис бЗiј)З.Ке, МIНрИС њихов:их 
тела у ону; И остаЈући, тај мирис довлачи оојачаиу 
њихову nредсrаву у очи и уши и ја ш: понов.о гледам 
и сщшам како широ:юо дишу недалеко од фурунице 
што, попрвенела, скакуће и пуцкета :као одистинс:ко 
биће. Утом опет зачујем шапат: •Мисмпi:r АiИ да су 
одиста онесвешћени, фрајеру?« Трmем се, али иако 
је то, ЧЭIСТiИ ми радничке, било речеою, нmrравИIМ се 
прво, захваыуј•ући свес'11И, да нисам чуо. Просто: за
брањено слушање те nропаrвиде што се сrала оолако 
да nо:на.вља. Мука - како да је искључош? Не знам. 
Да је то радио, али иије, већ сопствена rлава, без 
ск,.ле за станицу коју хоћу. Шта да му се ради?- поч
нем да се као Лењин опет питам, и онда уоg>ешем: 
станем саЈМ себи да глаСIНIО шаљем друге речи. Но 
пооаю не прекидам. Сам себи гласню товорим: •Оти
шао саЈМ оо фуруницу. Дову;као сам је. Инсrаляраю. 
Сад гори крај мене!« Контрапропаrанда. 

И да видиш, '\'ПаАiИАО: просто ВiИАИМ жугу mиое
вину како чвари, па •НiИтнујем, каю тОПЛИЈе iМИ је, 
имам VШIСЗ!К да бих изн:и.тноваю све цеви ~ седмог 
~еба дир_ектно иитнујући, !!Штнуј, не rуби се, па ми 
Је посrаЈалО TOIILIO,_ богаму, као њима који су ме 
ОСтаiВIИЛ!И да НИТНVЈ"!"• ДОiК они спавају у ТОIПЛдМ, 
бо~а им ;к,урвиног, а Ја ту зебем каю ћуран и баксуз 
КОЈИ ту зебем и 1!1'-'ирем од залећене омр'Dи ;као да 
унапред IНИсам аиао и пре но што сам се јаmю до
бровољно пред С1В111Ма да ће ми се баш то десити, 
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амr Јаi.И.о сам се, ГAIYJIO је то, знам, јер сам rлуп, ко 
је видео да се таа<.о зачикава судбина, у томе и јесте 
мој а несрећа, с.тмню бих хтео више iiiO што се iМЈОЖе, 
а ана се да је ла.кше скупити ноге неrол.и ПЈ?!Одужиm 
rубер кад нема довољно текстнла, па нека, шта rмюту, 
таКЗIВ сам, и:на.џија каменог лава, иека. зато и страда.м:, 
не rмюту .АIР'УГачије и не >rory, нека цркнем, њш ту, 
и !Нека ме више не бу де, !Иестаће са мном последњеr 
југоаловеиског ба!Ксуза и биће с;рећа за све и нико 
неће ту да зебе и пертАЈУјући без :краја РадИ посао 
који није његов (:као што је то, на .пример, њеrов -
мета.л:ова.рење 1И.Л.И такарење, уЭМiИМ10, неrо нешто уби
боже досадно и глупо), а за чије бабе здра;вље ја 
баш ro морам, једmш од двесrа наших радrњиiКа н 
иамешrениЈКа, ја јед:ини да ту две ноћи и .А:Ва дана 
без O,<liМopa рмбавишем, док ос.тали у својим собама 
спата ју отриџwјући се у С!ИУ о груди другЗiрИЦа жена, 
па зашто баш ја једиiШ од СБIИју њих rризем својим 
ЦВО<КiС>ТНМа лајну од сто :мраза н ја једиiНИ да rюд
мећем искаишаиа лећа са жуљевима до М&Л;Оr мозга 
под сва rюломљеиа кола овог света и зашто, зашто ја 
да једИНИ још, иитнујући, не спавам кад своје ноге 
више ја као CIВIOje не осећам, зашто само мени !!Шкад 
да не буде све у шесиаеС:r 1И све потаман, ;кад ни моје 
здра;вље '!"'је наћеЈЮ :на бајлоновом ћубрету, када 
сам се н Ја за време рата измучио щре но инва:лид 

с ноrом и акюро исто !1Щ.КО :као и онај први онесвеш
ћеиик Маутхаузен, и зашто само они да n3NiY у не
свест,, а не .и ја, эашrо, боrаrму, и зашто, матер му 
боЖИЈУ, да Ја са!МО реу.мати:""'-' из чиста :м.ира усрка
вам директно у коске на 'DOJ КОIШ!iВИ што се затркава 
преко земље преокачући плотове и рушећи кровове 
и, неюч""""""''Ю, у rом тренутку притајује у шимши
ро'!"'"-' жбуњу спремајући се да се niOIIIOВO најсrrраш
НИЈе cmpaшi!IO сковитла низ улице, тргове и пијаце, 

~ ће да настави да урла сумануrо и дивље: »Буша 
Је ба1100уз и ништа му не вреди«. 

А да ме Jro шибао оо ушима! Али они ни бри
rе~! Хрчу. Лаковић и Иивалнд, прВОборац, сад cna
';'aJy, ИЗЈКО ни њима враг није дВо :мира, али rопло им 
Је сад и ник:о им IНШ!l'I'Ia iНе може: вишња сила -
иесвОО'DИЦа. А мене 1НИ несвест неће и ни.к:оr нема ни 
чорбуљак неi<IИ да М1И донесе и олакша. Ни!ког. Не
свест? А а:ко ла.жу? И зашто мене да се претплан-
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еко извршење тиче ВШIIе но осталих, кад њ.има увек 

I.Шtр:ок живют - тооне rаће, кад .мени, било што било, 
живот узаЈИ као омча о врату? Амr. нећеш! IJ.tx;ra ми 
је А;Ј. будем најгл·уn.м~ увек... . 

Аш шта му то :mачи: AJiper<.nro ветар у лиЦе? 
Трmем се, оо г леда.\1 око . себе - д!ВОрнште, I<O· 

!д1З1Ва. Па? Врло важаю, дезертнрам, rидем њнма у 
стражару, лећи ћу на оод. к.рај њнх онесвешћених, 
нека 1ИМ 10ревег! . И зЭЈОПаl';у несИ!МуЛа'ГИВIНО ••• Јер 
главу А;Ј.јем А;! сам их видео. Седели су за столом, 
јели ЧВЭiрКе, nили чај, смејали се, а на ·мене - нн 
да IЮМИЈСЛе. Ј е л' - се згаднАЈО? јесам ли хтео А;! 
iИМ се осrветим својим IЮжртвоваљем? ј~ А!И се 
посmдео себе? Не сећiш се како сам се враrnю, дигао 
бачеии алат, угашен mmrroљ и oner nyj nике и на. 
ново. Је NИ :ми nред очи язиша.о цео мој бзп<сузни 
досадашњи живот (јер ме у дет.ињству зато и звамi 
Буша Баксуз. То јест 01'р'ОВ 1И Меко Срце), nр.ема 
юоме Ј ад ници <НИоу l!ПIШТа. На rовету нема НЈИR.ОI' 
roo би као ја, те 11реће ноћи, био стшао до с11ражаре 
11 бацио поглед на фуруну што се руменеАа тако А;Ј. ми 
се укочене руке од самог логлеА;Ј. на њу раскравиле, 

и желећи м ућем унутра 1И засu.њм више но бога А;! 
зафркавЭIМ, мазнуо сам себи један налево круг и 
nосле, пертлујући, емитовао сам себи С!ВОј иови про
грам: »Е, нећеш! Е, нећеш!« 

Коме сам I101130p0I0? Животу псећем !Иза себе? 
Фуруни у стражарској баЈ>аци 1На улазу у фабрiИЧКИ 
круг? Баооуэлуку у себи( Амr. гАаоно са.м говорио: 
научио су доказала сва три генија којtиМа се nон.осе 
шаке 1И мозгоои града и села, 1НаЈУЧН10 су доказаАЭ 

е<~а три друга ОQ!IИВЭ.Ча радничi<е lКЛаСе и научног 

живота А;! човек радник не сме А;Ј. бу де баксуз у 
својој држави, .I<aJO ни у свом сну, да макар још сто 
дана радио сам самцнт. И нека остали С1ПЗ!Ва ју или 
пију чај са чварцима и лебом. Нека их, нека оебично 
сnаваЈУ н кркају место да iМИСАе како м ме што пре 
смене с мртве страже радног места. Аш тад тек 
схватим шта сам хтео, јер IIO чему је фабрика СО!а· 
кога 100 ради, па nрема томе и моја, аа<о ја ниса.м 
слободан да. свесним телом својим nру>КИ!М пр~ИМер 
СВ<>Г'!f какю се У<НИШТЗВа баiксузлук људски? Јер бак· 
суз Ја :нrиСЗЈМ, СХБа'IИМ одједно:м, НИСЗЈМ кад је ме:ни, 
који ту сад НИ'I'Щ'јем, запаю А;Ј. измећу свих :који 
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спавају будем на ЊИ:ЮОВЮIМ рад1ЩМ месту, оваки од 
њи:х, а_ сви они - ооава"<Ш. и ждерачи - место. мене 
I«>ЈИ радим за св&ког. юд њих и остајем бумн за аве? 
Не, то НЈИје више баксуз. То је друго! 

Први пут у жмвоту ми се учинило да је неки 
понос и :нека срећа недоказана у iМОјој несрећиој 
су~бини осветлила ватреном и ситом светлошћу цео 
МОЈ ЖIНIВОТ, •ПЭ ЛОМИСЛЈИМ: Куш 1И IНИmуј! Куш и ННТ· 
нуј! Куш и ни:mуј! Њи.-.rо..уј! Нигнуј! 

ОАИСта, ЧIИНИАО ми re м оу ми се и nрстн рази· 
ГраА!И И СМеш!<аАIН биtr.шоотно, а Н1И Ј<Л.аАнюћу НIИСЭМ 
виш.е СТiрашно осећао, "'!" м је свануло - НИ'СЭIМ, ни 
да зе зора опет, наiОО зош ТЭIМнюсива, окоро црна. 
Па чак ннсам знао н.и А;Ј. ли је још кошава или сам 
већ престао да будем гладан, чак НIИсам НIИ био тако 
уморан. Као м је и овршено било са светом OШI11pm< 
брндО!ВЭ.. По~еле су облине и мекоте на све страЈНе, 
иако перrrлузем и да1Dе, aAOI, за разлику, не осећа." 
више никакву горчину, то јест себе сам nрестао да 
осећам као човека nојединца. Као м сам личио по
стао Ц~уtnНа срећна и дуговечна радничка iКЛаса. 
Јесте, за ситан и c.iiм и A;J.IDe баш такав какав јесам, 
а l()[leт 'ВИАИ!М, се: Ја - ~еmшх, а Ш13!К мо ра.А;НIИЧКе 
~У њеноз. неу.морноз целокуmюсm, у ра:мрље.ној, 
милоз ~учноз сутрашњици, слаткој као дечје буrи· 
нице у Кrоо:Щтт~у, крај Хајдучi<е чесме, само Ха} 
дучке чесме у зедиом другом Кошутњаку, crornrr ве
ћем и лепшем од КОIIЈ!I'ТЊЗIКЭ., Видим: iИЗИШАЭ., дру· 
~и, деЧiИЦа ~е ~те, мала и мало већа, понешто 
и од оне иаумаз~зе, изишла са својим ,о!iруrари
цама младим IМаЈ·КЭIМа 1ИА!И .А/.РУГарицЭIМа СТаtр:Ијим 
ооеч>~а да се играју уживајући на отад зЭiуВ<>К са.мо 
nрвомаЈсж.ом <:У"цу и тем~~~ератури. Другови мали
ша.нчићи теразу обруче, лептирићи ћутке npiOAeћy, 
цвеће ~ љуљушка на IDУIDЗШ!<аiМастаб~DИЧИЦа,латице 
се смезу, а мало да1Dе други другарчићи баршунасТIИХ 
ОЮЖЈИЦа пикају лопте и иrрају КЛIИса лево и '!<ЛИ'Кера 
десЈi!Ю од стазе, а тамо нешто н:иже неки nуштају 
ЗМЭЈ'~е, а 100~ базенчића са црвеним шаранчићима 
дуваЈУ У МЭiАе Једрилице леrшrе од nравих: ветрић их 
f!О<?И npei<O т~. За то време другарице младе 
мазке и стариЈе сестре једу бесплат.ни САаДолед из 
првОI<ЛаОНIИХ ·карнета и дају разн<ЮQртној дечици да 
лизну rюмало .и малю грихџrу: »Мало, оине, мало, 
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кажу им (не што жале ДИIНар, јер је ове беаrЈ;\З'ТНО, 
неrо Мi дечица не :пок.вз.ре трбушчиће и не добИЈУ nро
лив, онако румена ка:о ружице, плава ках> KYII<IYPVЭИ, 

МИЈрИШh>ЭВа и iП1Ј>1ИР0АН10 iКIОЛЈМОвана ч>ајном :каофраЈјле 
тамо из мюr рејона <КаА суботом nосле подНе, У<?ЧИ 
иtра.нке, излазе из дашчаре Стеве фризера- »ТраЈна 
- 50 )I;I!Нapa, Водена- iiiOТO«). Веч>ић nи:рй(а, а ведро 
је, na оунце и mице, разне, страnцю разЛЈИЧИто цвр
кућу.Аидвапрщрачна бела облачића. И Мi видиш: 
с њих исто каю Мi звиж.щће од среће. Ншw се не 
туче, ни старији ни м.лаЬи. Св:и се само воле и ништа 
юшrе. Воле се.· Нш<.о не nлаче: ни жене ни ко.шца. 
ЈеДНК> радоваље без I<.paja, аА!И не и без узрока; јер 
сад је: •Ето, жm>н ОМIО, па нам је све л= и на.учио 
до:каэаi!Ю«. И да видиш, дежурна два доб.ровоlDНа 
баштована (то дежУЈРС-rво хвата сваког граћанина је· 
дан дан у nет rод'ИНа), обучени у сребр~~m~Сте МЗIНТНЛе 
од на:Јлана, воза}у мали бели ч>>Ш<.тор са црВ€11111Щ шла· 
УЈООI"Ша, а једанодњих,nре'Н!ошrоћеАругн ~
ском на дугме nусrrити аутомаТОКiИ ШМ!рК Мi ПОЛИЈе 

ронделе с даноминоћи, шебојем, nерун!ИI<Ј>Ма, божу
рима и лала.ма, и добро освежи жб.у·!ЮВе ј.орrована, 
силази са свог седефн:ог седишта и вирне иза сваt100г 
бусена и у сваки грм Мi види (шта га знаш) моЖМЈ. 
се неки друг омл.адвнац завукао тамо као ја кад 
сам rnoшao у френт, завукао се сад случајно (не као 
ја некад да nреапава г.щд, не, него у ХА2.ду да пр.о
дрема !!ЈlОСЛе нетере-rног и лоступн.оr учења к.роз игру, 

н 110 noшro се до очију нэ.баћокао ја!Гњет.ине на раж
њу, гибанице, кајгане, юолача с орасимаипалаЧШ!Юi 
с мармеладом и :нааmо малљне и На.А!ИЗаО .::ладоледа 

од банане и ТЮМIОранџе). 
А ле1110 мени од свега '1\ОГа шго видим САушајући 

ем:и.аи}у своје маште док 'НИтнујем, н.итнујем, нит
иујући ю краја, а Ю~НАа. пре но шго сам се юсеmо 
како и iКаМЈ., осеrим ооу креветску ТОIIЛIИНУ ••• « 

Пази, •IЈ:ОММСАИМ: • • • • и добрО <Ј1Сl8еЖИ џбущmе 
јорrова><а«. Забрањено. 

Љ!Јса.м га МедаiО док је причао. Не сwмо зато 
што је изr.л~дао никакав, сав зrужван, ружан и не
прн:влачан, него и зато што сам се увредио чим је 
nрви nут ПОМеtНЈУО несрећу и бакоузан жпвот, поко
Аеб310, стао, Q<НМЈ. се сажалио н, Мi га не бих увредно, 
1IрЗВ11Ю се Мi и даље nишем, •IJ!OCA.e заиста и nродужио 
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да бел~. јер М!И се <Щ.1.а опет учtИiННЛО Мi је то 
што nрича ипак оно ·гЛЗЈСНо н nраво. 

Т>Ш<.О се то nонав,ъал:о све време. Час бих се 
одушеви.о, ча.с разочарао у Вушу Савнћа. Чшшо ми 
се ~ ~е ~ан. а :IJ.'OC;\e - јуна,к свих времена, 
анаЈ КОЈИ зна ТЭ:ЈНУ енергИЈУ одушев,ьења. 

Био сам збуњен: није личио на нювог човека из 
мог јеловника анЬела. Изазивао је сажа,ьење. И 
yo:пnrre... . 

Најщре је Ш11О сам се осећао поражен. Не. 
YEIJ>E'I5eн. Увредио iМе што "'!'је лично :на моју, де
ТИ';f'а=у схему; У реду, .нека Је и ИДIЮТска, аА!И иnак 
ни~е •n:рав,ьена напамет и ван нскуС'l'ва. МеЬутим, он 
НИЈе с тим ИСI<ЈуСIГВIОМ ~ !НИЮI.К.Ве везе. Он је, :мимо 
свих nравила, био iМЗ.ЛО ПЗЈМетан, iМаЛО разуман. Нео
чек.иван =-· Жив човек иnак. Ж.НВ. 
П~ сам каоније у авојој соби оо сећању де

лове коЈе сам npoпyCil1IIO да забележнм ТЗiМD у бол
ници. Не мюrу рећи да сам: саrсвим ~но nренео 
све њеrове речи. Али за смисао гарантујем, Н>Ш<.О сам 
врппrо .нужна скраћивања, као и она iМНННМаЛНа 
д~а~ суnротста;в,ьања ·нужна :и ре!ЈЈО!рТажн 
КОЈа 1!ЮIIIЧ'Je себе. 

VI 

Али кад сам _завршио, имао сам утисак да је 
Мнлета ушао "! заЈ~у собнцу с два nреан:о жута 
стола, и чак м:и се yч;IШI:IIAO. Мi је рекао: 

- Срео сам Гагу! 
Зашrо? 
Погледах га: смеrшоао се ласцнвно. Уnитам: 
-Јеси лн направио penoprnжy? 
- Сае тр:и. Страшпо м:и је I<.Opнcmo твој јелов-

ни~е aui'Jeлa, А стари - усх.ићен. Идем на прву 
страну. 

. УЧIИНН ми се Мi сам му глаюно рекао (скрива-. 
Јући ЗаiВ1ИСТ !ИЗа Иpoi!IIИje): 

- Значи ниси ништа ДQСОl»ЗЗВаЈО? 
- Сачувај, DЗЈволеl Ја сам реа:Шст. Маште не· 

мам Н1И за лек, .али верујем у апсурдно. 
Не! - эачуЈем наnравку што брише. Он то никад 
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не 00 рекаю. Није дооомю пакоотан да би био ду
хювит. 

Ипак је nос:.ле тща ушао звиж.дућiући. Ис'ШНСIКИ· 
Оде до сrола, заnюри фиоку, nоrледа IК!рОЗ дворшшш 
nрозор у безнамю СИ:В.ИЛ'? и журно изиће; · 

УЧ'ИIНИМ> ми се и да Је с врата юбацио: 
- Имам в:иће:ње с малом. 
С ~~«>јом малом? · 
- Бесnризорче једню. Мноrо цакаою. Мирише на 

шмmовицу у флаши за мле.к.о. С цуЦАОМ. 
Нисам више боо aиryplliН да је то рекао. Диrнем 

r лазу с rpyiWDJИCЭ.. 
Нисам ·ую<ПILТе 61!10 ситуран да је 'DY 61!10. Ни У 

шта више нисам био аиrуран. 
Прест3iНем да nреnисујем своје забелешке. Про

"ИТI>М nажљизо TeiOCT све ю nоследље К:трЗiНе. 
Шта сам .казао? М> сам их i!Ipei!JiИOЊВЗiO? 
Било је и тоrа, nреnисивања к:wа~ Бап<сових 

речи. Забележењих таЧI!Ю онако како 1ИХ Је шrоворио. 
Алм. и дpyror сем ЊШОО'ВОТ I<Ићења, доnуљавања, оду
зи.ман;а, збијања, !D1Ире!ЬЭ.. 

3ашiР све то? 
Било је у љима неч':" што ме узн~о. И 

као да је баш Оl.ВО што Је nредставтало мОЈУ нови
нарску IИiНТерве.нцију изазвало у мени нешто неоче

киваню. 

Место rрадrиика rоји rюлусn~аш>, !110~
теню ра:ди .n:ocao од користи заЈедници ЧИЈИ Је са
ставни део, место с.итнщ ЖИ!ВОТ човека у болесиич
ком I!Iру•тастом мантилу, ја сам 1>Рбоо нешrо хибрид
но, нешто што није дОВО!h>но чавек кад је сувише 
нюво; нешто иоувшnе наћи15аио малоrраћаlнсКIИМ 
nooв!<JiМ!i или деминутивчић!Им.а :кад :юоће да бу де 
човек, .тј. незадово.!DНИiК. 

А Коста? Да ли би плануо, mутит и бесан? 
Не од.rоюрим, иэбришем то [)И'1'ШЬе iКЈЮ да та 

нисам себи шrкад, н!И:Кад, никад поставио. 
Зар се не сме да буде и эадавоh>ЗiН да би се било 

човек? - уnитам се ryroм, забора;вивши малочашњ<: 
пита:ње. - А онда - цродуж.им - ОТiКУд свему она) 
метафиэичкя nризвук? ДОН!ОСи ли m цраюуство не
среће, или т>rрешка i!ЮЗИЦИје сам10r овеючења? Не 
двапут, милион nута је nровереи тај уrаю посматраља. 

У шта то оумњам?- упитам .се. 

136 

У ноооr човека? У iМЈОгућиост да буде дру.кчији 
вю што је? 

Та ме моја суМЊIИчавоот опет наљути, увреди, 
учини оnрезним и најзад зrрчи. 

Престанем. Али не изи!sем. 
Сведочеље не мора да значи неверове:ње. 
Вероваљу НИIОУ потребии юкаэи IШ •ПОII'Врде. Све-

доч:mстm. оу му нзлишна. 

- Ниси се држао :1m јеловни~еа анЬела ни чиње-
11111да! - рече ооет М!илt:та. - Зато ти сметају чи
љенице. 

- Не чиље!1111Це. Смета lii'И разд:И!Ка. 
- Иэме15у чеrа? 
- Разлика у н.ивоу. Раэлика иэмећу јеловни.:а 

ан/;ела и чињеиица. 
Алм. то сам чуо као речи казаЈНе ван мене. Рекнем 

онда rласом у себи да је Бакс rоворир о .личној 
несрећи, зwи ја да сам заборавио МЈОЖДа да оотакнем 
дово.ыtо меки I!Юдсмех КЈОј!И м;у је IJiPIOбиjao из речи 
и из каже. Неi<ЈИ хумор? · 

Тај He,APCT.atra.КJ незнатан мождаЈ_ измен:ию је 
смисак> ових љеrОIВИХ речи. Без те аЈУТО!ИрОИИје, <Коју 
нисам rnpeнeo, Бакс изгледа као да lС>Кiр(ИВЈt>У'је све 
друrе. 

Не поверујем ни '001М нешто nрециэиијем rласу. 
У мени и 01310r nута. Одгонетнем ra ипак тек <Кад 
уредник c:rynи у М10ју собу, :nри15е М1И с лећа и, В!Идећи 
из далека ,д;ytiLШI<aT, реnюртаже nод BpRШТЗlii!I'M на

словом »Нови човек хвата се у.КIОШтац с несрећом«, 
'МЫ.ЩНV уснама, узе шлајфие у руке и поче да чита. 

у;кочио сам се, ILOC'I1ИDeн, :немоћа:н: м се помак
нем, а хтео сам да му кrтмем .рукопис, да ra nоце:nам. 
Он диже rлаву, .nоrледа ме паралисаноr и ;рече: 

- Какав је '1'0 НЗСАЮIВ? Јесмо ЛИ UуЛеЈЩ>СI<И 
лист? А онда - »џбун.ове јО!рТОВЭЈ!lа«. 

И као да је то IМ.Оја већ више лута пстовтена 
rрешка, nродужи: 

- Окаии се тата. Ми се не отимамо о читаоце. 
Зашто IJIOCII'Oje чита.л.ачки часови? Нови.не треба да 
поучавају и nроавећују. Препусти ти сензащюналност 
мирне душе бур>10ујској ШТЗЮIИ !И заборави како је 
пре револуције nисао и овај наш лист. 

Хтео сам да му одrовор!ИiМ да нисам уоnште ми-
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СМИ10 на сензац;ије и mра.ж, да сам само хтею да све

ДОЧИ!М, али да увиЬаЈМ ••• 
Мада би било 0Э1СВ1И1М О:ЮГЈ?ешiЮ рећ!и таЈКо нешто. 

Или, још nооре.шније - да Је Ба.= учитељ одуще& 
љења. А ro сам у тО!М часу осетио упркос свему. 
НејаСНЈО, дифуЭНЈО, ал:и увер!оИВО. М= бар. 

Перооналка Грета уће и тајанствено nогледа 
уреднш<а, који се трже, остави шл~јфне и изиће чим 
му она рече тврА!ИIМ, нежеиствеНIИМ rАа.сом: 

-Зову те. 
И још тајаi!Ютвеније юдаде, сурово nогледа:вши 

у тавашщу: 

-Одозго! 
- Они? Шrо не кажеш! 
УреА!<Њl< nогледа YJ!O'IC и изјуря. УОIФро га видех 

каiФ ..r:>ле иа у.мщи улаэи у кола. . 
Остао сам седећи .као узет. Због они. НиЈе :ro 

nрВ1И пут да ме napaAII!Шe вербамю не~ 
иcroвemrocm ч.овех<а и аве љегове власти. Треба, 
значи, оачекати да се вра:rи из Комитета. 

Чујем утом иза себе одједi1ЮМ Андреју :како, 
оста!В!оајоући ·моје щлајфне на сто, пооq>ивен црве!ЮМ 
чојом, изговара: 

- Омр.т стрељаљем! Издајство је тај чланак. 
Објективно гледано, то је служеље нецријате~оу. Стре
љај га, <Мућак! 

- Не још ОБРГ nута! -рече Јанко, лево~ љега 
за иСЈЈИIМ столом. - Дајмо му nрилику да се поnрави. 
Предлажем вам да ми га дате. ПовеШћу га са сОбом 
у nусrињу, где дижем mромиу фабрИ$.у и њен грзд. 

- Сувише је заrреза:о у злочин iИЗдаје. Он то 
проmив ооција.лiИЗIМа nише. 

- Јесте - сложи се Јанко -али неискуство је то 
више неrол,и рћЗ!ВЗ намера или :идеалисmчка бубlица. 

- Каква Ј:ЩДАост! -рече деони 0.4, Андреј е истим 
гласом на npc:mмa, мада се то јавио Драrић. Нисам 
био аnоQОбан ни да се зачудим- от-куд ан жив сад 
мени да суди, он юји је рат nровео лечећи i!L\.yћa 
мећу :ногама своје Дулчинеје с Голника или :юо зна 
откуда. 

- Он - нас:rавZоаО је Драrић - дехумэиизнра 
нашег ради:ика и овоје разочаране непри:јате!оСке 
мисли ш.<nутира љему. А каква је то дешnератерска 
филоэофија, друrоВIИI К3iКв:и су ro сенmмеR"l13:ЛНiИ 
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:вешrачi<И рајеви! Сви оу му, nЈРИ том, nресељени у 
6удућiност! Зanrro? 

- И зашто се и тад јављају само као халуци· 
нацњје? 

- Као сан! - nоnравим га нехотице. 
- Свеје~о. Зна се зашrо! - цродуж:и Драrић, 

1Iр0Н>ЩЉ111В од =умулиОЗIНе nакости.- Да би се још 
јаче иаrа.кло да k)ll!a даиапnыща не ва~оа. Заrо. А онда, 
шта значи у<mШГе бапооузлу;к изм.ишz.еноr Бу:ше Са
вића? Зиачи да је ра.Аf!!'ИК данас несрећан, то јест 
екап:лоатисаЈН, данас као и за време буржоакже вла· 
сти. Треба ли, уосталом, да ВаЈМ објЗ!СНIИIМ аве до 
краја? Ноорећа, то је IILИфpa, друrови. То је ексnло
ата~ЦИЈја. То он хоће да .каже. И ,то је казаю. Па """ 
питам: - Је ли то ре!ЮIРТВ:Жа о новом ЧОIВеКу? Не. 
То је хулигшrско обезљућиваље ЧОIВека. 

- Ј]јрrиЈв1ид1rо - рече Фимm. - Он то неизмерно 
чини да би •.. 

- Омрт стрељаљем! - nрекиде га Андреја, arpe
CiИВIIO· ~ијених лећа а избачене главе као да хоће 
да ме убоде неrюстојећим роrом. 

- Не nретерујмо! - рече Фкмm, који уrом: нео
чеки:ва:но 11р01Мени rои разговору.- Ја бих наnравио 
<;ценарио од тога! 

Од cror је часа ан као nостао мој бр31111ИЛЗЦ ех 
-offo. Њеrове речи нису смањивале моју iКорi!IВИцу и 
нису тешкле, али лакше сам дисаю. 

У П311ШЩИ ставим оригинал у џе:п, а .Аiуnликат ре
uо.ртаже и.сце:rrам брзо на СИ11Не ;кОМ1ЩДДће. Тад тек 
:викнем уну:11рашњим гласом: 

- Ја !!!ИШТа Н111!001М "1!\ЗI!ШСЗО. Ншnта. Нiишrа. 
И nочнем да трnам хартијице у уста. Али место 

qдијоюг ·већа и суднице, уrледам уреА!<Њl<З који се 
вpa"I1IIO. 

- Дај реrюртаоrоу! -рече неDтрiП!оИВо с nолуотво
рених врата. 

Омоrнем с:каrе да му rлаоно рекнем да је :нисаЈМ 
још шшисао. 

- ~ ююи?- зачуди се.- Имао аи је :у руци. 
- То је .Aipyro, ИЗМIIIIIh>eнol Ниједн10r Рд тројице 

НИСаЈМ затекао rroд щће. Доэвао сам да се IIJiPВИ О!Ј!ИР 
за ~у. други да је отnутовао у село 1И за иовац 
iКупио зем~оу, а трећи да је одведен ()IНесвешћен :у 
боМ!iИцу. 
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- 3а!Р ти .н.исаrм на;редио м одеш у болницу? 
У КО!МИТету ау шюи.отирали на томе. И сад. 

- Био сам. Није .више ТЗIМО. 
Слагао сам га и настаtВ:IЮ м се rризем. А после 

вечере, ооет код куће, сву :н.оћ сам час оања1> у.ред
ника, час будан !НаСТавА>Э.О· м се Ужас.нЈУТ .nитам 
шrа ми то би? При том као м I!Шса'М !НИ nOIМIПIIh>ao 
м се сме аушьати у реамюст суl;ења Ме!НИ, аућења 
на КРМ је живи Драmћ био ја.в:н.и туЖIИЛац, Филиn 
браЈНИАЗЦ, J3IНII<O i!Юp.O<ItffШ<., а Андреја председа;вајући. 
Можда зато што са.м иnак некак.о боо свестан да то 
ја сам себи суДИЈМ, иаtК.О сам се бојао помеШЗЈНе пре
суде друmх. Ништа !Шfје ;вредело што tcy ми сви они 
били пријатеМI. Ни.сам само схвата:о :каа<о је МОЈ:\Уће 
било да ја тако шrо наnишем. У сnла.хирен и параля
сан, 'lp!Ieo сам то прве >Юћи, без снаге да се ослобо
ДИЈМ море ;или да се најелементарi!Шје браним. Слаrа:о 
са:м се с ЊIИМа. Потпуно. Тек сам касннје ОСЮМЈИС.Л.ИО 
да сам, чинећн то, боо оrелраведн.ији од Њ1ИХ који не 
морају да знају за чистоту мојих намера. Али сутра
дан сам 'fјутру већ оотражио Костињу cecrpy. Морао 
сам да видИМ кm<ва је: л.ута или не. Јер сањаn сам 
да се Гага л.ути као Коста. Јесам ли ,то покушавао 
да забор81Ви.м свој iiiOШIIIIapcки м не само ~рски 
неуспех, <ЈВIОју :несрећу? П~о сам је и сут·радан. 
ЧИ'НiИАо ми се већ да се ГЗiГа, блистајући 'У некој 
нem:>jЭlМiiiOj леnоти и недосежж>сти сна, !l<IOjи би било 
злочин заq>лити м уnрл.ати, баш авежшtом своје 
мламлачке леnоте и O!riИpe м= и свесою одбија 
моје измучене туробности. 

Зашто би боо заq>л.ај одмах лрл.авшТIЏ!а и зло
чин?- nитао сам се још увек и после два да!На, путем 
за ·унутрашњосr. Је ли зато што је nремлада, што 
сам несrала:н, или што је Коа тина сесџ? (Ј eДIIIНO 
шrо ми •је од њега осrало ЖIИВО.) Али лретрнем. УЧИIRИ 
•m се да сам, дахћiући и трчећи ка Кости на р"{бу 
шу..мце, ка КОС11И I<К>ји је nричао с Ан.4ЈР"јlом, Јанком 
и Филшюм, чуо брујање виооког мотора. И тад први 
пут nомислrим разговетно нешrо што би ме обезна
~ да ме није обузело и друго нешто, истовремено. 
ТаЈ разгОВОiр с уредником. 

Не чух да одГОВОiрИХ себи на ту IIрОIВОЮЩИју. 
Сваки би одговор отвороо nитаље о ОСТIIIЭор!оИВООТIИ 
снова. 
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суТрадан nочнем да IIJa!oeм извештаје с нормал
ног фронта обн.ове. 

Обја;вл,ени, они ме инсу тешили за необјавл.е
носг реnортаже о Баксу. Али тад, на своје иэнеиа
ћење IIOpaжeoor, вра'1111Вши се ·=е оосете Гаги у 
mrтер<Нат, rroчeo сам у својој ооби да се ооет О!riИрем 
уреднику, ·к<:>ји је одсад стао све чешће у мојим 
саЊЗ!РIИјама да заiМењује раније судије. 

- Стиди се! - nроцедио је уреД!ШiК, кога сам 
угледао пред ообо.м !Ка10 да сам у њеrовој соби. А ства
рно, ја - 'l својој rарсоЊер!Н. Као да ми је тешко 
што аам остао жив. Је ли тако? Прекорим се: -
Стиди се што те С'11ИД. 

Постидео саМ се. Разумео ооет своју rлy<rocr, за
блуду, ид;иотску nретенцн.озНОст рав.ну iИЗдаји, али 
не више земље него тајне nсиюлошкоr мотдра новог 
човека. Тихокрвави iМIOj оочетни презир nрема уред
иик.у тек се тад нагло и !Неочекивано за мене пре

твори у иокрено, Ие"{ВреD€1НО ДIIВ!оење КОјИМ у себи 
обасnем љегову оданост, будност, луциднnст. И то 
моје диВ!оење расло је из часа у час, nлавећи мене, 
ообу, њега, свет. 

Какав ум, каЈКЭ.В карактер! 
Упр.юос оном >ЮНIИ«'? 
Не одговори."' на то. Прећем као крnом само. 

Заборавим. 

А какав сам ја то 6едни:к исnао. И глуnаrк. 

Гризао сам се сад због овоје досадашње уобра
жене блесавости што !МiИ није дала да то схватим. 
Седео сам за столом у својој ооби и ждрао се све 
више. Јер најстрашније је што сам, :пИшући ону 
.ооrанштину, б.и.о уверен да nравим добру rpe:rropтaжy, 
зани.м~оиву м иадаове ИСТИi!!Иту. И ја бих то и да~ое 
':'еровао да ме сад Нillje v;редник у то разуверио на 
Jeдii!IIO могу~ начин; наЈкраћим путем од себе до 
мене, без увиЈаља, с1раха, цифрања. 

- СТIИДН се! 

~ ми је дрУгачије рекао, ја бнх осетио презир 
и, !На шамар I<iOJИ · врећа, дигао 'Р'УКУ да га вратим. 
Али овако, брзо IЮсеЧен кад сам се најмаље надао, 
сасвим иеочекиваоо млатнут nосред чела, осећао са.\! 
чак захваАЈНост према њемv који ме је својим уред
НИЧI<И1М ветом у мени с.цречио да VЧИ1НИМ иајвећу 
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глупоют свих времеоrа и објаm<м текст !Који не би: 
оnрале све Мораве овог света. . . 

Можда је за дооадашњу МОЈУ уuЈОIРНОСТ С RОЈОМ 
се то ога:ње одржавало нешто био tорнв и Милетив 
успех, niретерано лак, зи.џ.ив, али без под.юге вред
НIОСIГИ. 

Њему ау штампане све три ре:nt01ртаже о ;новом 
човеку. А безврщне. Је ли nраво? 

Н~Џ~Нет над њеr01Ве дрвене, сиве, ~КреПЗНе рече
нице (гл-уnост! десТIИЛИсана Гkуnост!), ја се уnлаши.м 
да то не поч:mьем да се •nретерано служим Ба!.К.СОВИМ 
речњма: несрећа и срећа. 

Шта СЗ!М казао? Срећа? Неарећа? Шта М1f је то? 
Мање би cтpallllllO било да то сад ја;вмыье Бак

оових речи у мом реЧ1111Иl<ЈУ Н!Ије имало je.oJНII{ IIIOГ~ 
тенденцију. Било ми је ј~~С~ю да (те две речи) !ИМаЈУ 
за nретnоставку моје одбијаље да се СМ'И1рИМ с одлу
IООМ уредника ;у себи; да се ја то, у сТВЩ>И, буним 
против ње. А шта би тек било да сам реп10ртажу 
од,нею стварiН101М ·уреднику Сим.ићу и он .ми исто рекао 
шrо :и овај у мојој ообн? Бунио бих се и nротив њеrа, 
је ли? Не саrмо nротив цензора 11{ себи. А шта бих 
друго м.оrар? 

Иrn!a<. ужа!ОНИје од свега било је моје слегање 
рамеком: па шта? 

Чу10 сам себе :какtо то кажем. Себи? 
А !Коме другом? 
-Па шта? 
Не увића:м ли више да је уредник у пра;ву са

МИ!М mим што је nостављен на свој nоложај од стрЗIНе 
он:их које волим :и nоштујем? 

Па он.да? I<аtКВе то везе има с оюјим огорчењем 
због тога што м.и је бацио текс:r у кош? 

(Он? Откад то ја овоје nостуnке inpiПJiИCYjeм 
друmм:а? И зашто?) 

Којешга. Али ЭЗМiИСЛИМО да се буним. 
И? Је АН се IШIТа ЮiрОМенило у мени? Је ли шта 

проrпало ВЗЈН мене? Јесам ли прес:rао због тога да 
верујем у ооо за шта сам се борiю? 

Био •ОЗIМ неэаnрепашћен кад сам несу.мњиво гла
СНIО чуо себе iКШ<10 изговарам те речи. 

Нисам. 
Испада онда - ми узем~ власт да неареће :и да

ље буде. Јер њу си ти само видео. Је ли тако? 
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дугО :њи:је било одговора на то wедниково .Шf
тање у nра;в:и час. Но у ВQ(ty јщном зачујем ван себе: 

- Треба ли, значи, да лажем? Политира:м? Ја 
сам сведок~ не тешите.tь. 

Али се тако .уцдашим тог свог гласа ван себе да 
диmем руке И> ушију, поклоп:им :их, револтиран на 
своју бес:tЈiј)(ШМерну AP<ЖIOICT. Своју? - упнтам се у 
же!оtи да себе спасем. . 

Не одговорим. Било је јаоно да је :и то одrовор. 
БоЉ~ИЈМ делом себе IННСЭЧ одобравао тим ИооадiИМЭ
своје уврећене ташт.и:не и осетА>:ивости И!НТеtоа с 
нечим што је I<JO эна какав мугљаг :и iРед1WП1 л,аж;но
бунтарсtКе малограћанштИ!Не. 

Али неко iМН на повратку, опет у возу, исnрича 
'!'Р:ИЧV О ћ~ј .~aTOI<IOj ,једној ВМ~Да~рiКМ. Она 
Је САЈИКару КОЈИ ЈУ је lm!ICA!IIJ<aO ћораву, каква је 
стварно била, одсекла главу. НатураNИЈС"11Ичку. Исто 
се десилР :и оном лаюиреру 100ји Јој је на портрету 
доцртаю н друго 0100. За .трећег, хоји ј:у је IН;ЗЩ)ЭIВНО 
из nрофила с неоштеђ.еним, здраm!ЈМ оком, Кра!оИЦа 
се :удала: Фараонсж.и реализам - OiЭICkOВ је те nрн
чице iКОЈУ одмах tСI!!ОНТаНIО и заборавим. И њу :и 
приповедача. После се покајем: пршховедачу је "'Р"' 
бало :у лице рећи ко је :и шта је. Нитк:ов. 

А ЗIКО си m тај I1iрlШЮВедач? зачујем свој глас 
ван себе :и не Оtоренем се. 

Ја :нисам непрtИјатељl - одrоворн iИЗнена!;еНЈИ глас 
у меин. Ја сам се за овю борњо. И не nрестајем. 

А l!lКO си то i111!1Э1К Т!И :иопричао? 
Зашто бих ја то био?- снаћем се.- Да ли зато 

што смо (наглаоим ту CШIQOliiOCНy iМiНIOЖИiНII{) једно 
уарећено з.юпам'11НДО? 

- А ово, шта је то .теби, сам !ИЛИ 'ШПЬеница? 
- Превод са сна на живот. 
- Без осrаТtКа? 
Не юб:их oдro:sopa. Ућугали ЮМЈО. 
Али ствар се све вmne и вmne компликовала. 
Аfж-? је сведок Оiеп;рИМ!'ТНО за себе :икад оосле 

ощаrаЈао од непристраоне Једноставне :искључи:вос:г:и 
ре:nортаже, ~~<р:ивица није до мањака н.егове вере или 
СУВоИШ~КЭ~ м.ироА>убиве неке ист:инољубивостtи. Да ау 
м.и штамi!а!!е оне прве шлајфие - тешио сам се 
IЮИеtКад- ЈЗ бих заборавио на Бакса. Ето! •да су 
ми шта:мпЗЈНе . . •• Ја :их -сам по:казао С:и:м:ићу. САм 
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сам их ценэ'\"рисао. (Д;Ј.. Али у љегово име!) Чак да 
сам сусретао Баа<са отада nриликом свааюr СВ?r nу
rовања - рекне.м YiiLJЖDC свему уnорно - Ја му 
се, соп-уран сам, .не бих враћаю КЭЈО :моmву! Исцрn-
А>еiНIО- . . ..•. 

Али уредник у мени бацио ми је рукопис у кош. 
Хоћу да кажем: ја сам ro учинио. Знам боtое од њrо:а 
све шrо и он зна. То не оnравдава раэrоворе козе 
сам све чешће у два r.ласа Юд'!Ю са с,обом. 

Ја сам (шrо да ~<РИјем) .на сэој е.ластичњи .наЧШI 
упоран. Не дижем дреку, не буним се, Мil!pHO IКЗ.Жем: 
•У реду!« 

Можете бити сиrурiНИ да сам се савијао да бих 
се oner ус~авию. 

Нек.о време nосле прве бучiНе репортаже срео 
саLМ Б31Кса опеr. У М;ИМЩИјси! 

Тнп један! 
Оmю се, потукао. Саслушању СЗIМ. nрис:усnювао. 

И ЭЭ1П11101110 011Ю што је I'ОО!ОрШ). 
Али oner - у i!ФШ. Из друrих сад разлоrа. Обр-

нутих. 
И 'l'рећи пут -у ооо.ш. Сусрет у подземtоу и после 

- путоваље с њим из ј>У Д111ИКЗ, рдакле је иеарећа 
отерала чооека који, 'У бОрби nротив ње, у жеtои да 
је савлада, не бира срЕ\дс:тва, иеrо »nОПрiЭВА>З« • ису
више безобЗИЈРIЮ mpaнre-фpa111re жи:вота и nостаЈе од 
nporoњeиor оиај I<Оји rоии - ·КМЮИЧИИ -~rоњени 
ООI!ШЛЗЦ-

Али уредник у менм морао је и озоr пут": са 
С'l'рП!оењем које је безrранично бИЛIО да ми ООЈЗШ· 
ЊЭ!Ва и објашљава да Ба:кс не npeдcraвtoa ишnта 
битно ни типично. На t<pajy упитао се peтopc.IOi: -
Васићу, Васићу, КЗIКВИ су ro стал.н:и суrк.оби ror твоr 
Баt<са с нЭIIПИМ tоудима, .каква је ro ње:rова несР_ећа, 
шта она треба да значи? Судбину? Не nризнаЈемО 
ми њу. Ни несрећу. Ми срећио друшrво rрад.нмо, 
хармонично АЈ?УШТВО нераздИрЭIНО неiЮМИР!оИВИМ 
антаrониэмима ка.юви разједају класна друшrва. 

И четврти пут - у кош. 
Нисам I1i01Ilyштao. Зашто бих? Постоји ли Бакс? 

Посrоји. Орећем ли ra .на радимunтима? Срећем ra. 
Је ли такав каквим ra оnисујем? Јесте. Некад више, 
некад мање, али увек јесте. Па шта оида? . 

Тако је бИЛ10 - ~ИЗНУтра у мени. 
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И 'пети пут - у кош. 
Али и cnotoa мењалю се· нешrо у мом ЈОдЈ/ЮСУ 

ирема њемv. Је ли томе доnринооило саэ.нање да 
ltМO само нераэвије.на эемtоа к.оја оочиње да се ин
дус-гријал.иэује с тешЈКIО!iаЈМа незапамћmmм јер 1Не 
Пtоачка никоr, не .цоробtоује IШICiOr. И да средсrва 
эа ова:ку изrра.дн>у одваја себи од .уста. И да, кад 
је тах.о, Бакс и iМОра,~ несвестан овеrа. тоrа, да oceha 
&во као иесавршен;у још I!Ipal!дy и да се ~оути На 
мале паре, жели да се .што пре превладају с;ве не
прилике и почне :и он вeli, зајЕ\дiЮ <:а свима, јеДИЈОМ 
·да живи обе.ћаi!ШI!М срећнЈИм животом. Али уредии
ково несхватање смањивало је Бакса наr.л.о у :мојим 
Фчи.ма. На тренутак. Није ra ЈУI(ЛЈОНЈИЛО из ЖИВО<rа. 
Из >.юr живота. 

Пр:в:и пут (пре но шrо сам знао да је уредник 
~ QА.Лучио да ~етииу репор:tЭ-Ж:у штампа, да 
Је шrarмn:a иамес-rо iМХ>Је КОЈУ ипак НИЈе знао) (али 
как.о моја IНИје штампаиа, ОКрени--обршi, 1ИПаК lilc:naдa 
да се о:rојавила :место м.оје), бесан, ииСЗЈМ изј'1fРИО 
иа цреmЈролеrњу rулицу, али сам Застао изненада :као 

да сам изјурио и као да ие знам шта бих сад и шта 
liy са собом, шта - са друrима. 

- Што се нпrои држао оноr 0111Иска ВЈ>Л:ИНЗ? -
У·= ме nосле уис~ Милета, :као да Је знао да 
~ mшiИСаЈО овој,у РеiЮ!РТажу и каЈ<> да је знао да ми 
Је н;у уреднн;к одбио • • . . 

- Ре:као ои .да је иес~аи. 
- Али !МОже да послужи у послу ;који ра.дщю. 
Ухваmию ме nод 'PYI<IY прщјатеtоаки, с IIY'1IO иежно

ети. Мождв је то :њеrово сажаtоење и било разлоr 
МЮ1М бесу. ОдвезаiЛо је псе срџбе с мшща кад рече: 
- Ва!ода и.иои напрааи.о онај добри јеловник анЬела 
да се ти њим не nоолужшп? . 

- Баш зато! - ,рекнем мy-mro. 
Не n;ру>I<ИМ му руку на растанку. БНР сам бесан. 

Тре\)ало је да оrmутујем. 
БЗIКс јесте нови човек. Нека .уредник !КаЖе шта 

хоће. Бакс то јесте и јесте. 
Вратим се после ner недеtоа и nредам п:оследњу 

из сер<Ије II<ЮIНВенцЈIЮНалиих д<JIIII«:a. Нешrо о желеэ
~mч:кю-ј радi!ЮНЈИЦИ. Симић ме пох.вал.и: 

- Одличио! - амешио се претерааю усхиЈiен 
осредн.IИМ, !КЗО да ме ,тиме баш хтео да у>IООрИ за 
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оне моје непредате му реrюртаже о Ба.к<:;у. - Од-
ЛИЧЈIIIО. . 

Необрадова.н изићем, оотраж.им Гшу. :Н!' наћем 
је у mмнаэији. Хтео сам И10Щ1Ј<.0 ·~ ~ЈОЈ ~e:'l 
~ сам коначно набавио наме:штаЈ и све што ЈОЈ . Је 
требаАР ~ бiИ уре,wла себiИ собу Щ IИЗИће 1!3 ИНТо/" 
ната, где јој није било најбоље: .боловала Је од Ј"" 
сенас. Само још 1да qдеМ. и ооДШ\Нем доэоолу иs 
стамбеног одсека. Нека учи и дал.е у mм1ШЗИЈИ ·за 
patroм омеrrене, · али нек оочне да живи код :куће. 
r .щда~рица нека јој :кува. А ми, КостШIIИ другови, 
во,i,кћемо рачуна о њој, изводићемо је иеде...ьом. m!l 
no,<l#e на колаче са шлаrом и брбтатн с ~' ЈОШ 
·малом још сесЈЕр~ЩС>М, али згодн.ом. Врло Је лепа 
IТО<>тај~. НаРЧИглед је !ЩСАа и девојчила. И б~ 
смо rорДИ на ту ~ру. Прогутам ropЧ1111ty ;кад Је 
не иаћем ни у ·ломин;ој, где је .одлааила I!ЮНека,д 
РНЖО; Репшм ~ одем NJ болиице и 'ВIЏ!ИМ Б8ЈК!Са. 

Одавно је оmуШтен! - IШКУ !МИ. . 
Знэiчи, · nомислш.<, вра= се на I!IOCaO, у Стру~О. 

техну. 

VII 

Али не наћем га. Не ради тамо: Чак се у Струи; 
•·ехни више иико iii1Нje ни сећао ~ је н:кад Ј!адио 
код њих неi<!Н Буша Савнћ. Опусmм со: эarro ОЈУЖ~ 

. лим· оумрао«Ш према. Дунаву, и краЈ ~ернЈе 
нагаз:шм иа .ведрог Милоша. Угура ме просто .на ча
шицу домаће осирепечен.ице у З11Ј>аду IJ?e.JOIIIOКe ·llilfAЊ' 
ције. »Само један елуча:ј .да иапитаЈМ, па Иiдемо на 
вечер~ и у бiЮОКоп, важи?« Изгледао је свеж, :р~ 
ложен, Щ>Ао чисrr и дотераи. На стеnеницама ми је 
c;rиrao ~ каже да !ИiНаче вреДНIО .учи, полаже mпи;ге, 
до лerra ће ДИII<IOми:pani, па ће у су,А;Ије. Иначе .... 

... елучај непријма.н: човек се :нamro од радооги 
што је nримио СIИНiдИкаАI!tу награду. А у ствари била 
је греШка:. Није требало он ~ је NJбllije, већ други 
неко. У мећувремену ЧIОIВек је IIOТp(JiiDИ.o nреко· ЧетЈWИ 
хитаде и сад ће мораmи ~ <УIЧIЛаћо/је. · 
· Мада је ro мliAO[ll· говорио с некмм: полусажа
h>ИВИ1М изразом на лицу, био је пресрећан шrо ~ 
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юрэ.ј њега. А и ја: ВИД/Оћу како саслушава 11ifiJa оnту
жеm:хг, измеЬу ОСТЗА.<?f, да се .c:roopo го на i~ ме· 
cry OIIПIIJ?.ao ('Пред зградом иа Булевару ц. а.р.мије 
369) троЈици органа народне власти који су прво 
~еЈШМ оокушали ~га оnроведу у сrаt!!'Ицу. Црн rом 
Је ИЭ!1реАЈН1ИК - !:1iИС1М.О је у извеrшају - ударао, 
отимао се и nоовао ;ра,А;И:нчку власт. А РадиiИК. 

Оt>аЈМота! - IЈ!ШИЮАIИ!М. 
Н':и:је последзо Н1И у .коr кад уће, сув" слечена 

~ица, эборана oema~ врата, tм~ ОО<Гледа. Када 
Је диrао '?""'• на MOJIY жалост, није ме препознао. 
Па ""'<д НИЈе, .rюмислим, што .да ја наmr.шем ( већ сам 
?длУЧЈ1110 ~ зашишем са.мо ои.о што он бу де рекао) ~ 
Је то Буша Савић, ЭВаiН!Н Бакс. Оrааићу др:уrо име 
и wеАIН1ИК !МИ можда неће бацити ~ реi!Юртажу у 
хtош. Извадям шлајфне и nочнем да ЗШ~И~Сујем: . 

»ll03ВаЈИ да ОДГОВЮ!рИ на прИјаiВу, оnт:ужени ILЬY· 
цну себи бо,.!,ро 'У шаке, эевиу, проте.mу се, обори 
ГА~ И промумла: 

- Не зиаtм щакле ~ 1ЮЧ1!rе1М. 
-: Од оочеDка! - рече Милош и почеша се по 

ТВрдоЈ ВИЛIИЦИ. 

- А где је поч~?- мущлао је '1?111дНИI{ и даh>е. 
- Што но рекао Један т~ у болiниЦи, !Щје ват.да 
У ЧЗЈI<ШИра!Ма МОГ НОООСТОЈећ~ оца. То јест 60 ари 
и се"1;11Юр0 уста! Или у iК1С1!I1аВИ? · 

- Почни 10\д кошаве - иш:меја се иследник -
npe два да.на је престала. 

- ~а.кр пре два дана? - заq;у ди се ма.му:рии. '""" 
Сииоћ Је ЈОШ урлала и завијала. Пијана се IВЗ.h>ала 
од Гроцке и БоЛеча, преко IZLЬИiliШa и ВИIИоrрада на 
ћувицима ИC!IOIНaiМei!IJ1rEIНI<М за војне вежбе :и мане
вре у миру, а кад је рат - за раrовање. 

-Овамо НЗ!1раћен :и Удаi!ЖИК- ооче Милош
а људ. Шта ми ту изводиш? 

-Чуо си, ~клем?- 3al<.aiW!oa се.- Јесте. Удар· 
юшrгво. Тако 3е и nочело, Ш<Ю оћеш nраво да зНаш 
rкад С111М у боАi111НЦИ чек NЈб1Ио уочи изласка и озд~ 
~ења. Изићем, да:кле, и правац - 'У банку. УiНIОвчим 
Ј~ чек, •радостан, окрљам двеста сомо.ва без једног 
) џеn, эатараби.м ове зихерицом, na свраmм .у бифе. 
Maдazacu:ap му име. КюшЗва ме продувала <>кроз са 
све двеста милки у џеnу. Чуј, .41РУГ! Радос!Г је теже 
nоднети но т:у.-у. Заrо попијем дае-т:ри жЩ:же, пре 
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но што ћу у Струzотехну, па четири..nет-шес::т дуnлих 
"' , онда тр11Нем један рум м цресечем и ЗЗЈ!Iе
ч: Тек онда грунем на.nо~<>е на .Бу.лева<р. А тамо 
АУМ! А..ћеАИја сева . .Булевар јој је одувек rлаrв.на 
жила куцаЈВНца .са уда>рањем У даире: Ц1301ФТањад· 
Али мешr од ореће н ·llliЫI>ВКe " •није ооше тоАЈ<КО 
ЛаднiО коАШ<о криво О!ЩIКО, више без везе и од беса 
и шта м.и можеш, умриик сам, .наараћен, аАМ ми 
крИЈВО ·Ш'IЮ .сека 100шава пиша на то и ове и на IМ.аА.Т·У 
повиrше Лию1на ;и своје лу~о тера не марећи, ако 
не за мене орећноr, који не бр;инем за ЈЊ1У, а оно за 
остале баксузе. Али јак. И nrra •па онда да ое прави 
важша? Као да и ја не бих моrао м оћу? Нисам ни 
ја iМJ!IКiЭq:> ко, и ја сам деоетi!!К rоДИЈНа шеrртоваю у 
Беоора:ду, Србин уз ro. Пролетер. А кад се то дв~Је 
помеша нема щј..пн:ке, нма све ~е М1 ВiрдаЈУ· 
Јер н~ одмора иж траје обнова.« 

nрестанем м заmюујем. Шта му је? ПОСТЗIО 
лyМIII? 

- ОраЈМ те било! - n;ресече ra Ми..юш и оочо: да 
му чита, по ислеДНIИчки, rпедаr~у поему, то Јест 
rпреда:вање с rпOIIIIpЗШIOIМ .тенденцlИЈОIМ У uмис.лу =
МИС"l'ИЧ:КОr ,разви.т:ка :и вере у човека- најмаrње биће 
десет дана ћорке или :ка3НЈУ м плати у :новцу, ове 
није пролумnоваю. САмао сам .се с Милошем и ми
слио: rлam~o је свршено, власт је IНЗШЭ., :иаюо мед 
и млеко за све још нису nотекли - .то и не може 
док маном о ман. Али потећи ће ускоро. РаднiО 
одушев~<>ење обнав~<>а з~· И ~ м ое <ураэУ"!е 
још неrшrо мало 01Н1И :к.оЈи ЗЗIОСТаЈу ,и не схвата_зу 
па пију нз очајања или пију из неочаЈања, аАМ ПИЈу, 
не видећн м разм>rа за nијанчења више нема. Влш:т 
је у чв,рстим руш~Ма целокуmюr OOipOAЗI - rоворио Је 
МилQШ - ал.кохол је ес.каnизам из ст:ваЈ(ЈI!ЮСТН, IIO
I'OТOВIO сад кад смо чврсте теме~<>е УАЗРНАИ; ~ 
и седам стоТ'ИНЗ ХИА>аАа rпагинул.их. .Потребно Је« 
- поучавао је - ~кад ои р<Џ~~~ЈИК, др.уmма указивати 
на отање ствщр<>~ и персnективу развоја, а ти, место 
тим да ое ба:виш и IОIСВешћујеш зоосталЈИје од, ~е, 
а н~је rоншп да ое уздижу, ти, ОI!IИЈЗЈIУћи 
се за награду сшџ,иката, даказујеш да је још ниси 
засА<УЖIИО, јер не волиш човечаи:ство, ТЈ· нашу ~
тију ... « 
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Али на наше заједн;ичюо чућење и заnрелашћење, 
оnтужени одбруси не без ирР!НИје: 

- Г ле, М!ОА!ИЈМ те, шта малиш:а зна: ваЈКелисање! 
Као да је ~<>Dтићев прюсветар, а не ~· 

- Пази ра,.щје ти шта rовориш .. На дуж.ности 
сам. 

- Ја м ПаэиiМ, је АИ? А тн што не схваташ 
з!IШ110 си плаћен - .ником ништа? Пре рата ои као 
и ја био rOZ<>a. А оад ТiИ <>ВИ 1МЈН :качкете ОIЩДаЈМО. Дрк 
ја? Радош;к био. И остао.• Али заnамти, влас.т припада 
и нама којима држаmЈЈИ СИНДИкат мје наrраде! Па 
кад саtМ и ја у неку ру:юу шрафић те власти и ре
ж.има, онда тражим да и мене У'НИ4юрма и народ 
поштују. Тражим ја то и юд ру~<>е ПIA>m<apa и ШZ<>е
мара, ћшю их оАЈНео! .па траЖIИМ и ту кад ме приведу. 
Пошrовање! А не да ми rлаву ла.)НIО<М масте. Хајд 
за npe рата. РЗЏ~i!ШШ(. је тад био - две нуле на чу
чавцу. И не чуАЈН ое ШIЮ ми ..ьута nреrпеченнца још 
увек .долази слаmа кад низ јеДЊЗ!К эаструже: није 
се забоiраrвила OIOOpa nрршлост. 

- Прошлост је цркла! - nрекиде ra Милош суво. 
-Сад је РВО. 

- Што си зелен. Прошлост !НИје nрекдн:оћ I!Jj>O-
UIAa: :мю.ј случај и падежl 

- Непраmшю. Прошла је. И rro за вјеки вје:ковl 
- Не А!У1ПЗ:ј, !1ИШТОI<>Ј,Шјо! 
- Не лупај тн, неrо настави. 
- Да наставим? То сам и учtЊ!Ш{о. Ушао сам 

у бифе R10iд Потонуле лаЬе, где ме сви знали.· Дваде
сет их. је бил.о, .ареће ми, ни пола човека .маље, али 
ја авњма хла,4ЈН'ОI<,рВiН10 кажем, по једну и још по 
јеДН!У, rпа rпуј пике и IJICJIНiO'ВO од Један ю nет и то >еве 
CiЮI1y н на брз:и!Њу, јер ме раэумевалЈИ и iИ<ЖЗЗИ'В8iАН. 
ми ЗЗIИНТересовање и с обзи:Рюм на чашћавање nrro 
пам, алЈИ и без тоrа би пало једн10 :ве.АiИКО .rюштовање 
за мене, човека. Па кад је тако, УдРИ још једном 
јiОЋОНан:ово и да nла.т.им. Али ТЗ!Д /оуба Боnа, газда 
1!10,11ру:мчета, човек душеваи, мада иначе nрнва11НИ сек

тор, зацепи: »ТрИХIИ~<>адетриотатридесеттри динара•, 
каже rласом блаrим iКЗ10 оrож у rрлу. »Како?« зачуднм 
се ја и Ае1!Ю му кажем: »Не зезај ме, Л>убо fumo, да 
ти 3333 ~<>уб..ьених свасти.ка нашијем (КР 11re зна шта 
је сваст, тај не зна шта је с.лают), хај,д за три ХWоаде 
триста тридесет, аАЈИ отк.w. и оних 11р1И ,NИНа,ра на 
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крајrу.« »То је збоr дЕЩДерлес«, каже он. »Добро«, ве· 
лим му ја. •Нека тече свода уз Мораву«, и nлa:rnм без 
да треnнем. Шта су данас три ДИНЗЈра сnрам три 
сома"? Г лав.нrо је: сви виде моје ра,4!ЊИЧКО ка~ВЭЈоерство 
и .разлиюују мене, nperreчy будућих времена; Од DJ!!!OIII· 
лих времена 1Кад радник човеК .ииаи омео !НИ IСЭ:ЊаТИ 
да rrостојиш, а iКЭЉЮЛИ да каю један »ја сам, мајко, 
све« чашћа:ваш nознате и иеnозиате фрон:rовце 1И дру
rаре. И све би се, ·упрк.ос 100шави и ракији, свршило 
проrшюно.да се Тоза шустер на то моје »ја сам, мајко, 
све« не :накостреши и не ·.у да ри m;равац nрема мени 

IOOjiИ са!М ~а досад Та'КО рећ!Й ,АРјИО ШЫ<ВIIWЈНОIМ СИСОМ, 
•rta I:ЮЧе да ми nА>уЦIКа nред ;ојњак: 

- Не може! - веЛЈИ. - Б:ог је све. А 'l1И си само 
раденик. . 

- Није! - оочнем да му објашњавам, 1И3й00 то не 
воли.м ни мени l!tИКО да чшш na столут да си каnетан 
и :иЈСАедiИIИК (:видео си малочас l«111<ВоИМ rсам те nроове
таром часrИIО), али mro сам доста, na му научио 
оочнем да иЗIМештам зиање 11Ш3 длаюу: 

. - Нrйје, Тозо, боr ништа 'У данашње време, него 
Је тело све. 

- д\"ШВ 1И бог су све! - заШ!ати шустер. 

- Ни боr ни душа, веtћ ово, ухваТIИ ме мало, да 
B!WШI што је као рог, њим да те лробуtразi!IМ! 

- Постоји и бог и ОЈIОСтоји Ауша! - равдра се 
Тоза виqући. - Ко каже да он не пОСiЮји? 

- Постоји само тел;о! А душа не IIOCIOjiИ. 
И да му то још научније докажем, оочнем да 

се авлачим, м кад ·се 1I10КЗЗЗХ каю од мајке, он iМе црви 
л,ул,ну, место да призна да се душа не види, ни бог, 
већ тело је,.\ЈИ!Ю, али биће да сам му и ја nосле вратио 
нешто дута у самоодбрани и, цраво да кажем, свега 
се не сећам, юа;м::о знам да је неки МiИ.МШЈа nочео 
неШЈЮ да зановета, ја мrу 1Н8. то жажем мајкrу, а он на 
то о.о;мах дИЖе рrуку, вал,да да ме у"'ари, 1!1АИ 11<а:д ви

дех да х.оће скандал да nрави .и звиждал.ком зовне 
колеге, ја му mюинем звиждал,ку из уста, и све би 
се леТЈо завршнло да ие доћоше још некм na на ам у 
заnели да ме г.олоr увуку у слободаi!IЈЮУ и то усред 
дио~<~','сије коју смо заnочели, шrо јест - у крЧМЈИ. 
али у цил,rу - а он је. главна СТВ"!Р - културног 
уздизања. И, ето, тако Је IIЮЧе.л.о. . 
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.- 'Исув.ише ооч7-така има твоја nрича за овај 
Jtpa.J: три дана аТЈСа Јер немаш ""!Ре да nлатиш. 

- А награда? - насмеја се nијанац. 
- Одузета ти! - рече Мн.юш. 
Али ни ово nоследље не заnишем. Уредник ми, 

знаrо саrм:, не би 'НiИIIlтa од тога nустио. 
- Како одузели? - улита Б:акс. - Зар !НИсам 

иертловао? 
- Не эна;м ја ншrrral 
- Не знаш? А да IМ<:, nлашиш одузетом IНаrра.дОМ 

то знаш, је лн? Али ја са!М ипак пертловао... ' 
- Јесте! Пертловао ен, али није ти друг Милош 

0дузео награду, него с:нндНIКаТ. И сад паре треба да 
враmиш. ~ве. Штампарс:ка је rрешка била nосреди. 
Награду Је требало да •!!;РИМИ неки Душан Сарнћ. Не 
ти. Дактилографкиња ... 

.- Ryrn ТIИ! -nрекиде ме, не познавши ме.-Као 
да Ја нисам ЗН'а10 .да баксуэу човеку нн слобода не 
01ре.дн. Знао сам Ја то. Зalro сам и mю. - Па се 
ощрену Мил<>!Пу: - Није мени до П"!РВ· Нн АО nри
знаља ми НИЈе. Али што се итаконештосмедадеси 
-то боли. КОАИIОО има мањка? 

- Четщщ хнл,,....е ЧеТ!Ирн СТОТИIНе двадесет! - рек-
ием :МУРа.д, !КаО да ми је он крив за нештамnану 
IЈ>ВННЈУ pertopJ:aжy о љему, обичном, а не новом 
'!ОВе'К'{. 

Бакс је гледао у МиАоша: 
- Маљак треба сад да О.АЈРа.дим? 
- Треба. Одбијаће ти ·се од плате ,џ.адесет nосТо. 
- Одбијајте, наnујдавајте све !Несреће на мене, 

али с 1\ЮГ ме nyra нећете о.двратиТIИ. 
-Ко~ да те одвраћа?- рече Милош и 

дода: - Ако ти Је nут ис.nрав31Н. 
- Исnраван? - насмејем се пак:осно. - Пото

"'уло.м лаЬо.м путује он на Мадаzаскар. 
Бакс ме .не погледа. 

. -Знам ја!- рече тише, изrубл,ено.- Илегалац 
Је са.д она. KpИJ.LIOIМ иоrу nоједипщима n~еће. Али 
sеће />ЈУГО кад се мора грешкама штамrtарс'КНМ већ 
да служи .. Изузецима, а не nравилима као некад. 

- Ко Је О!На? - жив.ну Милош.- Како се зове? 
Где сr31Нује? 

-_овде "":81НУј7-луnи се у npca.-Hecpetћal -
]рекао Је, Э<\и Ја таЈ к;раЈ уО<IЈШте !Не запи:шем. Ни тај 
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крај, :нити шnта од nоч= N> :к.раја не npemnп~ 
Доша.вши кућ!и, оnет cri!IНeм да дРХТИМ :как> да Је 
ЖИiВОТ у iПI!Пан;у. А зашто? Зашто? 

VIII 

Нисам разумеваю. Милош је пустио оnтуженоr. 
деЈЮУIРIНИ је, док се он опас.иваю, увео rpyny беспри
зорrних. Гаrу и њене •ПИЛЈИће• - Henaj:y, К:и.киреза.. 
Пернцу Пацова ... 

Шта би Коста да је жив? Шта Јанко, Фи.мп1. 
Андреја? . 

Али шта би ови казали за Дра1гића или за OlltG 
моје лежање на улици .IЮд пушком свог војника К'О}И 
је заборетю одзив? Је л.и тад ове ово и nочело? 

Ниомо отишли ни у биоскоп .ни на вечеру. »Пи
лИћи« су ухваhени у п.окушају краЬе. 

Шта да се ради? 
Памет, то касније м>ће КlОд мене. Али уво!;ење 

»Iliилиlia« и ње - то је лавина што зa'l'p~Ul. И месrо 
да ооветл.и - за.мрачи. Бар док не стигну сnаоиоци. 

Да ОЗЈМ алуm:о шта ће се ове збшlн, ја бнх је 
одмах узео за руку и из милиције одвео пред шалтер:· 
»М<:>NИМ - ве.нчанtицу.« После бнх јој наби.о фереџу 
на л.ице, закЈоучао је и пустио да ра~Сте. Јер мала је 
Још била. Дете. 

Коста је i!ЮII'ИНУО да и деца бу ду срећна. 
Ј а cecrpe н.исам :имао. Иnак, знао сам, женска 

деца не задају одрз~С.ЛИМа исту врсту одrооорности 
као мушка; .није ми падало на ум да су моја сада
шља осећања nрема њој већ цредуја.м за будућиост. 
И да ће за неко време моја братока љубав прерасти 
у љубав сасв.им крэ,тко. Не. То иеће никад, иаЈКО ће 
бити љубав. Посrаће љубав с nреnонама од Костинш: 
косrију иэмећу мене и моје свесrи о н.ој, љубави. 
Том циљу. 

Уопео сам да убедим Ми.лоша да и :њих све пусти 
кад је већ ос:лобо,4iио Бакса. То .није изисж.ивало су
више наnщ)а. Одвео сам нх онда ове у mпериат, 

леzао их и 0Т1ИШ810 кући. 
Али заiКА>учавајући врата, видим оnет Милоша 

rоакю је гледа. Нисам био сигуран да ли то гледа 
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њу самю, или још нек.оr. Бакса, рецимо. Једно му је 
око изг.ледало још заието, друго већ оурово. Па да, 
беопризlорче! 

Стресем се. 
Што? Био Са1М ДЗIНас .nрема Баксу суровији од 

Милоша. Рекао му с осветничким уживаљем да му 
је награ:да одузета. Сигуран ниоам био да .ли то чи
ним што не '11рiШМ пијанство или што ме је он баш 
иатераю да ОТВОЈ'"'IМ ка.иЈЈеларијlу аmтпропа у себи 
;и цензорским маказама исецкам овоју IJIPIВY репор· 
тажу о њему. 

- Не IВЭ.<'оа? - уоmтам НесиrурiИО w е дника. 
Очекивао сам да ће рећи: 
- Не може. Измишљеио 20о/о. Пресољеаrо 30о/о. 

Демора.лизаторско 50о/о. 

У ТОМ бнх му случају ОДГООО!р!ИО: 
- Могу донети заnисник из МИЛiИЦИје. 
-Нека. 
Покушам ли да ДИГ(!Iем рукоп;ис са стола ;и исце

лам - не би ме задржао. Чак би рекаю гледајући 
ме каюо ra цепам: 

- Па језик! И да је изашло ново издање шаТ!Р<>
вачкоr речиика, ИИКlО те не би разумео. Штосови 
СЋЈ?аiШЮ брзо застаре. Сем тога, не прелазе границе 
реЈона. Али Глаi131Н10 - смисаю - то m је чесrо које
шrа. Да не кажем и горе. Јер ја оам те послао no 
новог чювека, а m ми дО!Вео, шљокарца (Д0ЗВ0А31: да 
се :оосл<ужим једиом од речи које уm>11ребљаваш). 
I<.ол;ико је добио? 

Глас уремmков ;н;исам чуо ван себе. У мени је 
бубњар. Али имао сам прецизан .утиоа.к да с мене 
Симић и~ диже црвени поглед кува;и у nари ноћинх 
суза, СЛОЈањеинх .пред зару, ка:д .мраз crerнe. 

- Не! - ВИЈКИем и nробудим се у часу кад сам 
nочео да ~ уреднЈИка, коме се, убећеном наnре
чац, nоче Бакс м с:виDа: Не, он је аве, СЗ!МО не нови 
човек. А таквог га нзаићалоr не '!реба рек.лам.и:раru. 
Чак сам стигао да реюнем, у намери да опречнм 
ур<W1'ИКа да ми објави руКОIПИс, да IНЈИШТа не знам 
о Бак=ј прошлости, да ·су моја и.аnитивања још 
У 'l'OI<1Y и да не дам да се обЈави ни »Б« о њему N>K не 
N>ЗНам где је био и шта је све pa..liИO эа време рата. 
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- А11ЈИ сИtН,А~Икат га је прецоручию! - хтео је 
уре.Аi!!ИК м м.и каже. - А он эна шта ради. 

- Не дозво.ъа:ваЈМ! - Вио сам спреман да .npeJ<1!· 
нем и тим средсmом разговор. - Рукоn;ис Је .МЈоЈ. 
А ја не доnуштам да се са мојим nomrmcoм штамnа 
нешrо што цружа дех.уманизирану слику човека. 

Уредн;ик је већ дизоо обрве у знак чућења, ar>pe· 
МЗ!Н м заустн: 

- СхватаЈМ. Ти не верујеш у nостојање новог 
човека. Зато ти • . . · 

ЛАН тад викнух оно »Не« што !Ме ,!!јрЮбу ди !Ш 
време. Тако да све то нисам тад још .ии чуо до ~~<раЈа. 

IX 

Ущжос и том с.вом неуоnех.у, труД1Ю сам се да 
сачуваЈМ на окуцу ОЈЮ што је овде-о<Нде оо~ал~ 
да се, под nриmском чиљеница, назива нлузиЈ~а. 
неl<>lџl,аЊе јаrњеће одушевл,ење :неровашеио вучЈЈ?< 
чещсm;ма свакодневице, тог преваоnитача, оу ди Је, 
џелма, и жнрија за Н311раде и IШIЈМЗЈРе. Чак и пред 
прrво авоје IНIОВинарско пуrовање у рудник! м:ж. сам 
у rщрооњери обувоо СВОЈе rЈЗДображже rоЈзерице и 
rюсле д<ЈК сам 11рпао обе КЗЈ<И кошу л,е у бундевасту 
актеи-ташну у коју сам већ ставио суву храну за три 
дана, ,АЈИГНуту из редакцнјоке мензе на бонове, ~ ~-
1~ торбу извадио ИЗ фно:ке маЈУЗер КОЈИ Је 
К:оста мењао са МНD1М онеавешћf>ШIIМ, тутнуо ra '! 
футролу од 10рутог пла'11На иоnод доламе с које сам 
скинуо све ознаке чииа, ја сам, mремајући се за 
то ЩЈiВО своје новинарсi!<О щrrовање на радилиште 
у унутрашнюсr, још nрожету .прогањањем остатака 
непријате~D<:~~СИХ rруnица, имао ~шметмив, чак лрн· 
јатно н~реваrншисrмчки уmса;к да се опет и оnет 
налазнм IНаоред сад не више И~Н~диференrrноr простора, 
него н~ преЦИЭНIО, а cтpaiWIIO смањеие н немир· 
ним језичiЮм Ћаrе преnоловл,еие уредн;икове ообе, 
г де сам =ет rпродужавао да се не мири.м с њеrоВОIМ 
одлуооом о бацању МЈС>је лве реnортаже у IООШ, њеrо
вим nоступком у мени, који ме заболео више од 
свега што !Ме досад 1\ЮГЛО заболетн. А IF!Нje ·да н то 
није nочињало бiиватн - почев од сазнања о неоче-
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кll'l>aJ!IO тешкој н crroproj прРМеил.и.восm мудн и ЊН· 
:&оrвој све чешћој опособн:остн да се запале юю некад 
ва идеале, да се упорно жрт.вују за њих, до потпуног 
С>С"ГВЗ[)Е'Ња, !Кад оу већ самим тим шrо оу сад ж!И'Ви 
л,уди одрећени да вечно живе као саставни делови 
будућих конвејера обиА.а, ове обил.нијеr за све већег 
1И ;ове неДОtВQ>!ШенЈИЈјег човеt<а. ·Нас"Гапit.ао сам зато 
раниЈа О<r!ЩЈЮЬа његОiВИМ приrоворима, али овог nута 
он юу.оЈИКам<:> услешније рече: 

- БуДНi11Ю и.жренн, 'ћутИliЮ! -рекао је, <ЈКЛева· 
јући и сад, !Као што је ,то ;редовно ЧИН1И0 у IЮСЛеАЊе 
в.реме, да л.и да 1МiИ баци нову реоортажу IY кош или 
да је штаЈМIЈа. - Роб ен прн.вида. 

Башю је ,у IЮШ. Ја ЛАаЈНем. 
-Овака гола ·истина НЈИје лепа Ф;рrи.на. ЛАН QВаЈКа 

има праrво на слободу н !Кад •није кур.ва. 

Он се на ro саже, узе руtЏШИс из коша,. :разви га 
и заЈГЊур1И главу ооет у мюје шлајфне. Ја лланем. 
Сам себн сам иэг леда;о ЈадВН ГОiВорећи: 

- Живот.у нису П0'11'ебни сведоци. Мравн .су му 
АIОВО.IЬiНМ. Раде и не мисле о себи. ЛАН друшl'Ву су 
сведоци нужни. 

- Rутимю, буДНIМО IИCil<peНIН! - п.онови свој штос 
И <Ј1НДа настави ·Прекндајућн нашу IНCI<ope!IOCT: - За· 
борављ.аш - ГО!ВiОрно је уредннк неформално лоправ· 
IDЗЈјући у:mред и он п.оне:к,у од 1НЗо1ШiХ некадањих пре
Тера!НiООТИ - заборавл,аш да ен y<>mil'l'iИO ситуацију 
самим тим шrо си је упецао измећу СiВИХ осталих! 
То је - уздахну- судбина с.ваког ii<ЮIН!Кретн'ОГ мате
ријала у тексту. Неко се чую с њим деаИ, Hei<JO nре
таарање се изврши, прива111110 1n100таје jamro, ооједи· 
!НаЧIНIО - опште н, мада Н'lОВ:I!iНоарим од пре рата, 

стамrо ;разбијам главу I<оаДа н како се ю збива, na 
ШШЈК 1Н'И данас не бих умео да 11>1 обја<:!Ш<М да л.и се 
то rпреображавање чињеница :арши nрилн:ком самоr 
чина mrcaљa или каоније, за време Ч~Па:ња. А moj 
I!IИјанац у сукобу је с ислеДНИI<ОМ! Оmю се од радо
сти што га је револуција наrраднла. Он јој је нео
сnорно ·прнiВржеи. Радио је, кад је tуребало, 76 сати 
без rпрекнда. Ал1Н nијан, наnравио је недостојаЈН из
rред. Без зле намере. ЛАН начшшю. Луцндан човек ће 
заКА>учнти: у сrюру И31Мећу Баксове и иследникове 
прiНВрЖен.оС'l'IН -обе су неспорне. У nњтањ:у је пијаи-
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ство, .'3a1nJP'LВ0 његове ПО!СЛедице. Бакс је пијан диrао 
ру«у на чуваре нашег реда. Огрешио се тН!Ме о за
I<ЈОне револуције. Он је о:юстао ЊеiН неnријате/о, Није? 

УреДН'I!.К ме m:>r.леда, уздах.иу и гурну лаким .. не
I<ИIМ nокретом рукОПИIС са сrола. А:ист по Л1И'СТ КАИЗНу 
у кош: 

- Читаоци углавном нису много луцидни! - уз
д!!Х'НIУ г ледајући у р<уКО!IiИС. 

-Као iН1И Бакс! -уздао<Нем г.ледајући у уре.дника, 
!ОО'ји учини nокрет као да би да ВРаm Бмсса на сто. 
Продужим узнемирен: - Али ан .постоји а и оии 
rюатоје. Треба се с тим nомrир~Иm. Ја ro НМIМЭ-, не 
много л<уци;дниЈМ, о њима пишем. Онолико .луцидно 
КОЛ!ИI<ЈО могу • 

- О Н/Има? Зашто? Аа би их збун;ир <nрЮИЗВОА>
ним за!К!оучцнма које извлачиш из двос.мш:ле~НИХ 
ситуација у које дОIВОдицr Вакса? 

Кахо сам nрестао да га пратим О'11КаД 0М10 се 
уnитам< да ли ја то баш о Њ<ИIМа nишем, не ();1.1'0В(Ј1р&Ш 
нишrа. Он riOipel<IНy иешто у себи. 

- Не! -и с.тиша се пренюштонаставиблаже, 
IИairo без предаха: - О себи ти п.ишеш. Шта те 
ранiИЛО? 

То је уnитао већ меко, сажамшо: 
- Нишrаl - эабрза.м. 
Он се осмех.њу .и ж.мирну лукаво пре 11Ю што IИЗ

rовори аюје nитање: 
- Да ли тн Ва&ХЈ~М не бран.иш нешто? Можда 

некm? Нечију ие:БIИНОСт? 
- Не! - не ~. и ан се трже, отвори очи 

и неста. Али пре тога рече: 
- Ј а саЈМ ти уре~·К. И иж. сам то, нећу Н'Ијед

нюг часа эабора.вшiи да нам је дужиос.т да Ч!ИiТаоца 
узднжемо !НаiМећући му своје ЗЭIК/оучt<.е. 

Глас му је нестаQ као увучеiН у невид<\>I!Ши аопи
раrор. Ода:хнем. 

Али без предаха n~<>МИСАИМ: што ћ<у јеАНЮ~М све 
скресатн Y!P~I<y, то не би •па<: с :масло.м појео. 
А ан то хоће, ко бела ће .лала све то да омаже. Не 
био ја који сам. 

Који ли сам? 
Без одговора. Можда СЗ1М :rючињао да :назирем 

нешrо нов:о. Привлачилю је и платило. 
Учнним хоораке :ка вратима .и =анем. И, да 
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одаmаМ иокушење, ооет се наћем са дозБа~~ШШ уред
ИИ:КIОIМ очи у очи. Разговори ме с њим нис<у В!Uде 
IUiialiJJИNИ. Навикао СЗIМ. 

Али тек што се nојави, већ мах.не РУI<ОМ као да 
се опрашта. Одиста QД,Мах за'11ИЈМ и неста. 

Слабо! - nомислим. 
Ипак ћу га једнюм свег нзгазИ'!1И аргументима 

на :н.ивоrу њеrов.их li!!!ЮИНуација. Није ни он био mn 
ЧО!Века :који воли да признаје своје заб.луде (~<ад не 
rмюра) и (добровю!о!НО) ,1'JOЩ)allh>a ооnсrвене грешке 
и !<ад су очите .. Боо је то човек nосебне врсте фана
тика, ЧО!Век <КОЈИ се, ожењен с револуциЈОМ, у том 
свом с nочетка разумном браку, неочекивано no себе 
и па;ртоrерку, за,ъубио, очајио, ио:крено и верно до 
безУIМ,ъа, што се, у таквим nриликама, редовно завр
шава за~~ неких ~ла:вина КО1111Мар01<.0ј, али 
•так ;щrисmЈН.ОЈ, ж.ивахиоз .иит"-"'ИГенцији. По њему 
би catA дијШ'!ЮСТича:р зла требал.о да буде несимnа
mчан, и горе, непризате,ъ, .иако чнни ПО'!.'ребан и ко
ристан ХЩ>УрШI<И пюсао. - Ти си О!ПОртlунНста! -
рећiи ће му. - IЈюл'DрОIН! • · · 
-А ти iGIIO да то тек IШ!!СИ, на<КО нЗМ!ИШ/оаш (да 

не би био оню што и е можеш не биr.и) ове неке 11Иi!lO· 
ве који стрче н власт не nризнају! - ·демобИЛiНЗаrор
ски опортунизам! - зrромићу·га. Али он ће и зrром
,ъеи да упита: - Је ли, брате, твој Бакс за нас или 
није? Ако јесте, нека уму,кие, престане да гуиЬа и да 
се буоm:. Нек ради само. 

· - То и чини! - заврш.ићу пуца.њем nе~Нала. -
Бо,ъе но ти! 

Муа<а је и била у томе шrо cv та уре
и~есна забринутост за оnште ствари, то њеrово 
маtказерск.о ~ње нев.ииости душа ЧiИТалада, уm
ца.лн на меiНе и за нисам само бацио два рукош«:а 
У кош него сам се .и IILJ)eA љИм, са.ава.м сmарним, 
почшьа:о да ооећам нел:аrодио .и ооиашао дефектн:о 
юю М! сам убећен да је и истиинm ан морао да зна 
за 1\\РЈе реnортаже .и разговоре које сам водио с њим 
у себи. 

- Зашrо :mреmюсmв,ъаш -;- уmпаю сам ј<уЧе, 
~ши га изненада у редщкциЈСI<ОiМ ходнику - да 
Је чи:rалац без смисла за иранију, ;које, не можеш 
да сцориш, има и у мом наmюу? Зашrо му само
В<>!о!НО аужаваш ннтмшенц.ију? Зашто си мv nред 
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н осам треануо врата иза којих nочшье разумеваље? 
Шrо га mхrцењујеш? 

Си.мић ме је погледао с та.кЕ1ИЈМ защ>еnашћељем 
да СЗЈМ схваmо. Није то био уреА;~ШК с глаrом В1\Н 
мене или у мени. Би:о је то ·онај nрЗ!ВМ .• !Wји ~та 
о нама не зна. Onrop у љему правсхм ЈОШ НИЈе ни 
отiЮЧОО. Можда ю њега иеће ни доћи, усnем ли 
саЈМ.О да затв.орiИ:М отворене ДОDМатске М1Ј!К11Эе уред
ника у себи. Та;д биамо, месrо свега к.ошм8!l)IСКОГ шrо 
нас обојi!ЩУ IIAariim и 11ј)ЧМ, и ми можда гледали 1<а 
муцаву неrюмирл.ивоаr Бакоо.ву nрема ономе шrо се 
30100 несрећа као на дИЛему ~ ~е енер
гије која се, изазвана револуциЈОМ, ЈОШ iНИЈе ии I!JIPИ· 
с:пособила .рКГМЈС>БИМа неужу,рбаног ЧО<Век.сЈIВОГ жив
Јоења, пуног још тешких тајни у зача.у;реном буиару 
свог не3НIМЬа себе и же1ое да себе ооветли. Ал.и нер
вирала ме шrо у шпензи~rе'11У уреА;!ШКОВе забрину
тости није билх> само неверице у ефикас!юсr оосгуп
ног оовајања нав.их односа човек - АРУIUТВО .rюм.оћу 
жИВIИХ, ;кm.шлеконих, амбива.лентних :наiЮј)Э., (ту су 
поЧ1ИЊ31Ле ;разлике iИЗМећу нас), 111ИТИ је било неве
рице у HeiВIII'IIPCr ..аса, (а ro је И!СТО шrо и непове
реље у човека, у ЖМ1В101Г), већ се више од свега нала
зила нека nретерана н, премц томе, "'Век упмшена 

њеrова 1оубав за теiWВИЈНе, .како је звао ·аве оно што 
је револуција, ~јућн, уз остале, и мени, донела 
свима !НЗiМа, па и њему. 

Заврnшвш:и пакдваље, целим nутем />Р станице 
1raaraв1oa0 сам да говорим, суnериорно IIШЗИвајућн ту 
ље1Х11Ј1' бригу љубавном подлошћу (израз сам тај 
негде већ чуо? где?). . . 

МисЛ!Ио сам на Мил~, дабоме. Он 11mje љ.убавии 
rrодлац, заправо ВИIIre Је подлац неrоли љ.убавняк. 
Заrо Wf је тако и лако да се задово1ои свачим nrro 
дрЈоНе. - Доста с вицевима! -рече уареЬено уред
ник (m<a, он nочињедасе вреl;а! одл:ично).-Ми се 
:не ос:.ла.њ.ам'О !На маЈН.ГуПе .и ЛЈИјанце .к.оје би ти хтео 
да IЈЈРОТУРИШ iКЗ10 НОО!е щде. 

- Њи с:rрах.оЈМ од nроблема и хумора се ништа 
ие !1ради. Нису сара!;ивали с оку.патором. 

Не, ЈШ<сам га заволео. Ал.и бно Је y;peWfiiШ< руб
рике Слободна репортажа, а ја, с.любодњи реnортер, 
двадесет лет . до тридесет шлајфни месечио, плата 
<ЈОМW!а, плус путим трОIШI<.ОВи, и га.рсољера у В11.'С0:' 
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кој ~~<ућНнедалеаюодбулевара:којијеод ослобоl;ења 
rpomyт мељао име (у близини је, откад ту стаиујем, 
само једна нова зграда дmнута до nетог оnрата и 
остала нед<mршена). 

Тh.чно. Па? Не ЗИДЭ(ју се још куће, али оу зато 
фабрli!Ке око ЛШ»!а л;рошиiрене, и yOI!I!IJ)Гe, ""'Уда no 
земlо!И - фабрике. Је ли то тајна? Њије. Зашто то 
онда не рећн? 

Фабрm<е! Да. У биru, болео ме и мој отварни 
одоюс nрема Симићу. Та • .моја -не1оубав nрема_ љему 
била је и један ИНТИМНЈИ nораз. Машта.о сам, ОКОЈевски 
невин, да ће се nосле револуције ов.и "'У'АИ волети, 
живећи у некој ра.ј.ској симбиози, не једни ,~;руrима 
вуци и јагањци, не - жабе и змије, него ов.и сmша 
браћа, сви м:> I<paja отворени, ов.и ~IIИ, СВ1И срd;но 
защбљеня. А то баш - што мо.гу да не волим, и ro 
ЧОIВека .који ми је nре-таставЈоен, ro ме мучи.ло. 

С1q:>ивао сам с.воју иељубав и горЧIИIИУ - и од 
себе бих их сакрио да могу - јер оу н оне доводиле 
у nитање део остварlо!ИВосm онова. И оне даt.е, од
ложене засад, и оне б.лiиже и ОЗiОВИМ бл.иоке, О'ВШIЛО
ћене већ. Испада АИ да зато - и 1оубав треба још 
крнти. 

Био сам неорећаи. 

Ја? Данас? 

Кqјешта! Насмејем се гледајући кроз ваrонски 
nрозор у ТЮlоЭ. делимичмо обраl;ена. Стрi!l!оења. ~трn
љења! -рекох, и та се реч лоде,ш на слог<mе КОЈИ се 
уКЛIОIПе у ритам КЛIОIПа.рања rочiООВа nреко СIЮјница: 
Стр-<Ilоења-стрnlоењак:тр-<!lоењасr;р-,nлен-ја. 

Но ко ли је ТЗiј Симић чији глас чуЈем 'У себи 
н ВЗ1Н себе ка.кр тамани мој неумешни још разговор 
са COIIcтвeJIIIIJМ илу31Ијама.? 

Али литање је - нису АИ од свега onaOIIIИje илу
зије које не МХ>Щ да пробиј;у 1оуску и не сме.ју да 
заnијучу? У том случаЈу УЧЈIОЖена је ова енергија 
nотребна да би будућности било. 

Но .yтe.rrmм се да, можда, не дОАЗЗИ у nитање 
IШШIТа од свега тога, .већ .нешто стоrо, што и не 
слуmм. 

Толи.ко је већ леnота. И шrа може онда један 
црв? 
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Целу јабуосу! -.хтедох да кажем он, љеговим гла
сом, али не nомислим да НЈНСIИС'11Ирш1. На чаону реч. 
Јер Н!Ије исrнна да шnта црв може жшmма. 

Аживиом:о. 
У том 'У"'Решем још нешто: ја сам т.о iН~У ·да· се 

обј!Шiе реnортаже о Баксу из обзи!?"' lltjieмa својим 
раТ!НЈ!ЈМ, npeдpaТOIJII!М "' oa.дaiiiНm1М ЈОШ вероваљима 
у IIIIOII'yћнoor иЗИIВНе opehe без залаака, среће на.ли1( 
на вечну .ьуб!ШI ·11Рајно за.ьуб.ьених. 

Најчудн.ије - ост81Нем мнр81Н. Као да сам знао 
U дЈ>У1ГО. 

Тепшrоће? Нем<Щ'ће Teiiii<iOћe? 

II ДЕО 

РЕПОРТАЖА 

11 Оскар Давичо - IX 



РАДНИ НАСЛОВ (ЉУБАВНА ПОДЛОСТ) 

I 

Пуrавао оам МIIOI'o. На ради.л.иш:mма само поне
кад сусреrаю IЬуде који оу !Подизаля .оне МОСТО!Ве 
које су C8IМiil: недавно јоШ рупnњли; у фабрике оа.м 
одлазио, IНа :н.њве. Гагу сам оставио НШIIК у iИJRТEIPIIII'I': 
хода !ИIОУ"ИШе балерИII'Сl<И &ихка, еласmчна, онажиа, 
савитмmа. Боље ће јој биm: таЈМо но самој. Сви су 
ЉУ-'!И I!резаiПIОСЛеiНИ, ла ИШ\IК су Милета :И Милош 
мање<вШПе стално у Б:аграду, не би било зrОД!Ю да 
их, ЭЗЈУЗете, !11рОО!ПерећуЈем ј.ош једном преiЮбрОј
ном бригом. Утолико npe што се Милошу . џтила 
жена, за коју је чуо да је !Поmнула. Дош:м;.;м;у и ћ~ 
IОИЦV од :пеr ro~. Зато у поче'11Ку i!!Исам :мЈНDI'О I1IJ» 
бацивао себи шrо .11е стижем да чешће обиЬем Гаrу; 
чак :мiИ је бивало .цријаТi!Ю кад би ми тамю :в,ратар 
рекао: • У шкал.и је« или: •Изишла•. СЮтавио. бих 
јој пакеmћ с иenrro кекса, чоколаде, nюмора.нџи .11 
ЖУIРНО ОiдЛаЗио. Боље је. Мала је још. Ни кад ~ је 
је..", е аечери срео на корзоу, сем јЗЈКОr .у дара иэне
наЬења којИ оа.м оое'111Ю, НИС${ :ништа ОАРе15ено по
МII'СЛМЮ, обузеr већ својом IНедовршеном амебиом део
бом на rpeпoprrepa. и уреА:НИка, чији .разговори i!rniCIY 
nрестајали у МеiНIИ не само кад бих био сАм, неrо 
и ка:д бих ое нашаю у дJJIYIUТВIY. Нешто би се истеrло 
у МеiНIИ, ван ·мене би се ове укочило, и ја бих им 
одје,д~~ЮМ зачуо rлаоои -који би IНЗIСтав.иАИ тачно 
тамо rде су били прекинуЛIН IСI!ЩрОВање, а ја бих тад, 
nратећи nаж/онво њихова речкања пуна и за мене 
самюr изненаћујућих обрта, постајаю мање эа11ШМ1о>ИВ 
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за Щ>УШТВО, iИ, делимично одсутаiН, вероватно - ~ 
шији посматрач и yчeolliИIК 1Ю што сам и.нэ.че био. 

То ми се, дабО\м.е, није чercro де:ша.валю, али и то
лико бию је д=мю да ме .гони да :избегавам :н,Q1ВЭ. 
друштэа. Стари ау ме приЈI>Тем.t примали таооюг 
каiОаЈВ сзм одувек, ЧИIННЛО им се, био, волели ме 
и :811ЮУ ми !НИШГа замералм. ЧаЈК и кад бих, эа<узет 
нечујiИiИМ дијалогом, <ућутао на дуже, нарочито кад 
сам се хватао да навијам ИСТОВ!р6Меi!Ю за rрепортера 
и за ~· Је,~~ИИО сгрзшно - одл~у н.исам умео 
да д'OIIIecetМ ии nосле годину, 111:И после две годняе 

дана. 

ILpa!ВO из ауrобуса авратњм у ОтоореiН'У још i!ЮМИ
сИОНЈу радњу да кушш неку ои:пн.ицу Гаги .. Наћем 
тог "'У·Та ЭГОА~Ие коtраЛе. Тек кад СЗ1М их, ЗЗЈе.д,нО с 
кутијом бомбк>на, осrавию вратару, сетим се да јој 
је ро!5ендЗIН за четири дана и би ми криво што оам 
OOжry.pt!IO. Нека, 1110Тр3!ЖИћ<у је и сут.ра. На >Юутом 
реда!КЦiИјСКЈОМ столу МiилеТИЈНЭ. цедумща. Гле! эачу
ДИЈМ се. - И данас субота. •Биће, и доктор•. Да, 
и др Мутавџић је понекад долазоо Драгићу. 

Св:раmм после <1i0Н'01В0 у Дом - npo!D\AO је вре
IМе посета. НисаЈМ ИН!аисmрао. Би111о је још равР, 
nогледам ове важн.цје !Излоге - њишта нtово. Свеrа 
сам пе11Наестах дана б оо на nуту. Ућем, иако се 
ближил.о "'Ре."е вечери, у П paz на руча!!<. Одмр!ьЭ.
IВИМ своје х.ла(АЈНО телеће са ммшФм ~ и 
изићем. 

А И прооrли пут кад саЈМ се пред u:rодне Bpall1ИD -
отишла .. •Пре пет мин11{rа!« рече зратар. 

Увек 1шtо. И !КаО увек, и тад сам ос:rавио пакет. 
Пут ме иазеде у Лоiмиму. . · 

Облачно вече стис:кало је и 1Ј'{ rулнцу, хоју саЈМ 
са својом четом ослобаћао, у Груд,ву нечег Ј<ЛаДНОГ, 
СВЗI!<ОДНевнюr и беэима;що обиЧНОIГ. 

Недоумица у коју ме је бацоо Ба.I<ЈС :није n1р0шла, 
али ж.ивот је сваiЮг јутра тражио да се пошrено 
извештi>Ј>а о ооемrу юугом, ОбјекТiИБI!Ю би11Нијем. 

Не моту рећи да нисам би'о эа.довољан. Иэвешта
вао •саiМ, уредник ми је штампао реrюртаже, постајао 
сам ове .rrоэнатији, стицао име доброг, с.олидиОIГ но
винара. Жmюr ми је наnоран био, али ·као ою nун 
и НI!!!<!Рцан задацима, радом, друшmен!ИIМ и другим 

вадужен.има. 
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сем nосла и задатака, nостојале оу и обаi.Веэе. 
у њих сам убрајаю и ноћне оуботње састаЈН:Ке с при
ЈатеЈЬIИIМа. Обично у кафани Муф 1ИА1И - све чешће 
- :код Дparnlia. У zapcuju, какю смо ГОlВОрИIЛИ мећу 
соООм. 

Обавезе? 
Кол.и.ко са1М пута nримећивао да већ од четзрт.ка 

nочињем да 3(\рэавам авоdе репортераке ПОСЛIОIВе и да 
у nетак већ престајем да бавам ра.доэнао на жи:ве 
људе и огварне догаћај!>. У оуботу бнх, по повратку 
с терена, эш:нцао на >Юутом редаiКIIијском сrол.у цеду
мщу с очаЈНIИIМ (ЧIШШNО ми се): »ЈаЈВН се Драгићу• 
или с: »Чекам те код Муфа« или »Бићемо мд до
.маћщiна«. Дома.ћии - то је Драгић. 

И да сам хтео, н.е бнх се !МОгао :извући из тог 
свог крвавог начина о~арања са неэаб<>рQВљеннма. 

Само, да ли сам хтео? HeocnQIPiiiO, било је mри
влачн0С11И у нашим седељкама, у VКУ'ОУ тајне 'I<Рји .су 
оставЈЬале, у на~ на юоји сам <nреm!ОС.Т>IВЈЬаО да 
се говори о де&ОЈiКЗIМа као !]Ј!Обовњма, камењу и оп
~~· »Крвав једа111 оп има да доће. Први безец!~ Било 
Је ЈОШ увек неИЖНЈВљеиОIГ, дечаЧIG< ЈОВаАИ!Оаi!ЈОГ, али 
и ВеАЈРОг. Понекад бих се y.mrrao: »3azuro их бл.атим ?• 
Пре но w:ro бих ОДГОВIОрио, заборављао сам ПIИТаrње. 
Но било Је у <:"ему томе нечег тајаиствеi!ЮГ, јер эа
бра:њеноr. То Јест ... Нико \МИ није НIИIIITa сл.нчно 
бpalii!IЮ. Али ни ДОGВОЛ>аВао. О rоме се >:JI]?OCTO Н!Ије 
ГОЕIО!рИЛО. Пред ApryriИIМa смо ћуrали. Али били омо 
У а;6и rордн што омо једшш који се суботом увече 
РдЭЈ'{ блуду. Та ;реч нам је ИМIIонова!Аа .. ДаваЛа је 
ВШIЈаа< овбИЈЬ:нооти осећа.н;у себе. Ilлryc оно мало пиliа 
и П'Н1П11<аЊ3 'У мраку. 

Г АаЈВIНН Набав!ьЭ.Ч увек 'НЈОВЮ< 'ОIЮВа каме!iЧЈНћа 
и 11_РОбова био је Драгић. Аомаћин. ~о га mпалн 
<YI1I<Y д М<у толике везе. Ни каю то да оу СБе те девqј.ке 
увек :тако i!tpo11КO спремне яа СБе нЗ!Ше tnipQ'X.тeвe, 
а саме - без захтева. Било их је ~МАЗф,ИХ некад врло 
ЗI'О\дШIХ. Мало б!ЮМО јели, IIИAIИ, шесаАи 'УЗ рџ,и.о 
или грамофон, .ьубнлн се и - ја бих oy;q>a.дaat отnу
товао. Ид<уће недеље, месеца ИЛ1И чак и i!JIOCAe два 
месеца, ов.ра1ГИО бнх на те пуt<алуа састан10е и не могу 
рећи да ми то сад ако и II<Иje увек изгледало црете
рано ЭЗШ<МЈЬИIВО, он.о ШЈак убијало В~Реме н ;11011екле 
раэ.таыmало. 
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Ка!<iо и не би! Со3аа<ЈИ nут бих nримmио nонешrо 
нооо. Од rушrоr,ъених и неоnретних младића с nочетка, 
,ъу,АIИ невичних разговору с деЈЮјка!Ма, постаја.ли амо 
све лежернији и безбрижiНIИји. Сваюи nут бЈЮМо аве 
дегаж;ираније брб,ъали и са аве више лахrоће и щ= 
mrnocти nрелазили с речи иа дела. 

Кажем .ми, ИЈ. се не бих издвојио, као што се 
и нисам издвајао. Ба;р не док ошсам чуо ИЈ. је једаи 
наш nознаник, «~С>ји је Д<>Шао некол.ико nута код Дра
гића, иак,ъучен збоr рзэ&рата: И још неки тамо из 
Дирекције за неметале. ;м,и,с:л,им •. Њих НВl001М знао, 
али згрчио сам се, nремро од 1П<Ј1Мi111С,Л1И ИЈ. и ми ... 
да и нас може ИЈ. закачи тзв. штафета. · 

Дошао је ЧЗЈС ИЈ. кажем ове што ЗНЗiМ. Нећу да 
будем :никоме бо,ъи но што јеюаЈМ. Дотле је аве iИШЛО 
IIeкlbl<!O. У r лавном Kai<iO треба. fLисам nОМИШh>ао ИЈ. ~е 
то :недостој!Ю, да :нас пр,ъа или доводИ у проm.вречЈе 
с ОIНIИМ што желимо и сањаЈМо. Ал:и ја саЈМ и.мао више 
nримu<е но моји другови ИЈ. БИ.<1ЈИМ живот који је на 
успону поотајаю све тежи и суров.Ији. Зем,ъа је дах
тма од на.презања да се извуче из .рушевина и зао
стаА>ОСТИ, ;;ри11Исци су бивали све теж.и, границе аве 
нЗ~~«>QТРЕШШеиије. Уз то,. nобед'Јlичко nија.ш:тво, као и 
111011реба да се даде СЗIМОМ себи је,АIИО велико маrкар 
и юратк.отрајно с.вакосубогље вољно (за све године 
зебњи без одушка, гомше м~а, МШiавања и борачке 
аокезе ЧЈИ.ји се »;мемекrо мори« не изговара уюнЮrt:а, 
неrо ранама, крвл,у и смрћ.у без реnризе) били су 
nри крају, али је ·Већ све то, па и штафета, nозивало 
на поновно уозби~оаВаЊе. То значи на а:кцију. 

1\јЈоји оубогаrри ау остајали, ч:инил.о .ми се; глуви 
и слеm :на тај зов, 1!10111ЗШаЈУћи се све више као Л>rуАИ 
на белом хлебу part<JИje, вина и девојака. Тачио, ја 
своје ,щ>УГОВе нисам вићао преко недеЛ>е, на раду. Па 
иnак, nочињао сам (ynipкoc свој(\ј же,ъи да не на
глим у осудама) да се с.ве више лнб1щ њmrове беэ
брижЈносm у rраскораку са све озбиышјим животом. 
Коначно, и они су одговорна. Борим< оу се за овај 
живот и нема извлачења чак НiН nогибијом и нема 
забу;ша;вања аад ка:д је 11Ребало још иеirоАЈИ!КО година 
nодметати лећа, nотерати, дава11н пример; . 

Ал:и они - врло важњо, баш ме брига, нема везе! 
IЋиЛiн оу суботом увече и, сасвим там-ТЗ>М и nри

ПИ11!И, блудничили. СЭЈми су ми се хвм.или да су и 
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nреко _llеде,ъе .долазили до.маllину на ПЗЈрТИЈе удвоје 
';' девоЈiКIОМ :К.ОЈУ би исrрзариЛiИ у суботу, док сам се 
за пе.као иа сунцу ИЛiИ с;мрзавао иа •I<ЈОШаваtМа. 

Да ли сам И1М завидео? Можда је аве то нека реч 
<>nравдЭЈња мене преда мном за завист? Али у возу, 
~Iедељом или nонедељком~ ~путем за вюво ра.дилИIЦТе, 
Ја СЭЈМ почињао ИЈ. заnисујем у нотес утиске са субот
љих оосела. И како аам биО убећен да сам стекао 
наБИI<IУ. да. бу.дем прецизан и поштен у одражавању 
д~аћаЈа, Ја сам, nоред IIfГOCOБa, имена и изгледа де
ВОЈака, тока забав!', ~ашања СВЭЈКоr од нас, поцрта
вао и прогресе КОЈе Је сваки учинио од nоследљег са
станюа, па тако, Посре,АIИо, утврћиваю све већи .раско
рак љихових личних раОIЮЛожеља и објективних 
п011реба. Резултати су и спадали ТОЛШ<К> ·I!ЮQ)аЭН!i< iro 
њих да сам се питао не претерујем ли и iК.Oilfaчнo 
- чему све то? Зар ми је nотребно ~ање ш~ 
сам nреживео рат, или алиби ЊНXIOI!Or бА>уда за то 
nrro нисам одушев,ъен 24 сата иа ДЭЈН? Али, опет, 
КЭЈко не ставити у сумњу вредност своје способности 
репродуковања arnapи кад "'Y..IЏI (који оу, :mкући :го
лиt~о пута, давали доказе ОВОЈ е DДЭЈНОСТИ), снимљени 
.МОЈИМ чу лима. и репортерским ПОС'11\'[1ЦЊМа, :испадају 
у тако вели:к.оЈ мери декОМЈiЮН!ОIВаЊИ и демобИЛiИсаии> 
Осећао сам да се одвајЗIМ од њих, '!Л'И npai&ИO сам d, 
и да,ъе као да тога НЈИСЭЈМ свестан. Није ли ми више 
било важно да эадржи.м љихово повереље и nряја
ТеЛ>СТво? Или ми се ЧИВ1ИА!0 од свега битније само 
сазнаље о 0В01М мом nocтymroм rуда,ъаваљу од љих? 

Још нешто: морЗIМ nризнати да би у часу кад бих 
то пам.и.сл:ио, увек, а.NИ iУВек нЗЈСТајзР tМЈрак као пад 
оне завесе од ~ на гребен Црног врха .после нај
дуже бИТIКе у КОЈОЈ саЈМ _учествовао, битке тахо у не
складу с нашИ!М уобичајеиим маневрима. 

Никад ~е се !НИје тицало зашто сведочим. Знао 
сам. Ал:и таЈ мрак, та зааеса, та раанюдущност !ИМали 
су за nоследицу, неочеооив:а:н>у последИцу, још oreшi-o 
сем су.мње у исnра.вЈЮОГ мог ове.орчења и о црија
те,ъима. Сум~ је та била nовршна, 11Рf1Нутна, эабо
равмю сам Је .У ис1101М часу кад би се забрииуrо 
trocr~:""'· али Јавила се nрви nут једо<ог nоподНева 
У .МОЈОЈ гщрсољери, кад саЈМ, сваћајући се.с уреД!ШП(.ом, 
СЩ>емао себе за прво пуговање у унуграшњост још 
инфяцираиу прогањањем банди. Или још раније мож-
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да, кад сам, лежећlи на орчи, чекао под пушком стра
жара који је забораiВИО одзив ~ на:и15е разю~к. 
У р~щ. али зашто? зашто баш тако ~ oдpeal'YJebl 
на поореду? зашто? 

Il 

ТАТА 

Свако вече све оnрем.и1М и уреАИМ као да ћу 
сутра на пут. Не сањаЈМ НI!Ш1Та одре150i!Ю - све као 
нехе руж.ичщле боје што трепере и тихо дншу. Ја 
знам ~ сам ја то .А;Нфуэно АРХтање што се .протеже 
иэмећу беЛIИIНе чаршава у ащ све до jy:rpa. Оно је 
врАР чисrо, врло весело, врло авеже, иmк.о nочиње 
с nријатt!!:ИМ уэбу15ењем, м.ком луnњавом срца, стра.
хом да :не закааннм. Не 1!1iр(>Тежем се, устајем штро, 
иагушира;м се Ј<Л~~ДЖЈ~М водом, оперем oanytlliOIМ· Осе
ћам n<>1.1ребу за чистоћом, уре.А;Ношћу. Одмах сnремим 
собу, оче:ш:.ъам кооу, обучена, опремна c.вaaror часа 

~ !ИЗ'Нћем не:к.уд, ~ ту до чекам иeoror. МоЈи су односи 
с "'У'А"'Ма јаон:н и одре15ени. Јьубаэна сам са CВIIIМ!l, 
прт::на - нн с КИЈМ. Пазим како ходам, rл~ју ме. 
Зато не трЧiИ!М .ии:к.ад mnue, не nружам нюrе. Волела 
бих ~ iИЈМЭЈМ ·циnеле с високим nотпетнцама и уаку 

сукњу. Не знам. Het;,y о томе ~ мисмш. 
Не кажем да не!Јч о томе ~ l\\iИС.Ш.М. Падне ми 

та ·МЈИ.СЗО на памет и проће. Не мислим ни на пrra. 
Не З1Н3iМ тачно шта ми је, не знам тачно шта желим. 

МиСЛЈИ на:ићу, o;w, не ортавА>ајiУ траrа. Очекујем ипак 
да се нешто доГО\АiИ. То је рааnоложење ЭI'<Ј\4ј!Ю за 
учење, за седење nред оrледалом, за .ма шrа шrо 

3aii'OUlh>yje руке, очи, см:исли. а 11!Ије оно .nраво н све
чано што с:вакоr тренутка може да наи15е и :их:nуни. 

ААм и то је самю мисао која 1Н!Ш<ће као талас 
и :арати се остављЭЈј;ући ме nријатно иЭЈПе'!1У и неан

rажова:ну. Учим. Врло сам добар 15ак. 
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ВУК 

Из редЭЈКЦИје ИЗIИ15ем журио. Цео дан прошао 
ми је у слабуњавом неком раду. Остао сам ужааю 
уЗ~Ие~!.Ш<рен. 

Тог истог nролетљег дa:ria, no подне,. седео сам 
у својој редаКЦијској соби и куцао још јеДНDIМ неку 
penoprraжy кад крајем """- уrледам, место Араrића, 
Фи.л.иnа. који је стигао читЗЈВ сат раније 1Н10 nrro м.и 
је ~ћ телефони.рао ~ ће доћи ~ разrощамо 
о њеrоооюм предлогу да заједнички 111аnра:аимо један 
филм. Ушао је бучио и т,рапаво, али видећи ме у 
nOCNy, не хтеде ""а ми смета, на прстима A,OI5e до 
стола и, иж се паркет још ар.дRТО јежио уrn.бајући 
се rroд њеrовом теЖЈИНОIМ; пљесну ме оо рамену, npy· 
жи .rnpeoro ме:не длакЗЈВ"f ручерду, преће тром:и:м пр
стима преко полећ!шiе неК;ОIЛИКО књиrа на П!ОtМIЦИ, 
очиrо 1Не38.1НИМ.!DИВИХ сада за њега, :и, уздахн;увши, 

извуче ,ружичасту фаЈСЦИКулу. 
- Пусти то! - једВа изустим. 
Преюшrем Р""'· .А;Нr>rем rлаву: било је ,&р:ЦrКа~Н -

nycnro •је. 
- О Че!.t!У се раtдИ? - yrnrrarм ra зато врло по

словно. Али он тек nосле уво~ о општем и Кј()јечем, 
ШIIГЛО врло је.А;Ностава:н и незбуњен, уnита кОIМе ли 
ја то .оставА>аМ кљчч ~ rа]Х10Њере !!<ад н:ик:ам у 
Беоrраду. 

<lадрЈО1111IМ СЭЈВ. Ta.ro, да.кле! СЛЈу.mо сам! Поми
смш ЛIИ.Кујући: Слутио! н рек.нем: 

- Не ·МОже код мене. Зидови CiY ТЭЈНКИ, С~Уседи 
- ~· Двојица имајrу жене tкоје iiiOOI!fa:jy 
ТВIОЈУ жену. 

ГО!ВР!РIИО сам одбојоо и, ваљ~ зато што му ~НИСам 
дао кључ ~ raproњepe, ја му nружим ружичащ 
фасц:иооулу с Tei<.CII'OimМa о Баксу, OII<Y .коју је nyc:rno 
био на mo !!<ад сам 1МЈУ рекао ~ је остави. Ка.о ~ сам 
хтео ~ се нскутпим нудећи му сам сада авоr Бакса. 

-Шта је то?- уnита :кријући огорчење рав:но
дупшrошћу. - Ах, оно nrro ми ниrои :мамтре дао? 
Нешто ЭЈУТеН11Ичио? 

- Неке реn:ор.таже. Нисам их објавию. 
-Одбили? 
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- ;џ.. Али ја dм. 
- Знам. ЦеiНЗОр у теби. Прнчао он М1i већ нешrо. 
- Нешrо мам>. Прочитај. Хтео бих м nродиоку· 

тујеМо. Амп. ти и ја само. РазУ!Меш? Можеш ли до 
сутра? ... 

- Не. НШ<З!КО. Али моrао бих до nрекосутра. 
Пpei<10CY"q)a увече. Важи? - упита о..wшевљено. -
Та1<10 је. Око осам код Муфа. - То значи - iНЗВ&АН 
нотес с кал~ - I!ЮНедељак у двадесет сати. 
Тачно. . . 

- Оnростн, мол:им те, за КЈоiУЧ. Незгодно ми ~е 
то сад: :к,ућ'НИ савет н тако даље. Не. љути се. 

- Немој да он дете! - насмеја се одушев.л,еi!Ю. 
- Њма.м ја где м д~, нем10ј да мi!IСЛIИШ. Само.·· 
Жена ми нешто сумња, а онда ... 

3З1МИСN11 се :кратко н настави: 
- Изглем м је Јанко већ д0130,4/Ио .ту маы; код 

Драmћа. А можда и Андреја. Сх.ваташ? 

- 3иа1М ли је? 
- Не! - одсече ~но и nоглем ме неоигурiНО. 

- Хоћеш ЛЈИ вечерас Драгићу? 
- Xoruy, али каюније. Док аmратим жену на 

СТЭБ!ИЦу. 

Поглем онда у роое фаюцш<.улу. 
- ДЗiК.Ае, реrюр!Гаже. У оmари, мене би rоле чи· 

њењице више змшма.ле. 

- Па ја сам их аЈУГенmчно <r:qJe.нeo. Његове речи. 

- Чињенице нису од рј'ЧИI - узда:ХIНУ t<peru<o. -
Зато их та1<10 тешко н n:реноонмо. 

- Да не оумња!Ш можда у могућност да их из· 
разИ!МiО? · 

- Будало! - О<Э.омеши се. - Да их iНЗВЗМIМО, 11Ј!е· 
бало би их са свих стрЭЈНа истовре.\fено <JII]I(JQЛ!RТИ 
и oтemym за врат. Као омчом. А !МИ им 1ИЗ јед!ЮГ 
угмtћа са.\Ю !I1рИАаЗИЈМО. Једном речју - репор<rерИ· 
шемо. То је све што уме<м.о. . 

Не реюнем НЈШ111Га. Ништа више не упитам. д!Ж· 
та;о сам. Али Ч!И.М ·ИЭIИће, iПО!<ајем се што сам му дао 
да nрочита OlНiO што га очито mje могло више да 
зашnма на исти начњн -као и мене. 

Погледам ,>Jia carr. Драrnћ је обиЧНЈО таЧЭЈН. Шта 
~и ће ми рећн nрекосутра? 
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IV 

П1ШНем се за јеДЭЈН, na за Аруги и эа све оотш.е 
џеiЮВе, наћем ј~ rrrребијену, полуnразну цигарету, 
не 111 новац. Сет..м се м СЗЈМ за .последље nщре куnио 
Гаги неке поКАоне. Су1'ра јој роћеНДЭЈН. М се за то 
време уnаЛЈИ nрво, У ЗЗ1I1111М, Ф на юрају, онм су с:ва 
11'111 слюва блес:њула два секунда касније заједно (!1<0-
лиоо је требало невидљивом оан:оащу да их оориче 
01 зааеже у букет не.<Ј<НQКе речи, блесаве, омешн:е, 
бесмислене). И ооет М к.аю Муфљуэн. У ·као Унћа· 
роШiН, Ф као Фаћкалице. И опет зајеАНО цею букет 
Ман;гупа, Убица и Фу.к.аи. 

Драrnћ ће рећн: - Неуоотреб.А>G!ВО. Од Баrоса се 
не може наrrrравити филм. 

- Дркле ћу м чеt<а.м - јави се шофер nрОIВИ· 
ривШiН кроз слуштен npooqp прастарог ооела као 

юорњача кад на.IЮЛа iНЗИће гла;вом Gl3 PI<NOПR. 
- Имаш ли курблу?- уnитам Јанковим ШТОСIОIМ. 

Преагане.м да т.ражим навац по џе:п;овима, наћем ипак 
KOAiЊIOO је .требало. Али 01Н de одје,II!ЮМ стајаю иза 
мене. 

-Ти?- изненадим се прво у себи (као и увек 
још), али Јан1<10 ме загрли: 

- Интече мој беДНG!I 
Ја .щщрвеннм н :и10nлаmм шофера гледајући га 

иоrюд юка ка.:ко буљи у реч од оијалица. 
- Шта му је то Муф?- упита :као да је странац. 

Не МIИедећи ~: - Скраћеница? 
Нагаи;нск;и је као некад ·клатно глаа.у на виоо:к,ам 

враmу. Није 01Н само, и ја СЗЈМ са.д, !КаО м то Ч111ННМ 
први nут "1 животу, гледао нерВОЗ!ЮЉI\>бичаста слова 
аiад вел.июи;м UЈЈРIОЭОiрима тог реi01101ра>н:·даж:.иi!П'6ара 
01 у фа!са.ду адаnтиране napтepyure :на брЭIИ:i<у сази· 
дане давно, да IЈIОСлуж:и као сарачка радИоиица неком 
!ВОј!ЮМ лиферанrу нОIЮД Булевара, иа оола пута од 
Лиоот. АР Кафиле.рије; али 0111 се чудио tи ill:И.Тao као 
да је требало ја м поглемм у сЛОtва што чине ту 
реч, да бнх схватио м је 01Н 01е разуме. 

- Госпоће су .то IЮСИАе зими! - реi<Нем. - Од 
оорзна. 

УТ?"' ЗЗЈИЈСТа 111 угледам, али Јанювим као оком, 
Пiе ОВIОЈИМ очима, на левом <tуку ћирнлског ефа што 
се утом угаси, ~ с муфQМ оствареним у баршу>m· 
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стом 11Щ6;ри.ном i!<.РЗНУ с аnл;и,кација:ма од лаж.нос хер
М!МiИIНа. То је Tei!<.Aa !ИЗ оrедаiВЊО !DрОЧ!ПаRОГ r лувоz 
доба изашла из i!<.ука тог слова пrro се оnет упалило, 
пошла преко НЈИСКИХ :кровова сnушrених руку, др
жећи ноишалантно свој му ф на трбуху .. А.ли пожури 
ЧИlМ стуnи на отазу што је водила ю Ј<.ШЗ~, 
одакле су доrшрал:и rлаоови златне мл.адежи и Гаiр,.ЩЈ· 
ских оф!Ицира. Иако се к,ретала мраЧНОIМ ивицом 
млечне путање, Тек.л.а је .осеmла :да је, nооле пол~ 
века заборава, iИС1ЮIЈШја ~ упер!ИЛа на њу СВDЈ 
крm:ички nоглед и хитро Је nодигла ~_>УКе с ;мУФа на 
гру,.щ, уситиила ·KOpai!<. и истакла наЈА>УIП?<Ј~ осмех 
на О!Юје и:оиа.ко nриро,.що црвене усне, КОЈе Је МХГ!'е 
уједа:ла iМiИСЛећи да· је II!ИКО не гледа. Ни ИсгориЈа. 
Ни Јахко са МНЈОМ. Но утом 1е преооэиам. Откуд и ту? 
ВШ<ЈИем: Гаго! Али не nустИЈМ ГМIС. Знао сам да ми се 
то ~ ~о. 

- Не бој се! - IJ:OAQМeJ<IRY се Јаю<.о. - Јунфе,р
чино! 

I'lylpнeм врата и с1lУl\И]М с оштррг ваздуха .nод 
за,<\јИЈМ!оено звооrо ом;ра.да 1И буке (nриметим ка11<.0 Јан
ко lНИ у самозаштитн не заmори је,.щно око, nа иако 
сам 11р<ШНУО, решнм да г ледЗiМ без 11реm-ања у оно 
што јесте). (Али и ја МЈОГу увек <ЈIИо што хоћу, не 
бојим се стварног, не бежим.) Кроз пом~е гла
сове циrаноке песме, оркестра, келн~а i!ЩЈIИ су изви
~н наруџбине nред -шанком и ГОСТИЈУ nrrp су се, 
прнmюиути а:лкохо.uюм паром, урлајући иСIЮведа:ли, 
одјеюну ошта.р эвиждук: »Фиуфифакфа.к!« 

- Ф!илнп! - на.омеши се Ја.н.к.о, iУЈСВЗ.ТИ ме Рдлуч
њије под руху и поведе к дну дугу.ьасrе просторије, 
где је, за отолом trotjи му је далазио до пупка, тре
бало •IIO юговору да седи Драгић а не Фнлнп, готово 
цеАЈИМ 011Р01МИИМ телом над ~h>а.ВiИМ IФЦ'!(а.С'ГШ< чар
ша:вом. 

Још одбојни према м:ирису роi!Ш1ИЫ1, лука, зно
ј""" и дува!ИСЮОIГ дима што се у Dра.ьаrма шютан вукао 
над :rrocaJМa и ћедЗ!Ма, ми амо се спреmно ;п,ровлачили 
IИЗМећу сrол:ова са по шест и сеДЗiМ сrолица набије
них у круг, где би нормално требало да су четири, 
и ја аутоматски региструјем: •Још увек триnут више 
мушка.раца но жена. А и те ту - све сlм го.лм ;юамен 
и ш.ьемаре; р=о =ји брачњи пар нл:и цура с ла
фом. Па што? Т:о и јесте нека.I<ав јефтњи I<аiМе!ИIС>ЛОМ«. 
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Пита.о .:;".. се :иЈсrовремеио: »Одакле nape том овету?« 
Сем занатЛЈИја, има ли ту и који I<!Валификоваии !Рад· 
ник? Или је то ове сам голи лоnов, :ro јест јунак бу
дућ!их суЬења ·юрадlоИВЦима бЗi1<18р1Н~ Ж!Иде, оловиих 
плоча и остале '11аlр0дне ИМОiВИИе К.ОЈУ ту, у друшrву 
ф.л,УIИд!РН, опнока.ва украдени ра..11НИЧКИ ЗЈЮј у очеки· 
<Вању су да iИ6МIIIЈИОВИе су11рашњице ... 

Али Ф!илип је днrао главу и DDЖypiИ нас нечим 
што """"""" I<ЗЈО АИМ прекю главе .ьудн :који оу се, 
tусто нацртани ако Orot\Oвa, гњечили рамеНЈИМа ·и 

л уm<ЭЈЛН челњма кад би их СВIIНУЛН, не да КО!Н.СПИ· 
ришу, '!!его да акрате за <nОловину пут ВИА>ушке с на· 

бодеиим ћев~а од тањнра до '01\ВОр€1111Их уста. 
Окренем се. Било је и nупю мушкараца који су сrа
јаЛЈИ :крај ОИiВОГ .лмме<НЈОХ бара, где су, у позама ·IФПИ· 
раа!iИIМ из вест~. аЛЈИ у неСDрпышије бриткој и 
у исrо време ра..що аnоријој и ;распојасањи:јој ;рецен
зији нашег човека, којн се још увек спретније одмwра 
неголи IIDТO вешто ради, иаnијали ко зна коју дуплу 
"'Y'f':J мотрећ!и кад ће се ИСПјЈВЗЊИ'11И које место за 
столом. Но било iИХ је и OIКiO подијума с даа ћема· 
нета (Фаитота је .на другој iВИОЛИШi), прашња.в:и.м 
ба.оом, ЦИЈМбалом и пеmаестогодишњом Цајком, по
знатом, како ће Филип рећи одмах :rюсле руковаља, 
Х1i01д надимком •IGашеилкерн«. 

Он ~нам и н:ЗiЩ1Ни чаше, што ме прво изненади. 
Јањко се ·изmши: •да оо~ем руке, то jecr - сад 
ћу ја«, и ,.щже се од стола. ФИАИП .nуцкетну .tlрСТИ· 
ма :црема шврћ!и. · 

- Клив!ац, 1И1МВШ ли qpaauщe? 
Сад омр сви, м:ога.о би да .ми :каже шrа мисли 

о. реrюртажа;ма. Јео је аблапqрно. Сметала .ми је tra 
за њеrов положај неуобичајеиа глад. 

Мали је већ craja:o код суседног сrола, за ко~им 
је седело пет мушкараца. Нешто им је река:о шапа· 
там, и сва оу nеторица у једа!И мах IIОI'Ледала према 
вра11ИМа, где. су чекале (баш чекале) .А1Ве девојке. 
Једна рнћа, офарбана, iИ је..ща врло .млада. 

Мушкарци су се ·амејали угла.с. 

-Бежи, клињо! Два оома за каЈМеи? Си блесав? 

- Њуф~! - чуо сам како је маА1И рекао. Да лн 
је iИ!М1Ю десет година? 

- Шта ти је, млади ауторе? - упита ме Филип, 
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који је ШIJPiiiO нас.та:вљао м једе osoj епиzрам. 
Као да ти ИЈШАО да изба.штраш цео аве:r, а не м 
чујеш .к.ом.плњмеите. 

Трmем се. . . 
НаЈПравим iНЈ81ј,рЭ1В!Ю\41ушније лице. Ох:к.уд и он м 

зна? Ја оам pyкormc дао Драа-ићу, не њемуl 
Не. И њему са1М га дао. 
- Онај КАiНО!ац ••. 
Фимш се од~евљено нас.меја као некад, али 

с nослоаиюм рааиюдуппrошћу, 1<10ја пре ни:је била 
њеrова, објаоии: 

- Сад се же~ЮКВМа ЈШШе исплати мах.ро од осам 
ГОДИIНа. 

- Није то! - реюнем, не IПИ.Тајући се више м ли 
он то о.А!УrовАаЧИ да [U!Же шта М1ЮАИ о :мојим бак· 
сија;.џша м би мучио »МАЗДОТ аутора«, али 1<1р111В0 
ми је било што он мtоже м егзистенције овега тога 
старог (мак:ро \И ·ка:мењарке) прими без nротеста и 
згража:вања. . 

- Зар то 1М0рЭ. још увек? Неорећа своје м тера 
и даље? 

- Си mrлe!· - змрепасти се Филиn, али nрво 
c:aжssahe 1И nрогута: - Шта би ти хтео, да се 'i'<llilie 
преконоћ шоња:воот фрајера којима мораш м сер
вираш '11ребу на :ган;ај;ру као менЈИ Власта овај еnи· 
грам с два бела -бубрега? Или м nреконоћ нестану 
девојчићи nrro IСЭ.ња.ЈУ у nодби:оокоnс:к.иiм тишин.а.ма 
о ~ декш,теима, ЖВЗLКаМа, J)>erOipiН Пеку, 
.шмуз~~~Нама, лебу без IМО'ШКе, али раширених носу? 
Јок, бре. 

- Није то! - :nрiом;уца!м. 
Ф1Имш ми се тад сасвим 01<1рену, ап:усти м.и на 

раме, <уз најсрдаЧII!Ији осмех, ру:ку широку као 1\0-
па.та: 

- Мн()['О одл.ичноl 
-Шта?- осврнем се, м сахрнјем·необvзданУ 

радоаr. 

- Не ;гу<!!И га. Реrюртажа. 
- Ах! - наnра.mм се као да се заиста нисам 

о.дмао<: cemo о чему М1И говори. 
- Наnра!ВIИћеш сценарио од тота! Мораш! 
Страшно са1М се обрадовао што :м;у се с.видео 

Бакс. 
- А Драrић? -уnитам. 
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- 'њему се мора свидети ЧIИМ се мени допао. 
Пол'f!!Ю'НЧIИIНа. 

То је оно шrо Н111Кад нисшм волео iiШi хтео: оду· 
шев·тење из Cipaxa. 

- Нећу! - рекнем бојећи се унаnред CIIOje :rвр· 
ДОГЛЗ!В()IСТIИ, 

Али <I\илип поче м;. ме убеЬује речитошћу која 
није изгубила :ништа од С.ВОЈе уnорне мекоте. ПОGИ· 
вао се на борбу, "а яашу младост: - Били смо го
ЛОрtуiЮИ и све што смо имали био је сан, тај сцеиа
рirот ОВ!ИХ 1уаrюна, свих победа; !ОВИХ ••• 

Знао сам: nристаћу м не бих само сведочио ВИ· 
ше. Умара то. А и јЗЈК треба бИ'11И да би се неуnр· 
љшю и даље веровало. Ј ах сшм! ~НЗМрштим се. И то 
реюнем. 

С:коЧШ> је, оољубио ме nреко стола. Али тај ме 
rrо..,убац, НЈИ влажан :ни сочан, one:r узнемири, нащтни 
димnм, зачас nрепуни O'Dpol>liOМ П31р0М, а ниrде вен· 
тила. ВазА','Х је гусиуо у мени, ове беэиздУЈ!IIIIИЈи. 
За~ м дезертирам од чнњеиица? Зар реrюртажа 
Н!<Је гола ЧIИЊеи\ИДа? 

Али истовремено nомислим, и то врло разrоветно 
·!ЮМ!IIONIIIМ у часу кад сам осетио његов nо.-~>убац: 

Да .није nрекјуче -гражио кључ м би ювео Г3а'У? 
Одгу1р1Нем ту мисао. Он је нешто рекао. Шта? 

Ослушнем. Не ух&а'l'ИМ везу. 
- Разуме се - rоворж> је оnет Ф1Имш - треба 

да се оканеш свог реrюр:rерско-арнс'110<!<ратаrог npe· 
аирања других. . 
· - АристокраТСIООГ? - зачудим се \И он одвр6111И 
ле жерно: 

- Репортер субјекТIИIВНЈОСТ iПр!ШИСУје само себи 
кој:и oorcмa!I1Ja • .Сценарист аюју оубјек.тив.ност IЮд· 
меће другима. 

У;в:рщш се. Не рекнем инnгга увреЬено. Бар м.и 
се учИНЊ\0 да је тако и одјекнуло, не само било: 

- Сшмо, ја сценарiЮ ••. - успем м се са:вла:дам. 
- Ја то не умем м nравш.<. Не умем. 

- А ко 'ГО уме код иас? А шта би рекао кад 
бих rn nредложио да ro - заједнички? 

Откад ми је рекао OIIIO: »Моого одлично«, Иiii!Caм, 
yn;pac.oc О!ВОМ, ипак illpecтajao м ликујем .негде на 
дНЈУ себе. Значи, уnркос овему, има у Ба!к.ау нечег 
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што, CI'!ВЭJPIIIO iJ10CIIOjeћи, мори и друrе, не само Mel!le 
жmmr. 

Но тек сад, са закашњењем ове то допре до мене 
неумњренiОIГ. Помедам 11{ ~~~paвrw црrвене завесе ~ 
tюјом је IНестао Ј аи:ко. 

- Хтео бих да ми :кажеш да ли би ти .пустио 
Ба,кса у и003ИНе? Ta.кsar ка;ка:в јесте? 

- Главачке. Згодан је то тиn. Неарећа та бије, 
али он не nктушта, бори се, и саmшм: тим, аубјек
ПI.ВН!О, није несрећаiН. 

Неочекивано неюо седе за .наш сто. Знао сам. 
Jalll'Кo је још тамо. Андреја ће то сад бити. 

За:июта. Али ја се овоr пута више не зачудим. 
Прекинем оно што сам хтео да :кажем о Баксу. Ан
дреја упита т.ражећи н .да!ое забрин.ут.о некоr у салЈИ. 

- Ј е ли юлаэио НИI«>лајевић? 
- Кикирез? - зачуди се Филип. 
- ЗаЈр и .ти nрелазиш l!la филм? - уmтам весело 

Андреј~ 
- hiуТИ, интек! - брецну се. - Т!ОЛШ<О уме:mик 

IК<>АiИКО сте .ти 1И Филип .моrао бих и ја да бу дем. 
Са:мо не би м.и образ i!Ю.А<Нео да iКAiOIIЩJIIШreМ као ви 
И ВаЈМа с.АIИЧНИ \]Ме"ШШЩИ ВЭЈјни. 

- Баш си noro,oмo као l!lpci'OМ у !Пекмез! -рече 
Фимш одушевtоено пецкав. - Ја <:З1МD дуrове i1!1Мам. 

- Ко ти Кр!ИВ шоо трош:иш преко заЈрадеl ~ 
oдбiJIIIICИ Авдреја набусито. - Штедиl 

-Ја раоипам, <даЈКЛе жошим. 
- Онда се не жали на дуrове. 
- Сра-мо-та! - i!Ip1ИI5e нам утом CЛ3iВI!IIИ МЛЗ;А;И 

rлумац :Н.ИК,Олајевић: фах- хероји и Ю~.рактери. Спу
стию се на сто.мщу крај Allџ,peje и .п.очео да прича 
својiИIМ ТЗIМЈНИМ, иeнeroвalllo· nреrласн.им бaplmJI!IiO\М у 
юом:е је толнко rуЖIИВаю да је сваку .реч продужавао 
делећ!И је на слоrове, пуне, сочне, дикцијСI<И ефи
каон:е са спене, а препатетичне избАИЭа, нарочито сад 
:кад је :иiС11ИН<П<И !ММ.СЛ1Ю да осећа револт !Изазван 
једоюм Иеэа:нiИЈМ!оИВIОМ троrуrластом причицом:. »И 
муж с е,ло-л<><ЮМ у rен-штаб. Mo-,uw те« (rоворио 
је мени јер cry се ФидИII и Андреја наrло уоз;усmли 
у раюnравrу OI<iO тоrа ко је крив за щбИТIКе на Црном 
в-рху. ФиЛШI се i!ЮЭИВаО на иаре15ења из дивизије, 
Ан,~~реја- на Јанк.ов извештај) (»Шта је с ЈаНI<ОМ•)• 
- Шта то дем<а-эrу-је? - бЈIIНИо се Ншоолајевић. -
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.М. је за-те-ка-о же•ну са tоубавњик:ам:? Мо-лим те! 
Ко ore зна да се у свак.ој rраwьи [МЈ()-11" да :к.y-tre 
е-nо-ле-те? Скан-дал! Скаl!l-дал! 

'Љ последље л и не изrовори: без iПреЛаза се 
одушеви, nродуЖIИВШИ а које је претходило. 

- А ево и балершшца наших. Ходиl Ходи, iПИЛе, 
да те чика поtоуби. Била си .nрекоиноћ красна. Кра
сна! Изsанредиа. Нарочито у ЮI!Юј серији арабеаки. 
А фуете . . . Ни У.лаЈН.ОВа не би боt.е. Па па,деша ••• 
Ма юраано! Дозволи, мила, да те упознам . . . Ове 
знаш ... А ово је МIQj .ратни друr •.. 

-Овде- :n:оњуди јој и Андреја стомщу.- Они 
вас ИЈНтец;и шюу Н1И !ПрИIМетил.и. 

- Поэнајемю се! - наамеја се Лила !Не rледај:ући 
Филипа Н1И Андреју. Винула је С8iМО танке обрве. 

- Интепи? - nоrледа ме. 
Сетим се. 
Јесте, замолио СЭЈМ Нњi<олајевића да и FIJY 111ЈСХЮВе. 
- Та!Ко зовемо ове МЗIМИИе интелектуалце. ФIИ-

липа и Вука. 
- Здраио, Ли! - i!lрОМрМ!оа Фимm не ~дИЖући 

t·лаву. 

:НИ сад се она не памаче. 
- А rде су ти ко-ле-r:и-н.и-це? - упита првак. 
- У МIОiрНе щ проби - рече брзо. - ИэвИЊЗ~Вају 

се. НиСЭЈМ ли задоЦИ!ИЛа? Морала СЭЈМ да свратим кући 
да се II'Ipecвryчeм! - и окрену се nрваку: - Да ти 
нисам обећала, не бих ни ја дошла. Најрадије бих 
се 1ЮI:Dру.жила, леr ла и ... 

Лlила эабац;и лако rлаву и затворених очију про
дУЖIИ _да ~.ри МаэЈШМ rласом о ?'ОМ .умору и ·како 
би ""':}радиЈе сад ~а и како Је дошла .само зато 
што Је .nрвак њена вајкадашња слабост. 

-Што МIИ то ниси рекла пре дае rодиие! -
уздахЈНу rпрвЭIК. - Ожењен са.м. 

- Имала сам тад четрнаест! - рече ГагИНIИМ 
rмюом и наrласком. - Премлада. · 

- Сада сте таман! -хтедох да иэусmм али то 
рече Аоцреја, реэаЈК, raroвo суров. - Али ~тавите 
ове дОIМаћи:не. ILрекошюћ на nремије{Ри нисам оки
дао ока с вас. И отада ... 

- Слушајте! - рече Лила nолако, мачююrо. -
Знате ЛЈИ причу о с;рnском rаврану? 

- Чуо сам. Па? 
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- То!- избаци наrлашено мирно.- Не IIЭAiИ. Ја. 
сЭIМ беотрадска балерина. 

- AI<o је тај ваш гаврао< ставио сир I:IOA крИАФ 
пре но шrо је рекао лиаици да је nрочитао ~аФ"!"
тена, НlИ!СТе :мм још каз......: које ауторе ч:кт;>ЈУ ·бео· 
rрад6Ке баrлер:ине. 

Ј аюю се "parn ЛИI<;ујућМ и ФиАiШ! ооче да нас 
наговара да и МЈИ ООруч1ЊМО · enиl'pao.<: 
. - Сочан; Ниrде нема бо,ьеr. Где ан се задржао? 

- То би и за курјака било оув.ише меса - рече 
Лила. - Мени самю. чашу IМiИНералне воде. 

- ДiЖЛе, не :бисте ве.р0113ал:и! - ШаnнЈУ Јанко 
Фи.мmу и мени. - Е"!'О она тамю! ,.-'- и тхказа главом 
на ј~ црi1<К1У шrо Је баш седала за сто. ~ Ни ад
мирал Нелз>он је не би брже ИС/г.рза,р!ИО. ' 

- Власrо, још је,д,ну флашу! - викну неко за 
кел.!ЩЈIОМ који npol5e с безброј тањира - права кула 
у Пиэи. · · 

Али Лмла се ни сад не окрену Аiндреји. 
3аiмЈисл!И се, nor леда увис, онда искоса у мене 

па жюче да се смеје. 
- На:аада<rе с фланка? Но ја ћу вас nредухит

рити - и с ~азом лрИА>еж.не ученице, загледана 
у П!>"'"" mафон, наютааш: ~ · ИстурЭIМ и:mићачко 
оде,ьење. Оно вам руч;ним боiМб31Ма б.лаr<ЈiВ!РеменG 
'}Иишrаtва арmл,ерију . • . · · 

- Ја СЭ1М изненаћен вашим .•. 
- ИЗ!Неиаћење је усмm победе. Ва(р брзе. 
Онда ,6ЈИЖе чашу. • . . . 
- Пијем за nобедн'>ШУ· Пијте и ви, НиколаЈе-

вићу. . .· · . . 
Филиn ИСI<а1ПИ СВОЈУ . чашу не погледа~ Је. 
- Добро! - рече "Р<ЛЮ itipИГ'fllieiНIO АндреЈа. ~л~да

јућ!И и 0В01Г nyre ;к.роз мене. - Самю ip8liiO ··Је ЈОШ 
ГОВО!рИТИ О•miОедИ. . 

- Зашrо? Да не мислите да сте ме ОСВОЈiИАИ 
својом неодw.ШIОМ, IМ~f раmнчком лetiO'l'<JiМ и 
да ћу одмах пристати да се за вас умш.. 
. - Хвала на коМitАИМентима. ·Али брак, иЗВiИНИТе. 
ја С31М се, канда, ђ"КЭ:О за слободу. 

- Разведени? 
-Не. 
- Ожењени? 
- Али не! Зашто то >ПИтате? 
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- СА.ушај<ући ВЗIС, аваком би се учинило као да 
сте се тук.ли против брака, а не Хитлера. Тако сте 
изrовор!ИАИ реч слобода КЭЈО да ·је слепа и не види 
даЈЪе юд прага оног што nориче. Али ви -сте, мора бити, 
далекоЕ<~W<, да не кажем видооиrи. В1И сте тукли 
Х.итлер01- да бих ја ипак остала уседелица. Сре!iом, 
nooroje n.юче Бинr Крозбија. 

-Зар мора прво на шалтер па на кауч? 
ЛИла ме nогледа изнеиаћеиа ди.ректношћу обрта. 

али се СН'1-ће брзо . .и ,АРбрqћудно: 
- Не! - и nо.иови nошто погледа ув.ис лепим, 

неневинИЈМ оЧИЈМа: - Не, кад бисте успели да иза
зовете пожар у мом срцу. Али засад· носим сутјене 
ад авбеста. Жал.иiм! 

И ус11а1де хитро. 
И Андреја седиже за њом: 
- Џim ми је за углом. 0Авешћу вас до куће. 
Учини ми се да м<у реЧе: . 
-Не трооште АРжаБНИ бензин - узалуд! Је-

Аанаооrа Мојаијева заnовест. · · · 
- Али незщдн10 вам је самој. Имв свакЗIКВИХ ти

пова. ДamtвЊIIIИ. Писало је у Н'ОIШНЭIМа. Они и усред 
дана нarnoc.myjy. 

- Ви,дите да се доста уопешно и сама <уМем 1Ч1 
одбраЈН!ИМ. Сем тоса, станујем близу. 

Одлелрша. 
Останем сам јер Филип се још !Пре тога нагла 

ДИIГао, анак.о т.ром, и .1:13ИдiЗО не ОIIрООТИВIШI се ни 

од I<IOIГa .. Пр<;>сто је ,иопарио. Такав је одувек. Оо:\Јед
ном му нешто [Ј'1-Де :на <ум и nоће за тим новим, не 
лрњм:ећуј<ући да је IJIPeiOИНYIO разговор на пола речи. 
Првак је ПIОКушЗiвао да· нас Q,\ЈМах после Филипа све 
и одiведе. Оти:iшiо је напокон с ЈанкОIМ. Андреја, који 
је покушао да исnрати Аилу;вратисе;иаручим кафу 
док је он ;расејана лр!ИЧа!О о недаm<ом рецюл.вераш
ком И!ИЦ!ИДенту на стадиОIRУ, о пре!ЈiОТенцији партиза
н.оваца .који IН.З.3ИЈВају звездаше реакцпјm~, а ови на
вијаче ПарmЭаiна биркжратима, а овему да је крив 
наш l!lpiOIКЛem лажни аматеризам: »И јесте М1И Бобек 
- бнбл11101Геща~р, а Оrњанов - nродавач теi<~СГИЫ~k 

- Свиl>а ти се Лмла? - искористи:м nредао<. 
- Опасаш :ООдаl!!ИК! - насмеши се ·ЮОIII!Гузоваиа. 

-Јеси ли видео? Мачкица чува нокте nод Је3ИКОIМ. 
-Дуго већ? 
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-Шта? 
- liнтересова>Ье? 

- Од nрексшrоћ. Њ<Са!М је срею раније! 
- Ни ја! - рек.ием ие црвенећiи. 

Очигледно, Н!ИШТа га више вије ЗЗIИИМам>. ЗеRИу, 
па куцнем у раме ооноје.!ЮГ келнера који наиће с ле
пеЭ!ОIМ од десет i!<ригли у свЭЈкој .руци и nокажем му 
r.лавОIМ !На с'I'О'I!ИНарку што је вирила ·исnод тацне. 

- Ти остајеш! - КОI!Ютатова више но што уПRта. 

- Не. Идем 1И ја. 
- у :ком правцу? 

- На Булевар. 
Он trЮГЛеда на сат. 

- Жаю ми је, друг. П01rоћ је скqро. Морам за 
два :минута да будем :негде . . • Пра<~~Щ сасвим cy
npomн. 

Сутрадан сам опет Щ)ра.о 1Иа nут. 

Али rноћ је CIIOpO nрошла, јаа<.о .узнемирена све 
нек.им rнемогућим сновима. Гага ми као жена а ба
мрина. али и ја сам Фимm. Не зН1ЭМ да ли је BЗIPIIМ 
или не. Све •је замршено ... 

Тад се I!ЮјаLВИ Драmћ. Каю метак nроће од врата 
до стола за •Юјим сам оедео, tкао Филип онда ll<aA 
сам јуче ушао. Y><Вani ме за обе руке, загледа Ми се 

v очи. 
- Дива.н ти је сценарио. Ск.оро. да је већ сце

""'Ј>ИО. Мало СI<ра:ћења и НIИШта више i!leћe требаm -
Э8.11рца.- Диван! ДивЗIН. Пре.о.ива.њ 

И оста таюо грЦЭЈВО II{СХ.Ићен, главе наrнуге улево, 

· влажних, OI<JO;pD qэних очију од осећања. Онда <110: 
вуче себи ру,ке, 'I(JOje је ;:.рrле дрЖао над с.rолом, -JLPili
вyчe столицу, осмехну се и очи му у истом часу пре

стану да ое влаже. Приметих како задиже иогавице 
под столом .пре но шrо врло послОВ\Ю рече: 

- Лила треба сваi!<И час да наиће. Шта кажеш. 
И брат обећања исnуњааа. И сценарио - што ћемо 
да напрЭЈВимо филмић, иешrо иевнћено. 
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ГАГА 

Али оно из она се вра:ћало. 
Осећала СЭЈМ само да постојим. Осећање слично 

ваздуху о.д:војен.ом од nросТОра. У њему сам ја налик 
на г~ iUЈ'Ьунчић, 'ЧИСТ, свеж н чедан; табан;и ми 
бебе од nет месеци; бели су и ружичасти, мекши 
од Шh>унка, с.омоrа, ~е. nаперја. Ова сам таква 
по целом тел<у, иако сам већ QАрасла а IНIШОА>у је· 
дВЭЈДеСет :и неки април, једам од пр!ШХ IIЛаВОIIIрОЛет
•ьих .АЈЭЈНа. Рано ујутру ~~~оуоиу ла је iКIИШiЭ.. У стала сам, 
мало ·nритБорила прозоре, увуrкла се ,у ~<~реВет и слу

!ШiiЛа: :к.иша пада. Мла.да нека киша, нецром!ШIА>ена, 
Н:З11Аа, луцк:аста nомало, наивна, бучнија iИ плахови
тнја него nrro је то 1!ЮТре6Ж> да би се 1181дало. 

мн шта може, 01На нема ИОК"/С'!1Ва, њој је само 
вруће од иадошлих, пробућених бИNа, њој није као 
сваки дан, ·каiО јесенас, и.л.и летос, њој је то црви nут 
у животv да је ruоуан;ула. Једа!ШУТ у целом животу 
јој је тако. Прва. nра;ва nролетња, заувек једи!Иа iКИШа 
у ЊеiИОМ Ж1111!Dту пролеrrње iКЈШiе. Она nамти МЈОжда 
др;уrе животе и друге nламете, али ј'\'Тi{ЮС она нема 
iош прРIШЛОСТИ и више иема бУ~ду\Щости. Ту је сва. 
И њој је све пrго ће биm оао сад nада.ње. Осетила 
сам то црво по МЩ)ИСу зем~ое: стари један эаборав
љеоm ~ сувог, .па rњилог и одједном оживелог 
блата. Оно пева. Нема !ВелИКИ гла.с, лромук&о је, али 
то i!IPlВO блато има ел>уХа и, IY малом интервалу од 
rона, тона 111 по, 'ОНО изшја најбогатије мело.о.ијске 
филигране: шан-nлЈињnл.уп. Једанпут за цео живот. 
То је врло рад<ЮIЮ 111 ту>ЮlЮ, иаивно и зрело и nо
мало ropi!<.O као суза.. То је и лепо: iМ11ЈР111Ше баштен
ско блато, мало на эаборављеи<у :маму, мало на забо
рављене дане 'У који.ма је nостојао 11{ JНeiWj ж,ух.ињи 
чеmртасти cro с мушемом. Мора да је ;и она исто ~ 
тад ОЭЈМ се Ж>СИћем .о.изала над љом, мушем:ом -
мирш:а.ла на све !МИрисе ручкова, доручака, од пам
тивека уnије:н;их у њу, МJYIII"МY, мирисе нензбриСЗIНе 
ВАа.ЖiН.'ОIМ крпом шго IIOI<YJIIИ "Ч'ВИце хлеба и капи 
м.ле:ка~ не .и љихове с:rајоке .и п:о&ске и њивске IМИ~ 
рисе млека ;и хлеба из да.на .у да.н, вековима таложене 
у iМytШeмll{ и маму, исто четвртасту и на··коцке. Уза-



луд. Не сећам се ничеr nосле оне бучне ватре кад 
сам щЮегла. Првих у~<радеких лубенЈИца се сећам п 
отада - свеrа, али наnреок.ок, с пуно тачюица ;из~ 

ме!;;у дora.l>a;ja у IВИiдУ nредосећања. А онда сам га 
угледала како виmк баца бомбу пузећи <М<>јnм· ули
цом :на челу сэоје чете. Тад оу даwла :на ред асећања 
без ије.АЈНе речи. Као да са." онем:ела. Нешто ме сте
rло и:тугра за rрло. Диоати са;м једва могла. . 

Из ~та је јако зЗ>М!й.риоала траiВа и тек про
пупео јоргаван; лишће је замњрњоа:до :на рибиэле ·и 
сузне лозе. 

А онда ваздух -:на облаке, на птице и винске 
мушице (због иедалекоr подрума). (Цде омо још од 
њих, малих пијаних винских мушица.) 

Али тек ппо је утом замирисало и сунце на 
врЗLПЦе, <ОИШа је nреста.ла. ОтВоtрила сам апет прозор 
широм, извукла испод јаЈСТУКа историју и фШЈИКУ 
и IПIЈ?Одужила да уч:нм. Била сам rорда кад је будил
IRИК эа3110111i1Ю, а ја већ лрешла ПОАХ>ВИIНУ грЭфЈИ,ва. 
Свеана сам, знам! Сшуриа да ћу полаж.iiТИ матуру; 
сюурна, сем ако не буде нека лудачки блесаrва тема, 
1КЗiКВе !ВОЛИ наш Колитоли (тако заве<Мо 1ПрСфу api!I· 
СХОХ!рватоког, .не знаrм: зашто, мс>ж;да збоr о.нюr места 
из Шеное .које НаЈМ је објашљавао пре три годИНе 
са амеиЈЈНiИМ .. змюоом: »Кол:и Црпошна, rоли ;nуст<>: 
nanmia'. то ва1М је, драге моје другариЦе и драги 
другови ... « Тад су ме н·лрозвали Пустапашна и Па
шна, а.ли оу преко лета заборав~ и отад ме OirreT 
эаву само Гага). · · · · · 

OiНWi сам yetraлa, окупала се, •дотерала се в[l>ло 
полако и брижlоивю м~ nред подlНе, :гоrова, :изшила, 
решена: оамо једа.нпут ю КалеМегдана и -'- кући~ 
Иак.о је неде1оа, треба учити. · 

ТЗIН'Ке најлонке тару м.и се у ходу о бутине. НИIФ 
други иа свету то не зна :и не есећа сем мене, која 
асећам више но што чујем тај нежии, · Ме<КИ шум 
И3На\д nОПiетица. Ж<Шiон шушги 1Ю!Юд сукње и при' 
јатно хладигреје. (Кад учшиtм корЗIК и павучем га 
левом нооом, онда "Ј>Е'је леву стрању, а кад пруж.им 
десну - он се с леве ·ст.раие сам враћа као Не!КЗ 
л.уz.,ашка и хлади.) МАадићи ме гАедају на онај ЊiИ· 
хов г,л,уrпо увредл.иви начин и ја уз \ИillaT немаЈМ тела. 
шта ће МЈИ? ја не пастојrи.м, ја ћу тек за месец и по 
дана да О:ЮЛО)!<ИМ матуру, ја энаЈМ толик.о ствари које 
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<у и ~ знали МЮtЖда, ади сш:ур!Н10 забора.вили, кад 
су им важне сад само t~ЮГе и струк ;и rreлo; а мени 

о:у iМIНОГО заиимљ.и:вњји .ови. щачај!КИ исrоријсКiИ NJ.· 
туtМИ, Cl!iИ закони фИЗiИКе, дем наших ВеАi!Ы<fИХ писаца; 
1раЈМатичка лраDЗО!Аа и СIВе то шrо тако :цриЈ~"!Ю 3liaМ 
и још много О!Юrа шrо се, кад се већ знаЈу толике 
ствар01, •само од себе повеэује и учествује у том 
мом пролетњем осећању себе саме !ЮЮ бес:rелесноr 
бића у цростору, под небам, дОIК хОДаЈМ права, весела 
у СtГВари, rоnлокрВiНЭ. и н.уж.на. I'rрудИ мн се (!Iаnињу 
и !101Не ме да .жу.рим, њихаве црвене врШЧiИће да 
стиrием и сакријем од туЈ;их. эапал.ених .погледа што 
nроДИiру CR;po3 iКроэ блузу н оутјен. Као да оу .се 
е>самосталиАе данас, оне једине одбијају да учествују 
у том мом нех:одању под о:rш.ећи жутrи.м оунцем, у ,том 
мом лебдењу 1ПрСС11Qрима, као да сам· 01 ја небеско 
те.t\10, равно оукqу, звездама 1И nланетаrма, ја, један 
О>д ра.БНIОПiразних ЧАЗЈlЮва МАеЧНЮI!' !ЈЈута којiИМ не
ЗнаЈ!IIО и Чед!Ю идем ;юа зеленищ КЗи\емеr даиа. 

Што волим те млечне nanepjacтe путање !Кале
мегданоке! Увек !.Младе, na 1И зими, под он:еrом, тоnле 
зато. А в.иди;к је с паралета централне стазе нал 
ушћем прозрачаЈН и дубок ка;о огледало, па се кула 
Сибиња!ЊИН • ЈЭЈН:Ка ЧИНiИ сли:юом другог, иaror Побед
О!ИiКЗ, Бежаиијска ~~<.оса одјек.ом Чую>рице и Кошут
њака, лева је обала одраз деане (не, ни:каrюо не зна 
юоја је од њих одраз друге, јер огледало што !ИХ п<>: 
навz.,а 'ИСТе не о~ тајl!<у и ;nушта нас да се кре
nемо подједнако непросветz.,ено Ле!ВОМ Н ДООIЮМ оба· 
t\ЈОМ), Отуд та []]рОВИАНОСТ у бескрај, иначе ИЭЛНIШIН: 
еве се ,4ЈИВИ .другом у себи и себи у iAIJ!yroм, све је 
эадивz.,ено и = изражава своју захвалност што 
јесте и што је так.о Леi!ТО ro јестење да.се и погледИ 
мупп<араца ОЧИIСТе ту и асАободе. глупе гладИ за 
бр311iМ сmр<ујама наелекТ[рИсаоюr увек меса. Ту се са
знаје нешто веће, л=е и 11рајНiИје од .лремуњеви
rоr брута.л:ноr пражњења Ј:РОМО!!а. 

Али уrом, с облацrи.ма који оу се стВоtрИЛiИ оами 
Фд себе, духне одјеА~ЈЮМ неки недонети ветар, nодве-· 
тар заправо, и юве се узне!I<Ири, преврати, разреди 

и rраэбежи. Ја не ЗНаЈМ више како је до rога юwло. 
шта се деоило и шта се још iИМа да паиэдешава у 
ковитлацу безброј уокомешаних nOI<Jpeтa, али схва-
1'а!М Аа се налазим близу Небојшине куле, на Стрilо'ОИ· 

183 



вој :иначе и тrих.ој страни Д<уИава, и Х иоrом часу осе
ћам М3. се и еко :Aipai' овемиру, НЗЈдра.жм 01д С1ВШ< 
дра.гих, налази с ону стра.ну ваздуха, и, ие раам.ишz"а. 

јући, улазим гола, 1ИЛ1И CIOOipo rола у ва.эдушасту на
једНОМ реку залрепашћену и уnлэшену вшnе.од мене 
за мене, али не толико колико за њеrа од ЧИЈИХ руку 

с чмшщим:а само иэна.о. воде (ја у маnювењу пре
•юэиајем ОЖ!ИА>ЗЈК иа уиутраШЊОЈ страни члшша, 
ожи.tоа.К који се, уЗ3ЈК, на длану шири по.лако у оне 
три боре, сличне цртама срца, глзве, и дуЖ>Шiе и 
врсте ЖЈИВОТа, али боре одвојене од тих Цр<Га, боре 
паралелне Њ~ИМа, бора.ма, што се шире у . Щ>ISY, 
друrу и "11peiliy дунаэоку делту пред m:.м иаЈеАИо;.< 
ЦЈ»Ш!!М бескрајем). Срце iМИ страш1Но лупа, .можда Је 
све l!<aOIIO, али ја :юраул.ом стижем до 11IIX само десет 
Dидл>ИЈВИХ, ра!ПШреиНХ прстију у часу кад су већ по
ЧеЛИ М3. се ·као комаднћи шећера тоnе у води матице, 
али, орећ:на што са.м дохватила нешто чврсто, не
llfСТОI!:\ИВО или само још неисто!IIDено, ја брзо оа:д, 
шrо брже могу сад, ~Ъ~~НВ>~Јјући на лећима, излазим 
на 'Обз!л.у, с НМ1М некад тЗЈКО витк.им, снажним, ВИС()а 
IКНiМ, оа:д IМii(j'\')lJJНIIIJМ, II:!ОА.у>!СТО!!А>еним и полуиеста.лим 
- једва као новороћена лут.к.ичица, тако да ни сунце 
више није :иЈМ111А0 раэл.ога М3. не 0Т!110р1И очи пред 
УЖЗIСНОIМ судбИЈН!ОМ лудог и слат.к.ог љубимца с:ве>.mра. 
Одмах је зато постало опет топл.о и беби и tмени и 
одмах сам се нашла с њим иа рукама у својој соби, 
такоЬе О'Ш!IОреiННХ цроэора. Склонила сам две·11рИ 
књиrе .и свеске остале ~На кревету, ооАЈОжила ra, по
крила и утоnлила, али се пренеразила кад он, онако 

мај:ушаЈН, ооче да говори својим дубоким, седефа, 
сти.м, неnромељеним ГА3IСОМ и да ме IGOipИ што сам 

то учи:н;ила кад ИIОНако не траје живеm. 
Онаћем ое ( схва11ИВШИ зашто му се глас није 

Иcroi!JIНO у ВОДИ), а:АЯ ООТанем још '\'В<>К BIJMIO уnла
шена, ·Не 1И иэненаћена, кад поче да раэговеТIНО и 
·naмem:o говори -ка:юо је, nу17Ујући по својој земл.и 
М3. аведочи, у СТВЗ1Ј!!11 бежао од мене и себе, од меие 
нарочито, јер се бојао М3. ове не буде туЖi!Ю юю 
што бива, па је, знајући, по драгићевоюи, да наnрсле 
сијалице не горе, непрестано бежао од свет.юсm ю:>ја 
му је, далека, била потребНIИја оветла неголи уга
шена, !УЗ њега. »Знала сам!« рекнем му иа то и он 
се . .И31Не!Наћен >ИМ мојiИМ '\'ВеК наглим знањем ( уоста-
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л.ом и ја сам бивала изненаћивана њим), али он, већ 
порастао, у<трави се на јЗIС'!1у!<:у. »Слушам!« рече гу
тај:ући сузе. 

Почнем М3. w,z причам од почетка, не заборавља
јући НIИШта, аве редОIМ, и ОiН се CKYIIID"'' пред 0НЈ111М 
што саtм му говорила као цред .ужасом, nрчио се, 

тресао, 1И ја, м га не rледа!М на му.IОЗ!l\{З, угааим сија· 
лицу и нак:::rавим. Села сам на 'I<ревет крај њега н 
I'ОВО!рiИЛа му ·врло зал:.уб.л:.ено да аве оно 1Н!Иt1Ш'а не 
значи, јер су оно е:тварн-које се дешавају сааки ,..ан. 
а права се љубав югаћа ретко или :никад (хладећи 
се, с.щјалнца једвачујно јеюну, КЗЈО да је неко тЗЈКНуо 
НОКТЮIМ, и ја унезверена СКОЧИЈМ., пр.и:тиоием дуDме, 
светМ>СТ ое разА!И по соби, ода:х.нем) (угас.њм ламnу) 
и 0111е.т се ~ад!НеСеМ нщд њим; почнем да га мазИl\rl и 

да му :ге~ као м ,је још увек мюја беба, а не одра
стао, веЛЈmИ човек, четрнаест и оо rодина П81Метнији 
н И1СIК!УОЊИјн !И дражи од мене. Ја га iНИсам само во
лела (rи то, на крај•у крајева, може свако), ја сам га 
гледала ка'О· ТВQрца авеr живота, живота своr и ;моr 

и свачњјег, ја сам ЗЗЈВИОИЛа од њега, ја сам била ОiН, 
његава рука :и: њеrова свака мисао, све што га чиня, 

сва кра и слуз и прљавшти.на (јер i!ШШИ'а није пр~оаво 
што је он, све је свето и чисто и благо), ја сам се 
(кад се дигао опет висок и nочео м шета по соби 
говорећ;и) вукла за њнм иа коленима и љубила дрхте
ћи од усхићења .сваки траг његових стооа још блат
њавнх од ду>НаВОКОГ .му~оа, и била срећиа и захвална 
што ме он не nримећује ;иэа себе, што ме примећује 
самю КЗ!А. се нагл.о ок.рене и ја не сТIИ!1Нем Мi дРiЗОМЮ 
брзо -оклоним усне с његавоr т;рага на ћили.му, да, 
срећиа, што он то МОЖМ3. и пр!ИМећује, али не nрИ~Џiје 
НИЈКЭЈкве пажње томе i!IГГО ЧИ!fИМ себе ради - иначе 
бих nреависла разнета таласима љуба<вiИ IКО!ји ме 
ударајоу иэнут,ра и у налету nлиме rуше, по!ЮОIОУ, пред 
његовим 'IIOra.мa, мене СКАО!!Јоених 'РУ·"'У юю пред 
прастарОIМ IИ!WНОМ која говори мени окренуmх лећа 
лицем према зиду, говори мени још Ие.АРСТОјi!Юј су
рове речи опроштаја. Ја плачем у ·себи још, озарена, 
јер осећам да сам ја - 0111. А М3. ин он не може дуго 
још да буде равнодушан према rоликој ОЊ\И 'D8u\aCii 
који луnају у орцу, осећању и iМИС.Л.ИМа залива.ј!Ући 
крв непо.А;FЮШЫIВИМ пус1'1ИЊСКМiМ жеrама, и заиста, он 
се аюреће, узима ми piy!!Qe, диже ме до себе, он -

185 



сунце, ја - оунце, и кrоке Ј>ЗВЗIН pa.mroj: »Све про
шл.оот.:и, краће, неореће, борбе, смрти, б't;лови,. нев~р~ 
стiВа, аве бООМ!ИСЛе!Ю и нetoy.<IICКO било Је и nрошло, 
ви cre оЭiд живот мој ту, ви cre ту где живот 11реба 
да буде нешто друrо«. · · · 

Тад га, образа на љеговом образх, nит~ као онда 
кад сам ук,рала лабуда за К.рк..ьу, НЗЈСТарнЈеr ОрiПСКОГ 
лоnова 1НЭ. свету, (и IЩД ау је вој!НИци ухiВЭ.ТII'!ЛИ 11'1 
хтели да убију, а <>Н је с.пасао), nитам га: »Шта ~уго«, 
а он је загрлио малу, малу девојчицу четрнаестого
дшшьег шефа банде беацрнэорннх, ЗагРЛИО и ре.кэо: 
»Не знаЈМ! Ва1ода арећа!« и додао: »Нешто мя:ю, дра
га.« И сад би ro било као онда, као увек одонда да 
нисам ЗI!ШЛа и аве друго, ја КIОја срећна нисам била. 

Пог ледаЈМ кроз звоњаву буДИА~НИI<а у 1fUI!Y и ми
рис од IМЗА!Очас, али тек сад заистИВ10К>И. Зrрабим 
физику и исщријЈУ. Учила сам два сата. Онда се 
rюAJiiiOO окупам ова, ~иво обучем, оче:u.r.zьам и 
изићем: јемrом само до Калемегда.на и назад. Било 
је ведро сад, свечаио. Но да бих одрЖЭ;ЛЭ- реч 
(једном •само ·!'Р Калшuа и назад) (а nрелеоо Је свуда 
ту да би се реч одрЖала), ја се из Лом:mне не IIOirlНeм 
у Сремску (па nрек.о :к.орза), него изаћем уз Баы<аН· 
ск у na, улицом Фронта, юбијем :юроз Беогр~оку на 
Булевар и одатле nоћем лево, <!рема ТеразиЈама. 

• 
И~. је витка, пр<Ш3Э., гл~ајућн nред собом ни 

у шта, не ЧЈУјући чак ни цактање својих nотцетица. 

VI 

RVK 

Тек што сам, зим:огрожыm на nреурањени nран 
снег, изишао из редакције, зачујем с лећа своје име, 
брзе KQPatкe: неко се већ бацио tНа мене (љутог, 
пакосног одједн:ом), загрлио <Ме, nољубис овлаш У 
rro1'iИЛ>al<, ухватис nод ~у и пошао ynQPeдo са 
мном npe но шrо сам C'III'II'ao да видим (иако сам му 
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одмах препознао глас и, упркос овему, не:кмм чу,ЈЈЈЈiМ 

одржавааш дечачкм начин nОIНашања). 
- Мю!раiш! Mopai!II! 
Oimpao сам се, али био сам начисто - води ме 

~рагићевој га~ери. »·Биће 1!ЮВ0Г ona«, OДl'OIIapao 
Је :на МОЈе уавоЈиве а IНеRСЋИIИИте tnрОТИ!Вразюге: 

»уморЭ!Н сам« и »није 1МИ 1НiИ до чега«. Остајао је 
глув на све што бих рекао: Олакшавај.ућа околност: 
ЈанЈ<о је о.щвек (дакле и пре) имао уво с фWLтерима 
1100 ји су nроnуштали саЈ11Ю оис Ш1Ю IМУ је .nријал.о. На 
све АЈРУ'ГО махнуо би руком: »ла:юо ћемю«, и roao глув 
тераю само своје, .неуклюњив, неrанутмш, iНеодгово
ран; ·ВiИШе жртва ОИМИ<е којом оу му се и најnроо
тивречније жеље намеrеле заслеn.t~>ујући га неголи 
недоста= обзира nрема ,АiруГИма. А све ое,. :ЕЩ.t~>да, 
дешавало зато што >Ш<је волео да се осећа :юривим 
ни за оно што друm раде, .ни за оно што СЗ1М чини. 

- ЗамиСNИ: IМIЗАОчас нам Фимш телефонски о'!'Ка
зао. Провалию га. Сад •му жена наједном неће да 
O'l1IJYI'Yje, не сећам се где, да, iМајци ·у ~ 
требало једа оде. - Јэ.н.ко ое заDрцну ЧаЈК, али одмах 
бАИону и nреће из иерасnоюжења у радост. - На 
окруњено, значи, ·уnадаш. Дај да те nогледам, "'РiУГ· 
Уоnште - необрiија!l!. Биће nрекобројна женска код 
Драmћа, разу;меш? Филиnова. ОбриЈаћеш се та.мо. 
УОIIШТе, усукао ои М!И се !Нешто :мноrо. Је ли чему 
1'0 Ш'110 дељеш тЭЈМо, у ексгеријеру? Ништа, је л' да? 
И ја. Само медведице неке. АNИ a"'J??Irpaд дижем, 
саи,варош, слободу. · 
· Брбљао је, екоnанзива.н, неnроМИШ.tЪеН, неукусаи, 
дифузно весео све :време на улици и да1ое, док смо 
се nељали на трећи опрат. НИЈе.~ ни кад. смо 
ушд:и у rарсоњеру Арагића Милетића, који 1МИ се и 
ове; као и сваке. оубdте досад, још увек .цренаглашеио 
радовао И . насТавЉаО да се ЛОМИ ОД саучесничке 
среће. Помогавши М1И да обеощ~ тренчеве, одјУЈРИ 
одмах у юуnатило no рак!Ију и мезе. Ја.ноо се сад 
жалио да ће се и он I!Ј!QСе.tЪачити тамо где ради, у 
правој пустињи. 

- Знаш ми да се то дешава? Инжењери, юк
тори, nацијенти, адво:каm, ·све М!И се за шест месеuи 
погеачи, лежу у оделу и циnелама. Уnркос халама и 
машинаЈМа на евроnском сrандарду, рет:юо се који 
сељаЈК за то :време заnроле."ери. А саи-варош! 
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- У збр~до се CI!IIOp(Иje иде! - .добаци Драm.ћ и 
обоiри у.nлашено главу. - Низбрдица је Л!IIIW.Ia. 

Ја га преКШ!ем на;\IМено: 
- Драrnћу, МЈIЩ. немају уста да би гооюрили 

само глуn;ост<. Је ли тако? Где су остали?.· · 
Да ли рече: 
- Милета има још а:юсла, али најдал,е за nола 

сата! - Араmћ се у С&Ю~ИроRИЧЊОМ ставу мкр~о, 
и, ва/ода да се извади за маАОчашњу сентеuчиЈу, 

смешкао оа~д после овог ршорта некако светитељски 
горко и Ilj)IИjamo: - Амчно ће их џипом ювести! 

- Дај nonиj! - понуди ме Јанко и ОI<.рену се 
Драmћу. Чашицу је држао у руц:и: - Каlкве су? 

Ја то ПООЮIВ1!М. 
- ,/!фе ОЈЈР'ВОiКЛIЮНе, а две - .може! - 0<дТ01101РИ ми 

ооај ооет услужню. • 
- ПаЗIИ га! - norлew> ме прекорно ЈедниiМ ОIКОМ 

Јажю. - Још није nOI!ПIOI Aa<Dil., бре! Аочи мж си 
читаrв! 

Али не сrитнем да fМУ одвра-mм ю краја уоби
чајену изrооорену nлочу о слабом стОIМЗ!!<у. НиЈе ме 
ВIИШе слушао. !Јiрешаю је на дРУГО, на треће, па се 
тек анда ИЗIНенаднР ооет sрати nићу: 

- А што ·ка<> не nијете, др.уг? Некад је аок.еза 
спадала у јун.ашrrво. Данас - у 1П03У само. 

- Шта лу.паш! - окренем му се. 
-Као да ја не sидим да nочињеш аве да нас 

npe:mpeш. Али заiiЗЈМm: социј&\!Иза.м је u:rooтao оmnте
НА]?!ОАН0. соој<Ина. И дlраir.ићева. Не само ар!1Ю1101Крат
ска, то јест наша. А то, дpry.r, значи: -после смене -
ко пре столу, nрви ће и да једе, и то масније, одозго. 

-Шта је ту омешЈНО?- упита:м жуч.но. 
- Сећаш ли се? - и !И.МЈИТЩ)ајући неког O'Di/.ТO, 

ШШЈН!!{ из на:јiНеочекивЗЈНИјег фалсета: •Мас.нмје, ше
фе, за другове из шmба«. 

- Не сећаЈМ се! 

У ствари, сећао сам се батаМЈIIЮ!(ОГ екоНОIМЭ., чика 
Столета, којiИ се једlЮМ nретерано рев.нЈОQНО ужур
бао да yrocrи rpll{ny уrледнијих родо!оуба на nролазу 
nреко терена који омю АРЖал!И на неколшrо да!На пре 
оне 11ранате што је скаnпи.ла лице Кotcm и убила 
још 'I1Ј)Ојицу. Из обэир:н;осm и љубави, дЗII<Ле, ~ 
њему ниса;м хтео да се сетим тога. а 01Н :наваљује, 
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nposoliиpa. Зато се и ynлa.umм, и да то оакријем, 
IЈЮСТаЈНеМ немил.осрдЈЮ дрзак: 

- Шrо се не ожен.иЈШ? - уnитам изненада и 
·IЮI<ВЗЮИМ суве усне ракијом. 

- Па да као ~ варЗ!М авоју зВЗIН!ИЧНу? Јок. 
Ово је комотније. Ка!Менчић сцене не прави. Араrић, 
VОСТЗiЛОIМ, Эl!m тајну с.ваког ШIDунчића ког доведе. 
Час:кю1м га ућу=. 

- Није nотребно! - смејуыю МЈИ се Aparnћ са
моув~ено и ласк.аво. -.- д<УВОАИiМ само издреаиране 
OlliИћe.· 

3ашго се увек МеЈВ\И окрене кад одговара? - nо
миСЛИ!М НерЈЮЭIЮ. Али се у.мщmм оетшшm се да су 
сза 11р0јица: Ј3.н:ко, АндРеја и Фимm у неку руку о
тлувели nосле О!Не екОIIЮ3iИје. ДО<Некле 1И у нек:у рук:у, 
ј~ ме не чују и Ю11д им шаnућем. 

Сетим га се !Ка.д је клечао. 
Да отерам ту слику, ре.I<>Нем прво што М1И юће: 
- Мени се некад и слоsо С омучи због ових на-

ших субота. 
- Не свића МЈУ се широк живот, Драmћуl -

чуД!1110 се Јанко, nућно усне и оотезао :врат, АОК му 
се iГ лава Jo1V љала несиnурна, на ола.-ьеном и као нешто 
сnаРII{Шеном врату. - Да се IНИје А'РУ'Г с.ведок эа
телебао? 

Рекием чврсто: 
- ПО!Некад ми се чини да је .леnше било оањати. 
Он ме КЋрциу no темену. 
- Немюј! - fУ!РНем га и уздах;нем. -Мислио 

сам да се :ншrо од нас никад неће демобилисати. 
- Ко се, бре, демобнлисао? Ја ТЗIМО у пустнњи 

'РЗАИiМ "" четриаест часова дНевно. 
- Теби би 11!"'6а.А.О дати н оо двадесет на дан. 
- Шенуо? А зашто, АР'УГ оведОIК? 
- Да би х~ј 1!0маЈо и у миру nуно залослење! 

- >рекнем с дозом самоироније КОЈа ме нзненаАИ. 
-Ја- херој? 
Јанко се завали у столицу и заценн. Рекнем: 
- Тукао се јеан. Храбро. Дак си могао. 

СИА:ОМ .прилика. 
- Свеј""'но! - зат.врДIОГЛЗЈВ'ИМ. - Био си херој. 

И шrа? Сад не <уМеш да се nрепозиаш у 08e'l'>Y :који 
си .сrворiИо m> 0В10М лику. То је и комnлекс бога. 
КоЈи не nocrojiИ. 
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- Зашто се не бих nреnознао у свету юоји сам, 
l(ако кажеш, ст.ворио оо свом .лик. у, кад се преnо

знајем? 
- Т:и? 
- Да. Ја. ААЈИ yлeniШIIН. И да ти у ЧЩ.ОI<а ха-

жем:, све м:и: је сад .лелше но. шrо сам икад умео 
леnоту да сања.м. Ј ~р ја, друг ·с.ведоо:, нисам юю неки 
појединци, што би рекаю мој перооналац, сањао да 
ће свет одјеДlЮIМ lr1'0CII'a'!1И рајско цвркутање "!'МОчено 
у мед и млеiоо с.веоnште а;нћеос.ке мубаз:и што ће 
цветати I<,Paj откл.уча;ннх врата сrа~Нова н сефова. 
Jeore, љуоазни М1ој. Ја еш< се npe оног што се мени 
и он:ој двојици деоило (~о !МОЖе! за.цБОIООtћем. -
Кайrо може!) .почео и :nрИбојаваm. да ли• ће се у 
С.Ве11У за юоји се борим на!ш комадић хлеба и посла 
за ~wајбера и луфт~ какав. оам ја. Јесте! А оно, 
турило ме за директора зароши у изгрЗдЊ<И. И још 
ми рекло: - »Снаћи се, ·~<Реди:rа нема, ниси nред
nићен! ЗадуЖЈН111i· се !МIОжеш· ~ десетину 1М1НА1Н<Ј1Ш1 
највише«. И 1100 m дава. Без дина.ра и деВIИза ја 
мЭЈШ1111је из иносщранства О<абав~оа.м. Како? Мој трик. 
Врло nрост, уосталом. Иэвозиiм сирак, воловске ро
гове и nam<.e, с.вињс.ку длаку, раюију, роrоз, iрИб!ое 
крљушm:, ФР•уле, гајде, ћилиме, дечје OI!IaiЊI<.e, Ю<Чер
ске слике, аnстрактне окулпђq)е од жице, аве што 

СТН!11Нем и што на:nощ цене, а ту 1М10ГУ за дя:наре да 

куnш.< у бесцење. Али за ~јене д"":'fЗ". дpryr, ја 
маши:не уво:mм, а ЛнТ00'11рЮЈ, ПрвомаЈОКR, Зе.нтица, 
Светозарево и ови .асташ мезимци iИIIIIВe.amцJИoнor 
буџета дигА!Н џщ, ци.н;кају: »IЈЈрекршите.ь девизних 
прописа,. бандит, лопов,· хохштаnлер«. Ја· ___, НШIIта. 
То јест, ја, ..:ао караван - само цролаэнм. Рачуни 
ми у реду. Динар се .не лепи за мене. Не· интересује 
ме. Гужва је o.roj фах. И ш:rа OllfДa m мени - хероји 
и демобилизација. :К.Ојеш:rа! Али зато кад лое<~.е с;вш; 
гужви, несr:tаiВања, отам~оr · довијаља, иэМИIIIА:tаЊа. 
трћења н ·ПОАМетања лећа доћем као сад у Бео<rрад, 
онда ми ,щша тражи своје - мало женоке. Што ме 
тако гледаш, IО\"Вана телећа ного? Ја биХ, бре, по
враћао да Ж~ИЈВОТ лмчи на тзоје тугаt.Ш~е .онове. 

- Прво и .црв.о -. ано;вн оу наши, зa:je,AJ!IIIfЩ(И. 
А .AJPIY'I'O Н друго .. . . · . 

- Напротив, друг сведок, Ово што јесте лепше је 
од твојих (јер <МИ и m, ми ·нисмо личили) лесмиuа: 
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умуће!!И!Х у 100кту, да не кажем кока.,колу ОП'11ИМИзма 
пр6мазан10г опwтом љубав~оу. Јесте, шубеэЈ!IН мој! 

. ОтуЖ!На би била она лева.нmнски оита лош:rења· н 
братСТIВа, ·nракОМУЋЈНСФИчка IIJ1И';!Iap!НЧI<a свељудска 
rrоверења, бес10рајне nрернје«е слободе IIJJIIИI«>Вa~Нe 
коэјим стра.х.ом од rромоiВа без !1рОМОбрана. Бљувао 
бих ~ у уота. Срећом iii!Нje тако. ИН:<~ЈУ~ја
лизуЈемо се. То ни- IНЗ шта такво !Не личи, IНајмање 
на бнблијскя парадајз. И није :ми, да энащ криво 
ШТО ЖИВОТ Не ЛИЧИ на IЩ<ОПЦе IИЗ СИIООТШ!ЈСКОГ хора. 

Н~тнв. Не ~~· бр~. што ми та ту клопа и лнће 
прiИЈЭЈЈУ· А ·ПI[)ИЈаЈ•У М1Н Јер с времена на време поми
шмам да ћу, кад се наж;осутра :вратим у OI!IOj.y UЈ>УСI'И
њу, затећи ен€1Ргану •. КОЈУ сам оставио ову у .окела.ма, 
nећ малтериоанх ю крова. И прија ми помисао на 
игру ме,о\iВеда IOOJY амо. оореiМИЛИ за вечерас. И? Знам, 
то нема 11om0ro везе с учmвнм Anti-DiilJriлg'OIМ. Па 
шта? Т!'""" је. и. не секирај се. Него mj, друг авед<Ж,' 
и радуЈ се. То Је с:ве што нам је оотало, .интече мој. 
беДН~Н! 

Тај неочекиваии крај ме :изненади. Још више 
оню што је следил.о кад му реюнем да је изrу.бно 
перапективу, а он слегао рамен:mm: . 

- А:ндРеја ме зато и проавао n!раi<.ТiИЦ!НСТОМ
~ЭЈIООа J(\<\IЊli'O и одржава перапекти.ву. Али он -
Је ли m пало у очи? - он се развија у IJiPOO!IY штре
бероюу МастИ!ощру, зато ниш:rа и не СЈОВа.Та више
Где наће ову IlPIIIY"Y? - окрену се Драrићу, који 
ме rюгледа: 

- Послали ми је од куће! - IИICir:tpCH се Дparиli. 
н у иоm мах се сави. - Њнје ли ти ,А!Обра, Вуче? 

- Што само М1Нрише! - уздахну Јанкю. - На 
плЗiНЈИIНОКе траве. 

ПоцрвенНЈМ од наnора_ Јер сам се бојао да не 
каже нешто што би га П()IДСеmнло на стварН10 стање 
ЧliЊен!Ица. Или, ИСпрОIВОцн.ран, да ја сАм не одваА!НМ 
нешто што би га в.ра'l1ИЛ!О ствариосm. То би га вече
рас, тако жшахњог н Щ1Н01Г nрохтева, смртню nовре
дило и заболело, а мене лиwило нечег без чеrа, 
чини.ло 1\tИ се, МШiе НИ<:ЗЈМ .могаю. Зато му се ацрезно-
окренем: · 

- Зашi"<? онда жалиш?- нагло сам :rюстао ове
стан. да МИ ЈОШ Hf>II:IТO ИЗМiНЧе јер сам у ИDЮМ чаоу· 
кад Је nоШАо. то МDЈе n:нтање уnитао и сам себе шта 

19! 



ме је натнало Al! га то nитам •кад се ие сећам Ali је 
рекао Al! ш=а ЖЗIЛ!И. Јесам ли сањоо, спавао? Јер 
сам већ l!ЮЧео да ДИIОКутујем и с ЈЗ~НЈКаМ !КаЈО што 
сам с YP<wmn<OM. Зашто? И шта nр~ставtоа ;разговор 
у IШЈс.л.има, шrа - <ХНО ПiИТЗ:Ње, и шта све ,QSO ,дрсад? 

Поrл~ам ЈЗОU(Э., па АР'!!'ића. 
Мир<!о оу ~ели и ntоуц·ка.ли. И У11ЧЖ00 разли· 

4<З1МЭ. у квалите111{ •I'ЫIXIOIВИX оообииа, ;раз.А~Икама за 
:које сам ја яа треиутаrк јеАИНИ ту знао да постоје, 
"ВИДео са:м само сличносm мећу љима. 

Па откуд утих:ак Al! је Ја.н~КС нешто жа.лж>? 
То ме не nрRМ!ИiрИ, разуме се. Шта је ЖЗ!ЛИО? 

То што сам само ја знао за iрSЗЛИЖ.е или .то што је 
ТВРА!ИО Al! смо још сеtовци. 

- Јесте - рече Јаю<О тутајући - јесте, још 
СМIО ОВИ iКDЛ>1iКЮ 1НЗС ИМа обiич;н;и Сеtоа!Щ ШТО сеtоаЧКИ 
ору, жањ.у, таве, ко.~r,-у, беру, суше, ждер:у, !ПiИј.у, осе
ћају, npocmpy женак,е .преко cretoe, :мисле. Не вм.а. 
Ама 6аЈр објашњава зашrо се још увек бојм.мо свега, 
ра1еmиис:ки nooлynиm. И НеiЮIIЮОНИ, јесте. дFж нам 
не IIaiдИe мраrк на очи. Тад у маrnюве""У I0а1М1И себе 
nреtВазиАЗЗIИЈМЮ. Али регки оу то свеци.' Ми ам.о, уоn
ште, нација ре=х светаца, MВAli их nреiМНОГе сла· 
в:аМЈО. Од оних амо н&ро.А,Ића што су лепи на махове. 
Исто rperкe. Ј ЕWЮМ речн, сеtоачка нацн:ја још смо, 
завиана од сунца и К:ИШе, ~умет~Ничка још, ненаучна 
нација, npaGНOI!epнa. Да није тако, зар би се Вук 
бојао да ... сер~нра неулеnшмtу истину? Твоје ре
nортаже - ro ти је Хелена Рубинштајн. Одсек ...:. 
козметичка хиру,рmја. БojiiШI се, оинац мој, бојиш. 

- Ја да се бојим? - промрмtоам сад тек узнеми
рен, убећеР. одједИОIМ да :нмоам досад сnавао 1И дис
куrоваю с њнм у !liШСА.ИМа С&МО, него да сам разЈ!<>о 

варао с ЊИIМ 1И АОСЗА, али не -о 0Н01М што му се ЧИ· 

нило да је np~craвtoaлo тему наЈШеr :спора, него о не
чем дР'!!"ОМ· Мi!ЮГО оmuтијем или неtВШШјем, о нечем 
што м:и_је, бар засад, још измrи.цало. 

- Не тичу ме re - rrодсмеЈ<НЈу се - 'l'I!Qje neAl!· 
'fYJIIШ<e ил.и нeneдar,QUDКe истине; ООТИiНе су ист-ИЈНе 

и треба их рећи. А не баrкоузн .и зврц..милозке! И ве 
ударање л&ка nреко rована. Јер лаЈК сјај дqдаје, алн 
не заборш>и, •друr, СIМРЗ!д :mме не укида. 

Прет,р!Нем. Сад са:м энао. Ја СВ1М му !МЭАОЧЗС у СВ· 
моодбрани иоnрнчоо нешто о БаЈсс,у, А кад? Како? 
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То ми је остајала моја дЈВQСГ,Р!У[<А тајна. Јесам ли 
сnоменуо Ба:юса? Нема сумње. ЈеСаЈМ! - !ЮМНслим 
сад, ~ЖЭЈЈНIУТ [Jli10 се више не ужасавам. 

здахнем, rуцием ракије. Она ми иеущдно за
струже Е;роз грло. П?"ледаЈМ ra још јеДНОIМ, КЛИЗIНем 
очима nрема :великоЈ !М;;р!DИ на 31i!N:l (дробила лето
шња IOИillla) и реюн:ем сигуrрио, као м ЗlНам о чему 
смо и мх;ад ове rоворили . 

. - Лош тн је nример! ;- реюн:ем, безобразню rле
да.],ући у њеrов Цр!НИ ЗВI!ОЈ. - Јер с;рећа није ... 

Не ~е. ми да ~· ПО његооој реаrкцији, 
вио.лент:нмзоз ио што Је нормална, осетим м сам оnет 
улао rлавачке у малочашwу, забрањену тему. О Баrк· 
су . амо, да:кле, rоворили! - i\ЮМИОЛИ:М, - Дваnут. 
О Једином што нисам смео, нн хтео. Зашто сам се 
сам издао? 

- Срећа? Штаскзо? 
У crao је И А>у'11ИТО ШIJia;;pTaO 01'р01МН1НЈМ ·I«>рацима 

по Фбн: 

- Срећа? Ј~е ли се? Или се извлачи на ЛУ"'РИјн? 
Сања? Глупост. Сан се не може да поседује. Пре 
бих ре!Као: деАИ!МИЧIИО он пос:е,дује нас живе иля 
мртве. 

- <;iКRчем сам себи у уста! - рекнем д;рс:к.о, 
алудираЈући .:на мању и већу СТВЗiрНОСГ, 

- Шта зе теби вечерас? - уnита Драгић тихо, 
забринуто. 

. -Ништа! - цродуЖ:ИIМ м се оваћам с Јанком, 
ЮОЈИ рече :као да то Драгнћу одrов&ра: - МлЗ!дИ се 
АЗ:ВQ(ВН nедеrришу ћQрцима м би се одржаАЈИ 'У форми 
док не доћу драrе девојчнце- и окрену ми се.- Јер 
кров н31д ГлаЈВО>:', леба и слеба у nринциnу 'У су 
ре~. ЗахваtоуЈvћн с.в.њма H&'lm, ла ЧВ1К и .дiраrићу, 
юоме Је д""!&е већ ..,ООро. И шта? Срећа м је .то? 
Не Ali се Т&Ј каменац yЛIOIВнrn. А rn? бд нечег шrо је 
у:шеио У Пр!Нициnу nра:виш ОС"mа!Рење свих жеtоа. 
а бих П< З&браюю да nишеш! - Јањко не nоrле)ЏЈ. 
у Д;раrића, 11'М1 изусrи: - Зар не? 

- Јеси ли за;довоtоан! - уnит..м и ја Драrића. 
- Ј а СаЈМ в~ 3аД(ЈiВОIЛ,ан! - lПiОТарди Драrић. -

РадИIМ посао кози волим. 
- Ко скаже м је задовоtоство .ра.диrn? 
- OliO што се ЈЮЛИ ••• 
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Драо:ић се збуош, бедник, и rюгледа ме уми~оато. 
И он се збун>ује, а авиња. То ме НМ>ути, па се ок.ре
нем Ј аЈНку. 

- Он,да је, оо теби, орећа лоl.l.!iИ3еЛИ врабап У 
рудlИ који је уоЦразио да је rюлуб на ~? . 

- Обратно! - и зa.I<IНil<Oтa се глаСЈНИЈе но nrro зе 
требал.о. - Врабац на rрЭIН.Н, rолуб у руци. 

Намрпrrим се, али се· омирНIМ: 
- Једном аи .ми nричао о Кос'mНО!М и с:вом не

ком разrоВО!рУ на тему среће ... 
- Ех, то је било у време лре rара...ТС>ВЭОЮГ М'ИН!И

мума за >ЮИRО.Т. Онда је срећа эначила: рад н хлеб. 
Са:д R.Ибернетичари ~ју :косе nред тешкоћаlма до-
ЈЮЛИЦе. за цело човечанотво. . 

- ВЦАЈИШ? - обрадујем се к.ао да 'ми је тиме 
дата не ЭНЭЈМ каква саТнсфа.кција. Али Јаш<~ ме 
пресече: 

- Зар те, бре, Н!Ије opaмorra да 0111ИХ досегнутих 
rара...ТОВЭIНИХ седаМдесет 1И лет дека Цр<Юl' хлеба псэ 
нижој ценtи већ трећу IЮ!д'ИНУ nроглашаваш ·за МО<ГО11' 
који нас је ове в.реме гурао напред? Зар, бре, је,6,На 
ер један карта да је недQА~И>РfDИВИ хаЈРИЏа...СIШ хори
зонт за юји је ТОЛLИКО ~оуди погинуло? Па ти ан мен
тално или Аа..ж.А::tИВИ клинац или циник. 

- Г де сам ја ro !Наi!ШсаО? '-- на~оутим се Clllд, ,wх
тећи истовремено urro тако лежернХ> и без .nоследица 
употреб~оава ,речи што аитуiИрају .. Како сме да каже 
ЖИiВОТ, ом.рт, nОI'ИНуТiИ? Како сме? АЛи, презрив, 
он рече: 

- Ти се бојiИШ чак и то да кажеш nоштено 
и ОI1В<ЈiРенО. 

На urra је миСМИЈО? Ах, на ер један! 
-Ја немам разлога да се бојим!~ nраснем.

Ја нећу само да штеmим. 

- И зато rмузеш млад месец у решето? Же~ое 
се не могу све док.раја npeвecm на језик nостојања. 
Сећаш А1И се ОН{)[' квадратног корена из МИIНУС један? 
Т<> је нстина-не:nревоtдА>ИВQСТ. Бар не- до краја и без 
остЗ111Ка. Сем тоГа - орећа није никакав нарочити 
поrоноки >.~атеријал. Несрећа пре. 

Но ја се онаћем и рекнем што би :11.10жда он ре
као да ми· већ није покрао рЗ!!Шју мисао: 

Ако је несрећа октанак.и бензин, :ипак онај 
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МO<r<JiP који се њом храни не чини то ради ње, него 
среће рад'И. 

Ја сам, док оо:>.< т<> говорио, дрхтао од узбућења. 
t'Нева и страха да ме је paзroAIИrno до краја. И заtиста. 

- Шта је теби? - nриће :ми и хтеде да ме за
I'))ЛИ. - БеАИи мој 1/ЈНrече, nrra ти је, мимозице? Му
тиш? Знаш ли да ме бриi!iеш? 

- Пусти! - ВЊКIНем му беоно у лице. - Пусти! 
Ударићу! 

- Па ја те :волим, ипtтече мој бедН!И! 
Није ме, значи, разrолитио. Је ли м:и то С11\д кри

во? Зар сам хтео да ме разголиm? Зашто? Да не ми
сли да сам побудадiИО? Он зна да нисам будала. 

Он се на ту IМDjy мисао трже, али се савлада, 
слеже раменима, узјаши прву столицу и баци се опет 
xaлaiП!oiii!ВO на пршуту и paiGИJy. Тад осетим да ми 
MimiJY. Ипак, погледам га. Седео је оамо окренут ле
ћима и изгледао као да једе .пршуту. 

Већ ме обузе радост, КЭ!д Драrић лроrовори и збу
ни ме са'СВИм, дотуче: 

- Био је један абрашевићевац, раднички 11есник 
помало; жИIВео је и био nознат пре балкЗЈНских ра
това! 

Гаворећи, Драrић је дизао крај завесе, отварао 
npooop, изrледао на уАIИцу, затварао прозојХЖIО крило, 
намиц_ао заrвесе, точио ракиЈу, освртао _се, ослуш.ки~ 
вао кораке на степеницама, и rоворио поносан на 

себе и у исти мах уллашен од самоr себе, треmао 
очима. Али са:д је запео и стао. Je,<I:IIOМ је брижно 
П{)['Ледао у оијамщу, задржао очи на њој. 

- Настави, Драmћу! - рекнем дрско - »рад
IЈIИЧКИ пеаник ПОМЗАiО«, 

- Извршио је самоубиство! - избаци, nрогута 
n~оувачку и заврши- из метафизичких nобу~даl 

- Каквих т:о •.. ? 
Јанко прогута заАоrај. 
- Шта му то значи? Метафизичких побуда? 

Глуrюст. 
-; Значи? Дабоме, глупост! - затре:nта Драrић 

rледаЈући ме у очи и iИастави: 
- Ништа не значи. Питао се само је ли зло 

друштвена катеr<>рија ИАIИ биюлошко-ас'!1р0физичка. 
Толико. . 

- А кад се то тај беАИИК интек исхарикирао? 
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- Кад 01{ Шајдема><и: иэrмса:АiИ :кајзеру њеrов 
»слатки мали рат«. Зми.учио је: НЈИШТа ие .м.оже дз 
искорени зло 1И ноорећу, nрема томе, не вреди жи-
вети. Као Бакс! -заврши тихю. . · 

- НIИUПа ти не знаш! - ВШ<IН!У Јанк<i. ~ Ја да 
ти кажем: уnлашио се ч<mечуљак; Onopтy;urom се 
увек питају: »Шта може .мала СрбњЈа "'!'ОО"И" оr;:юмне 
i<емачке сњле ?« Зна!М'О ми ·ю напа<Мет. Оnортуњизам, 
а не .метафизика. . 

- Кукавичлук! - реюнем тmro.- дЈјчrо Је Бакс. 
Драmћ је оборtИО главу. 
- Можда! - рече онужден.о ведро, оnрем1Ы1 и да 

се :њакрено ем>Ж!И са ""'!'м што ће још неnр;иј:'~ да 
чује: - АNИ лично НИЈе био "'-УКЭIВИl\а. Мој Је он 
дедз био 1!Ю мајци. И энЭЈМ, nричало се код· нас у 
кућlИ о rоме. Постало му је јас.ЈЮ ИЈ. се npo<mi8 мета
фНЭИЧКЮ< категорија зм. не :вреди б01р1ИТ1И само на 
Јемюм колосеку. Друштвеном. 

ЗЗЗВОiНИ четири nyra дуго па опет; Драrић је~ 
то .ра;досно ак.очио; О11ВОрlИО в.рата; МЈИ МiИАета Је 
звО!!<Ио и после, наја&\>ујући I1()1Се6ним звоњењем улаз 
сваке i!ЮВе девајЈке. 

- Познајете се? Не познајете? Уоознајrrе се! 
Друю ва:м nред ово ;мушко-женс:кю Косово и не оста
је. Стамбени nростор је с nреду;шшi/D81јем арачунат 
само за борбу тело уз тело. Што ниси mum.o i)Зд!Ю• 
Драrићу Мајков~у? Дај нешто сентищ ове девоЈке 
'ГО ЮАе као :п;ре,д(ЈеАО. 

Све 01{ биле леnе, Лила особито. 
»Аај шапу .. ,« 

Јаюrо је nочињоо одскора дз реци"Ује on~ 
на :п;рвом кораку Јесењинову Керушу. :3акхn;аЈао Је 
за в.реме!ЮМ уПЭ;Д!о1ШЮ. Поето:юи. Прошла Је МОДЗ 
Јесењина. Али ТiРУЉење и не IЮЧИЊС од меса и ко· 
стијi'У, -него од СТ.ИХОIВа. и остњло.r шrro омо знали:. · 

- Та је моја - рече АндРеја х:валисаво - не
·мој ми К!Варити nocao. Једва са.\1 је .наrовариQ дз 
доће. 

ЛИла је још више лiичила на Гагу кад рече са
свим ГЗIГОА'Ика: 

- Реците ОЊАЗ ове, Милета, и чиме сте ме при
вукли овамо? 
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-·Т де је најглавнији умегнички редитељ фон 
ФИЛШI? - .ynиre Андреја . ..,- Ова хоће дз игра главну. 
За.мисл.ите. 

- Па .могла би! - рече ЈЗLНко задњвљен.о, као да 
је щюлетос !НИје видео код Муфа. 

- Док се Фил.и.п реши да надрави филм, моћи 
ће и n.рабабу. Где је <Ж.ОI? 

- Извинио се. 
-О, пази, интек је допутовао! - хлимиу МiИАеrе 

и заq>АИ ме. - па tкаКо си, Ш>Ј>СК1И слинац? Јеси ли 
се к,упао, шта? Вас .Аi!Юје" се знате. 

- Киша! - извучем се из њei'OI!OI' За.IIрљаја и 
седнем крај ЛИле, која је дошла дз би се договорила 
с дiрагићем о пpo6irotм снимању. 

- Срео <:111М доктора! - не окрену се М:илета 
Драrnћу. - И он ће доћlИ. 

- Доктор МутаiВџић? - Драmћ се тајанствено 
наже ка МилетtИ. - Па један је ОВ1да !Прекобрrојан. 

- Он долази само м nоседи мало, као и nрошли 
nyr. Неће аметаrrи. 

- ВIИ се режијом не бавите? -упита ме Лила 
нр.ло неучтиво. - Шта сте? Писац сценаqшја? 

- Не. Борац. А ви? - реши:м дз одвраТИiМ о«:ТОМ 
мером ;и заборави!М да смо се nролетос упознали 
у Муфу. ·Јер orra.дa је iНИсам ни срео llllИ траж.њо. 
Није ·камен без nоследица, а за озбиљније игре с њом 
нисам, иако ли чи на Га.гу. Баш эаз:о , је .в нисам 
траiЖIИ'О. 

- Нишrаl - QДГОВО!рiИ. - ДевоЈка. 
- Сукња! Зар је то дово.мrо? 
- Зар ro !НИЈе довоыю? 
- Није. Да би се било- није. Ја ие осећЭЈМ себе 

као пар IJJIIН'l'aAOIИII. 

Ућути.\1. Девојка ме ПО'Сц\е неког времена лако 
д"ОТЭЈЧе раменима. 

- Немојте стално да ћутите. 
- 3ЭЈр пантаАОIНе ГОВОIРе? 
- Како м не! - наюмеши се љyrn«>. - Увек 

имају нешто да ·кажу. 
- Коме? Сукљи? 
- Па да. Иза сукње је девојка. 
-Обична? 
- Па. Обична девојка. Женски род. 
- Вас то не врећа? 
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- Мени је .:тало да будем глумица. Знам како 
се ro nостаје. ПрiИМ!IЈМ игру. Бићiу оњо што хоћу. 

- Ту смо. Зар вам није jacrro да самим тим nrro 
mћете нешто што нисте, .постајете mшre ·!ЕЮ :ваџr 
обични женски род. . .. · , 

- Можда. Необич.ни, &\.!i женски род. иnак. 
- И ви се не ·мирите, дакле, с обичним. Хоћете 

необНЧ!Ю. 
-Постоји ли необич:ню? Ја МiИ<W<М да је све што 

IЈос,т<:>јя обично. Иначе не бя rrостојало. 
- Постоје nрат.ила, али "' IИЗУэеди! - умеша се 

Драгяћ <:а својиЈМ сеюенцијама. · · 
- Шта је nраiВЊЮ? - погледам девојюу: лепа! 

Да, &\ЈИ... . 
- ПраЈВИЛО?· Оно шт.о јесте. Ово. 
- А ,ъуба.в? 
- Па и ,ъуба.в. АжЈ:> је l!Wa. 
....:.... По вама само о.но шw не оостоји.- излази из 

праrвил.а? 
- УгЛЭЈ!IНIОМ. Ви замзъ>ате! - и оомех.щr <:е. -

Не замерите! Ја сам i!ЮК.рена, Такав !МИ карактер. 
- Кара.ктер? - nустим ,дњ.\1 и решим да јој 

IШIЧЭ.ШИМ мцо те отаr.вове Уfлавтене у 'ОКQШТаАе 
зглобове М1Ирења са СВИЈМ и свачим. 

- Карактер - rюн:овим - то· је nреж.ивело. Не 
хвалите·се mм. 

- Знам. То .играј.у старије глумице. Ја бих више 
волела да ми дају ,ъубавннце. ~ ћу ЗЈКО не сад, 
док сам млада? · · 

Почнем да јој објашњавам шта. сам мислио, 
она ме је гледала праiВО у зеннце юрулним еКОПЛОЗШI
нн:м оЧИIМа н амешкала се одсу"11Но. У јеДIЮМ чаоу 
ме прекнде: . · 

- Зашто сте <:ад ви за коифекцмју . кад сте ме 
убеднли да само необично Има праsа да nостоји? 

- Зато што сам нсувшце ЛЈ1'КЗ1В да бих· nрнстао 
ла ме одреди само једна од мојих .мера. 

- Не разумем. О iКакЈВНМ мерама говорите. 
- Свим, чак и шнајдер.оким. Рецимо, иа јелов-

:нику бо,ъе кафЗ/Не има СТОТНIЊУ је:ла. Ви изабярате 
јеДН!О. То вас nривремено, за тај бар обед, :и одреди. 
А юриво вам је, једе вам се и друrо, али ЮТОIВО је, 
<:аМ1И сте се оq>ЗIНИЧНЛИ. Не волим то - <>rрЗIНИЧИТИ 
се сАм. 
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НМtерно саЈМ зам\'ћивао, играјући и .против соох 
закО<На уДВЭЈра.н.а, щи траже да удварач открива 

еамо а&>је nрив,\Э.чне CtiPЗIНe. Хтео сам да јој изrле
дам ·омушен:, ТАfУП, неза::њим.tьИВ, али да је и ;такав 
уг.розим, да јој се и ТЗЈКШI наiМетнем и на,ведем је 
да ,;ми се таквом иепри:вАачиам nреда. (Иителекту
а.\Но само.) 

Стојећи, Драmћ је. већ љоубию у уста своју I>ИЖfDY 
и морао да се због тога дигне на прсте. Иnак, чуо је 
шта то одсупmм rлаоом товорим. 

- Не ака.демиши с "Гi\'ШЧНЦом! - довК!<ЈfУ· Ми
лета .. - То је ту да се nоједе. Јеси ли чула, мала? 

-Си nијан! 
Лила се, 11Ућа себи, насмеја, .док СЗ1М се узнемирен 

mrrao: »Откуд му та :иЈНтимност?« 
Ма.да је оњо »СИ nијан« mрекла тихо, Драгић је, 

у другом углу ГЗ!рСОЊере, и :ro чуо. 
- Не! - nрмближи нам се nлешући. - Дрвоыю 

је је:А;На да к.варм игру na да се све обезобразе. (»Не 
ОТИЈМај ми се, мала« - =рен:у се ВИЖ1оИ - »a.r<o не
l!.еш да те оо њушци ••. «) 

И показа· ИЗЈМ лећа, заба.в,ъен <:асвиiм опе<r виж
,ъом, ·која, уосталом, и :није била наrрочито сТО<Дfоива. 

- Хоћете АiИ да mешемо? 
- Не - одговорим девојци, одједн:ОIМ без IИЈКакве 

же,ъе да је узмем. 

Андреја ми nриведе свој\' .дiYIIWЩY• . 
- Ша:нжман! -и oбtmh!I!J;yћи М!И се ТНХЈО, уттта 

<~:к.ромаи: -Не fDYТШI! се~ 
- Свеје~! - ре:к.нем. 
-Ја се "'VТiИМI- рече Лила. 
- Цигарету? - уnита је Милета. 
- Хвала! - Лила је узе, лу.пну нехоМ!Хо лута 

iltpajeм .цигарете о НЮIКат боје ружячастог бисера, 
nогледа мораву, наnући лако усне, али је стаsи у 
'\'СТа. Андреја је већ nринео овој роиоон. 

- Он је веЛlИIКИ лажов и шваца! - рече јој да је 
уnлаши. 

- Лажов и шваца! - лооюви то Драгић прола
зећи i!<Jpaj нас са својОIМ ВИЖfоОМ. 

- Лажов! - виюиу ЈЗ/НiКо, - Каюш! Вук је 
цуцла. 

- Да i!IIИCaiМ, Драгићу, ушио и оиоr твоr деду 
uеснмка који се убио? 
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- Срезајевић! По мајци - рече ноодрећено 
;х:луЖЈНО Драrић на.лtИВајvћи с i!IOН'CJCO>,{ утом чашице 
девојкама и смејући се саучес.н.ичюи зад<ЈiВОмно. 
- Ја ro да тебе no~. . 

- Тај се «ИП<а;дека по Драrићу убио што је зло 
не cm.ro друштвена него и звезда.на категОрија. 

Амдреја се ћутке ....омеја. 
- Интеш.ка nooлal - рече и хтеде да привуче 

Лилу. 
- Пробајl - нарогушим се. - На њу иемаш 

црЗ!ВО. 

- Је ли! - заЧИЈКЈНУ ме бледећи и ЖМИiрБу агре
сивно. - А зашто да ја немам пра110 а m да имаш, 
i1Що1. or.ro ~једно mн.ули ..• 

Ставим му руку на .уста. 
- Узми је! - рекием му тихо. - Њу однеси. 
- Л>убоморан? - сааи лећа .I<aQ бич. 
- Носи то. Није .ми стало до ње. 
- Хоћете ли да nлешеiМО?- ymtтa ме опет ЛИла. 

и ус:rаЈДе. . 
- Као да лебднте! - Ј?еR.Нем ;конвенЦ11101НаЛ81Н. 

- Телю вам је ... као nромаЈа, а не осећам га •.• 
- Во.лим nромај;у лети! - и дотаче ме лако об-

разом. 

Ја СКЛОНИЈМ свој, јер сам :yoneo да схватим све 
што сам МИЈСЛНО да треба да хоћу. 

Андре ја нам се оnет nрик учи с дVНЏ~.иц.ом. 
У Т1D1М се уrаои. 
- Без па:н.ике! - ВШ<ЈИУ Јанк.о. - Пукла .сш-урно 

хrостолаЧЈЮl осювина. 

Трезвени АИАИН rлаЈС, недалеко: 
- На vлици је оветлост. Драгићу, опет твој 

штас, не? 
Окренем се проо~у. премрем као да је то Гаrа 

рекла, не Лила - улица је блештала. · 
- Нема везе! - јави се Милета. --,. Кратак cnpj. 
- Ја се не сnајам накратко v мрак.уl - рече 

Аила. - Одвезите ме кућн. 

- Шта ти лада на nамет . .Игра пећ:и!rоких мед-
веда н.ије још ни rrочела. 

- Хоћете ли ви, Вуче? 
- Врло. радо. Време је нооако. 

- Добро! - зачух Милету. - Ходн! - обучен 
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пpoa31И1piil из предсобља. - Друштво, ја се одмах цра
ћам! 

-Имаш ли свеће?- дрекну Јав.ко. 
- Чини м.и се! 
- Онда 1%Јзо, IМОIМЦН и девојке, свлачење! По-

чиње трбушна mpa пећrи.нiсх<ш: медведа. 
Кад се Ј ан.ко •ВI]Јати с две овеће на.бодеие у фла

ше, Драrић је већ плесао са своЈом плавушом која 
се >I!ПЗ!К iИО'{ВИШе брзо оnила од две-'l'рИ чашице и сад 
се rnrjaнo .юикотала да би vбедила себе да је mrja.нa. 

- Ваљда нећеш да НаЈС оставиш? - за;уставн ме 
Дрэ.тнћ. 

- Прекобр101јан сам сад. 
- Забав.fо>Вј се ти с iВИЖЈоОМ! - шаnну. - Ја ћу 

да одем. 

Погледам је. Стајала је крај прозора у мраку. 
Драгнћ и ллавуша су, малочас загрљени, nали на 
кауч. Исувише је поклоmю НевидЬl!iВУ већ »МОЖе
·ЦУ•РУ•· 

- Не трэw.х на та.юве! . 
С кауча се ч;ую, кроо ~рипу <ЩРУ'Га и пуцкетање 

дрвета, љегово шкрrутање, грубо и ПЗНIИЧИО над јед~ 
ном безгласrно уиезвереном одсуrиошliу. 

- После! После! - nривуче неко своју измећу 
немарно ПрiОIЩжених nотубаца и одвуче в.иж,ъу од 
nрозора. 

ТаЈА кратко, уллаш€1Н10 заввоrнн. ПО!М1iС.Л!!Ш - док
тор Мугавџић. Али не слутећн да rрешим, в:ювучем 
се у угао да избегнем њеrово евеrнт;уа.мrо наЈВатнвање 
да сад останем. Стојећн иза врата, iНИсам: видео ко 
је ушао. · 

Само сам ocenro да се . све СПШiало, ЗЗџ\едиАО, 
прещм.о. И у ИС1'Н мах с:х.ватио да је некако силовшrо 
и ди;в~ое, каю ветар, то Гаrа прош\а к.рај мене одува
ноr, ужасну:rог, очај.ноr, иэбезум...ьеног .и истовремено 
натућеног, закрвавелих а постићених очију. Прошла 
је и нагло застала. Дрхтао сам још неодлучно. Не 
знам АБ ли је :ишта видела и да ли бrн схватила и да 
је нешто ВiИдела (седамнаест ће година :напунити за 
rри и 110 месеца), али дрхтећи непрестано, ја јој 
истог часа у .сюоку затвори.м mwu< иа ~~<аучу, зrра
?им је qwno за руку, као да сам заиста хтео да јој 
Је 011кинем. 
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Дрхтали смо обоје јурећи безглаво :шиз стеnе
нице. Ја можда и вњше од ње, која се трчевито ухва

ТИМ> за моја два прста. 
На улици је заопем грдњама: I_<ако се у<:Ј'{дилf!.? 

Зашrо је дошла? Зар их ноћу пуштаЈу да Сl!оИТЭ.Ј![.УЛИ
цама? И то м<И је и.нтернат. Щто ћу тако да дрл,нем 
нешго nротив тих уnраэњика. и надзорнИЈКа који бнро
кратоки спавају 24 сата на дан. Иэвући ћу је авакаЈКо 
<>даЈИде. Наћи баы< дом. Или не. Нећу више у и.нтер
нат. Бр!ИН>Ућу ја о њој! (Још неуnрљанојјавом). (Али 
nrra је јава? Драгић, Милета. доктор, или Jam<O, 
Анџl.реја, Фил,и,п? Ја умем н с једнима и с WУ"'<Ма.) 

в".као сам је аилоэито у.uщама, nюнавл,ајући за 
ro време гАаОНо увек једНО исrо заШто н Каlко. Оиа 
је цаокотала и ћ![тала. 

- Говори! - заурАЗIМ нзбезумљен и од. њене 

ћутње и од свега. - Не 3аЈКЉ!УЧ!Ш3ај.у ли вас? 
- Кроз прщор. . . . . 
.- С друтог сnрата? - упитам схва.тивши дв ми Је 

то одГОIВОiрила иа nитање како је изашла тако I<ЭOtro. 
-С rnpoor! -nрецизира. 
- ЧаtрШ2111? - "ffiRTaм I<.ШПећи. - Коиопад? 
- Није било! - рече мирно. 
- Па како онда? 
- Олук. 
-Зашто? 
- Сутра nyt>yjeм:o на сечv дрва. На .месец дана, 

ua СЗ1М сањала ... 
-Шта? - упитам na се тек сети.м да није до

>ЗО!оНIО оневат:и нешто равнодушню да би нас, целе, 
машга nокренула у акцију. За.урАЗIМ: - Јеси АiИ дола-
зила и ра:нмје ;код Драгића? . 

Она не ОДГОIВОрiИ ОДЩIХ И Мени IIOCTa ОДЈ6ДНОМ 
аве јаоно. 

- Траж.ила он неког? - заЈ>ЗЈIШМ. - Зашто? 
- Није био код куће! 
- :К.О? Ко је он? 
Застанем о:ЈРСечен: Кнез-Миха.илова је ту била 

шкрто осветљена и щтста. ,Доће ми да •је удэ.рнм 
и язгазн\М. сву n.o трбуху и lriO лицу док ми све не 
nризна. И она, значи? И она! Нсисам М'ОIГЭ.О да се 
маЈЮНем. Продужила је са.ма неколико корака, онда, 
не осећајући ме крај себе, заставе. Али окренvла 
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се није да би видела како је гледам: балернжжи из· 
дужену заnраво, nротегнуту, задевојчену. 

filyтaлa је, не одговарајући ни на једно више nи
тање. Тек nре,д и:нтернатом рече сама од себе, брзим 
lШIШI!rOМ: 

- Сад идн. Cal\ta ћу. 
ОIЈiјЈОСI"ИЛИ смо се. 
И стави !Р'У'КУ на ол УIК· 
- ГООIQЈ>И што те nитам! 
- Рекла сам. Све сам· рекла! 
И пре ню што стиrох да nитање још јеАНОМ по

>r01В11!1М, вину се II[З олук сnретније i!IO нјеАНа маЧIКа. 

VII 

НЕПОТПИСАНО ПИСМО 

·Стајао сам . 
.,Зар не мислиш да аве то nостаје бесмисл~о?И 

да је,дној девојци којој се ови ДИIВе, и којој сви твоји 
најбоЛ>и Пр!Ијатељи кажу да је лепа не кријући да је 
желе, nа,да свашта на памет: на nример да ооће с не
Ю11М од њих. С nрвим на кога наиће?• 

Прочитао сам тад ro HelriOmиca;нo IПИIСаiМЦе са
стаmљено од речи исечених из неке књиге. Шта је 
сан? 

Бацио сам га у кош и оmутоваю. Забораi&Ио са.м 
да кажем: жиг - од nрвог аnрила. 

Њен роћендан. 

Г АЈУПЭ., неслана .ша.ла! Шта имам ја себи да пре
~? ~ nитао са.м се -nролетос. Она је још мала. 
А Ја сам одрастао човек. 

Не бих се сет:ио више >~икад тог mсма да није 
flЗIИIU.!Лa тамо код Дра.-ића. 

.Нн.аам знао 1да сам 3ai!IaiМТiИO оно ПiИСМО. Једанnут 
аш:<о nрочитао. И да ћу :а се сад, 1И у Кнез-Михаило
ВОЈ, седам .месеци каОНИЈе, сетити. Зanrro? Баш сад? 

Н!Ије ми nа,дало на памет да се упита.м ко га је 
то нaarncao. Речи су биле исечене из неке књиге ма· 
I<аЗИдаiМа за IЮКТе. 
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VIII 

Време није сасвим nролавило. Hwxro је од њеrа 
стајЗIЛо у Meot1Y и, као оmада/К хра;не ме!;у зубима -:-
тихо трулило. . ... 

ТLутОIВати, то је бити cfiм ynplOOIC ових" оуарета, 
то је мислити. Илм бар сећаm се. Чега? Јучерашњег? 
Мла.де nрошлости? Или доћи до за~~Uоучка да ме уоп
ште 'ШИје """""'-"LO БаКСОВIО м>жање .у рату? Можда 
је то моје незиање што се ја:в~оа :кар разоW!Г неnокази
вања уредии.ку тих репортажа, само изговор за м>уrе, 
праi!!е :разлоге. Које не знам. Не знам? - диrием обр
"У·- Не знаЈМ? Илм се .то оnет изговарам? Можда се 
CТИ,oiii!IМ јш<ю! - ·IЮМi<слим. 

Мисли се не :могу терати као муве, .махањем 
руке. Мислм о цњьу, о nуту ю њеrа, о усnутни:м 
неаrоразу:мима, о прiО!Меиама :у стр;у1Ктури !!IIp'Oil"ИI&
peчja, о иов.о:м у !ИаЧИIНУ негирања, о брзшш вожње. 
њеиој завионости од ГQРИва, за:виСIЮI' од _оргаии:за
цњје ра;да, щ залаrања и од решав.ања зедначине 
јед~<иС"11Ва МfЧ!ЮГ и ()I!IIIlТeг интереса. 

.Мислити. Чиме? Апаратуром у чију иаmравиост 
IНИје лоше посушьати с .времена на време. Бар он.Аа 
!Кад је битно усаЈВршават.и је. Нуж.ио је то сад кад 
ми се чшrn да м:исмш демd'i!има друrих у делић.има 
ообе, !Који сам, rAa1ВIIfJ<IIOМ својом-'{ друти:ма. Ауnам 
ли то цем<М ваrоиом преко опојиица и осталих иерав
нииа? Ја- сви •м>уr.и. Али и ови ,A4>yriИ- :увеличани 
ја, ја који, засад иеувеличаЈИ, осећам само увем<чаие 
ударце и oДCI(IOIКe точк.ова што I\)l!бe юmред. 

ОнЈих давних већ октобарских .дана нисам реги
стровао те сад тек тако болне стресове. Као да сам 
у ме!;УIВРемеиу постао жижа I<Dja се :наЈ1<1У1ПЊ'0. изве, 
с..не врсте нела-годности ,таложене !Нiе само tЏ~њениnом 
да се ·ИИС'l же~оеиом брзином ислуњаtВа.Ла очекмвања. 
Ал!И сад се :у ю врха щ>НЮј чаши мојих немира и шум 
листа могао ,да јави :као 0111а хш · из nрича о .прели
вању из пуне чаше. Обичан .уздах пролазника у ам
nлификатору мене nостајао је, nонекад бар, иецод
НОIIЈ.h/ИВ уд!llрац грома. 

А таАа, на почет.юу, КМIЗИо сам nреко састооака, 
па ч= и великих uомби, окат ИОК/оVЧИВ.О за nюдудар
НЈОСТ свега, човека с човеком. његОIВОГ сна о свету 
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и света у ком се може радећiи да сања. Али с иаЈГо
МИЛЗЈВаЊем оитиих откл.оиа и дифереиција измећу 
живе још nретnостаrв:ке света и света - укуцав.ала се 
у мене ове фика.81Ија \МИСаО о дефектности мене 100ји 
реги<:тру'јем те иеnостојеће разл.ичитости и, истовре
мено - мисао о oy<llj)OТИIOICmмa што, не разједињу
јући је,.liИИСТВО, тtВОре неке ИеаЈИТаrоиистичке оолОIВе 
.ыоји се сад апарују другачије но шrо је то некад 
биЛо. Али юх то сniдЛ7И\В'О тумачеље, ако је и могло 
привременю да nримири: НIИје одговарало зашто тај 
бесТIИД чиљеница и бестид раiЗу.ла.ренюr ж.ивота не 
Аячи и.mпта на машту о њему? Јесам .л.и ја tорнв што 
није ОНЗ!!(О како ·се сањало? Јесам. ли наопако желео, 
маштао, оневао, лреТiпоотав!Dао? Не rштам збоr cet:?e. 
Жив сам. Ја, ЗЈКо у=rем, могу и да променим диза
ПОЭИ"ГИВе својих снова. М!'1'Ви ro више не могу. Њи
ЈЮВИ О!ЮВИ обавезуј-у мене. И ове nреЖ!ИВеле. Поне
кад бих се ymrraю л указа: А IIIКO nо,дуда.рности <МОжда 
и не .,;реба више OИIIIКO наивне да буде? 

То СЗЈМ ое mrraю у rютрази за утехом н одго
вором. 

Не. A!lcoлy1nro - ње за!Иста не ·ч>еба онаюве 
више да буде. НијеДЈЮ јединство није обавезно да 
дo:t<q:>aja сачува СаЈИ или ствариост -l<Ш<iВИ су би:ли 
у чооу IКЭiд се уј-ују, него обратио, онакве да 
!ИХ уооине: иекадашње снове без материје и мате
риЈу дотле неоnоообиу да машта. O!!iy !Коју смо за
те!КЛlИ 111а nоврат:юу у град. 

А IIIКO сам - nитао сам се да~ое - до ових за
кtоучака дО!ШIО .прецењујући њихову вредност? Мо
жда се nросто iВИШе не 'l1реба враћати осзојеиом, 
ослобо!;еиом, безболиом? ИnlliК. Чињеница је да је 
крала. БрiИШе .ли се nрошлост? 

Не. Прошлост је nреваз.ићеиа. Гаrа је сад добра. 
И LПIОСЛ'!(ШIН'Э-. Трrием се. Је .ли се то JaiЊI<O У11рi!Ю:ка 
смешкао неким бЗ!ЛкаЈИски Х.И:1ЈРИМ '11ј)ООМИсдеинм 
осмехом? 

Њеrовоr лица неста. Ко ·МИ онда смета? ВаiКс? 

И он. Али и друГIИ који су морали да nрестаЈИУ 
да АЈИЧе на себе. Јер .разл.ике су ПОСТЗ!Ле иоувише 
велике. Али мртви, они се не мењају. Ко то ~~<аже? 
И они би се променили да ж.иви Коста? 

Не говори! - чујем глас навикао да ми наре!;ује. 
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Зашто да не ГОВОiрИМ? 
Чуј. Дооро је то. Разлике. Ко је био савршен? 
Кад? У сњу? Тад је АЭЈКО било бити ЗЈИЬео. Ал:и 

живи, сад ни с овим овојим анћеоск.им стажем. не 
би би.л:и бо!dИ од мене. 

Прекм.нем се и упитам да ли сам икад ry ону 
био nрља;в? Нисам. Не сећа\М се бар. А.ш у ја18И? 
Она прља, дабоме. Све IШТО та.кнеш ос:гави "!1рi>Г дrsо
с:груп<е mрљавштине; оне Ш!ГО прља тебе свим за шта 
се машиш; 1И прља rобом све што дцдирнеш. 

За'!"о све и личи та.кю мало на иекадЗIШЊег себе 
- тебе. О, да М1И је комад саnуна за такве МIИСАИ, да 
с:rюЉ<Не ИЗВiр:Г- на vнутрашњост и УRУ11Рашње иа 
crromнe, па да nерем, перем, перем до IИЗНемоглости. 

Све ЧIИСТО опет да буде. 
Мислио ""'"' и о другом у возовима којима сам 

путовао на радилмшта и враћао се с Њ1ИХ у Београд. 
На одласi<у сам се увек надао неn;редвиЬеiЮМ што 
ће ме измеЊИТ<Н или бар ·nросветлиги. Ал:и на пов.ра
цима сам il/ремrуц:као, иаnражљен некако, и тад на 
махове чуо ван -себе своје речи које су на ваздуху 
постајале 11УЬа лица, а ocrajarлe моје речи. И ма 
IЮОЛШ<.О то било необично, мучило ме мното маLЊе 
но nОIНа:шаље тих бића састављених од мојих речи 
!Кад би напала из мене у nростор и радила шт~ ја 
никад не бих. При том речи које оу чиниле та бића 
ос:гајале су речи и кад 6н имале мще ЈЗIНIКа, Андре
је, Драmћа, у;редника Симића; Филиnа, др Мутав
uића, Вуп<а Рсавца ... 

Да, 'I!IМao је права Фошm. Ал:и i\i03Y дехумi.ниэа
ције није требало, као он, nриnисати само теХIНИЦИ 
IIИСаНе репОјУГЗ:Же, него СiИСГ€1Му чула у оном свему 

што је чове~<у даrго да сазна о другима, До сценарија 
се юлази меtrодом недоказаЈНЈИХ ЗЈНаАО!mја. измеЬу 
nојЭ!Ва које субјект nосматра и љега, nоаматрача. 
А те nроiИЭВОМ<е ш.mутације стварима и другим ли
цима nоаматрач врши на 0С1Н10ВУ соnственог расnо

ложеља или !Нераооо.&ожења nрема nоаматраном. 

Невоља је што сам, изгледа, био нерасположен према 
својим nр<Ијатељима и све више уверен да их не 
:Вид11ЈМ .само МО!раАНо искривљене, него да заиста 

таКЈВИ јесу и noc:rajy КЭI!<ВИ можда и нису још· сасвим. 
али нисам схватао још зашто. 
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IX 

- Пmај ти секрегара! - вратар залиса ЈЮлако 
моје име, број легиТIИМације и - nогледав на будил
Ю!IК крЗЈј себе- сат и минут. 

Ал:и секретар је брзо са Мечкароша nрешао на 
Бушrу. ИЗЈI<О је н.осно IWЖIIIИ капут, иешто о:грЦЗЈИНјiИ 
од сеюретаровог из Струzотехне, али Шiак I<ОЖНИ ка
nут, имао је и о Баксу МИll!ЈЬење за сто осаzмдесет 
степени друкчије од свог fшлеrе. 

- Одличан раџ~~н.и.к. Одсюора је код нас. Ал:и, эа
МИЈСА!И, већ обара Мечкарошев ранији реi<Орд. Тъжају 
се данас ti<JO iће 'ВIШiе, разумеш ти мене. Није још 
члан. Не. Ал:и . . • учланићемо га .уок01р0. Подстиче 
на таюмичење, ДаЈје nример, разумеш? Само ... Буша 
је, како да кажем? ... Прrав је на nослу. Али ни 
Мечкарошеви IПОМQ!iЈници му не остаЈу дуЖНIИ. Да, 
то су иrм:, онако њима, ситна заједања без []!(}с.ледица. 
Разум.>.>И!Ва, зар не? У nитањrу је углед ко,ји сmче 
најбољи. Углед, љубав и тако даље. Учлаиићемо га 
и смело узi~~Ићи, разумеш ти мене. 

Паметан та;ј Cei<perap, и за.то М1И није сметала ље
гова тако !Н&"лашена брига да А1И га разумем iИАИ не. 

Доле је мирисало на црюву, на гроб. Но тамо 
сам га угледао на .дну дуб~ог седмос хоризонта. 
Препознао са:.\11 га ЧИЈМ сам ra оnазио, с леЬа jOIII, сави
јеног nреко ручке nнеуматичног чекића, иж се, као 
!Ј!рНIВеэан за љеrове .11рэаје, ру.салски тресао, иакола
чен, энојав, го до појаm. 

Приближава;јући му се, эачујем љегово отхуки
вање као у Шmrrapa кад цепају дрва и схваmим: он 
не ЩЈЖiИ РУ'К'\'IНИду; упро је у ff1Y трбухом и q>удiИМа 
и P'l"f<aмa и снагом целюг тела, и уО!ШГГе л удачки 

nритионуо чекић да би што брже изврrrео штолне; 
то сигур:н.о иије npмjamнtO; али он oвaJI<Or ТјренутRа 
може да nрекине т.о сатируће саiМ!ОМучење, т:у nада· 
вицу nrro ra нсц;рnљујtуће тресе и ГОIНiИ да грчевито 
стеже ВIИАИце да ·не 6н i!Iрегризао језик. 

Али он ие би ни за шта на свету Цiрестао и nре
I<ИНуо така;в рад. 

Шта је то што см:у не даје .да то усхте? Извесно 
сазнаље? Воља нужна да и nротив самог себе ОС"l'Ва-
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ри нешто што једини он, канда, зна и жели ј.аче од 
свега, Y'JIPIКOC ТОМ МУЧ!ЮМ ОQМ,Оча:со<ВНОIМ ymiJaн>y У 
тело н уношењу у себе rnmx неnрек.ндњнх удара, ско-
1<1019Э. и ТIРеака:внх шокова чек.ића? 

ЈЗо,ъа је ro врло стионутнх ·ви.ыща, crpo:ra. ЛАя 
шта ·НI!I храiН.н, ту воьу? Ка.к.о се само нэдрао ња мене 
и оnюоваю м:и мајку саботерску кад сам му nрШдао 
и nоста:вио му то врло .безазлено :mrra.њe. 

0кмхн.им се у страну да nроnустим ваrОIН.,те што 

су .се, nразни, враћал:и по рудачу. Помоћниц:и су nо
чели да је о,А,МаХ ~ЮВЗ~Ре зверс.к.им п=реmма, уз 
шюргута:в звук метала што се су даЈРао кл.нзећн 1НИЗ 
дековил.ске Шl!iИе. Нисам морао да хтеднем да се 
узбу ".щ. У збу..щм се, о,душевfое!;' :rом iВО/оОМ и cвeti;Iћy 
ск.оје оу mz, на делу, стопиле :наЈnрече I!IНТере<:е ~Јед· 
нице са најличнијим. А то је, .мнал.н.о сам, 011Ю Једн
њење о,д ;к.ојеr је и.аливен монолит новог човека. На
смеw!ИIМ. се. 

Десило се тако да слика То/ Буше, o;or ис:крла
чеоrоr, кр:и!ВОНОrог ударника :КОЈИ се ЗНОЈi!Ю на све 
поре искежених, разголићеннх ;к.ратких зуба шго су 
без ца!!<.ШНе и сјаја јадно ВИрилiИ !ИЗ ДеанЈИ нскрнБ~ое
них од раХЈНТиса, .деаило се као неким фантастиЧНИilll 
С'l11Ща•ьем с&учаја нак.лоњ~г Њ"';'У и отвореног сно
вима, вели.\1 десило се да Је таЈ К.рi<ВОIЮ11Н човек, 
савијен Н31Д бушилицом !Која га је IУПОр!НО одбаци
вала и коју је rон враћз.о уnорније у што,\ЈRу, .да се 
та њеrова nрил.њка nреда М!ЮМ, .због. иечег н,еЈаСIНоr 
у мени, nOКAIOIIiИ са иекак.оом МОЈОМ ЈОШ мање дocrlA 
јаСIНОМ слутњом која се, ко зна кад, уобличила У 
дубинама мојих личннх иемнра, са АИiКОМ ;к.оји би 
СТ!Вар:н!О моrао да :има ~ !Не нови човек,. а. 0Н10 нешто 
њеrово у вечитоЈ МОЈОЈ и не само МОЈОЈ жељи да 
будем и будем10 1Н10ВИ ьуди, незафЈОвоьни човековом 
судбином. Још иисам слутио механизам !И тех;н.ику 
настојања тог НЮIВОГ, З>АИ осећао сам да Ю1НЈИ tмОра да 
nостоје, макар и без везе са мојим већ амешШ<М 
СШЮКОtМ :врЛiИНа. 

Нови човек није нови ан15ео. Само чювек, у 
СiИIМбИОЗIИ ·с !НЮIВИIМ, у промењеиим rуслови.ма. Мrо сам 
пре ТIРИ го,дине oмarrpao усnехом шrо умем да ново 
у човеку замисмm\1 1И ВЗIН .јуриша nреко i!J,'Ofoa, у 
рамrој а:кцији, и ro баш у таквом једном анrииоэном 
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окну шi1о воња на ft~И.!ШМИТ, на јелов:mну, н~ ораиу 
зем~оу и влаrу, у оюну муmю ОСtВетfоеНОМ СИЈаА:ИЦОМ 

и i!IЛаменом !РУдарских ЛЗIМПН, rrдe место тамјЗ!На 
баздн охла15еии днм, не зњачи да бнх већ био у ста.њу, 
као сад, да изједначим та два Јуиаштва. 

Оно што мн је тренутно враћало одушевьење 
била је слика тог јадног, малог, згужваног бића, у 
наnону којн га је чинио већим iiiO што је стварно 
бЈЮ аре1531Н због тога, осећао сам се аклон да оnро
стим све "Р"ШКе уредниiКу у себи. Одбнја.њем да 
шта!МI"!а ону моју nрву рооортажу о 76-чаоовном Бак
оовом пертА<>~Ва.њу, довео ме је сад у прилику да 
схватим 011Ю једшю битно - занос, одушевьење, rоо
ообност да се верује '!!ЩЖОС свему !И СОI"!СТВеНИIМ 
е:клоностима, наrонима па чак и жеЈЬаМВ. и .:на.mпnем 

не ЭШIIе једно голо јесте - јесте, иеrо јеаге - треба, 
јесте- тенденција развитка. Мајку КОЈУ М!И је Буша 
оосювао iНИсам зап:о ни рабошио, ни чуо чак (псовке 
су језик робова - Лењин!) ( А Буша је човек слобо
дан - даi<Ле, није ме ни оnоовао), "ГОМИ<.о сам се 
эанео том њеrовом nреданошћу делу, том исцр!llоу
јућом n;рактичношћу рационаА!ИЗатора који, заrлушен 
буком 1Комnреоора, нема времена да одговори на II!И· 
тање tюВIИНЊра дошлоr да га nрослави, и није чудо 
што времена иема за славу: РИ њу по себи стварно 
ве15 nоседује. Зато не ;мисли om ПОI"!Удариоот и сав 
је ВЗIН ње, другде, сав у nојачаном nрмтиску својих 
кокошијнх прса на :шкроку рукуницу бушилнце што 
је nодсећала на замашћеии дрвени полумесец штаке. 
Али :на ,та ј иачни ослобоћеним руiК31МЭ. В3!ДПО је већ 
турnију иза појаса 1И 1!10ЧИЊао да оштри ребрасту 
круну д!РУТОГ пиштоља. И, чнм је свршио то, брзо 
је углавно I<руну :на WШ~Ку, коју му је без речи, . на 
њеrов МiИ1', дотурио .помо};ник., ш мах.нувшм сад сво
јом жутом, ошишаном rлаоом, оnрезно и брзо му 
yc'l'I/[JИIO место за оном буnmлицом, а сам о,дјурио 
кроз пролаз у стени под други куnоласти свод над 

НОВИIМ још Неосигу[раRИМ бочним продором у жицу 
руда че. 

По15ем ТЗIМО, али се у уоск.ом nролазу С":{даЈ!»!'М 
с њнм, Бушом Баксом, који се већ враћао =ла
ченнх, лабавих, као заврнутих усана ове до белича
етнх деСIНИ !И ПЛШ1К1НХ nОТЗЈМНелнх зуба. ПроtМРМ!оаО 
је нешто што ооет не разберем или не хтеднем да 
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разумем. Погледам за њим: ухваmио је цев друтог 
:юомпресора и, не застајућ.и, кренуо иазЗА. Утрчим сад 
nред љим под нови с.вод, да <:е не суда!(Щ:М IПIOROВO· 

Кад сам се оrоренуо, ударник је већ заrвtшц·ао 
круну на ш!Шl<у nиш:rоља и нагло, бащ .. rora ча<:а, 
дре~Ю<уо иека.IW xpanarвo, прщављено и бомю: 

- Пушћај! 
И одмах <:а виаокос постоља чекић эашгекта, 

а .он, IОЛИ.руhи се .оnет nоклецну ли.м НОI'ЗIМ.а о .неравни 
рудни ПОД, НаииniЗIНИ у КреДОМ обележеиу тачкх на 
IIPVC"Y· nритнану ручку напетим рукама, затим ПОЈача 
ПрtИ'I'ИСЗЈК бацивiii'И се из оојаоа иа бупшАЈЩV и,· уз 
Хаыш<аlВО ~ (као да "mМ трле:ни.м ЭВуi<DМ 
гани духове из руде) (I<iOjy моли за оn;роштај urro ће 
је дивље ЗЭЈ<:ећи <!Неуматичi<.ИМ nиштољем), навали 
да б"ЈШИ. 

Хтео <:аМ да му обришем зној с разrолићених 
Аећа кошуљом шrо му <:е, закачена "'Рајем за појас, 
вукла за њим, али бука кОliШреоора, ПОЈачана треба
љем nом.оћникових лопата по бреrови.ма одваљеие 
рудаче у I<IOjy оу се, ll!ЩЈОКе и тешке, зapllliВQЛe уз 
храпаво "ЮреЊе и ;ре<:I<И 011П01р материјала, била је то
лика да се без онЗ!Ге у даљим и, уморан од буке, само 
чучнем, наслољен на зид најудаљенији од n;руота. 
Палиће уакоро 'l'lpeћy жбараду од јутрос, хтео <:аМ ту 
.мжалиу реч да заnамтим. Заmппем: жбараду. 

- Два ваrоиета! - .раздра се оnет Буша кроз 
шкриљичав ваздух, све заrушљивије устајао: пламен 
се tКарбитуше ЗЭЈh>уља R(pi>Jj њега. 

kли nет :м.и:нута КаонtИје бука nрестаде у исm мах 
свуда. Оба nом.оћ.иика која <:у бацала руду пљоона
mм лаnатама у ваrонете иза <:ебе (ие окрећући re) 
чин.илм <:у то <:а заЈilЭ;Њујtућом nрецизношћу бали
стнчких tмаШИНа. Уз Бушииу су оом.оћ наnуним~ ва
rоиете брже но шrо <:у се надали и одјrv:тmли одмах 
чим их наi!<iрцали. Гура.ли су их с муж.ом, иако ииз
брдо. Последљи се одбацивао с n:уфера левом lН.ОГОМ 
као дете с тротинета, а онда, добивши l!ЮТ[ребиу бр
зину, окочио на одбојник и нестао lНИЗ IМiрак хорtИ· 
зонта urro се ЮТБО;рlН.О и затворио над њи.м :као nо
друмска '!'СТа <mраНа менrrолом. 

Будући ударн:ик је .такоЬе nогледао за њим. Али 
крат.ко, и одмах сео. Иакоришћаваю је сад заmшје 
да леrне на обореиу ;рудачу, исто као шrо се фудба-
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лери, користећи се сваким nрекидом игре, бацају на 
траву игралишта да nредахну. Бакс је лежао раши
рених P'Y'I"Y н ч:њн:ию <:е убијени војiКИК. Био би Коста 
да иије дисао. Tai<IO :видљиво и И!Мао ошце које није 
личи.м:> на МОЈе. Коста на КIOI'a физички ие личим? 
Ето! И то nостоји. Јер - физика - где то nрестаје? 

Не оста. дуго так.~: ни минут. На нечујни эвиж
дук иеnостоЈећеr <:удиЈе, Бакс се акУ'П", окочи, nолете 
~ТII[ и сrаде сnретно tи ррзо да га чиrсти и, одш.раф
ЉУЈ.rућtи крунице с цеви; =rоља, да их одлаже једи!\{ 
no JeAИII{ у дрвену xymJy, већу нeurro од оне за меоин
гане теrове 1Ю!10д noAa к.илограма. Из мрака iНИСКОГ 
тунела Ае:во nојав.и се сrари неКtи рудар. Он се коста
болно уаправ.и tкад ступи nод свод и замахие Л8ЈМi!ЮМ 
што му је />РТЛе висила низ оn:уште!11у !РУК1У тарућ.и 
<:е 11ј>ШЮ о руб љегових rу;мених ч:изаЈМа, иеподавије
ШIХ 1К'Э.0 што су ro биле у млаћих рудара; па и у 
Бак<:а, кюд кога roy mме iЮIЩОШКlИ откривале поставу 
од небељеие јуте. Низ лећа је сrарцу висио ранац. 

- Фаmи!- викиули су помоћници из тунела де.. 
сио, иаЈав.љујоући га. Вратили су се тренутак дре но 
што се ПОЈавио. Али старац доЬе чак до мене и, nогле
давши ме радознал:о, окиде nоАЭ.Ко ранаu. Од њеrа 
се nrnpиo, IНе знаrм зашто, мирис - :необиЧ.ан - на 
сnаљена .села. Извадио је из ранца два-ч>и nута по 
шаку ди;иаiМ.ИТ1Ш1Х nа11рона, које 1'У'1"ЊУ оод раокоп
чаиу кошуљу. 

И Каста би требало да је ту, жив да :види себе, 
св.оје вољена АНЦе окренуто овом АНПУ iПlрет:ворен:ом 
у Бушу, у помоћнике, у целу ревирску, ударн:ичку 
ствариоог. 

- Г,де си досад? - виrкиу будући ударник и ре
кордер. 

- Мечк.арошу <:у - оnравдавао ее фогин - каб
лове :rюкварили. 

- Е, баш lМИ је важан онај уображени нечлан 
Мечжарош! Нећу ја због тебе да не оборим рекорд! 
-и Баоо:: настави већ nретећ.и: -Пас био ако те за 
закашњење не о:m<уцам секретару. Твоје задоцњење 

на себе не n;ри.ма:м. Ово ја за рекорд .41РжаБ!Ш радим! 
А ти? Ошљариш ли, ошљариш! 
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Страст! Страст! Стваралачка страст! - мис.лrио 
сам, чзујући овоr пута и Бушиие n<::OIЖe (заборавио 
сам тог тренутка иа Лен>~mюве речи), алtИ иnак нисам 
реmС11рОВао те ооовке у оиом дещ свес'I1И :којим nам
тим. Но чуо сам их. На жалост, то је доста да се nоне
кад не забор!IIВИ и оно што није леоо заnамтити. Али 
оШЭIК код Буше је сад све било у тОАИ!КОј мери nодре
Ьеио јединству АИЧ'1Ю1' и оnштег да је псовање доби
јало, rуопштавао сам~ 1НеропСКЈО значеље. Све је :к.од 
њега у овом чаау диктат инС'l'Лiiп<.та (!ОО!ји се разга.рео 
у свест и сад он дещје рефлекаима из ње, свести, 
смешген у њој, користећи се неnогрепmвим убрза
њима која поседују нагони (још неnрочишћени од 
целокупне nсовачке nрошлоаrи) да би и њих, ауто
мате, уnрегао у кола свог ове већег радног учинка, 
npoмe!НIIIO и •rtp!IIВцe кретања осећања уз!IIВрелих из 
Аичних ИНС"''ШЩ{ата са'\ЮЗаmтиrе у нешто оiПI!ТИје ПО:" 
треб!Но, и =ме, јављајући се као каташза:rqр, дигао 
биолошке рефлексне покрете на IВИСОК!И аnрат ПОIШI
СТИIНКТеАе свести о о,<~~ржању заједiНiИЦе. И да хоће, 
он више не ~е да миСАИ на самог себе. Бар не у 
првом nлану. 

Али тад mомоћник, онај пиргави, уnита нешто 
фогина, превише немарно (и мени би се већ тад ова 
немар'НIОСТ можда учинила пренаглашеиа да нисам, 

понет примером ударника ПР6д очима, .стално иаnрав

~оао претерану СИ11!<ИЧ!IIВОСТ виЬеног одушевљењем 
!<.Qje је одбацивала аве што би могло да :наруши хар
моњију света ОСТIВВрене маште у јЗiВИ). НисаМ чуо 
нитање. Осетим само да бих нешто хтео да одем 
ода111де: :rолико сам се 'Yfibl'ШИO. Чеrа? Не бих волео 
,11а будем више сведок. Него? дtа лажем хоћу? Не. Не. 
Vnpкoc~a. 

- Како се то МеЧI<ар<>шу кабЛОIВи nОiКВарили? -
yШIII'a поново nомоћник и сакри лице подлактнцом 
~би обрисао зној. 

Фогин је методИЧЈШМ nокрет:нма 'ЈУ1НИ0 штолне 
и није се оrоретао. 

Претрнуо сам npe :но што је одrова.рио; сад сам, 
зrрчен, седео без МИСМI. А И!IЭIК реrИС11р001!110 речи: 

- Набио неко шрота у њих! 
- Ех, одмах - неко! Зашто да није - неnажња? 

И она, вал.да, постоји? 
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- 'Мање брбљања! - брецну се утом Буша и 
уnита фогина, који је вешто и брзо причвршћивао 
ll<iOP-W за !IIЗ1I1p0нe: - Значи - рече лењо али још 
~ - Мечкарош није :ншцта учињио? Ето, кад 
Је неко баюсуз, !НИШТа му не вреди пrro га :инжењерка 
mомаже. Ero Wf његав нови метод. 

- Па 'И :наш биће нов! - јави се други nомоћиик. 
- Биће! - рече Бакс - аNИ се састоји ;највише 

од зш:шњања. 

- !ьудског, али и ~тск.ог! - допуни ,<~~ру
IИ. - Јербо људско запињање .н;ије Ц'ИID. 

- Није! - рече Бакс дрхћући маље. - Али ни
шта сад без њега. 

- Мечкарош је баксуз, јер је малогра.Ьаiнlинl -
сажwоњво ће 011ет "'Р""' помоћиик с осмеЈООМ раоутим 
измеЬу nera Ю>је ау rму од скор<) беле косе и nоцр
нелог ляц_а учmш.ле неrатив неба осутоr звездама. 

- А, ЈОК! - одговори најзад на све ш фоm:н, али 
~ roao преко рамена и задубљен у посао. - ОдвалtИо 
Је Мечкарош "!"ста. Не брините. Злобу је nримеmо 
пре но што му Је ситни шрот IЮЧео да гризе лежиште 
lШШТО..tЬа. 

- Дупло nуњење! - скочи беано Буша, аNИ nаж
љиво сnусти последњу оодмаза:ну н избрисану цев. 

Не схватам мисао .тог крика; али помислим: не 
би било лоше избрисати ra из репор.таже. И nоми
СNИМ: мисли ли Баксов nомоћник да је и сад Мечка
рош несрећа:н као што је то некад Бакс био? И да 
Мечкарош треба несрећан н да1ое да остане иако 
Буша њије више Бак.с? Немогуће! - рекием у себи 
н одлучим: брисаm, дакле! Истовремеою се rупитам: 
Зашто да избришем ове, од nоја.ве фоrина наовамо 
tкаА се н то дешава и _још јесте. (Каоњије, на nовратку: 
уnитао ~ се: ако Је неки до~аЬај коме п:р!Юуству
Јем и КОЈИ се ПРеда iМН10М одвиЈа већ .моrуће осетити 
као неку дубоку nрошлост, није ли могуће и обратно 
- учинити присутним будућност, задржати садаш
:њооr од .проАажења па, дозвавши и ·np<>IIL\OOT, уки
rиутtИ границе иэмеЬу времена и све дожив~оаВаТН 
заједно као део једне могуће стварЈЮСти?) · 

- Знам ~а I?ОАШю треба nунити! - одбруси :ми;р
IНО фоmн, КОЈIИ ·Је већ филовао следећу ш.толну. 
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Вуша, не Бак:с више, оос.кочи, али се ~~лада. Још 
сеу~жавао. 

- И!НЖењерка је сшюћ рек:ла ;и МеЧI<ЩЈО!!.Пу и 
ме.ни f!,jJ. то м:оже. 

- У :~<рајњем сщчају! - ДОiО!УИИ ra IЮ.\<Соl>ню<. 
Фоги.н слеrну раманима и ОТПЛ>уиу. · 
- Инжењер!Ка! - исnрави п;реэри.во. - Мени 

није. 
- Рекла је да може! - IЮ!ЮВИ Небаш: ;и стисиу 

зубе: - Пуни дуnло! ДynAlJ цд ти ле:rю кажем! 
- Немој ме m ущrnи шта може! И!НЖењерка је 

- фоmн ОТПЛ>уиу - жутокtоуиац и женско. У пуње.-
ње се не разуме и боли њу што бисмо сви отишли 
вражјој матери. Нема њу iНИШта да боли, аа<.о оћеш 
да знаш, ови и да одлетимо по порциј,у nакм. 

- Друrови! - 'Вillll<НY Неба:I<е- 01Н хоће да сабо
тира наше у!!.јЈ.рНиштво и иаrраде! Обашка аrоrрешаи 
СТаЈВ оо афежи! 

Али .npe но што је заврШIИо да виче, оба rюмоћ
ника, К~prymm, ОI1рОМiНiИ, и МЛЗiдИ, зграбе фоr:и;на, као 
дз су самю чекали да Неба:I<с вик.ом опусr.и Ди.зmне 
њиховој снази што се прели. Старцу исnаде лампа 
ИЗ руке, али 'ОНИ .ау му ОТИЈМаАИ раиац, С'!1рГЛIИ му ra 
с рамена, 'ИЗВадИЛИ патроне и један остаде да држи 
фогина, ,6Јруrи их брзо дотур1И Буши, iК.Оји је једва 
дочекао и сад, уз nю<МIОћ оног дpyror, nоче<> м пуни 
дубоке рупе и да их избија двосТiРУ'Ком количином 
еr<СIIЛIОЗИ!Ва помажући се nри том дугачком металном 
I1ПI!!JiiOOIМ. 

- Е, оад уадрооље, можеш ~ПаАИШ! - .рече буду
ћи. у дар:кик дижући овлашним покретом руке свог по
моћ>шка са фоги.на, кога је младић дmле .6ЈРЖаD при
тж::~<ујући ra IВШIIe тежином целог тела неголи снагом 
ЛЈОIIЭ.тасmх ша:ка. 

- Ни мрта:в! - за:к.рк..ьа фоmн. - Мила је мени 
моја глава! 

- Кукавицо! - дрекну Буша, и ја, ~пашћен 
још увек али не iИiНтервенишући, <КОЛебајући се из
мећ>у c:rro!Н'ra;нe симпатије за слабијег фоги.на и радо
сти !IIIfO п;рисусгвујем незакО!I!IИТОМ чину радне стра
сm Небаксове групе, према којој сам осећао дm~љење 
помешано с :не;рззумевањем спора, упркос јасним алу
зијама :на сваЬу измећу Буmе и Мечкарюша, но прет
постављајући да је фоmн 11Ш1З1К на МечкарОIШевој 
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С'!1рани;' ја сам хтео да се умешам. У корим за то 
у себи старца. Моје је поштоваље према Буши и оду
шевљење за новог човека, Небакса, било nрејако м 
би ме очешала аумња у часност такмичарских побу/!.јЈ.. 
Hanponm, наrна ме да, парал.исан, останем миран 
и ~та Ј:'А.аСНО не кажем, нарочито сад .кад, не гАе-

даЈући више .nомо~, Буша махну nомирљиво ру
ком и отклати .се сам пут изази.вачкоr прус:rа. 

Поа:<оћиик се брзо <ЖМ>НИ са старца и омvце га 
nрема Ј7дНОМ удубљењу, iНекоЛЈИКО метара да..ье, док 
сам се Ја тада иnак врло наивно настављао да nитам 

ОТКIУд им ll'a :мржња, шта се крије иза оних шкртих 
речи, !I;IЗa ОIНОГ презрив:от »!ИИ?Кењерка«. За то време 
Бv:na Је већ nалио корде СВОЈОМ карбитушом која се 
НИЈе била угаоила. Ч'ИНИЛО ми се да то ради нервозно, 
од ум<>ра :ва..ьда, дрхта:в:ом руком, до.к је иза iьега, 
у удубљењу, фогин стрпА>ИВО стењао. Али, заrледаног 
у друго, дотаче !Ме једна сенка и х.њтро, као у трку, 
nокри. Осетим руку што ме ухвати за раме и повуче 
као м хоће да ми га откrи:не. Био је то Буша Небакс 
сада. Одвукаю ме је у друго удубљење, "Рекощrта 
првог. Гурн~о ме је иза себе и притиакујући ЈМе уза 
зид стене, зурно у "P""''W пруста, где су сиктаво, а 
р~ушио nламињале -Iropдe rорећи једним, њима 
СВОЈСТВеним, ту с:зима (сем .мени) ооэиаmм ,ритмом. 
ПР;ва детонација одјекиу, Буша ме :nритисиу. -Ч& 
I<aJ- дрекиу. 

За nрвом, која nодиже прашiИИу и угули све лам
nе, груну_ле су .у заrрцну:mм размацима од некоАИКО 

Ce!<J!i'IW' ЈОШ седам, :nунећи rров и rрла rycrroм, љутом 
зеленкастом прашином и слаткастим иитро.,глицерин

с~ :l'.<ИЈ!ОООМ. Грумени јаловине и руде падали су 
краЈ наших ногу, лупали о бочне зидове што су се 
О,6Јрањали, IКМдајући у nаду као зубима комаће пот
nорних трем. 

Из прека чуло се -~ тешко стењање фоm!на, 
nритиснугог на rюд :~<раЈ удуб..ьења у ЗИАу. Његово 
јаукање и кукаље nостајало је све глаоњије изме15у 
страховитих дето:нацнја. Ме15утим, крај мене је д,рх
тао обил:но ознојени Буша. У мраку поцепаном му
њ~а еКО!lЛозија ја сам nомислио још једном: Ето, 
то Је прави нови човек. 
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Али тад се безразюжно сетим оног поrрешноr 
бомбардоваља ;на Прекајсжој коти: т..".о, на отворе
ном .nростору, притн.саrк савезничких бомби обарао 
нас је на зеtМА>У и иШiамшао на сваког борца J!IO 
читаву тону зrуонутог ваздуха узавре,\q!' .. О\4.НеiКУд 
одозго, лепећи .нас при iТОМ за земЈЬу, ОILЬОШтене, као 
жећ кад Ci!lh>Olll'I1Н и залепи језик за неnце, и онда 
падао на нас тежином неких као неправда rорких 

хрз.аrових тамш. 

Али ту ме приmсак ваздуха само лепио и при
бијао за кврrаво Д1Ю удуб~ое:ња; двапут сам, нагло 
бацан тим притиоком, уда,рио раменом о ошrру и 

влажну отену. Осетио оам г.рлени бол који се IIЈ)Об:но 
;ю костя уnркос щrферу, који су ЧИ!1111ИА1И СИВ1И рудар
ски комбинезон, ny л авер и коапу ~оа. Ошrри бридови 
руде зарИАИ су ми се у м.ишић рамена. Рањен, поми
сли.м и исправим се: Крвавим! Али iМИ .мисао оотону 
у rуст дим експлозије праћене nиоапкавам к:ншом 
IОЭ.Мења што се одрољавадо ударајући реоко о боч.не 
зидове а:мфитеатрамюг рова а тупо о под пун пи<р
rута. Није било ни упола rraxo страшно као на Пре
кајокој коти. Иa.I<D смо у јами. 
-А девета?- дрекnу Бакс крај мене. 
У mxoj се щrатСШЈИ за 1ренутак чуо, место одго

вора, само далек хуtк без смисла. Из друrих ходника 
овог кртичњака, изнад и испод нас, здеана, слева, 

и из свих ОСЈГа.лих праваца после неког времена стан:у 

да доnиру кра=, пригушена, и узнемирена лупања 

пнеуматичких пиш>о!Dа и чекића и нека као врло 
уда~оена врева ~оудских слЭЈСова и покрета. 

- Чекај! Не :мичн се! -јави се успорени глас 
фогинов прекопута. Учинио ·ми се сад дово~оно ана
жан да задржи Бакса, који се већ покренуо да поће. 

Слева се наметало само једва чујно пулсирање 
електрич.ног мотора. Старац изаће из у дуб~оења и по
ће према прусту. Али :не учини ни два корака а баци 
се 1НЗ. зем~Dу: »Пуца!« хтео је ма каже, али ra ексnло
зија ·престиже и затрпа му реч у грлу. 

И све нас. 
Лепа Гаrина глава блесну пред мојим очима она

ква каква је посrојала, бескрајно чулна и дра.ма
тична, с истим изразом који је имала у неканоћњем 
сну, кад сам је први nут грлно докраЈа. Влеснула 
је сэ;д тужнија неrо икад и нестала. 
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ВИли смо затрпани. Дру.кчије него m Прекајској 
коти ИЛ:" на Црном врху. Плашио сэ;м се да се не 
понове ЈаrуцtИ, вашке, rњиде, иа100 су ми се очи .nри.ла
rоћэ;ва:ле мраку као тад ... 

ИСТОВРЕМЕНО НА МАРГОВИМА 
СВЕСТИ О ОВОМ АОГАБАЈУ 

. .. кад сам ухваmо. себе да nосматрам несрећан 
од несхватања, метафизИчкн поглед вашнју .које ме, 
отежше од ii\Юje крви, фиiООИрају покушавајући да 
одrонетну то моје неочекивано, јај.олико, материча
сто :присус"tВО "У· на МУ сувог бунара. Али iКако да 
им обја:он;им 2~. i"l"' оне ~е. иоанла која амањују 
маиевараке способности Јединица, -потребv да ме 
склоне :на мес:о нед~тупно л~јате~оу? )kенке су 
одвлачиле СВОЈе мужЈаке nод МОЈе МiИШКе, у шуму 
под 'tрбухом, где 1И'М се ЧИНИАо да сам упалио бројеве 
љихових лупанара с јеДНИ!М прооторијама за луда 
стрнџања и с д\'уrим за премирућа дрхтаља и заrрц
нута тепаља ЧИЈе сам iМИКрОIНске таласе већ !Н голим 
оком хватао и поимао. Једног сам jY'l'Pa, иоћи или 
дана (ни свет.мх:ти, "!" сата) приметио да је најлепша 
женка у свету ВЭ.ШНЈУ томико порасла да ми се учи
нила пресруба за дотадање своје ~оуба.внике, преве
лика за њих, аАи не .и за мене ~који сам настав!Dао да 
nрофиљујем своја чула. И док је крвава слуз ље!ШХ 
~ЈОТе!ЩИЈЭ.ЛНИХ мхшкараца КОје сам, !оубОМIОрЭЈIИ, уби
Ја?, текла nрскаЈХ~ далеко на све С>ра~Ие, о:на се 
с ЈОШ :неизлеглим ЈаЈашдима у провидном телу одала 
~оубавном задОВО!оству са м.ном, равнодушна нацио
нално и расно. Имала је Есrерин комплекс жртвеног 
nроституисања за идеале. А мене IН:Иј е било брига. 
На жалост, посrала је пребрзо несита за мене који 
сам онемоћао и лифтом се спустио спрат ниже -
салм~нелама. Оне оу имале богату поезију. Одгова
рала Је nотпуно .рааполож.,_а ·која оу постала -моја 
као и ЊIIXIOB начин на који сам и ја, исцрп~оен гу: 
битком ·крви, ранама и мраком, прИЈМао :надражаје, 
претварао их. у с.л.ике, звуке, представе, !МИ~, рит
мове и узбућења :на ';Ь'ИХОВОМ нивоу. Диокутовао сам 
с љеговим еrзист~ИЈа.мiiИМ nсеудофилозофијама које 
су ОД ПСИХОЛОГИЈе И раСПОА!Qжеља уСАIОВ!оених прак· 
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сом начшшли 1ИМi xтeЛIII да начине l<IООМОЮКИј.У и, 
узбу15еrн, nратио rна в~елеmш<М 11Р:го&И:Ма у неко) до
лиии иа I>:НУ једне МОЈе nope н.ихоое масоВIИе iМИТИНГе 
на :којима су муАри реформатори узимали реч ~1' 
rerниjaЛIIIНX буитара м виолеНТiНИХ е:кстремдста, ЧИЈе 
су речен:ице, дивно IИ3балаrнсир81Ие, ву:кле неюи далеки 
и однекуд аnриор!Ю и пре мојих IНСЈ'ВIИХ искустава 
зrнан!И мирис ломаче и аэач:ке мемле. Ја сам, :колеб
.zьивмји \НО икад, слушао најлеmпе приче о следећим 
секуrндама :које певају на нивоу С&\IМЈООiела nеаме. IOOIН· 
цepmor живота под дир!Иrеrнтском nалицо.\t К.ОЈа ће 
моћи сваку жеь,у и чудо, а неће хтети ии СМiРТ 
ни rорв. 

Можда сам био Привремено мртав, не знам, али 
сам чулима која су ми се отворила за ЖМ!ВОТ салмо· 
нела гледао једњу њихову утаi<МИЦу, сличну rноrомет· 
ЕЮј, са изабраним m;мом шиrела, I<Oje су на . .о.вема бар-. 
кама од полуrn<И no дуж.инм nресечеие IВaiiiJe ~:Њ~Идице 
(можда nотомка мојих ранијих ~оубави) дCJIIII!11'0Baлe 
са својим иавијачима и rнавнјачицаМа и морам nриз
нати да сам iИЗдајнич:ки навијао за госте, шиrеле. Била 
је мећу навијачима једна лепотица свих тамо снова. 
Видео сам nосле и чувеии ансамбл коховско бацил· 
ских народних шЭјра и једну незабо.равиу nлажу У 
којој се бирала најiМ!Ис стрепrОI<ОКа. !Щдео сам голим 
оком немrирии свет сnњрохета и видео инсТ!ИТут ко~· 
бацила надrнетих IНад ЊИХ!ОВе микр001(1)11ске ету ди Је 
о вирусима. 

Амr. до В!Ируса !!Шiсам дошао, иак.о сам се на />!l1Y 
зева сувоr бунара iИСКоnаног исnод ог!ЬИIIГI'а у rоући 
неnрове.реЕЮГ се~оа:ка већ nитао: је ли rnoc:rojaAa: иЈ<ад 
једна виоока ливада л.од хладним небом, Један Ј"fРИШ 
и један митраtоез на ИВИЦIИ шуме и бомба iКОЈУ сам 
6!ЩОО у прЗiВцу тог пуцња и л.уrк јеД;Не mараболе Ш:О 
се опуштала I<aA сам rnю лок.ошеи на другом i!<paJY 
ииице шуме, у коју се, изгледа, нисам cy>IJOR.pat!'ИO сам, 
јер је у исm мах тресrнула на њено дио -траrната 
и Коста је у исги мах јауюrуо: .саљао сам те сву 
зиму. Чуо сам да не:маш шињел.« И IНЗОТаБIDЗО и сад 
да ме, неiЈ1С>М!ИЧ31Н, јури са nопгrао;юком мареиrо дола
мом у· р!УЦ:И. Али I<о.ращ:и су му све више ЦIЮ:котали. 
Не питам ли се: је ли икад nостојало с7л.о са ;кућом 
н=урн;ог ce~oaroa, ·I<.Од кога су IНеЧИЈИ приЈате~ои 
бИАiИ прИ1Ну15еии заi<ОНИТошћу маiНевра да оставе но-
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сила са рањени:ком iИ да домаћш!:у запрете да ће ta 
убити деси ЛЈИ се зло .рањенику или га он сам, сл У· 
чајно !ИЛИ намерно, изда? Не .nитам се још :којепrга. 
Не nитам се: јесу ЛiИ икад постојале II.рЗЈВе звезде 
на ц.равом небу? Амr откуд слутња о звез,АiОЛИIКИМ 
ранама на iНебу тела, на nод бу лом меком небу неког 
далеi<Ог брда што се, са свим галаксијама, свалмло 
nокошеио кометСi!<ИМ рафалом на дно 'бунара у рах· 
лој ом:очници времена, а оданде у щбавној бо,рби 
ство.р!ИАО 1НИ3 друге патље и nутање на још нижу, 
rна најнижу материцу непостојаља, оnлоћеиу мле
ким зрацима сећања ·rна друго непrго. 

Тек су десетак дана касније (реКЛ111 су ми nосле) 
(nосле?) днrли rробни '1<8Меи нада М!ЮМ: nроверени 
сеЈDа:к смејао се бркато (видео сам прво само стра· 
шrно увећаiНе дла.ке: прашума). Можда саЈМ зато и 
осетио ТЗА први nут иrнтеизивно ову нн са,~, за11РП3НУ 
IIOiiPeб'!{ за целоВ!ИТQЈПћу, за МОI!ЮАИТНИМ ЛIИКОМ чове
ковим: другови су ме ови (после? nосле?) окружили 
И ГЛедаЛI!I. 

Требало је вре:меrна до проЬе. О1Џ.а сам их n~.ре
оознао: Јаюю, Андреја, Филиn. 

х 

Из ревира (с penopr.ra.ж;oм већ скицираном), уп.р
I<ОС свему што се Ба:ксу непријатно крајем идуће 
неде~ое десило, пошао сам, пун неочекиване радоане 

!НаДе, на Црии врх да оби15ем Гату, а:ли због дефекта 
на раiДIНIИЧКОМ џнлу С'!Ш'ао сам врло кааrо после руч· 

ка. Дечацн 1И девојчице били су већ отишли на сечу 
шуме, и Драrаrнче, бивши ху.рнр, који се још увек 
олорав!оаР од ране у лево nлућио ilq»>ЛO (•Не могу 
да бесnосличим«), R!ОМанАОВаО· је бр!ИrадОМ не изла· 
зећи o.mroro из наnуштеие лугароке кућице, где су се 
сви сместили. Њему сам предао бугарсii<И кожушчић 
за н;у н нешто сувоr воћа пrго сам nонео. Са задОВОID· 
СТ";О'f сам слушоо nриче о њеном зал<~Хаiьу 1Н о задив
"'УЈућим успесима nреваюnитања, I<JOje је за њу, no 
Драгану, л.рнањало ВШIIе но за осгале. •Без СТЭјрИХ 
nредрасуда.« Директор рудника нервозно је дремуц· 
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као крај трпезари:јоке "':!Ш оосле ужшrе којом нас ј~ 
Дрэхаrн почасшю и, трзаЈућiи се с часа на час, питао. 

-Но? Хоћемо АИ креН•уm? Воз 1Не чека. 
Десетак дана I<a;aRИje, репортерока :ме судбщm 

оnет дО!Несе збуњенщег но npoiiiЛН nут на. Црни врх. 
Тад оом и дознао да је Бакс.оrnушrен на ~тев_рад
нњка _ юю »Се6ичя>м<• и »НедруrаЈР«. HaJrope Је -
нисам се зачудио. Сматрао са:м, одсутаrн за ове то, 
некако .пр:и;ро..umм да :му се дешавају такве ствари 
- далеко смо цд сааршенс:rва ·:и ХИ!<>аде :ме оиm:ица 
дневно уверавало рац;И'ОIНаАНО да треба стрп!<>еЊЗ; ако 
се хоће да nрестан•у трп~<>ења. Али рацм.о:на.лню Ја се 
iИ нисаrм:_осећао уврећен у Коотино iИМе, н:и-г:и свм хва
тао себе да се осећа:м iпреварени:м, IИЗЈКО сам: се тру
дио да гледам: око себе !И, уnркос све:му, oЧ!IIJ>,Ia на 
!НИВОУ Кос:rШ<ИХ с.нОIВа. ЧаЈК нисам у nрВ!И :мах 1Н:И знао 
да то Ч!И1НiИ!М iИ да отуд :и nОТIИЧе rро3НИЧЗВИ иемир 
што :ме :гани на nутеве н дРЖИ у напетом и стаАИОМ 
очеi<ЈИВаЉу да у јави ВiИДНМ остварено нешто од ле
пота, t<>убЗВ!И, ,о,руrаротва :и nажы<Ве нежнос:m: :У од
носима, једном речју нешто од О!НОГ што Је, веро
rоатно, Koc:ra очеi<iИВЗО да ће вцдети QА:МаХ [ЮОЛе изво
јевања слободе. 

На Цр!НН врх са:м crnraю идуће недеt<>е, тачно у 
време ручка. Сви су бршаднст:и били на окупу око 
·КазаtНа, ал;н Драrаrн :ме од:мах ухвати за руку као да 
са:м због љега једино н дошао. Био са:м у том часу 
због нечег уверен да :ме је Драrан пре десет дана 
уnитаЈО, и .то О!Вде, у ис:rој соби: - С:вића АИ ти се 
мала' 

iааrрепашћено са:м та гледао не далазећ:и себи. 
Што :ме одвлачи од Гаrе. Али сећао са:м се. И:мао 
са:м утиоаЈК да се сећЗIМ свог збуњеноr, од прошлог 
пута: 

- Јеси АИ луд? Cec:rpa хероја Косте? 
- Па онда? Волео си Косту, не? Зашто :му сад 

не бисмо воАеЛИ сестру? - Насмејао се хуљински, У 
IМН<>Ж'ИНИ-- Она би са:ма рекла: »Наставак феt<>тона«. 

Био са:м уврећен. Ништа од свега што се дотле 
збило 'Није ме толико ранило. :КЗ.ОО са>.ю долази на 
то, О!Н који је пре две rодине (:и О!Н?) тражио Драrи; 
чину главу. (Је ли и О!Н?) Јесам АИ Мiу оrю:менуо то. 
Нисам се сећао. Али он се опет шваnски ласцивно 

наомеши~ 
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- Оба ока исnала оном ко старе глуnос1':и спо
миње! 

Пласне:м, нароrуши:м се, јер :ме то о оч:и:ма сети 
утом Јанка, li<Oj:и је овоје о:ко изтубно на ј<WЮМ ,АрУ· 
rом Црно:м врЈСУ. 

-Де, де! - см.ириваю :ме. - Нема t<>утнш на со
коло:юи виц. Шrо је 'Најлеnше, 'НИје :мој. БiИо је ту 
О'.!Ю:маА један наш стари APYI"· Што амо се о:мејали! 
Весељак и по. 
-А Гаrа? - упитам: нзлазећн друr:и nут у раз

маюу од десетак ДЗ(На :из ДраrЭi!ЮВе собе, где ме nо
слуЖ!ИО шунком :и једним: тешки:м цри:им В!ИНОМ. -
Ту је :малочас била! - рекне:м. 

Н:иса:м сигуран да л:и нас је видела. Али М1И с:мо 
је <rЈЈрИ:Меmл:и одозrо с i!IpOЗOipЗ

- Сигурно је у ш:уми! 
Ја вшоне:м: - Гаrо! 
- Гаrо! - викне и он, па се нас:меја: - У шу

ми је! 
Поће:мо, ,.,;осrраж:имо је, зовне:мо јЮIШ ј<WЮМ, два

пуr. 3абрИЈНем се. Драrан у rом чаоу одјури у шуму. 
Неко је дотрчао и јаВ!Ио •му да је тамо брес:r у m~~ду 
пооредио амЛЗф;ИЈНца. Потрчи:м за љим, аАЈИ пооле не
КОЛИЈКО корачаја зас:rанем као nресечен. 

Седела је на ·npary левог бочноr iИЗЛЗ3а :из зграде 
што се ту, ск.ошена, наслаљала на шум;у, као да су 

заба ти за<ус:rавt<>ени у трку. . 
- Шта радИш овде? - nр!И11р.ЧИ:М. Она обриса 

сузе. 

- Мислим! - рече. - Ништа. 
Сnусt'ИМ се крај ње, и ;као да имам .цра.во, и као 

да то сад једино треба, и као да аве то н:асушно хо
ће:мо, узме:м јој хлащне руке и духне:м опреЗНЈО у њ:их 
да их заrреје:м. Неаиrурно се нас:меwи:м, .као да са:м 
се уnлашио нечеr. Можда се све nровндн. За:мота:м 
се у nмrЗЈЊа, у речи: 

-Како то ».НИШТа«! Мислмш, а юшrrа? 
Трt<>ао са:м јој руке све ужурбаиије, она ме гле

дала ообиыrо. 
- Прво је било једино - живети. И крала са:м. 

Онда је на:ј:важ.није DJOcraлo - свнћати се. Радовала 
сам се. 

- С:вићати? - викнем. - Коме? - nрн:винем је 
на "РУди и лице, таЧН'О ТЗIМО где је одувек, од nочет-
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I<a оставила 0'1\\IСЗ.К авоr обрава. Почнем дРхтати. Соо 
снЗжашје:- Свима? 

Она је .реКАЭ. дрхтећи, безглаано CII<!OIPO' 
- Можда. А онда. . . С , 
И ућутала. Дрхтала је и она из сэе онаrе. амо, 

ја сам је грлио ван себе и mпао избезумл,ено: 
- А онда? А онда? 
А !ИЗ ње се отnома:о ШЗЈ!Iат што је ;и.cцp<riЫI!I!aO ~ 

ваздух mлребан ДИЈС31Њу. Не и дрхтању. Као да Је 

.рекла: 
_ Онда сам се нЭЈједном уозбш..ила. Сад знам 

urra је то ... 
- Или не знаш? 
Дрхтала је ћУЈЖе. 
- Знаrм! - шалнула је ооследњи пут. ~тали с.мо 

!ИЗМеЬу nол,убаца и 1НИХ01' у бмtЗИНiИ. ИЗмеDу два 
дрхтаља и СiВе ниrде НШ<ЈИјеr никоr у бАМЗIIi!Шi лише
IН!Ој nри:суСТiВа и ма чега друrог измеt;у нас, rна онегу 
ш ком је она лежала пода IМ!НОМ, немоћиа да ме од
бије немоћн!Нја да ме не задржи привијајућrи се уз 
мен~ као да би да смаљи и онај непосrојећ>< ВiИШе 
размЭЈК измеЬу нас, оно i!ШШТа што се nонекад уrАаВ
л,ује измеt;у л,у;щ I<Юјн вИiШе не :пос.тоје као h>YNI и 
:юоји су меЬу А>удима rразмипiЈоаЛИ о друш:riВУ н'?вог 
човека у насmјању. СЭЈМО то ништа, и нас двоЈе У 
једном заr:рл,ЭЈју на iИЗМ&i«У. и још - бледозеленкасrо 
сэетлvцање онеrа <КIОјiИ под на.ма крцка :крr1И1М риб
IDИ'М кошчидама и риЈтм шла.ма опал;км са зимзе
леног дрвећа, 1ИЗ чијих је зрелнх шишарi!<И, учини ми 
се прво. c:rao д:а прека аrежали од сокова .шрнс ка
сног лета и некнх звездИ налiИк rна rусто семење. 

- Брзо! - говqрiнла је једва чујно. - Брзо! 
Нови ме сапутник, !ИЗбезум.ьен дуrим чекањем. 

почео да зове и 'l})ажи око куће. . 
Диrнем се. очисmм снеr с КОАена, nојури.м, суда

рим се с Драrаном, тји се врзћао: 
- Њишта IНЭЈрОЧ!ИТО! - рече. - Мало iКРВIИ! 
у~ још, за.молим га да ми телеrрафише 

шrа је с њом осталом тамо на прооу бочног улаза 
на.слоњенот на шуму. помнсмtо је да је њис;:ам на
шао. Упитао. Потврдио СЭЈМ: •Н=ла«. - БоЈао сам 
се да се, док му то говорим, она не nojaiВIИ иза куће 
и, ~уnЭЈНа, не зЭЈМаше руком док, .рецимо, улазим 
у Ј,IИЈП. Оборио сам главу. 
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- Шта ти је? - упитао ме Драrан стојећн крај 
џиnа. 

Не бих му 1Ј?6К810 iЊИ да сам знао да изГОВОIЈ?IИМ 
шта ми је. Покуша.м да се осмехнем и збушш се: 

-Ништа! 
Али он ме схвати на СiВОј начин: 
- Немаш с.реће! - rнасмеја се. - Ни сад ниои 

разrоварао са малом. 

Убедио сам ra да сам очај""', да бринем н да га 
МОЛИIМ да ми пошал,е 'Телеrрам ;кад је наt;е. Јер, 
увеРЭЈВао сам га поново 1И поново, плашим се да јој 
се није :нешто десило. Он обећа да ће телеграфисати 
·1Iр0Метник:у железннчке станице на моје име. 

Куса су кола заошијала задЊим точкОВIИМа no 
снегу и, поскочивши, ;крену ла, эаокупл,ена п.ростором 

nред собом. Обаэрем се. Драган је нешто викао. Иза 
њеrовrих леЬа из шуме излазила је нова колона омла
динаца. Сиrу.ран сам да девојка под заставом НIИје 
била Гаrа (она је остала лежећн на онеrу на бочиом 
улазу юуће СВШ< забата наслољених на шуму) (:юоја јој 
Је ЗЭЈУставила забате у трку), мрачило ми се али во
лео бих да се није деаило ништа од оног' што се 
зб~о, само да то она и сад, чи:ата као npe, к.орача 
краЈ заставе. Хт~ем !>@, сићем, !>@, њој, таквој какву 
СЭЈМ желео да Је ВiИдИМ, ·кајућ!И се, али и онЗ!К1!0ј 
ОС<:ЗКВ~ је осга.ла лежећи на снегу, nо_јурим у сус.рет ... 
Тад Је уrледах онакву какву СЭЈМ Је оставiИо: омож
дену. Стоји крај юуће, на онеrу, и гледа под собом 
у сумрак без иrде икот, сама, ова НЭЈЩ'ШТена, у гро
зшщи од осећ~а која не може да победи не делећн 
их с ОiН!ИМ КОЈИ одлази неужаснут понором што се 

отворио само пред њом и недооомюшћу оноr што 
се десило иза. њеrа. »Нес.рећа НIИје што је остЭЈВЈоам, 
Што моту да Је ОСТЭЈВИМ.« 

- Што ~чете? - упита ме сапутн;и:к и ја му :не 
кажем: .све Је маље ио што се очекиваЈЛо. И љубав!• 
Рекнем само: 

- Мањак! - али бојећн се да не за'l})ИЖИ обја-
шњења, додам: -Ветар! 

Али одМах затим брзо .и D~дЛучно: 
- ПричеКЭЈјте! Зауставите. Нешто ,СЭЈМ за6оравио. 
Не знам зашто, упрюос мојој D~дЛучности, сапrут-

ник не заустави кола. (»Два сата смо се ту задрж.аwи, 
.молим вас!•) 
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Ја се неочек.ивано одобровомw. То је :иэвроно 
моје расположеље 11рајмо све ;;р срес;коr места, где 
сам у пуоrом 1И хладнО/М стQН1ИЧН10М бифеiу, разблаrо
r лаrо..ъен, још три carra чекао воз за Београд, .прнча
јући са авИIМа - !НИ о чему нарочито. Али питао сам 
се све време зашrо мак»Р 1И повремено не оборим 
главу да бих од друrих бар сакрио .оно што се из
меЬу 'rare и мене тако једноставно и ужаоно н~о
вра111ю деошю, док тако безосећајiНО гледам у ужас 
те неповратно сложене једНоставнооm. Тако без са
жа..ъења н кајања. Без стида. 

Тэљю сам у бифеу дочекао и теле11рам: •Мала 
је изврона стоо Драган«. 

Јесу АiИ чиљенице увек мање него nrro би моrле 
бити? Или их машта, у страху од њих, замиш..ъа ве
ћим но што су? 

Да ли <МИ је аве већ било јаано? Није? Зашто 
ме и ово толико оНда заболело? »Изврсна«, mrrao 
сам телеrрафиС"Dу, •је ли то ~река. rpeu:n<a?« 
•Изврона или извро!Ю - авеЈедНО«, рече телеrра
фиста. »Реченица Је рече!НИЦа.« 

Но тад се Гаrа 011ет поја.ш сва раздешена на зе
ленкастом онеrу :који је .крцкаrо оба..ъен под на:ма као 
ситне рмб..ъе .к.ости под војниЧК!I'!М цОIКулама. 

XI 

Вушу Савића срео са1М у возу оне ноћи с дру~е 
стране Црног "!'ха, на .rом mм ~таmю. Гаrу: НиЈе 
чую тај з»rорели у:кус горчине КОЈIИ оотајlе за Једним 
и другим, чудо је непуаr..ъивост н~е што даје упор
IНОСТ и гОIИИ на НIОВе и нове nокушаЈе, упркос вечном 
калrнрању и rуб..ъењу живе ваrе живота у те:жшm· 
Спрва му .ниса;м ни г,лас преnознао. Ни .он МОЈ глас. 
А закачили смо се баш ОIКО тих мисли у замраченом 
купеу, седећи сучелице већ од полазне станице. Ра
зуме се, ја сам ra разувер..вао: »Разочарењу нема 
места«. Место да ми се суnротстави, да ме !Прекине, 
мора да је Ж!МИркао, :каю да је под стал!ЮМ претљом 
неке ручер:де што хоће да шамара мЗАе!Ие. н дрске. 
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СијамЩе једНе пост.аје осветле· у пролазу само сме!;и 
КОIМбинезон nосут бакар~Юм прашњнОIМ. 

Али не сетим се ко би то могао бИТiИ. Било ми 
је каю да сам rовор1Ю у ветар. После нек.ог времена 
СЗ!!ЈУ1'НИК настави да се вајка орећој класи проЈ>ИН
цијОI<IОГ воза на несрећу која да овде !ИЛегално живи, 
без rщреза и [Iр!Ијаве, да би и да..ъе :као некад, само 
сад ~. пом<етала IIIOГe појеДННЦИ1М1i које је од 
роћења '!зела на зуб. Због саю&им !!!iorpeiШIOГ а :vпор
но б~езиоr nостављања .. тот IШтања, []ОЖеАЈИМ да му 
опет ЈЗIВНО проmвречи.м, али тек што га тог пута 

nоЧ1!lем да :кри'DИКујем, осветли omc једна већа ста
ница, препознамо се, обрадујемо, изићемо у ходНИК 
н поnушимо ,оба пакла цигарета која сам понео. 
Испуштајући дим ЈЮСЛедње цигарете, одлучивао сам 
се да му некако делrика'111Ю и опрезно поставим пи

та'!'е о његовом '!'Ржању у рату, верујући да је то 
iМОЈе незнаље о Ј"'""'ОIМ делу њеrа ш:ра.ло улоту у 

настЗЈЊ~<у мог страха што ме .грчно и спречаЈВао да 

ств"РРИООМ Cmm!iy предам написане шлајфне. Али 
баш тад ме он упита, жмиркајућн, како се ја, заправо, 
зовем, не зна, али да би хтео да ми се захвали за 
1\ИГЗiр~е и да ~ nоша,ье бар један пакет~ћ дувана 
на МОЈУ адреС'f, Јер он il\IIOЖe лаюnе неголrи Ја да доће 
до једне .сЭЈВршене .!.!Ы<Ије. Нисам нн изговорио до 
'К'Ј>Э'Ја ОООЈе ·име и презиме, а он се трже, поокочи, 

ухвати ме за руку, умири се мало и заrледа ми се 

у очи с неверицом што је чилела. 
- Ти? - муцаю је. - Ти! 
Тад је јасно као по дану видех како се диже 

из снеzа. 

- Шта m је! - чудНо сам се. 
Не о,дrовори, али настави да ме гледа (!(аО да ми 

узима .м"Р'f. То је бу,ьење у мене непријатно трајмо 
пеко ЈОШ време, а онда ме .упита КЗЈЮО ми је било 
Е<>д оног брачнюг rn>pa без деце што ме уСIИННо. 

Сад се ја зачуд,и.м. 
- Онда ·K'!IA су те о:.џ~ели из дома! - објаони. -

Знаш ва,ьда! 
Осећала се мокра и осрамоћена кад се диzла и 

неким рашрафљеним кораком пошла пре.ма улазу 
у кућу. 

НiИ!Сам разу~евао. Продужавао је да ме запиткује 
·о детињотву, и Ја му укратко казах аве о оцу чинов-
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нm<у, који је целог ЖIИВОТа сањарио 14Ј. купи вино
Г]ЈЗА, мали, авеrа 20 до 30 ~. а умро четрдесете не 
уnrrедевши довоыrо пара. 

- Лажеш! - на.мрштн се Вуша Савић. - дОМЦИ 
смо МЈИ. Кревет до кревета смо цело дe!lliНiar:вo сnа-
ВЗАИ. . 

Ниzде никоz. Мрак је. Араzан је послао ОА</1.0.· 

динце да је тра:же. 
И nоче /4! прича, заrлиб&ујућн се ове вшnе у му& 

суМЊIИВОr сећања на неюу нашу заједн:нчку nрошлост. 
Слушајући га, nратно сам .nромене на њеrовом лицу: 
мут&аr у оЧИ!Ма, дрх:mј око краЈјева усана, тоталну 
обузетост там nрошлопiћу, I<Ojy је, имао сам утш::ак 
(бар што се mче мог учешћа у њој), ИЛ1И И3М!11Ш.Ы10 
или бр·као без ика:квог nоштовања nрема чињенИ· 
цама, коначно и nрема праву 14Ј. имам своју биогра
фију, независну од његових усnомена и заблу/4! слу
чајiН'ИХ коmщиденција. Зато хтеднем ма му кажем 
~да ове ro што nрича нема везе са аrварношћу, али 
он се већ обилњо 3!Юјио и можда ЧаЈК и nлакао. Она 
је слаба, свест јој се мути, чини јој се да ће пасти. 
Дрхтао је nитај.ући ме за ово ИА.И оно. Trpeoao се 
очеюујући: моје одговоре. Нисам знао зашто Wf је сад 
најед'!ЮМ толико Бажњо да му ја будем онај домски 
њеrов друг с којим је 1И.1Ш110 у забавшnте и ОС!Ювну 
ШI<IОЛу. Увек 14Ј. смо бил.и ошшnани и увек /4! омо у 
nрА>аВIОоивим nа:нталанама (ни дугим ни кратким) и 
врећастим каrrутићима nролазим< ДушаиоВОIМ држећи 
се за nрсте пуне заиоктица; да смо ~ на

мер!IЮ што јаче дрвењацима rазећи турску ка.мрму; 
зајщно да омо ручавали увек истн робијаШI<И nасуљ 
или .кромnи:р-цушпајз за дугим замашћеним сrолом 
од чамовине и 14Ј. смо спавали четири го,џ<Не ([(,ревет 

до кревеrrа, ове док ме, оо њему, ~~<ао ·није усинила 
једна бездетна учитељ11Щ8. и одвела са С10бам (сад се 
сигурно сећаш?) Не пада. Помисао на мене је држи. 
Воли .ме страшно, ua~o јој је жао што нисам остао. 
А он, Вуша Савић, одмах затим побегао у св":" /4! ме 
тражи, не наће, и после много година случаЈно т,ри
lllут crpe11!ie и четврти nут тек nрепозна. Сад, у возу. 
Не осуЬује ме она. Мисли да се то мора. Има пове
рења у мене. Чекаће. Она је наивна, невина, zорда. 
Гордост познају само осрамоћени. А није да није 
онда још у болници помисл:ию /4! сам ја авај домац 
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и био би у то сигуран већ тамо у милицијн да није 
био ОНЗЮ) nијан. Как,ва срећа :на крају! уоrк.лик:ну, 
уверен да је све тако како верује да јеате, убећен 
~да саtм се сетио (је,р је чак и оно најнемо:rућније 
немтуће на крају I<i!Jajeвa само један В1ИД мооућег! -
заil<.h>учим у себи место њега који се није вшnе зау· 
став&ао). Па продуЖЈИ /4! ме уверава да га несрећа 
није узела ПОА своје док сам уз њега био; не може 
рећи да му је та,д све ишло наопако, без обзира на 
буржоааију. Али сад је, ех, и време /4! о:на npearaнe 
сасвиЈМ. Она ће чекати. 'Биће кротка. Н еће ме пожу
ривати. Мајчицу омо мало бурж.ујима, na што и РЗА· 
·НИчка класа м не буде срећиа? И ја уз тебе. Је ли 
тако? 

Она улази у кућу. Араzан је пита: »Где си до
сад?« Она измишља цешто. Араzан м.и шаље теле
zрам. Она лежи. Није јој добро. Назебла је. »Мала 
је изврсна.« Изврсна или изврсно? Сама, она плаче. 
Збоz свеzа. Љубав није весела. Без очекиване потпу
ности. 

Па како /4! ><е ПотврАЊМ Ма.IЩР из са>~<Э.Љења 
СЭiМЈО, :и !1iрtИ'Вiј)емено, све што је веровао гледај:ући 
ме ЗaltiaЊeнi!IМ очима у очи. Праrота:нем на домОЈ«Ј 
детињство, родите&е своје порекнем. •Тачњо је све«, 
реi<!Нем, и од тог часа са задовољством IIОЧНем да 
се сећа.м свега. Обра,довао се, али није вшnе покази
вао сувише радости. Да ли зато шrо СВВ!I<а nрошлост 
обавезује?· (И ИЗМИllliЪе:на?) Или зато што се тек сад 
'lјПЛ~~Ш!Ю >ЮВе штампарске грешке? Уозби:.ыш се и ја, 
слушаЈrући га КВ11(,0 ме, после извесњог вrремена, забо
равивши ва&/4! на иужну обазривост, опет без резерви 
обавешrава о свему што је доживео откад ·омо се 
растали па све 'дО овог случајног сусрета у ВЗlООНУ 
1-реће класе, где сам почињао да на ·себе :навлачим 
нову кожу на којој Гаrини ПО..ЪУЈЩИ нису остав&али 
више трата. Ни они, :ни ишта што ме је од ослобо
ћења досад nокат:кад увреДИАо, заболело и мучило. 
;Ј.ежећи, она плаче и сву ноћ мисли на мене. Срећна 
Је. uaJCo плаче. 

Не, моја нова nрошлост ннје :ми ЛВ/4!ЛВ тешко. 
Тешкоће је требало тек усвојiИТIИ, СВЖ!ИВеm се с њн
ма. Неюпrерећен ничим, ослобоћен rом новом суд
би~ свих терета старе коже, сщшао саtм га, же
лећи ЈОШ увек, ynp100c свему, да га запитам где је и 
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I<a100 nровео рат. Но он је []јЈ(ИЧаю себе тако озбиыrо 
Ц КОНЦеЈНТ)ЖООНО да ОДЛIОЖИМ авоју неnријатну ра
ДОЭНал.оаr без ·нуж.не дискреције (она је иnак вид 
nошrавања других). Уосrа.лом, tМене домца ње:r011а 
про1IШЈСТ не брине као што је брину ла ме,не оведока 
који саЈМ бележ.ио етаnе овацлюћења ~ онова. 

.СтШ'Нем гладан nосле десет дЗЈНа &утања- шrа 
сам имао, дeserr година ...,...... у село, чоба:ново:м .неком 
ро!;аку, човеку бедњачког nорекла. То је, апrо iНИСИ 
био на СаЈМообраэовном курсу при шабачком мос>у, 
HaшiOII да ти nроту.маЧИIМ, 60 арц пеоюуше, а седморо 
уста. Да си Исус и Свенгали - не бц нахранио. 
Она чита као сутра писмо које са.м јој као послао 
с прве станице: »Чим се вратиш, венча/iе.мо се«. Није 
.ми то спо.мињала, правила се да јој није до тоzа, 
али је сад пресре/iна. Аежеliи. И за.мишљајуliи то 
.моје као писмо које као сутрадан добија. А вeli је 
сутрадана .мноzо. 

Слушао сам га, све узнемир=ји, а разбоt.енији, 
мада му иnак рекох, али ЋIИ!lle узгред, да сам нај
више заборавио тај део љеговог жиrота, јер оу моји 
чика родите-"'И чинили све да ме увере како оу ми 

они ЗЗ!Иста прЗ!ВIИ и једm~и моји отац и 1мај:ка. Видим 
јасно како се она види: у белој хаљини. Ја изzо
вара.м: »Да, xo/iy«. И она - исто. Венчани смо. Мој 
је сведок Филип. Њен Кикирез. За ручко.м она по
служује .моје званице, ја - њене; бивше ратнике и 
бивше пилиliе. »Знао сам да ћеш се cet1R'11И!« рече 
задоооЈЪн.о, »jf!p ја сам, исто као и т.и, 1UШ.ВЭ. без ко
рена, nњунути m! Исто ни мајке, ни села. НИI<аЮЈа 
цеду ыица, никакав белег у nеленама. Све што омо зна
ли о теби: »Наћен крај Хајдучке чесме«. А вода - ма
кар и чесменска - завичај није.« Из редакције жу
рим право куliи. Она .ме дочекује на вратима, лепа, 
зрачна, чиста, дотерана. Чим се свалим у фотељу, 
она чучне, ск:ида ми ципеле, увлачи ноzе у папуче, 
седне ми у крило, љуби ме, мази се. Онда ми спрема 
купатила. Док се купа.м, поставља сто, припрема 
вечеру, певуши. После пијемо кафу коју .меље преда 
.мном да би била свежија. Онда прича.мо .мало, .мноzо 
се љубИМо. Аеже.мо заједно zоли. 

То нам је, по љему, даме, прошлооr: бела nо
ларна мрља аnолида. 
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Г леда.мо се заљубљено, радио свира. И.ма.м сло
бодан дан сутра. И/iи lie.мo на Дунав да се купа.мо. 
Руча/iе.мо у ресторану. У вече, код кylie, она lie рећ.и: 
»Мноzо смо данас потрошили.« »Зарадиliу«. »Све је 
·rако поскупело. И јаја.« »Мање lieмo их јести.« 
»А беба?« Ја је zледа.м, заљубљено се с.мешим. Још је 
витка. Али беба је у њој. Ја са.м cpeliaн кад је zрлим 
и .миришем. 

Ба:кс _tн.аетаiВи, \II.OIJ..ITO се сад mao веh да чуди •каtКо 
ме ~ НИЈе препознао одl.<ах, 01Иiда још у болници кад 
МЯ_Је nричао с ""?" nертЛIОВЗЊу. ИА1И после, у милн
ЦИЈИ. ~орав1оа0 Је на разлоге који оу :му дОiНеда.вн.i 
'110 ООЈэцпњавал;и слабошћу у nрвом случају и пијан
СТВОIМ у другом. А&и ја се више НIИСаЈМ морао као у 
џm;у да тепmм неутеша.н. Нова СМIОја домака про' 
niЛIOcт могла tМе зашm<m од кајаља што се наме
тало њени:м (n0МЦШ1о3!0 сам) плачем, маље због КIР"И 
више збоr разочарања у мене који сам је остави~ 
без речи iИ загрљаја, :каQ да сам, 11Ј>Уб1о!И iН!О што сам 
СТООiрНО могао да будем, хтео на июј да се ооветим 
за ове. И ни ј е важно шr.о нисам иза.ора.о прави nред
мет за то. Можда нисам. Ја сам добар муж: мислим 
на будуliност - кyliy, бебу, обнову на.мештаја, про
.мену стана. У очекивању бебе преселили смо се а 
Ја дао жени с којом је делила бакин стан своју z~р
соњеру. Тезzарим помало. 

»За десет недеља решим да ooer nоћем. У френт!« 
исnоведао се. »У тqрбнци - кома.д проје, у џеnу 
ТРЈrАесет два динара ( окоро цело сам лето чувао кра
ве Je.Aill~ газди). И словима тридесет два дина!ра -
све .МОЈе знаље и mшње. Руюу нисам вадию из џеnа 
.Ю Беiограда. Г де м;и OIIIIX 11ридесет даа ДИ!Нара yiq>a.дy. 
ПМШ<.аiО сам и -"УЊао гладан улицама, као '! nеоми 
Звали су ме Капинера И&И он;ој Куnите Ьевреке. 
Увече сам се завлачио у нек.и ј.орговаи у па.рку, алн 
ТеК IПI'O, уморан, ЗЗ!ОШtМ, ЧИСТа'tШ Ме .И:СIЮАИју mмр
КО~. А стигла јесен. Ве11р0вита. Ипак, једна баба ра
IКИЈашида устуiiИ.Ла ..., нешто својих послеnодвев:њнх 
I!ЮВ:и:на да јој :их извњкујем, напола. Она ме снабде 
и ОЗI!Џјучетом, тэлrо да сам увече ·ПО кафанаЈМа IJPQA.a
вao: >>!llертле - жилети - шонда чоколаде - кики
~боне«, а ј"; сам већ обожавао авијацију, јер ако 
Је то полуnр.ОСЈачење - човеюов живот, онда је боље 
летети :и забора:вцти. Шта, бекство? Побећи! То је 
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код мене увек прво што .nомислим nред тешкоћом. 
А ти?« - Не ОДГОВО!рiИоМ, н~ м л.и ме он то 
yrnrraю, све док га О!Iет не зачух да разговетно го

вори: >>За11юслим се код Змаја, где су ра.дцм< неки 
моји домц:и. На крилима баш. АА:и једн.ог ·ДЭ!НЭ.: nре
трес у свлачноннци, н то доК су m.yNI бнл.и за стру
говима. Враћајући се у халу из нужника, к.роз чији 
сам nрозор аве ВИ!део, викнем: »Очиагите џепове, 
мајстори! Ево их џаидари!« Не знам ко ме откуцао, 
али баrгине сам страцюне појео. Још осећам ану жан
юрсюу руку како се руши на мене: .nарн:и чекић, ето! 

Ја се видим ~<:а~<:о не помишљам на друzе жене. 
иак:о није више вuтЈСа и ја је не желим так:о често~ 
а ии она. 

Сазнам да сам изгубио место кад ме nосле седам 
да>т nустило. 

Лети nокриваље звездама над јарком •крај То
шиног бунара не па.да тешко. Оnет но:вине и жилети, 
сведок ме, :на СЭiМ111М врЭ!ГИМЭ. једне кафане, не оусти
же rproja што се за мном дигла. И без 1!1арюна -
удри по мен:и. Сатрли ме и опет - облози illa поЛЈИ
цији. После се доказало: новац украо кел.иер, али 
мене нш:л.икај.у, ИЗОТИСI<.ују, nусте. Нити: »Изви
њавај!« 

Аа~<:тилоzраф~<:иња с ~<:ојом данас радим нова је. 
Све време се смеш~<:а. Има меи ру~<:е. После рада се 
запричамо. Не знам ~<:а~<:о јој понудим да изаЬемо за
једно. Она пристане одмах. Налазимо се за пола сата. 
Станује сама. Телефонирам Гаzи: »Посао. Аоћи ћу 
~<:асно. Не че~<:ај ме.« Она је мирна, иа~<:о уздише. Зна 
да нам треба новаца и да т!!зzарим. 

Неким случајем, уnркос свему, запослим се код 
ГоЬевца. /Џ3е ГОNIНе сам теглио за 200, и словима две
ста ,АјИiНара месечн.о, али испечем меХ!ан:ичарст.во. Тад 
се ослободим: два и no двок.и;ната на сат. У порећењу 
- то је већ пара, ·ма.да је калфа сnрам мајстора нико 
и ништа. Госпо,А/ИН је он ЧIОВек само у .уnорећен;у са 
Шегр'ЮМ. АА:и с друте стране, ко г.леда шегру? Поде
ран? Врло важно. Из nо:мија једеш? Нико ти не за
мера. Калфа, то је друго. Из с.вог тањира мораш 
да tкус.аш, ново и авоје да облачиш. Неде,ьом, барем. 
Хоћу да кажем - трошкови већн, КQ)?!ИОТ никаква. 
А батине мислиш да оу nрестале? Оћешl ЧудаЈН m 
је 'ГЗА бЈЮ народ мајстора. ЈьубомQРНО су чували сво-
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је знање. Теш.:о ми да је zледам. Не само што је 
непривлачна с вели~<:им трбухом. Не зато - у њему 
је беба. И не само што се променила и иначе. Говори 
озбиљио и тихо, али увек: о беби, пеленама, бен.tси· 
цама и новцу. Треба мноzо новаца за ~<:ућу, пијаца 
је све с~<:упља. А ја не стижем толи~<:о да истезzарим. 
Криво јој је то. Али не по~<:азује, мада уздише, неза
довољна, и не цени ме ~<:ао не~<:ад. А ја? Престала је 
да иде у ш~<:олу после реzистровања. Али што је пре
стала и да учи за испите, •~<:ао ванредна? И неће. AoiC 
не подиzне малоz. Јер немамо ташту ~<:ао Филiт. Све 
ће морати сама. Најрадије би на овој рад фереџу на
били: нико ништа да не види. Юолега мајстор од 
колеге крије Belll'l'IИity, а камоли од калфи; ~<:он~<:урен
цијом су нас, мл.аће, звали, иако су н тад rоворили 
да на млаћима свет остаје. УЗМИМIО, мене је варила
штво стам> да ЗЗiНIИЫа. Н:иж.о да m нешто покаже. 
ПрG!!Н!I[ћен СаЈМ зато био да знање :мајсторима uггрn
кам и lСIРад<уЦКЗМ: .nосматрам кришом и неnри!Метно 
гугам, rразроко гледајући левим оком до бола у ()(НО 
КЭЈI<О раде, а дес.н:им оком у своје турnијање, .доrк ме 
ниоу ухватили да ја то n:отајdю учим. Резу.лтат: фрrон
цуски кључ у ООТИ!оа!К. Ја паднем, они газе: »Не жали 
га! Оцу породице хлеб из уста omмal« Тако се тад 
с.ма'l1рало и ценило. 

Пре~<:инуо сам с Миром. Идем сад суботом на 
пуналне zужве. Гори сам тамо од Јан~<:а, аzресивнији, 
дире~<:тнији, нељудс~<:ији. После посете њој у породи
лишту, насрћем на не~<:у црн~<:у, .:ао да нисам добио 
~<:ћер, лепшу од Филипове, црне ~<:осице и оzромних 
плавих очију. Али ништа нема више везе. Ја отац и 
ја - швалер, ми се не познајемо. А станују у мени 
обојица. Ис~<:рен је и један и дpyzu. Али се не по
знају. Као не~<:и суседи. Не лажем ни себе ~<:оји их 
обојицу знам ~<:ао да сам удвојен у једном правцу -
од мене ~<:а њима. Не и натраz. Хоћу да ~<:ажем- не
ма ми поврат~<:а отуд, од њих "' мени. 

.Или узмИl\Ю: буде штрајк. Већина се извуче, а 
од нас некомщи.не оnроведеннх у кварт ја једини 
искијам и пегнаест дана одувам, јер био сам већ 
НЗОТИС!КИ!Ван, ни крив :н;и дужан, али био. 

Араzан? Зашто су њеzа поставили за ~<:оманданта? 
Глупост. Правилније би било да је Јан~<:о ~<:омандо-
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вао омладинском бриzадом на Црном врху. Он .. . 
ниједној не би опростио. . 

После xance - неће натр!\Г да ме tnриме. Мислим, 
Рогожарсюи. Иа.:к.о сам човек са АВе већ Ј<В&Шфика
ције, ја ооет: пертле - жилети. Шта ћеш, 60 ари 
бедњачкаг порекла! Па и то не сюјеr. Него сина 
оноr чобаrв:њна IWjи је мене баксуэа nронашао. Окре
ии, објти - овак.и бедњак је баксуз човек. Ади И11]3!{, 
почием МЈ. учим. УхваТИМ> ме - наука .• земља није 
саовИ!М .као лоnта«. Утом рат доће .. ,« 

-Заиста?- тргнем се, али недоставе :ми беэоб
зир!!i'ОСТИ МЈ. упитам што сам се већ од IЮЧетка аnре
мао да учшшм. СрећО<М, и ие:уо:штан, ои насТЗIВИ баш 
о томе. 

Он је сам био и видео Гаzу кад је полусмрзнута 
дошла са снеzа у кућу и пала. Он је диzао, однео у 
своју собу, свукао је и почео да трља, трља, рециту
јући Јесењинову »Керушу«. Она је отворила очи, сме
шила му се. Он јој је дао куваноz вина. Она се још 
јаче заzрејала: »Зима ми је.« Шапнула је двосми
слено: »Покри] ме«. 

»Зароб~оенички логор у двеЈ1РИШ1У вараж.дииоке 
основне школе nосле ner да:на зезања овамо-онамо; 
побеmем; Гоћевац ·ме овог пута понрво узме: ПОIГра
жн;а већа од по;нуде. Радно сам, и тек 1943. доћем 
АО nрве брошуре о животу- Џим Хиzинс, и друге 
- Мати na се освесТiИIМ класно и побегнем крајем 
rо,А;ИИе, то јест стуmш добровомю у Армију, rде би 
се и више истакаю у борби МЈ. ме у пр'8ОМ ок,ршају 
не !ИЗ ране свег. Зато, неутрошене залети е снаге, ја 
после рата запнем баш елански, ј~р сам зиво шта 
треба :милој нам Оnустошеној откад је црко баксуз. 
Рад и рад. Али ко да мисли на QрДене и ДИIIЛОIМе 
кад непр.авилности сметају, а превелика · неэнања 
оних rразноразних тамо иа радИЛIИШТиrма и у рудни
цима не дају брже напред. Ал.и и ти и такви, брзи 
на ~у исrином: 11щд осрешеш, у црева ти акачу. 
Доста МЈ. им кажеш: Зар не би то могло да се 
тако и тако бо~ое уради? 

Курво- вриснуо сам с осећањем олакшања. Је 
ли ме Бакс поzледао уплашено? »Животу ја то ка
жем«, рекие.м за сваки случај. Али учинило .ми се 
да је преда мном Јанко, онакав какав је изzледао 
на оном д·есетерачком високом пољу кад ми је казао: 
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~Ти истину ниси uикад noш-roeao. Ствари се н.е мења· 
ЈУ тако брзо како си замислио.« »А смрт?« - упитам 
као и онда. - «Зар она увек да нас заскочи?« .нисмо 
zоворили о томе тада!« »Зар Араzица није истинс~еи 
поzинула?« 

Онда све неста. И иэбуЬење у ком сам се нала
зио све време наzло се сrиша. Као да је неzде нека 
одлука донета. Пала је као иза неких затворених 
врата. Затворених за .мене и све. 

Ништа им ја спрва" и;исам замерао за глупост 
Х:И11р100Т ~оутње и III!""'e. С временом само :rючне.l 
да се питам: •Шта Је то, другови? Није ли речено 
да ~еrореће нема у СЛХ>бо.А.и? Па кад је речено какав 
му Је ово безобразлук сад ваш.рснуо? Ни~ се ја 
ro :деморалисао, него треба ствари IЮСтавити на 
СВОЈе место, ~а би .се видело што ћемю и КЗIКО ћемо 
да!ое, 38ip .ие. Јер Јаоудбикуне IDiрИ3Најем ако неће 
да . DIOШTYJe РадничiСЈУ • ·КЛЗЩ ••• « Престанем да га 
слушам, обузет оам ОДЈеднОIМ другим. А кад сестре
сћем и повратим, он се опрости, по~оуби ме, рече да 
е ми IIIИICaТ.И. 

Насгавим сАм. 

XII 

Други iiiYТ иаићу речи саме. Као оцетци с >.ror 
скашенаг лица. 

- Зашто се не погледаш у огледало? БојiИШ се? 
- Пусти. Мало ли сам несрећан и овако! 

бе- С~МЈ., а не q>ећа, сЛIОбода, то је ОI!П<.Аада 
са :жf,аЈемl - наамеЈем се тешки Фимm. 

- а став~оам nослеДЊIИ динар на човекаt - рек-
нем В/у!к Васић, одсутан као и увек. · 

- Гvбишl - рекнем д.н,.,реја. - На !Крв треба 
ставити. 1Ia последн>у кап к,рви. 

- Умиремо, било шта било! - рекнем Филнп. 
- Не! .- викнем Вук Васић, одједНОIМ .црисутан 

као М! :ми Је Фил.ип стаю на жу~о.- Не, ако се изјед
наче човек и свет~ осећања .и друш'I'ВО. 

- Поuшзио човек! 
- Какви! Софистизира. 
- Не. Боји се. 
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Вук Васић - <ИЗИЬе.м. 
И возоои су беi'\'НI.\И· Бехуици rкрцаТ!И беrунЦИМа. 

Разл<ЈIГ непоэиат. Тачније, разлюr - иеважан као 
ЖИВ'QТ nrro је nонеi<ЗД. Нс; знам зашто се таrко лудо 
бежи од оних врата до КОЈИХ се дошлю n~ ваЈПО!Ра, 
мука прА>Э1ВUI'l1И'На. од врата која сад СТОЈе неотКll>у
чана' пред сва>I<ИМ од нас. Треба црн:rиакути само 
кваrку. ПритиснуТ!И 11<ВЗiК1У · и уtш, сазнати. Св~ nrro 
мори и од чеrа се таrко зебе - биhе тек та>да Јасно. 
ОВЗЈКО... • 

Не nритискЗIМ ~~m~аку. Бојим се. НиЈе ;юукавичлук. 
Друrо је нешто бич •юоји шиба и тони да ~н' ' 0 

возоое и, бехуици, ућемо у в~ беrунца. еки 
стид је то. Можда невиност КОЈОМ се nrrmm.ro од 
nоследњих сазиања, ми, веаrа.А:Ке и веста.л.ци сам.о
обмане о својој величини, части, аnсолутном nо
штењу и непрекидном, равномерном YOII.OНJI" од џуи
r ле до асфалта. Можда су то последњ:и трзаЈИ СМР""!О 
рмьене пр6,01111СТ~рије ';Ю"Е>Ка, вештачка маrла У К.ОЈ.У 
би она да саrкриЈе СВОЈУ омрт. 

Уосталом, за стр:пА>Иве постоје стЭЈНИЦе и иза 
окуке. Оне обећавају свашта. Ништа не треба СИАОМ 
и на брзину. Беrунци излазе из беrунца. Али ~ро 
се још једном увере да су СИШАИ на norpeш:нiOJ ста
.;шци. И брже уЬу у нови воз под ш>ром. Кад стиrиу 
на ;nюоледн;у nостају на крају света, погледаће на
nоЈое и опет ће nобећи. И одамде. ~? Натр~~· 
УЧИИiИће :и.м се тад да је тамо ОДЗIКАе оу 1!ЮШЛИ Је
ДИI!Ю леnо и мотуће. Али nоново тамо - и I()ДЭII!Де 
ће nобећи. И по друrи nут СТ1Ићи ii<ЗIМO се дваnут 
може стићiи само у мислима. А на nrra nодсећа такво 
nонашмье ак.о не на жаб1ое? И то на nонаша:ње кра
стаче под стакленим звоном из юојеr се полако 
trcnyiМПЭ.В'i ваздух. Пресуда. Али :на живот:ни рок. 

Изrовор? У сваком случају реоолТ!Ирајућа, :нe
n<>днolllii>IИВa слабост. Она nоне.кад и оnије. Тад се чуда 
наЧИiНе. Али сваКо nијанстrо траје па про15е. Онда 
се треэии уnита!МО: је ми вредело челом о ~· зубом 
о rвожће, :ноктом к.роз камен? Но, разбиЈена ч~а, 
у:накажене њушке, крвави нокти -:- то об~Је. 
ОЖИЈоци су памћења на нивоу наЈзаборавни]е ве
ћи:не. А nai.dieњe нЗIМеће нужност. И !Кад оу непри
јатне и гнусне, кад оу стц.~~Не 1Н заувек ж.иrо~е 
- ;~~уЖ>ЮСТИ треба извршавати. Иначе бежаље н е 
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nрестаТ!И. Треба дужности извршаваТ!И макар и не 
доЗIНами шта ИЗIМ је ro неnобед'ИВО и :неухватЈоИВо 
наместило uzpuцy. Алн треба узети на себе !Н ro: ове 
!ЮОфе пуве nомија "ЈЖЮVТИ на чисте, опра:не, намири
сане rлаве. Да се НIИХОВ ПОТИIНуАН 0\РУТ :не би превр
тао у гробу. 

'Љ се Qбич:но 1<аже само. Ја то и осећам; ја чујем 
мрТВОIГ Косту како се, мртав, мучи и nитајући се 
уздише: Зар са.'\! за то паю? Зар сасмо за то? Ти да се 
лтmш? Место да :настаашш борбv. 

- А то? Није ли и ro борба? 
- ПроТ1Ив коrа? Ко ти је мецријате1о? 
-Ја лично .. 
Алн ствар се доrодила, врата залупала :на,д rла

ООIМ, ја зажмурио. Треба то. Како иначе издржати 
и доказати Кости да нема nра!Во, да је :Нес11р11ЫШ. 

- Шта радиш? -питао сам rласом железиичкоr 
МИЛIНI.\ИОИара. 

- ПуDујем. - одrоварао сам млохавим уснама 
СТЗ(!ЈЦа. - Радим шта Х!Оћу. 

- ЛеrиТ!ИМацију! 
-Шта ће :ги? 
- Аа ВИДlИМ КО си! 
- ВИ;\1'11 ли се ro? - nитао сам старца и побед-

ни.чкя гледа,о црвеним, надражеиим очима. 

- Има :неко коrа тражимю. 
- И Т1И траж!НШ иекоr? - эачуАЈИМ се старац. -

И ја. Цел~ живота. Сву сам земz,;у nрокрстарио. 
Не. То Је ре.каrо неки други старац, у друrом 

1иекю.м возу. СећЗIМ се дооро, i!<ШЮ је nлнтак качкет 
и ПЈоОСНа<гу юњу ВИАНцу. Упао је првом у реч: 

- Сву сам Русију с nушкОIМ у руци прокрста
рио ИЗIМеЬу седЗIМИаеоте и ~десет црве, али њеrа 
нисам :н;нгде срео rде се ~ало. Па nrra сад хоће? 
Брi<ЈОВез да му nоша1ое.м? 

- IIoiinaл.и! 
- Алн rде да ra иаћем? Сви овде бркове брију. 
- Шуцкори оу у брковезнма сnавали! - рекием 

дебела жена. 
- Где да наће.м те шуц~rоре? Аус11рија .је !!>рР

пала 1Н њих више нема па нема! - ре:юием ;~~руrи •чо
!Ве!К. 

. - Н"?ајс; .оолаrко све! - рекне.м дебела жена. -
МоЈ ПОКОЈ!НiИ Је говорио: Из дана у дан ове је горе. 
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- Јесте! - рекнем старац. 
- ТрЗIКтори ће убити и :КС\д !НаС све сељачке 

Ј<Рње! - rре:кнем други човек. 
Трећи се на то ноомеја: био сам опет млад н јако 

крупа!Н, а ·Кожа глатка и rрумена као на р-еКлами за 
саю:ун. 

- Коњ је •конзерваmrвна животиља. 3ain:pere нам 
ооједу 200 вагона оэса rодншње. А то је 30 вагона 
нај.квалктетнијег .меса. 

Путовао сам '!'ада, све лето 1948. И сада, гоДИЈ!<у 
дана после. 

Мнюrо сам nутовао. Возом. Џнлом. Пешице. И 
никад нисам имао уmсЗЈК да се :враћам. ,1\рути с:у 
улазиля у мене. 

Али снови с:у добри. Они с:у све б<м.и. Поцрав
љиви су као и јава iКа.д се ослободи излишиог терrо:а. 

Заrо сам се омејаю са JaiИIOOIМ и, ооагаэш:и оrн, 
IН'Овоrодишње iМ1И 1се расnо.л.ожење одмах nодиг.лю, ок.рв 

брже, шум.није nрострујала. Вртеле оу ое неке rapи
jame девоЈке. Плоче и .пића довољно. Било је ro пре 
но што се mrrra неn:овраТIИО догодило. Енерmчније 
но икад nогледам у испражњеиог Вуош Васића и 
викнем: - Чулност, друг, то је iКIDyч тајне живота 
и смрти. Преведи то .како хоћеш, ако те није страх. 
Прнзнај, бојиш ли се? 

Откључати врата! - мислио сам тад, !!ЈРВе после
раТIИе Но.ве rодИIИе коју смо заједно прославља.ли. 
Поље, а.ли влажио, мрачна. И nут nреко тог поља, 
равног, високог. После некомm<.о корака раокршће. 
Забуrна. 

- Ни сенТИ!Менталност, Ю1 интелектуализам. За~ 
rреби у ту с:краЈМЈу канџама; трњем нздерн кожу. 
Њој је !И хла;.џю н в,руће, Месо је већ равн.одушније 
на те стварн. 

- Пијан ен, Јанко. Шта то ти? 
Драгић Милетнћ б:и,о је довоМЈ.о насмејан да ме 

прт>уче. Али био .ми је ноу:в;ише са:ЕIИ1Гљив. ОстаЈНем 
Ја1Ш<IО: заnлешем с Ан\А.рејИ!Ю!М девојком. Три имена 
је IИ!Мала. Пр:и.морка. 

- Што ВОМI!М м;оrре! -и nрнтиснем се уз њу, бес
телеону CI<PpO, бутнна лаких као rrxpiOIМЗJja. 

-Окренула сам мору лећа. Моји с:у се сnустили 
овамо. Шабац, јесте ,л,и чуАИ? 

С:вrо:лоаг се утаоила. Почнем да је, сад Драгић 
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Милетнћ, љубим. Прво се као отимала, пружала усне 
дубоке, чулне, хтела да 'Се отрmе, []()ДМетала образ, 
чело - кости, :косу, аА1И тада осетим ·уво, зах.за"IИМ 

га целим А""""", она се трГ1Иу, не nустим. 

Све дрхтећи, предаде му усне, тако нзазивачке. 
-А друГIИ пут се не фемкај! - rреi<Нем Драгић 

Милетић.- Јер энаш зanrro се ту долази. Свлачн се. 
- Пред· свима? - дрхтала је. 

- Мрак је! Свако је заузет својом. 
Наю:устим их. То и сваки бик уме. 
- Био сам саовим там-там! - рекао ми је Јанко 

неколико дана касније. ЈаЈНКО? Можда Милета? Не. 
Милrо:а не ПiОСrоји више за мене. Одавно. Његово 
недавно хаiШiење СаЈМlО је потврдило то њеrово не
IЮСтојање. Ибеовац. 

- Не ПО .А/НОСИМ аАI<Охол. Шта му је то там-там? 
- Човек постаје тyпa-,\Iy1rla тек кад је там-там. 
- Тii!Па-щпа? 
ЈЗ<НКО се клатно П!Ијан: 

- Име тајне орга~НИэаUНје чији је циљ - по
вра:ЗЈК мущко-женсж.их односа у пунална nредстања. 
то Јест у преткласно време, :кад су сви мушкарци 
прнnадали свим женама. И обрнуто. 

Говорећ;и то, тру ,о\јИР се да изгледа озбИ~DаН, али 
не издржа и прште силовито у омех. 

- Како ме то оwr.отски гледаш, интече мој 
?едни! - зацењнвао се nросто. Хтеде да ме загрли н 
Ја се извучем. 

- СТiИд ме! - и одЈУ!РiИМ-

• 
Вративши се тoll' .пута iКући, наћем у поштан:ско.м. 

сандучету на вратима mомо у;rtућеио nреко мене 

Јанку. ?Киr - ЧРНИ врх. Нисам разумевао - руко
IШС МОЈ, дакле, Ја muueм Јанку. Како то? Какви су 
то у<Ж~ШТе вицеви? 

Нисам разумевао. Али писмо ие отворим, исце
па:м га на СIИтне комаднће, заувек. Глупости. 
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ВУК И ГАГА ЗАЈЕАНО 

Изгледало је - јалю:ве се облаци, а онда ЛШiе 
замирисале = као шећер у цраху. Одједном ооче 
да ромиња, па ""'У•СiНУ• а ја у новом оделу, овет~о
сиоом (изашао ~да га прошетам). Ylieм у nрву кamiJY, 
отвор:!IЈМ новине, али погледам у облЗiКе пре НЈО што 
почнем да прелећем •1\PeiOO крупнијих насло~. Све 
поэнато - од .ра.ф-бурандара до Мнтићеэт: Језrро
вит.их rолова. БаЦ1ИМ lfiOВИille - ром:ињало Је - од
л учим да још iМаЛО са чекам: пpoliy два ropy,mm чо
века, једа!Н од њих са чачкалицом у зубима. Затим 
тря девофке, дВе у mу<:ар1СКИ1М nмпалонаЈМа, IIIИ?JКe 
обе - кошарка:ипще ашурно. Онда младић и деЈ>?Јка, 
још не додирујући се у ходу, ал:и већ iПрШiадаЈуЬи 
једно другом. За.ъубл.ен.и се СЭIМО та:w блесаво слатка 
•t збуљено смеше унапред. Као вечност овесна себе 
-тренутка у часу овог пролажења. . 
-А tro тебе ВОЛЈИ?- уnита у nролазу девОЈЧИЦа 

од једанаест година думдицу с ;к,орнетом. 
Мушка;рШI ore би ~ ТВIКО nитали. 
Два страшна тестераша у кошу~ од зalll:pna, 

(.щ>УI'И са секнром заденуто,м rороз IIOJac QA.OIC'IPШ), 
ЧИIНЮ<Вiник с актен-ташно.м у а:пашком качкету, забри
нута домаћица, човек који, идућrи """:'• nолутлаано 
rовори и гecrnxy ли.ра, група дечака КОЈИ сви у исти 

мах прича.ју о хокеју, филму, Паји патку, ма.ркама 
ауrомюбила; девојка - IIОЛВIКО балансира .први пут 
куковима, ра.спустила IWce, призива осећања (.макар 
сажал.ење) (Мене нико још не .воли) и намешта се 
будућем, незн!ЫЮМ још вол.ењу иа јесте (сасвим nа
сивна); брэоноm адвокат; плави IЮ3НаТИ доцеит са 
синчићем (кад ли се оженио?), царски пуКIО.ВНИК· 
продавац 'НОВина: »ПЗЈЬИ'l1tКЭ.«, »Барба«, »~~ОС«. 

- Га.rо - викием, али утом једна друга девојка 
npojypiИ nрема човеку испред мене, ба.ци му се у на
ручје усхићена, ова цвркутааа: 

- Зетићу! Зетићу\ 

Застала је и rara, ал:и не Tai!<.O као да је, видевши 
ме, уrледала прво јутро света, и мене npюr човека 
у њему. Много хладнија од ове мале радооне збоr 
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зета. Хтела је да за.стаие Гаrа, али је прво усnорила 
само. Иnак се зауста:вила тамо где је ЗЗЈrекао крај 
моr позива . .Обиliем зета и сваст. Гаrа је сrщјала као 
да сама отуд не би моrла 1НiИ ·Кор!Щ више. Цриliем 
јој с лећа. ДотЗ!КЋем је. Окренула се, :мюкре косе од 
юпuе, и видела прво некомысо тамаих кшm: на све· 
тлоаивом мом новом оделу, а.л.и ја сам се дизао крај 
ње, над њом. Она се НЭЈОМеши изrубл.ено, неодреliено, 
ТVЖIНIО весело, неnронаћено. 

- Cro те година ...• 
Дрхтао сам .пред њом чисrом, НЈ1ЧИМ иэмуче~ЮМ. 

невином на изглед. 

- •.• ·нисам видео! Каква ои? УЧ'НШ ли? Дај да 
те IIОЈrледаЈМ. Шrо ои iПIOpatCAa. (Је ли рекао да сам 
зrо..>iНа. Је ли рекао: зrодна?) - Ако 1НИ0И nошла не
ким nослом - рекао је немарио, ал.и юхтећи -
хоћеш ,ли да прошета.мо, ЩЈIС>лепшало се. .ВI!IдИШ? 
- :показа iМИ небО. 

Ухвати ме nод руку. Увек та.ко с :њим: nочиљемо 
tкао брат и сестра, као ""а IНIИСМО никад били сасв.н;м 
и ю юраЈа једио. Заборавл.а ли !ИЛИ се С111Щ1:? 

- Јеси ли IIOW3IO на Калиш? - .I<аЈКО не одго
вори одмах, уплапшм се, а.ли рекнем <Иi1ЈаК CIIOpo = 
да се юолебам: - Може. 

И наомеши се иечем да.леком. Нашем сусрету у 
Зooлolll~W<!.!? _Преrроrем. ИА!И оном на сне"У Црног 
врха, 1КаА Ј е Ј еда.н други свет nочео за мене. 

Увек nочиљемо од nочетка. Иаа<о замара, то је 
узбу:дл.иво. 

Укочен, пом:.ис.АIW: 
Нисмо још С1Ш'ли до тачке: iJ'YI<a у руци! и по

мислим да би било лепо да <>у<:'l'И!М руку коју :нисам 
·ПЈУШГала. 

- У ЗоолОWiКИ? - и опрезно одлепи свој длан 
с њеноr дла.на. 

Поliемо. (Како њен ,изглед вара. И увек, све 
:вара.) 

И да није пошда (а nошла је), и да 0111М 1ИМала 
nосла, аве бих оста:вила и !ИШЛа уз њеrа ие IМИСЛећи 
iiiИШТа, .каrо !НИ rон ~" очигледно, није хтео да МИСЛ!И: 
ни на шта. Говорио Је о времену: :развед;шло се; о 
nутоваљу; заnиткивао [(()!НОВО како 'У ШЮОАIИ: учим 
ли и дал.е добро. Њпптаl Баш 1НiИ он llliИje МНСАiИО 
ништа, а био радостан СаЈМО, срећа.н. "И она. Стао је 
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nред једн.њм комис.иОНЈОtМ: »Шта ти се СЈ3И!5а? Кажи.• 
»НШдта.« »Баш ништа, ,ншита?« »Њш:r:r,та!« ~Иnак 
-rреба и тебе Мl nонОВiИМ! Како 11И се свиDа МОЈе оде, 
JW? НЈИои казала.• »Леnо сашивено! О"Р"""' се. Ле:n;о! 
:Врло леnо!« »Жика«, реl<IН.ем. - »Шта ХЩ?Кеш?« -
•Дивно!• - »Сви шију код љега!• 

Сви - ro су љегови другови: дiрагаи, Милета, 
Ми.wш, Симић, др Мутащmћ, Драmћ. 

»Морам ИПЗЈК да те ПО!ЮВИМ.« »Ilioch.e матуре.« 
•Са:д за nролеће мора!« шюистирао са.м. »Не можеш 
и ·иеде,ъом у тој хаышици доброј само за испод 
«еце.ъе! Шта !МИСЛ!ЩI, једна СЈ3ИЛа са цвет.ићима, ша
рена, с ч>а:вка:ма и свачим? Кроодепmн?« 

Наюмејем се. (Никад није знао да rразликује 
-свилу од крепдеmи.иа, тафт од маркизета, а волаии, 
карН>ИШНе, кариери, диф'ПИИ, шаитунr и линан, све 
му је биМ> ис:rо. Дете.) 

•А ово!• задржа ме за руку .nред другим !НеiОШ 
Јiзлогом. »Била би згодна у костимч:ићу .од ••• тога ... 
марокена?• рече и испрси се nоносан на ОБIОј.е знаље. 

- Шантуига! 
Заиста леп, иежноэелеош леиmик. 
- Колико метара треба за ,то? Де;;;ет? 
Погледала са.м цену. Је ли nолудео? 
- Не свића ми се. 
- Лажеш! Лажеш. Мене ти не можеш да пре-

ЋаiрИШ. Свића тн се. 
Нава.ъива.о је одмах да га узме, не мислећ!и да 

је неде.ъа. Такав је он. Ни дан не зна који је, а ка
мо.ли остало. 

БНЈW је nyRO света !На уЛИЦ!И, сувише. 
Поред naвiiii>OIНa с једНОМ иностраном излоЖ.бом 

аtустимо се nрема калемег данској кафаЈНЈН над Ду
tнавоtм, ал:и мени се шетаАо, а онда ... 

- РеКЛЈН омо да ћемо да гледамо лабуде? 
Он зас:rаде, ухвати ме за руке, и погледа ме, 

.наједном ведар, дечачки разбарушен. 

Зећутала је нагло. Ст.о корака барем. 

- Цре три године дана сањала сам неку зелену 
кућицу, и .све што се имало да догоди деоило . се 
пре но што су војiННЦН ухватили ону девојчицу која 
је украла лабуда мислећ!и да је rусан ... Она ће за 
•юк.и месец да студира, а замисли: да би се сан оства-
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рио, оНа не мора ии на nrra да nристане. Да се сну 
не оnире једино. Као онда кад си ме загрлио. 

- Није истина! - викнем заwхта:вши, али невин 
ynp""c свему. 

- Шта није истина. 
Ућутала. је нагло. 
- Не ЛИЧИ!Ш ништа на љега. Ништа. Можда 

изнутра. Али не знам . . . Не ЗIНЭ!iМ. 
Потледам је. 
Учинило iМiИ се да :и.овог nута nокушава да nре

позна нешrо већ вићено. Али тај ме љен де'!'ИlЬSСТО· 
-материнаки, љупко љушкави .овеnреiЮЗНавајућ!и на
чин узнемирава.<>, љутио. Он nонови: •Шта лупзш«, 
али nосле rог свог исrпilда он се безбрижно наомеши. 
Могао је отрова узе= да никада више она пред љим 
неће помиљати своје ОIЮ!Ве. ИдеалиС'I!Ичке глупОСiТи. 
Откуд се може предвидети сном iИ сања'I!И О>Ю ппо 
није било? 

Сетим се да ми је тамю !Негде у Кнез-Миха:ил.овој, 
одавно, и објашљавала како у сну доживи понешто 
од 011110ra што ће јој се неколико дана косније дого· 
дитн na макар шта урадила да то избег!Не. И м ме 
А>УТНЈW то љено бапск.о. Насмеши се, сетио сам се 
утом собе коју нисам стигао да јој наместим одмах, 
него годИНУ дана nосле обећања. А рекао је: »Часком 
ћу ја то да ти авр;ши;м:«. Да не мисли СЗ1д на уплакаrне 
»Пилиће« заглављене у вратима, избезумљено заrл& 
дане у љега и љу? О С!Новима својим му је nричала 
нешто и онда на Црном врху и после оног I<IOд Дра
шћа, ал у дирајући на оНо све. Али ни тада јој он није 
ништа nризнао. Ни после, другом nрилrиюом, кад се 
исто измећу љих ·!ЮНIОВИЛЈО, тврдила је: »Сањала сам 
то npeкcmroћ ... « 

Оно што је вре!5аМ> више од свега ry томе било 
је љено пасивно nодавање доrаћајима које није сама 
режирала. ОюоА!Ност:има се човек не аме 1!1а0ИВ1Ю 
да пpernynrra. И .ма :КОАИКD онови !МОГЛ.И биnи израз 
же,ъа, чиљеница је да нюоо не може себи да нареди 
nrra ће да саља, тј. жели. Сећа се да је зато, већ на 
оочетку тих мука од .којих се не бежи, хтео с :к.рај 
срца да уnита: »Рецrимю, :мрзиш неког. Филиnа, на 
пример. Или nромэни.ка овог ... А caњain га ..• Би 
ли му се могла одупрети? Испада да ти не би умела. 
И.Ш би?• Није ;имао храбрости м је упита тада. Па 
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ни ()!);Да. А хтео је баш то м јој rкаж.е. Али где би 
онда свему био к.рај? На шта би се свела човеiООВа 
с.любода, IИЗборност, ВОЈо>а? 

Ух:вати је лак.о за Р'fКУ и ана одмах IПОЖурИ радос
није СIПремно, неумитно. Је ли само чекала_ тај доДир 
као 3Ю11К који ће одвезати низ унаюред прiш;ремљеиих 
акција Ј.ШР је увежбала и знала? Поново ocernм 
незадовом:тво. КаКР може :увек тако оамеХiОIМ као 
сунћером I!Ipeкo свега: llip(>lUAOCТ.И, (..юјих) њених 
кривица, као м је оамех довотан да враm чистоту, 
неВIИI!ЮОГ? Или је то зато што је она добила на nо
кюн оно за шта амо iМИ толик.о гинули? 

У ОIЩрО i!JVCТOIМ Зоол!Ошком врту лабу ди оу се 
rycaiНIOIGi rеrали [[О трЗ!ВИ, смејали смо :ИМ се, а то 
значи .и мени ПО!МаАО, :и нама, пр:ошАОСТИ; сели смо 

пос.ле на јещrу не сасвим суву иуnу 11<.рај великоr 
камена, већеr од њеrове озбимiе главе. Причајући 
свашта о ведрини неба, о сунцу, са.мю не о најваж
нијем, он 0\дједно!М као м се ом.учио, махиу руком, 
окренх ми се, онда обори очи н настави да оnет при
ча СВОЈm<lmроrруша:лим дубоким гласом с преливи.ма 
тм.<Ноr седефа. Због незнаног нечег све уЭЈНеми,реније 
збуњен:и.м гласом. Због нечег незнаног? Као да нам 
није било све јасно. И драго. И све. Он de застајао 
и лочиња.о оnет, !И кад- се учинило да ће коначно 
рећи оно што чекам већ roлm<o 11ремена да ~КаЖе, 
вастаде захрциут. Од ВQ>УћИЈНе и узбућења? Од збу
Ње!!ЮСТИ? Нешто је хтео м каже, а -није .могао. Пра
ви rимна311Юта је он, он 11<.оји је одједн.о'М, као м је 
у "001Ме ClliaC за нас обоје, стао да ноrам rурка онај 
камен, онда се преместио н, лећ!Има 011<.ренут стази 
(м би гледао само мене), lrnOЧeo м говори о својим 
путоваљима и сурово дивни.м стВЗiрима IOO>je види и 
заnисује без обзира м ли ће му их ИК10 ИКВџ\ штам
пати или не. 

-Јеси ли орео он:ог твог ... ?- ).'!Штам м сакри
јем бол и nрећем '!<рnом IП:peii<.O неиздрж..lillВО обману
тог надања. 

- Б81Кса? Нисам омвио, али ;rmcao ми је, о.же
ииће се. Шта кажеш? 

Камен се, ишчашен. .из эеМЈое, .откот,рlЬа, лymr 
о ниску ограду сву у тучаним каnышама, ја се 11Р1'" 
нем, окрен61\r1, дотаоонем ra rо.лим лактом, он nоцр

вени :нагло (као да омо странци једно друrом), и 
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ја, не :.Најући зашто, устане.м, кQрак.ием до ране у 
ае.мЈоИ, ЧИЈИМ су рахли.м мюм nузале разне бубе из
мећу белих, набубрелих, сочних, nреки.нуmх сад ш:;. 
реиова трЗЈВе. ОтЮ!Нем најбе.ьу набубрелу жмлицу 
и ЗЗllризем - слаткаrQРк.о. 

- П.ьуii!И! - п:оо:кочи. - Шта то р~Џј~ШI? П.ьуњи. 
Ја узмем изаз!Ивачк.и на то јеДIЮГ nрвића, с два 

прста га узмем, диrнем n.Рема сунцу и дOII<. r:;e инсе~~<.т 
беСimОМоћно rрчи.о и увИЈао, рек.нем: 

-Ј~ бих и њеrа моmа да nоједем. Шта мислиш 
да се боЈ!iМ? ' 

Устаде nрен_еражеи. Цикием весело и ОСЈiј)Ојурим 
поред неких маЈ'КИ с децом у КЈОЛИцима, али о;н ме 
у неколико корака !'тиже, луnи лако no прстима, цр-
1\ић паде У траву, Ја ra !ИЗгазим улажући ry то сад 
м.ноrо вшuе rаћења, mева и онаrе но што је било 
n<пребно. 

. - Погледај штаr31р их је на КЗЈМену! - рекнем 
кад се :араnш,о нашој КЛУII!И, али не юде 1МИ м сед
не.м, него ме :узе за ру;к;у и nmryчe према !Ка!!ези.\lа. 
Глемли амо. ћуm<е мар.1.уне, а:А1И кад један !КЗЈ1>УЦИН 
(МИЮАЈИ:М да Је био QД те врсте) nоче м !МЭ;Стурбира 
\он м;и;сли М сам то у себи ;рекла нестр.учнам, невиин
ЈОМ -~) (ан и IПОСЛе свега мисли да сам беба којој 
не доста Ј<У речи за сва живоmњска и остала nона
ш::ља), Ја се окренем ry исти мах кад и он и ћутке 
заЈедно nоћемо. Ку:рјацима. Неч>И!М узнемирени, они 
су се махнито кретЗАЈИ 1rn0 ~· не ·обраћЈај.ући па
жљу ни на к.оrа, па Н1И на ЈеднОГ шврћу који се ба
цио ША>у>НI<.ам на НIИХ. Бем< медведи су п:л.ивали де
С!Ю :У бэ.зео<у, газеле оу трчале преко ч>аве. Аав је 
сnавао, О!ГрО!МНе i!1рИВЭ.СТе главе достојанствено <Кротко 
ооложене на шаnе. 

Замало је не уmпам зашто не МiЧИ нимало на 
Косту, али рна тад рече: 

- -r:воЈ~ !ИМењаЦ!Н .су најнемирнији; зашто? 
рекнем Јер Је ћутао. 

Он ме безразложно стегну эа руку. · 
- Откуд знаш? -уnита, а ја забс!равих -на њеrове 

малочаЈIШЬе .ьутње, весела OI!Ieт, рекнем: - Сањам их! 
И уu:IЛаШЊМ се ужа'С!Ю; се11ИМ. 
ILобледео је, ЗЗI!IЈЈКрrутао, и логледао .ме као да 

сам к.рива и што сам жива. Крај нас nроћу два rap-
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диста, држећ!и- се за мале, дебеле, сеtоа.чке nрсте; 
после - неколим I"И~МНаэиста. 

Ла:в је дремао, оrроман, и ВУ"< је гледао сад , у 
њега не осећајући да га додирујем раменом Ji бОКQ.'\<. 
»Што је СDраша:н. :кад тако ~а«, реКнем; ·али Ме он 
погледа: »Што је срећаЈн!• уздахну; »Он не .'Ј'РI'ЖЯ 
себе«. »Себе?« зачу дим се.- »То се има!« »Не!« -ре~ 
че тврдо, с аутор<Итетом. - »OIIi је nотnу:но прилаrоћен 
условима. Не ми. Ипак. . . сузама је оД3ВОIНИЛО.« 
Хтеднем да ra nомилујем за ту детињарију, али 01Н 
је rледао у лава и :мрw..ао: »Њеrа се не тичемо ни 
IМИ, ни ма шта до звезда. Он се ничеr' не плаши. Не 
осећа се iНiИКад уврећеи. Не брб~оа, не ми:сли, не 
стрепи. Не nокушава ишта да сх;вати. Нн ропство. 
Ни слободу. Живи само. Кад је rладан, сачека анти
лоn;у. Не да .је убије. Он је rладан :и једе. Кад је же
да:н, јури до воде. Пије. Не убија воду. Гоои жећ. Кад 
осети потребу за женко:м, ри;к.не.« »И она доће од
мах?« ymrraм, али он O'DКrOIIЧa т.ренч, изва:ди мара
IМИцу, обриса чело. •Не знам то•, рече. »Било би при
родније да је потражи«, nриметим. »МоЖда!« одго
вори. •Ал!и ми се једиЈНИ !Н.IЮМО IПрiНЛаrодил.и себи; 
ва,л,.да, .не пристајемо на себе датоr; отимамо ·се -юра
rичном.« »Не бих рекла да омо мноrо дрУ'Кчији у 
тим стварима!« враћала сам ra несадоМА.ИВИМ до
брнм раоnоложењем на тему прекю [«)је је неnрестано 
прелазио не схватајући колико је важна, НiИ Шll'a би 
нам зиачило да јеДRОIМ и он буде <НаЧИ!С'I'О с ОIНИМ што 
осећа.мо. За два ћу месеца ма1fУрирати. 

Аы!r настав~оао је да иrра жмурке са собом, крио 
се од себе као од неnријате~оа. »То и јесте наша 
несрећа!« бацим му ооет кооОIПац, али оо, обузет 
својим мислима (>.1ЈУШК8.РЦИ не олушају, не умејv). 
не трэну, ие сЈСВати, него дечачки продужи да ме 
110свећује. »Ниомо IМROOO дрiукЧији, али имамо раз
лога М1 мис.л.имо да СМ10 r лавом надокнаЈДИЛИ 1Недаће 
закаонелог старта. И шта? Саэнэ.л.и а.ю Cl1P·VКТVPY 
материје, 'ИЗМИСАМ.ЛiИ МЭilllИНе, а"tомоке бсхмбе, авионе 
и хидроцеитрале.« »Верујеш ли rn у те приче о 
атО(М[ИЈМа?« - ryrnпa гласом .nетичарке. - » Ја сам се 
ЈКЛадила с једНом ".руrар!НЦОМ да је то а:меричюи 
блеф.• »Изгубила ан!« викну. •Блеф нису атDIМИ, већ• 
- тражио ·СаЈМ реч, не наћем је и избацн:м без no-
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враmе Карте- »уметност.« »Зашто она?« »Она!« рече 
беоно као будал.ица мала ЈоУбо:мораи. Али оо нео
чеiGЈ:вано. рече и да нас умеnюст ».враћа огледалима« о 
•Огледалима?« зачудИМ се глу!П!оа но икад. »Судбини 
што нас го.ни да изм:шiLЪЭМО знаке једнакости из· 
мећу ыуди и ствари. Нема их. То су замке у ·које 
не хватамо ове што неједНЗI!ОО постоји, неrо себе 
саме. Па омо толико и уврећени кад видимо да упр
кос слоболи :к.оју з!!IМИШ!оамо као неко в~о це 
~ ~а, она не !Мt)Ж.е да траје дуже но то це 
IКiOJe Је ОЭIМО узлет над овакодневном мелодијом,» »Ни
шта то не разумем!« реюнем уверена да то говори 
да би nобеrаю од главноrа. »То није леnо.« »Није!« 
:- 1СА!О~И се. - »Заrо се ·у трагаљу за тим непоото~ 
Јећ~ Једпнством и цeroou.ro и разлажемо, уверени 
да Ј.е оно можда на дну нас!« - ућута нагло .. »Шта 
ти Је?« претрнем. ».Не нала.эи:м.о ra, јасно, .тамо, IПЗ 
грешку . тражимо у нечем одбаченом што нам је 
можда ЈОШ малочас изгледало као неюи сувшшш 

нев~ део целине!« - днсао је без напора. - »Н~ 
смируЈ~О •се у траrању. А за немоrући:м. И не ви
дим да Је оню већ постало наnети лук са стрелом 
упереном •У себе, у нас.« »То да је теби огледало или 
уметност?« »Не. Ми смо заправо почетак свог зла« 
»Не разумем .опет« - рекнем - »какве везе !ИМа ;о 
што причаш са уметношћу, а ОIНа с нечим што ·е 
зло?« •Има!•- рече и •промрм.tоа:- »ФилИIП. И ~Јо 
да!ое.« »~ОЈИ Филип?• Он рече место да одговори: 
~Машта Је непрев<?дива у јаву без остатка. Маштаrn 
ЈС немqрално. А. Јава не може да МЭI<:Не без ње!« 
сечкао Је, ОТИIМаЈ·ући се другачије но у ону, али оти
мајућн .се ту iКОО и тамо. »И да!ое има да :грnим:о 
зоолоГНЈУ омртн и свега што смо оматрали да ћемо 
у.ки:нути пре но што омо се nобувили против не
nравде р<mетва, увреде глади, бола досаде неореће 
чге - неживота. И ето. И да!ое се трпи:• »Ти си 
незадовољ·аrн!« -скоро заплачем. »Незадовољз:н'« Он 
се стресе, затвори очи, али рече хитро с леДеним 
нагласцима: •Никад. Никад. Разумеш> и.-.". у 
ред 1 • • ~~.« » 
. У·• - поверуЈем му .. - »Па зашто О'Н,да све тако 
и тако, а НШIIта? Место леnо, .како и јесте.« 

Али ут.ом лав отвори строге, сањалачке очи боје 
лустиње и жучи, с резом зеннце усеченом по дуЖИНI! 
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ириса, .као у ових мачака; и те ау нас очи са.\ рав
:нодушпrо 1И свет.ло гледале ТОАIИКО без везе са свим 
тим речима, али ·И с мој<ИIМ nредотаваЈМа о лаву, да 
н.иса.м могла више да издрЖ!IIМ: хиnн<>n«:але би ме 
супериор!ЮШћу рамrощшног неразумевања; А ни 
строге, :ни страшне: о.шрне само, благо х.раnа:ве. Ухва
тим Ну.ка за руку: •Хајдемо!« С?н ме nогледа, '!а 
оnет лаза у оч.и, па оnет меЈiе. »БoJ!ИIII се?« 1И на.смеЈа 
се. »Што ми се смејеш?« ynнrraм .и пустим: »Чекаћу, 
то је све што знам!« »Кога?« нароrуши се. »Тебе«. 
Он ме брзо, аЛЈИ >rоЈIВИШе братсжи наједном, захрли 
као да смо се тек овог часа сусрели. 

- Хвала на nоверен;у! - насмејем се, али он се 
намрlliТIИ чим то IИЗуС11ИХ. 

-Немам га! 
- Ја га имам. Верујем m аве. 
- Ја, то је друго нешто. Ал1И ти ... Не. Не nлачи. 
Оузе ау ми, мора биm, саме од себе rру.нуле. 
- Не буiЏ!I. дете! - загрли ме. Пресrанем да nла-

чем. Оузе сам 01рла о љегову кошу юу 1И кра:вату.' али 
он додаде: »Веће дете ню што си. Хоћеш ли Једну 
мам!!!iу?« »Радије ду;пл,у юуту!« И тек тад нека;ко 
схватим да он :и.ма онаrе да ме nризна за 17би ра;вну 
само д<Ж оа.м дете. Чим сам казала ракиЈу, ocemo 
је да сам му раБIНЮI!IрЭЈВНа 1И од."ах усхтеде да ме 
унизи, юmрави дететом. »Бала;вице!• Уцрк_ос томе, 
рекнем као Lда сам хтела да "'!'086рiИМ таЈ утисак. 
•Што се тиче детињања, ја веће дерле од тебе не 
знам. Чак и кад си nодао.« Он nрасну у смех и разби 
моје »О'DКриће« као мех.урић саnу:нЈИЦе: »Јесам ли ти 
ре:каЈО већ да аи м.и се и онда кад аи била сасвим 
к:лшш<а, онда, знаш, I<aLд си викнула да оу блицер~<е 
ЈСлuснуле са све прње, учињи.ла ~ .нека мала али 
врло СDрОГа мамица?« »lШОИ, али Ј•а сам и тад имала 
децу.« »Ifuлиlie? А сад?• »Тебе оамо. Од nреТ[]()IСЛед; 
ње зиме.« Окреtнем се нагло црема жсирафам":, на СВОЈ 
:начин у.ми..ъа'11ЊМ, па ""Р"""' зебри (лепих 1И Ја:IШХ са
ни), и осетим ону увреду којој iМИ се ·учи1111ИЛО да сам 
схваmла кореtне. Тртнем тад ;руку. 

- Шта ти је? - уn~Ита заrр:ц.нуто. - Хоћеш ли да 
те nоведем у Мажу на сладолед? - Би ми га жао. 

- Нећу. 

- Добро. Поручићу l1И IDY11Y• 
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-Није ro. 
-Него?- уnита г.&уnо. 
- Мислиш ли да би нас лав :raaoo ~ и рав-

нодушно гледао да није иза решетака? 
- Не би, али ка.юве то везе IИМЭ.? 
- Ј е ли њеюва снага у томе Lда скаче кад му 

1ШК0 :не брани, а да се IПiј)аБИ У3ВИ1111енЈО немаран Ю1А 
.не оме или 111е IМОЖе, иако хоће? 

- Не вичи! Што се ~ућујеш? 
Нисам имала "ЈГГИСЭ!t да вичем, зато nродуж.им: 
- Ј.а бих В/ИШе ВIОЛела курјаке. Они ве крију 

свој mев. Мада . . . П0МИСЛ1ИМ ЛiИ на оне које ра
стржу ... 

В1Икала сам заиста (сад сам и сама чула себе). 
Викала сам оним најтањим овојим глаоом IСОјн ми 
је, .юрича:в, ~ек mu.ao на ж.и:вце. 

- Звер!И! Мрзим ЗВерiИ! - говорила сам <Жренув
ши се кавезу с ла:вом. - Газеле, ж.ирафе, зебре, овце, 
девоЈке, све што рас'Ј1Ржете, лавови, 1све је .ro отопу.т 
леnше, јаче и грацилиије, уми,ъатије и lriO'Ipeбииje. 
Па зашто, зашто је тако аве у~рећен10? 

- Шта? - irЮ<Кушаваю је да ме схвати па, на nо
rреuшюм opary, заборавио на увреду, забуну, стид 
Ш>ји сам W{ ·нзнела т,ргнувши 0111ако дивље уврећено 
руку коју :ми је :неувереtно оnет о:IОКЈУШао да ухвати. 
- Да им не завидиш на анази? - .улита. 

- Не на сназц! - одюв.ори брзо, бесно. - На 
њюrовој хорани. Ако yOitШIТe може бити говора о за
висти. 

- Не ;разумем. Т:н ои ... па ти ои девојка .•. Шта 
има да те врећа то? 

Ј е ли забО!р<Ы>Ио с.ве што је мећу нама бил10? 
Глуnо, дабоме. УЈ<Ват:и.м га нагло nод руку, по

ведем га. 

- Дуnлу юуту! - рекнем келнеру. В"к ме је nо-
тамневши nогледао 1И ОIНДа nоручио: 

- МfiН!И једн;у турску! 
Пооије.мrо, ЧИНИIО ми се ове одсуmији. 
- Идем да учим! Хоћеш А:н да :ме исnратиш? 

-упитам. 

- Чекам :неког. 
- Молим те! Не волим :кафану. Сви оамо гле-

дају, гледају. Непријатно. 
-Већ? 
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Он се обазре. . 
- Ко те гледа? - па схвативши nлану: - Отк,уд 

већ знаш? Ја мислио м ми ... да ја ... 
Ја му охрабруј'l'ћи дота.к.нем к,олено, али мес~ 

да nродужи, он се загрцну, и п:реок,очи оаю што Је 

11ребало м iИЗаће iИ3 њега и поnрааи све wro је nрю' 
nуштено м се каже и '@ади. Било је миого тога nре
скоченог јер закл.учи <ЖЮро без туге: · 

- Сутра nутујем. 
0н:да узда><~Ну, nOW<Жe очи ymro, сгиону nуне 

усне, nрошаnта: 

- КоNИКо остајеш? 
-Дуже. Идем у .Словенију nрво, па на Кордун 

и у СлавО!НИју. Оданде за Босну и уском npyroм у 
Далмацију. Нећу се ;вратити npe но што матурираш. 
Али онда ћу те извести негде. Да п:рославимо. 

-Увече? 
-Дабоме. 
Јасно, неће. Кад се враћао с nут,овања, I!ЮСЛОВИ 

му нису давали никад да дИГне главу. Неће ни тад 
!Кад се враm. А онда, ја и нисам мислила да му нека 
жена одузима Ю11Ю мал.о сл.ободног времена у Бео
граду. Обесхрабрена, очајна, ја сам га мрзела, ужа
снутије волела, и све кроткиЈе, уnркос ОДВратности 
коју МЈИ је уливао оном својом братском или очин· 
ском сладуњавом надм.оћи без разАIОга, (коју ва.л,да 
мушкарцима даје разлњка од четрнаест и по годяиа), 
немогуће обавезујући .тиме МIОје неискуство и моју 
неrюоредност на лаж, на маску, на врлину, 1На про

тивnрир.одно, а њега, уображеног .и заблесавелог да 
не види у мени, великој, жену коју је имао n:pe две 
I'ОДIШ{е, него отада само и уаек лилихиn-сестрицу и 

синалко-девојчиП'I' к.ојој би да n:оручује цуцлу у ка
фани. На два месеца уочи велике матуре. 

Не! - nамислим, зажмурим од СГИ/>li, али га nо
вучеМ од уг ла ЛО<МИНе и вратим '1' Камен;иЧIКу. Пошли 
смо брзо, све брже Н!Избрдо, nоред Економског фа
култета. Чинило М1И се м радимо нешrо недозво
љено са.мим тим wro .не яоуримо никамо (он није 
знао још камо?) ( ИЛIИ се већ досећао?). Хитали смо 
због неког у мени лудог да.марања: сад или никад. 
Зашто и сад промашити (без обзира на сан и овај 
суорет који га остварује, 1КВ0 толико nута доседа и 
одсада)? 
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- ла;кше, девојчнце! Шта мислиш, старац сам ја. 
Али Ја сам ra вукла и ои се nодавао тој НiИЗбр

дици с неком ЉуriКО!М ооретношћу што М1И се свићала 
више од свега на свету. 

Стигли смо баш кад је двојка наилазила шкри
пећи св.ом '?""јом рВОКЛIИМатаношћу. 
· СтаЈао Је уз мене, че,АiНо, осећала сам, иако би 
св!!Ко други иск,ор~стио гужву коју је чинио сав тај 
неЈОО!ШI свет што Је немилосрдно журио кућама. Ја 

сам М'\' гле/>liла уn<>ЈЖО <; црну кравату, чисту белу 
кошуЉ'\', у .уске ревере светлосивог одела на два реда 
и ништа нисам хтела да мислим, п:реблизу сам била, 
док га нисам nочела да осећам дрхтавог исnод ОКЛО<Iа 
но:вог одела. Онда га повучем м оићемо '\'ХБаТИМ 
под руку, и, бојећи се JOIIeт, не ЭНЭЈМ ни сЗма више 
чега, осетим да плачем. Он iИЗВуче nажмиво руку, 
обгрли ме п:реко рамена, ,АiНЖе .ми с два <nрста друге 
руке главу и nогледа ме, дрхтећи, '1' оборене очи: 

- Не можеш да заборавиш? 
- Све! - викнем. - И .ништа, нюnта М1И више 

није. Хајдемо. Хајдемо, хајдемо. 
Он је само дрхтао ћутке. Кад стигнемо на чет

врти сnрат ... Али већ то да је он завуос<оо rруку у 
џеп по КЈьуч, а не ја, то да је он имао КЈьуч, а не ја . .. 
то tме охлади, заст.иде nоново, и ја 1ЩШе нrи::сам имала 
ни оне очајне .одлучности с којом сам га довела п:ред 
врата што отвори, уће и OI<rpeнy iМ!И се већ са nрага. 
Требало би га сам.о п:рекорачити. Гледао би' ме луд 
од љубави, кајања, узбућења, да је имао снаге м ме 
ооrледа. 

- Ући! - i!:tpOIIIЗJiтa неагресивно. Хтела бих да 
ми се учинио такав, равнодушан. 

- Не! - оте .ми се. - Боље м не ућем. Идем. 
~ући. Имам и шко<>у. Закасн.ићу. После те нема, а 
Ја се сва иск,ндам. Не могу iВИШе оиак,о само. 

И стуштим ~ ЈШiЗ oтenfl!mцe, знајући да ће дуго 
пренеражен стаЈати у вратима. Јесам ли хтела да 
казиим њега? 

Себе. Не њега. 
Себе. коју не зна тако добро као ја. Лажљивица. 

Недеља Је. Нема школе. А он- будала. 
Плакала сам на улици. Бестидна. Неорећиа i!IГГО 

сам у=ела да ra Iюслушам. Ништа се није десило 
као у ону. А како је ro iН:НIUТа лако. Побећи. 
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XIV 

Време је! -nОМИ'<:ЛЮ<, али се ие диrnюм. Рекла је: 
»Још пола сата.« . · 

ДесИМЈ се да ми, за ове две и no rодии!о Од осло· 
боћења, 1!'Ије јсхш никад nоШл.о за руком да се на 
nовра'!1Ку с радилншта за,АiрЖ.ИМ у Беоnраду дуже од 
два-три дана. Можда ме оно тамо занимало внше. 
Свеје.<~~Но! Што рече телеграфнст: Реченица је рече· 
ница. У мој.ој гараоњери на четвртом сnрату зграде 
крај булевара шrо се nротеже, дуг и шнрок, самим 
гребеиом града, ваздух је н у автусту свежији но 
другде; очаравај.ући је поrлед на реке с нежљи:м nре
юосаваюим врбаци;ма ИА!И Ј11i1СI1ИМ зеленилом rрмава 
којiИ:Ма је обраiСла лева обала Дунава .. А иnак, о:ю
некад МIИ се ЧИIНiИ.ЛЮ - останем ли .КОЈИ сат више 
но шrо је иајнеоiiХIОдније, угушићу се, скочићу кроз 
nрозор. 

Добио бих нов задатак н отnутоваЈО. 
Кажем - rюнекад. Не увек. У ствари два-трmут 

мн се учИНИМЈ- уrушићу се ту, скочићу кроз nро
зор. Бнло ме страх од дужег ЗIЏiржавања у Београду, 
где се, јесте, рщдило ка10 и IНа терену, ·али не тако 
ВИДЉIИВО апсорбi.ујуће, не тако :наметЈоИВО бар, већ 
11рИКЈривено свакоД!Невним, нормалнијим:; .они.:м [II'I'O, 
јед:н!ОМ речи, НiНСЗ1М трnео. Била ми је nотребна већа 
доза ви:д.,ЫП<оr, mrвестицианоr грај.ЏL\НШТа да бнх 
се осећао безбедни.м. Њему сам nутавоо. А сви су 
nутеви nодједнап<.о дуrач:к.и. Тамо ми се чинило да 
се још хоће оно шт.о се хтело - из све снаге. Или 
(ЧШ!НАО ми се) сведочити о оном чуду яапо,ра пред 
мешамща;ма :које rp:иrajy беtr(Ј(Н онова, или остати ту, 
забораБG<ГИ на обавезе и iИЗМИIWоати деrраднране 
nричнце, савести за утеху. 

Путоваю сам. Нисам желео да IИЗМИIWоЗ.М. Заlни· 
мала ме само ~еодстуnања јаве од оИQiВа. Проучавао 
сам nажл.ИiВО Je.Ai!IO, али и друго - разА111Ке. Писао 
о смrчностИIМа и штамnао. Пнсао о одстуnањима и то 
оставл,ао у прозрачној rрозе nоЛIИВШIЈИлској кошу л,и 
За ру>Коnисе. То ни;је било све што сам nисао. Беле
жио сам nрИIМере >:Юбедничке тактике обистињења 
снова, али и узалудну (мада npoн:IIЦloИ&y) самоод· 
брамбеиу технш:.у, чије оу се навике и О.<\IНОСИ оти· 

250 

мали ·променама. И то сам оставл,ао у кошуА>И од 
nо.NИВинила, час задивљен као лекар .А:ИВНИМ цр11ИМ 
приштом, час ужасиут. Клацкалица? 

'!lре.<\IНИК ми ·н:ије бацио rн.иј".<<IНУ rреnортажу у 
кош. Толико сам их већ објавио да се ие бнх внше 
увредио и правио •уиутрашњу аферу« и да ми no· 
неку одбаци. Знао сам боА>е од њега шта хад треба 
да учиним. Разуме се, сАм са.м ro и учни;ио. П.утуЈући, 
Н.а:ви!Као сам се да r ледам у то дво.личј.е свега, и то 
~ оком са.мо у = "једно од два лица проmив
!ЈеЧЈа; сва.к,ом од Њ1ИХ да дам за право у часу :к.оји 
Је њеrов и та.ко, rубећи noAaiOO -.пулсивност прве 
м~сти, с.тизао вештачК~ИМ путем, не .щиректно, да 
све oar ледава.м у истовремености сва три (В!ремена: 
CBaJI<iИ 1ренута.к У маrновењу иајавл,ивања себе још 
одсУ"Ј1!ЮГ, за~ 'У IМЗЈ1НОО!ењу СiВОГ nocrojaњa и блеску 
!ЈестаЈања, КОЈе Је щюmцање из ЖIИВОТа 'У амрт. И тај 
Је треи двог.уб био 1И она р!Ш<Ија два: с je,.II!Ie стране 
ои занета одлази, али нестаје за себе iЦЈ)ОШАОГ не 
п за. себе одвојеи;>г од себе у оном делу себе ~ји 
остаЈе, било шrо Је :настало из њеrа, било шт.о nред· 
ставл,а .nамћење свих оннх још ненаи:шлнх кој.има 
nреостаЈе да га се сећају изван њеrа. У свету 111iИ1ка;д 
завршеном. · 

НезавршеiЮм. Не и не.усавршеоюм као моји од
бачени рукiQПИси. Њнх оа.м вадно nонекад :из :к.оша 
н ·Itpo~aвao, иако је сценарио заврщеи, nредат н, 
"а МОЈе ~еш~шћење, IIJ"'"i"'Ьeн. Сад је код к.омисије 
за дотациЈе КОЈа нешто ЈОIШ .мућка - 11ражи измене. 
Ситне - теле!1рафирао ми је јутрос Драmћ _ не 
исnлати се iН!И ГОВЮiрfИ11и:. •дотација је добијена. Ситие 
измене. Одмах се врати. Почињем nробио анимање.« 
Па ЗЗШDо га онда тражим телефоном. - Време је! 
ПОМ!ИСЛИЈМ, АНI1!Iем се и, nроrуравши се иэмећу заnо
седнуmх сrолова и столица, отворим врата собе 
де:ж>уриоr. ТелефОНIИс1':к.иња диже r лаву настэ:в.ы>!јући 
да извлачн утикач. 

-Још нrиштаl- ос.мехн.у се; Утом баш заrmон:и и 
~ме nогледа nаrн.ично:- Небој.тесеl-рече узи· 
ШЈући везу. - Ало, Београд! Шта? јавл,а се! 

Ја јој да.м тад број филмског студија и Драrићев 
локал. 
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~ Имате срећу! ~ не iНЗЮМешм се телефоНИСТi!<.И· 
ња. ~Брзо сте добили :ве3у. 
~ Сат једаiН чекам. 
~Шта је то сат? ~ као да рече. ~ На све друrо 

треба чекати мн.оrо в.ише. Ало? ~ l!l00.1paja ћутња, 
онда ми се ОI<реиу: ~ Не јавм се. 

Брзо извадим !ЮТео, иаћем број Драгићеве гар-
ооњере. Добро СЗ1М се сетио! , 
~ Имате везу! ~nружи ми сл.ушамщу. 
Са ЈЛ1.«)М«ЈЈМ иа уву чекао сам бројећи свако 

кркл.ање. У 11ри маха Је эоонило по четир;и пута. Фи
АИПОВ глас? Шта ми је? 
~ Јеси ли ти, Дра.rи!\.у? Вук. Говорм;м са станице. 
~ А, ти! ~ рече немарно .. ~ Хајде да се наћемо 

после осам. 
~На рЭ~М<АИШГУ сам још. 
~ Па што ме ЗОIВеш? 
~ ДОбио СЗ1М тrвој телеrрам. Зар ои заборавио? 
~ Слушај, разговараћемо сутра, треиутио сам 

заузет. . 
~ 3аrн:има ме само једно. Стаi8А>а ли дотација 

усюве? 
~ Си'I\Нiще неке. Крај. Не би требало да погине. 

Ј е..,на реченица. 
~ Не пристајем. 
~ Добро! Добро! Видећемо се оутра. Сад нисам 

сам, разумеш? Доћи сутра, прекоСVЈ1ра, у ате,ье. По
чињем снимања. 

~ Не пристајем да мењам крај ~ вFtiОНем, али 
Драmћ је .прекинуо везу. 
~ Две јединице! ~ јави се метални глас телефо

ИИ!сТRИЊе. 

~Триста двадесет динара!.~ рече онда девојка 
с изразом најнаrлашенiИје равнодушности, \!Фји имају 
nреводиоци и све остале ТеЈ<IИИЧКе службе кад пре
воде или региструју д.ра~МЗ.'l'ИЧНе дијалоге на мећу
наромmм конференцијама. Али док ·сам бројао паре, 
она ме одједном погледа страшно присутно. 

~Је ли ваш пријате,ь ожењен? 

~Јесте! ~ рекнем с наrлаоt<:ОМ, да сакријем лаж, 
неочекивано понет жеА>ОМ да аве упр<~>ам, аА1И онда 
се покајем. ~ 3ашrо tmтате? ~ ре:к.нем nомиртивије, 
оnет невин. 
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~ Штета! Има леп глас! ~ и затВОiр>l 0Ч1И на тре
нутак, као да се подаје миловању Драrnћевоr свежег 
бари:тона. 

»Све су оне I<Ј@Ве«, сетим се оне двојице mмна
зиста. Планем, и као стеноrрафиса!!Ю yr ледам у маr
ноаењу neraвo лице оно~ шrо је, мутирајући још, 
1ИЗреКа0 ro иокусwо. Своје? 

И моје! ~ хте,о:нем да n<>МЈИСАИМ, аАМ благовремено 
зауставим то: кретао сам се с муrоом иэмећу стоАОВа. 
~ С ким ли је Драrић? .С Аилом? Како само личи 
на Гату! Претовареном :келнеру реrонем да iМ1И донесе 
~~<афу К":д у дну ror хаиrара наћем nра.зно месrо. 
»Време Је«, .rюмисЛtИМ место онюг што не хтедох. »За 
шта?« »За одговорност која се мора nримити. Не 
може се целог ЖЈИВОТа само nасивно - сведочити.« 
»Ја објав,ьујем peiiQPтaжe.« 

~Пардон! ~ реiОНем гласно. ~ Хоћете АИ ме ny
cтиru да проћем? 

За то време: »О Баксу НИСIИ«, »Н&IрЗЭио сам сце
нарио. Усвојен је. Дотиранl« »Али демар!КаЦНОНу ли
нију иэ":'ећу сна и јаве нећеш да повучеш!« »Хоћу, 
сценаријем!• »Зашто онда унаnред одбијаш да ишта 
мењаш?« 

Седео сам крај nрозора на двориште, тачно из
мећу врата за rоанцеларију дежуриоr ,отанице и дво
ришта о!1раћеног сандуцима и празним бурић.има за 
пиво. Иnак, б:ило би сад логично да, упркос свом 
очекиваном отnору, nроменим сценарио: у СВЗiКИ 
Скадар Ба1Dа нешrо и уnрадит.и; бар :илузиј"\ о жи
воту nале на ИCI"IIiђ' живота, и пусruти Бакса човека 
(или nајаца ноореће), IПУСТ.ИТИ га да живи: Бакса. 
СлуТИIО сам. Дотација не би да он nогине. Тражи 
happy end. 

Драт је ~о~Э!Ма био он мени непомиrрен. По
следњи дрХтаЈ Је.о:не младости IJYIНe анажних жарких 
жеља. Жр.тва је најдража кад~ жртвова;н;., Расту
жим се н~ло не над живим Баксом. Над убијеним 
у сценарију. 

Обојица су ћутке •IIИAa и нисv ми одтОIВОрила 
кад сам их у:nитао: •Је АИ слободно). (А aroo је Гаrа 
код Драrића?) (Којешта, којешта, којешта!) 

Један је IIIOCoЛe (већ сам седео и nочињао да бе
лежим реперi<:Усије такве »СИТНе« nромене. на саму 
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МЈОју уњутрашњу радњу) једсва КЛIИМIН!УО главом не 
преаоидај:ући да нал;и.ва мутну раа<Мју 1ИЗ ЛИ1:1рењака 
у две вшюке чаше. (Јесам АН цри:стао, у ствари, на 
измене, ЈУПРIКIОС <ЈI!ЈiЊрању?) А кад би отnиАLИ, чинило 
се да им се жеЬ rније гЭЈСИла и ие :м.оте да уrаси 
мекотом те мутне жућкасrе·течности, nрожете белан
ЧевИЈНОМ :налик на мокраћу iИЗ болесноr бубреrа. Дра
МЈЭ.ТiИЗОВао сам њетову Н!ОIВУ несрећу: авеано при:мање 
жив.ота са свим pa.3<>IPfl'ИМ ~IЮСЛедицама свакодне

вице -~ оrюсобносrи.ма эа херојско nожрrвова.ње 
I<Юјима је рЗIНiИје спасао РfУДНIИК (Сценарио - одлу
Чеик> је на ФИЛЈ!ШО(Во И!ЮИсm;рање - има да се де
шава у рудњњку. Фотоr6НiИЧ1НИје је.) А онда - Зlllrpa
кoзa. И и е заборави (Ј aRJI<Oвo): •Питање хлеба и 
схлеба 'решено. И не унесрећује!« Значи ли да је, 
упркос томе, несрећн!и Бакс жр11Ва неувученОI" у ка
:нију нагона омрти? 

- Ух, КАемП>IВI<IО! -рече 0В01М i!IPYгy онај 11Врди, 
у качкету, и ~>pa'I"IИ празну чашу на cro. 

- An.ro - одговори одма>< онај у црвеношубича
сrом презиојеноtМ береу и СIШЮНе бутшоу деане ноге 
левом, пребаченом прекю ње. - Мене је више волела. 

- Хоћеш. Ја С31М ти је преоте10. 
- Лако је преоТИ!Мати кад ме није било. 
- А IlllrO те није бИМ>? Због грамзивости. 
Онај у береу уздахну, напуни чашу, ио:кааш своју, 

обриса уста и рече, уз nооюВНЈИ уздах: 
- ДуВШI ј е лане био 1КЗi0 жумаице: човеку ;;р 

чела. КаЈО из :вqде је растао. А цена - <:л10бодн.о за
цени! . 

Иокапи, Ј<укн:у и закшучи: - Разл;ика је то. 
- Онда немаш пра;во Аа се буrниш - и ,4јИЖући 

IЮ!!!ово nуну чашу, човек у качкету Ц'(>!ОНу. - Здрав 
~! . 

Опет су иаrшли оо. пуну чашу и ућiутали. После 
дугих netr мm<ута онаЈ у црвеик>љубичооrом береу 
упита: 

-А чија је ОIШ. била? -рече ro гласом ослобоће
ним осећања за двосмн:сленост питаља.- Моја. 

- Остма би код мене да ииси :навэ:лою. Паре 
ти ударtИЛе у главу. То ти је, мој :небрај.:ко. 

Други је одrоворно да је реч о нечем што је 
не!ЮI'Е>ра11НО nЈРОШЛО. 
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- 'Нiису паре. Она ми је ударила у мозак. Није 
право да м;и nаАИШ <юућу. 

Било. је то речено без 'гуl"е, СЛ1рЗ.СТ.И, illpiИCYCт:вa, 
отућеою. 

- По својој је ВОh>И живела код мене кад си се 
вра-и:ю. Што си је звао на продужење >!ОИвоrа? С то
бом Је Н101НЈЭ.I<0 било све готово. 

- Не би се '!'раћала мени да је све било roroвo. 
-А :КОАIЊI<О Је та,д саставила код тебе? Два дана? 

И враТ!!"" М!И се. ГЛ~УI;I си, Хуонија! -рече качкеташ 
юю да Је у питању иaJpaв!ЮдyriJiiiiИje нешrо. 

- Пет дана IЮСЛе вра:m.ла се по '11рећи пут ме:ни. 
. - Волео би да видим што би m се враmла да 

јОЈ НИСИ il:lpeТИO амрћу! 
- Једсво су речи, AI]Jyro - .щиам:нт. А ти си је 

тукао. . 
- Нека сам! - :ни :кајања, :ни rордости у гласу 

:качкеташевом. Ни ЗЛура,4РС'I1И, !НИ злобе :у одrовору 
беретке: 

- Зато те и остављала. А ;не аотав,ъа женоко 
СВОЈ" Ч'Овека зб01r лемања, нето због олабе М!У'ШЈКе 
снаге. 

- Не бој се да М!И није nричала "' ти све шта 
можеш. 

- Ако је до тоrа, и ја знам :колицни аи ти и шта 
С ТИЈМ знаш. 

- Нек је као :палац, ал' нек је устаАаЦ! С .ти.м 
ми се реЧ!ИМа враmила други пут! -рече немарио Oillaj 
у качкету. 

- Питај ме мало nrra ми је рекла I<ЭIA је опет 
дошла мени. 

- Не тиче ме се, јер ми се су11радэ:и Вiратила. 
- Преmио си да ћеш се уби'Ј.1И! - за.дiИ!МЈИ мирио 

бере"11КаШ. 

- Шта значи »<nperoиo« кад се ие воли? Свако 
има nрава да се убиЈе ако "оће. А јеомо АН утроје 
разrоварали цооле? 

- Ј.fсмо. Увидела женска своју ·~ршmцу, вра-
тила мrи: се. 

- Плакао ан, мој Т~чиие! 
- Што да не плачем кад М!И се •ПАа!КаАО. 
- ЦмиздрИIО ан као стрина! - рече гледајући 

мирно nред собом. 
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- А!ко сам и ЦМIИЗдрио, нисам је питао 011\У бе
дасrоћу коју си ти! - одговори опоро и с ;wсадом. 

- Зашто да ие !rШтам I<!IД је ТА!У'Ю бИМ> онако 
продужаrвање. 

- Куд може Жf!ИОКО напречац да .се ~учи. 
Човек уздахне без туге, У'Морно ~: . 
- Шта !ИМа да се фемка I<!IД нас Је обоЈИЦУ по

знавала наrпа:мет, а и није она, .дд речеш, девојка од 
незнања. неrо стручна rкелнермца и СIЮСобна за од-
л~е. . 

- Хоћеш! - ОдВРа'Иi беретi<ЗШ. - Што Је рекла 
ОIНда, кад смо оо друти nут разговарали утроЈе, М не 
воА!И .НИI<ЈОг и rюбег ла чак у БQр? 

-· Ко д~ ВШllе, то ти је, у блентару те неслаn<у 
твоју ја. . 

да не бих nосматрао како свлачи Гагу СВОЈИМ уз
дрхтаА!ИМ pyRШda, Неи3д!Р>КЫIВО, ~ИВО, IЮГЛедам 
&роз nрозор у дворшnте ресторади.Је с ~рим бури
ћима ПИIВа на све С11рЗ.Не и с тр!ИДесетак хва11Н дрва 
оод стрехом шго је прокиппьаrвала (кад би Баrкса 
жена остЭ!ВИла због другог :неког иесрећ:RИI??). У 
црие барице nод W<ХМ, с времf!Иа на време ЈОШ би 
кат.ЈiНiУЛа nонека кап:. rотаво је, значи, с iЮШIОМ; го
тово засад, ако је веровати ме:георолозима, али 1НИ3 
олуке је још мутно звОIНИАо и та звоњава неоце
ћеие још ЮИШН!ИЦе низ лимени белн олук и куцање 
1КЗПИ што су се с nружf!Ие 11р3Не к,рушке ,мmЫ~Ке 
(на :којој је остало још нешто увелог зарћалог ли
шћа) цеАИЛе на стакло исnуњавали оу :ноћии ваздух 
НЗIIIOblY у дворшnту, оове:г~оеном трим_а вем~ЈКИМ С!И
јалица:ма, уједЈНачеиом злаж.ном С'ГРVЈОМ безнаћа· н 
nадавине. Изнад једног. nревриуrог пивског бурета 
ћур&а nромоли своју нсфроицлану брадаrвичаву ои
во.tоубичасту жу~оевиту глаrву и IЮГЛе,да, ~акрививши 
мало врат, nут n;реврну:ге др~оаче на &раЈу простора 
оод стре>ОО<М, где се скуnило десе:гаrк поКIЮАИХ, врло 
тужних и безбојних кокошн к,оје оу, приmснуте вре
меном без сврхе и ци~оа, бесrраано КЈоуцале :кречни 
песак, не че&ајући да I<ШПа nрестане; или као да су 
баш то чекале. Само гргурава црна слаткогуза кр
мача бректала је мећу сnлаЧИЈНЭIМа у •валову и, МИ· 
чући заковрЏа.шш реnюtМ, једина с уживањем и стр~
шћу јела иеум,орно: као донедаmю та =а што Је 
гутала ЗемЈоУ. Три човека у мокрим цриим оукнf!ИИМ 
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~а изнћоше гала:мећи из каi!Щеларије дежур
ног; заборавили оу да добро залупе врата за собом 
- притворнли су само; али влажна и нејака nромаја 
поче уз шкрнnу да их отвара nостелеою. Од .тог тре
нутка nреотанем м гледаtм двориште. Ynep!IO· сам 
очи "'УТ телефонtистк,ињине нервозне косе. Урам1оена 
у слущалицу, бацала је, очајна, nогледе <Према вра
тима, не смејући да npei<Ш!e .саоnштење юоје је nре
нюоила. Већ сам: хтео да устанем н ~ ;их затвОЈ»>М. 
Осетшшш да то хоћу, ~ла ми је главом (чак 
дала и знак та;н;ком руком) али, један железничар 
са Ма!ЛОIМ дебелом кожном торбом на трбуху, с беами
слено уnа~оенкм фењером у rруци, nроће к.рај мене, 
уће у собу дежурне, чије нервозно ЦIОI<тање нотом 
нисам вшuе IВИДео. Затворио је iВ])ата. Дабоме, то ни
шд не заборав~оају да учине они који у лазе. Само 
nзлазећи. Зашто? Дифузна уроћена себичност? Не
ХО11НЧНЭ. увек иеnр21Вда? 

- Шта ти је, буразеру? - уnита ме утом онај •У 
качкегу, и ја се иаамешнм nребрзо да бих могао 
Јiма11Н разлога за ro. 

- ГАеда!МО те, ['Аедамо, много си се нешто за~ 
M!roiliИo, а .то ие ва1оа, може и у главу да удари. 

- Дај! llOI!iИj с нама! Живео! 
-Живео! 
- Живео! - рече онај у береу и д'ОАаде: - Не 

Ба!оа. Сваки qд нас колико нас ту iВ'1ЩШ! има раз.юrа 
,да плаче васцела два ЖИЕЮТа, туту оаог једНог ,да угу
ши, na кишга. Ето ја и овај мој другар, иа npmмep. Па 
оое:г !ПИјемо. А да си :ги то добио такво једно nиамо 
какво је нама иаm~сала, rn би је убИЈО, у буи3!Р бацио 
и за њом сtючио да јој, мртаа, не даш н:и мртвој мира. 

- Нисте ви qдавде, са бране? 
- JIOti< • .МИ амо из друге републике. Келнер! Хоће 

АИ та ћу:р:ка? 

Али нешто npe тога је 1И3 кухиње стуnио :rщд дво
ришну стреху момчина с дутачким ножем у руци 

и сва га тројица утледаам;о кад се ода:нАе стао да 
огледа. 

- И мени једну nорцију ћурећег! - рекох келне
ру <кОји дОIНесе иову AНIIPY меке. Изнена:да сам осе-
1'1Ю глад - <Протребала ме бр1оа. 

Не видећи ан:о што је тражио, кухињсЖIИ момак 
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удену I'01Л1И нож за појас чЭЈ<ши;ра као да га зарива 
себи у трбух и, зачую живах.НИЈН, ILЪес.ну два;-ч>'!"l'У~ 
ру.каtМа напућн усне !И пусти из грла онаЈ ny]<nyJ-ПVl 
којим ~е вал,да, вабе све ћурке, пућке, интуше, бибе 
и nујке Ьоог света. И mk морао да чека, ћурка од
мах поо.юли своју руЖ!Ну брада.вичаву, нокесичану ло
јаним жлездама главицу с несрећним, сивол,убича
стим оч1!1Ма н ок,реЈНу nрофил nрема босоноrом к,у
х;ињском м;омку у прЛ>аiВој коцкастој кошул,н и за
врнутим оукнеiЊИМ чакширама. Спазнвши Је, он од
мери nогледом одстојање и, крњвећн врат, погледа У 
влаrу што се ситно i!lаСТЗLВЛ>ала да оаиопа с бесо.му:r
L!ЮГ 111евидышог неба. Очигледно зимоrрожмm. нИЈе 
хтеЬ да се nокваси, па огаде да ·~ ћурку пуцке
тајућн nруженом руКО<М и nродужу]ући даnу]пуричь. 
Б.урка nомоли дуги врат !ИЗа бурнћа !И, nрнТIИСН~ИХ 
мокрнх :юрила уз вретенасто телю, .u.оће достоЈан
ствено таmwм tНоrасм:а nрем:а -румеиом, снажном IМО:М""' 
ку мал,авих .руку. ћ · 

Нећу више! - товорим у себи с решенош У КОЈУ 
ютле нисам осетно тако нерааnоложенюм nрема, су-· 
ровости цгrо је она у менм осуд!ИЛа, али l!!МЈућн. 
с Хусом и Мијатом, дознао сам н nретnоследњи чин. 
њихаве nриче. Девојка им је отншл~ остав~ ~
смо: »Мила моја обадвојица, одох Ја у БОiр Јер Је 
набио седшм: голова вашим дунстерима. Плата по 
сnоразуму а данас је леви халф и и.ма бутину стра-· 
хота! с дв~ руке да је не обгрлиш (и joor ми за два 
његова nрста остаје), а обашка наград~ за сваку nо
беду и томе СЛlИЧНО, а ако се узме да Је цуцла и да 
су .му намере озбил,не а шалтерисање д"{ffN> везано. 
кол матичара и {[!Лус црквено венчање, ·схватићете 
да васма желећн најбол,у будућу срећу одлазим са 
својим садашњим у Бор. Волим вас, али без до ви-
ћења ваша до гроба ФЭЈЕ1ИI<а.« . 

- Никад је r.шro неће ухватити! - рече МиЈат· 
гледајrућ:и у неиокуmrог момка nод настре!I!""'цом. 

ОА~Иста, с:rојећн nод нвид?М. стрехе, .он Је Са!МО 
nружао руке nрема ћурки ICDJa Је узмицала Оl<.оi.ОIНИ
шту мећу бурићима. Није се више оавртала на ње
това nујn;ујкања. 

Мијат је са.вијао ФанiИКИНо .пиамо и мучио се· 
да га nијаним nрстима nажл,иrво C11pil1a У :иабрекли< 
бућела:р од nолуонрове говеће ·коже. 
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А Бакс? 
Ипак н:и:је А.ОГИЧIЮ да остаrне жив, цОIМИЈс.м~м эа

гл~щн у белеnш<.е, кад још има :иеарећа, деградира
них истиrна, не онако .славних .какве смо волели да 

обара!МО, али има !ИХ још и биће ·ИХ юста и дуго, 
уnркос сталном нашем извлачењу иаnод њиховог су

веренитета? Шта значе ова двојица ту, сасвим слу
чајних? Нел,убо!мОiрНИ једмi на друтоr? Нел,убомо,рни 
н !На трећеr? А слични? 

Момак се најзад ОАЛучн. Баци се изненада на 
ћурку, nоклоnи је rрудима, дохваоти је за крнло, за 
врат и брзо се энмогрожл,нво диже. Она се <:>'ГИМада 
тресла, rщрrШIЩ перја, час :накост.решенюr, час кло: 
нулог, rлаве тужне, rлyne, ~. Изненада мо
мак је, зrаћен, nу0'!1И. Не зrаћен. ЛиЦе му се згрчи 
само. Погледао је руку, :юрвавила је, дубоко засечена 
(ћурећим ноктом?). Биба је нестала за бур:ић;и.ма. 

- ГосnОДИ1Не Васићу? 
Старац из воза! 
Маше ми. Зове ме. А ја гледам Гату како убијам. 

Но.жем. Ку>рву. Као и ове друге што су. Издајницу 
КОЈа не личи ни изнутра, генима, на роћеноr брата. 

- Нема с:rолица .:юод НаЈс! - одговорим одбојна. 
Кад год га ·В~, нешто мора да се деси. Очи· су 
му шнл,асто сиЈале иза дебеАоИХ наочара. 

- Дозвол,ЗLВате ли? - '/[ШТа он. И не чекајући 
одговоrр, •старац се удену својом :rоклицом измећу 
Мијата и мене. Био је макар, али орећа.н. 

- Што сам ВИдео заошммших •стiВЭЈУ.ИI - поче да 
п~а, али каю да се нечеr уnлашио, тргнуо се гле· 
даЈући :ме: 

-Шта вам је? 

·- Нншта! УiМООрЗЈН СЗIМ, Две ноћи, два дана ... 
- Па шго се трошите тако лудо? О, младости, 

МЛЭџ~РСm ••• 

Коме да одговорим. И шга? Јесам ли жив? Сва
како, ~ сасвнм д.ру;кчије од њега и ОСТ·алих. Тако 
друкчиЈе да се могу nитати: није ли то моје - нека 
врога nредсмрти - зашто да не? - није ли врста 
посм:рrги? Свеједно. И да то није. 

Сећање и .вашке на дну тоnовоке цеви бунара 
У кући неnровереног сеА>ака. На шта ли сам тада 
мислио: Једино: шrо пре да nроће. Руку на срце: 
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с.в81КО не ..ropa с.ве ~ разуме н не мора ~ наће 
npami смисао .аmар:и, на пример - сјај •КОјим ће 11'а
ћевiИ!На блеснугн кад се С1КИНУ скеле и ~ rра.ди
лачюи хаос <ЖО ње. Не ноrа ·paf<НIIIII<" ко]а удара У 
сандук с ексерwма што у rpacyroм луку прелећу пре
ко руба брЭIНе и после се vкrрцавају у прља:возелену 
реку уз Ш\'М кише реаке и хлад'!!'е . . . Не туча у ка
фани . . . Не К"!""-РСКИ момак КОЈИ ће дуrаЧI!<ОШ но
жем струrати крв са руке, чистити :ЊЊ'i liOIКTe и nо-
сле сећи ·месо ... Не судоnере, npМiiВe од судова 
које иоплакују ... Не омрад ... Не nија.нства ... 

- Па ћу.nови! Неол.итаки. Али к,аква форМа. при
јатеА>у! КаLt<ВЭ-! дивне, иСКО<Наке, тајанствене, речите 
форме! - rоворио је старац једући с уживањем сенд
вич с црвеном пршутом обр"[бљеном меюом. стидљи
во белом слЭЕ!ИI<ОIМ димљеном на смрчи, nосме15алом 
од ње, nозеле:нелом .мал.о. 

Са\Ю треба nоrледати: видети .с.ве до АНа. 
- Не! :рече уредник. - Не може. То IOU<IOM 

не :к.ориати. - ТЭЈКВе су теор:ије изrовор свм.м конзерватив-
цима на •с.ветv ... 

- Ј а имам одрећене ди:рективе ... 
- Да не мислиш да браниш револуцију од мене? 

- 'f'В'РеАИМ се чак. - Прошло је време ета'l\\ЮТИЧКИХ 
предрасуда. . • . 

- Кажем - рече и уздахну - Ја сам одлучу]ем 
на аан:ову onшrux инструкдија, З!АИ с!Ш. 

- Ја и :не кажем ~ ои однео rм.ој чла.нчић неком 
с.везнајућем. Не тrреба. Он у теб:н самом има авоr 
дeж'f'PIIOI' за пи.саћ:н!М столом с црвеном оловком. 
Са=, не заборави: и ја имам "{{Век аrеорену канце-
ларију rреволуционар:ие це:нзуrре у себи. . . 

-Али m додајеш више но што ствар!Ю постоЈИ. 
Заборављаш да то није nотребно. Сi\.м људОЈ<М :начн:н 
вићења довољно в"'ћ пзвитОIIерује ~ би требало и 
свеоио дефоrрм:нсаm чињеннце. 

- Шта хоћеш ,Т!И!Ме да кажеш? 
Изненада иакрюну Филиn и nрекри уредника: 
- Репортажа је увек сценарио кад није р,рама. 
-Закључак? 
- Треба мисд:ити на зЭ~КЉучне речен:нпе. Оне 

ВЭЈС!ЈIИТЗЈВају. 
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ФИлш:r несrа и у:реАНИК се указа блед. rле~јући 
ме ymrrнo. Рекнем: 

- Није rл.yn наш добри свет. Мућка О!Н авојЮIМ 
rла:вом. Наrставимо ли неуверљиво и неатрак11ИВНО, 
nрезреће нас; потражиће боље lffilфopмaциje друrде. 

С :оожем у ;руци момак је сmзао ћурку. Сад кад је 
nрежал.ио блато, крв и језу од мокре земље I<pOIЗ 
табане до rлЗ!Ве, несrало је неодлучнасmи и зи.м011р0-
ЖЉИВОIСТИ. Прежалити треба само. Шта? Али осетим 
у . маr:оовењу =ј бол од ране, 011Ю rу;шење nрво· 
тако. увек nочиње. Устаrо сам ~ ударим у npoзorp; 
разбиЈен већ, али недовоА>НО: ударио сам меко nес
IННЦОМ у стакло и. осетио јасно задовоА>сrво од тоrа. 
МећУ""';М, момак Је већ оrшюрачио крило ћурке, nо
леrле, ЈОШ неоmоrрне: било је пуt~~о блата и оуздр
жа.них мишића У ханrару и било је безброј ту15их 
ПОIКЈ]Јета, али на AfliY левка rранате, rде су ме превил:и 
мнюrо "!Ре lН!О што оу ме оставили у кући неnроае
рено:г сељЭЈI<а о коме су таворили успут, док сам 

~ежа.о као •мртав и !МИСЛИО на Косту :коме сам по
ЈУ\рио У суарет уrледЗ!ВШИ на стотинак метара од себе 
високоr човека с rноrом коју је лако вукао, и од pa
~ocm: тоr часа кад сам ја јурнуо ка њему, а он стао 
Ја iНШIIТа нисам видею више, сав уши. ' 

Зачуо сам х;ранату. Можда је и он малочас за
стао !И махао раш:иреним РУКЭI."а збоr rранате не 
збоr мене. Можда сам, јурнувши онако неопр~о 
nреко чисТ!ИIНе, открио наш поюжај неnријатељу 
Но~е су ми зацвокотале као зуби: извлачили су м~ 
из _Јаме у ка.мењару, јаме издубљене после те експло
:iе: а ~а сам лежао, уnлашен од њеrа, друга, који 

Је био као отац, и више неrоли отац, који је пре 
тога IСТИ!Гао :као што ·КЭ!Мен стиже: пао је сенком на 
мене и био ronao I<ao њеrова ма.ренrо доламица ал.и 
без тежине, C'I1J?OT •као ~ је СЗ1В само од крви. ' 

ИСТОВРЕМЕНО СПРАТ НИЖЕ 

Сунце је ~сто што и време, али на АНУ оувоr 
бунара време Је nрво било топао nепео без сјаја над 
ГАаiВОIМ и далек звекет баii<{Рача, танак iМИрИ1С мама-
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myre овчијег сира или rлавице лука, а човеково тело, 
нен~,ъено ~ мирује, НОООМЈИЧНО ле>;Кећи на r~ 
nо~<оривеној аоурам без боје, мељам> ]е садРжаЈе н 
замраченм месец је добијао врат .кој:и се IIJЩ)ИQ У 
нeбeclill бураr пу;н таме, шире од тeкylier ·некаквог 
мртвачкоr санду.ка iНалш< на iООНQрницу што се РVШ!'· 
али не :извлачи :из обаЈМрлости. Но nон:ирање ЧИЈИ 
сам део, ус.коро се с:гало .да вpalia, rм.иже "f"' мене 
снтн;им нотама вашиЈ~ коЈе омрде и раоnадаЈ~ се на 
1101!1Ле састојке воде од rњнлих raJOOIВa водОt!I!ИКа ·:и 
оноr дpyror, некиселијеr, али на;rризај~еr као rрнжа, 
као страх. И нишm ми не вреди увереље Јанк.ово. 
ФНАШiово и АндРејшю, кој:и су све в.идел:и и тврдили 
да ау rранате иооа,ъене пре ню што сам поmрчао у су

срет КDсr:и и ~ су три нецооредню пре те пале на 
•rсто CI<.Opo место, ја н.исам моrаю ~ се. см:ир.им. 
Разумео сам Костин энак pyt!<IOМ .. ЗнаЧЈИо Ј~: »Лези 
одмах rде си! Не юлази! Пр.ичекаЈ. Још IН!ИЈе време 
да се lriОТЛедамо!« Ј е ли време моја .кривица за цео 
живот? Само дел.иli једне секунде заrледане у смисао 
и с друrе стране, ане I<ojy н.ису IВИДеАИ ни Ј ан:ко, њи 
Фил.ип ни Андреја? 

У теmюм бункеру ИCIIIOД оrи;ишта матица се му
тила и срце rнrије камен.им уда,рнма о камена npca 
услевало да уС~<.реше ииједиу варницу и брже rrютера 
rмююуће СТЗ\дО ·струје :која је настаа,ъала да се, А>И
rааа, руши неп0111рааА>НВНМ рип.rом заувек датим, 

без nриr:иока, И •ја сам наrстаа,ъао ~ rrюиирем при
тајен.им ·апорим ОI1Кудајима :немисли, несећаља, б~з 
во,ъе, без nотребе. Био бих yurrarn самоће да НИЈе 
било раiВIЊодуrпнюr дамарања нал.ик на грозно уюrrо
рено пропадање у .поrнор, уз непо,<II!IОШ!оИВО неко 

rол.ицање. Без смеха и ОМЈИсла. Сећам се онда: једном 
је хруmила светлост и имала. бркати rлас ~· 
Гласала се ЊеrОВОIМ вемп<Ю~М ЈабуЧIИцом што Је магла 
ска1«1!11И. Нисам IВИДео; СА>ут:ио, осећао. Али тутњааа 
yr:wшneнa собом вејала је убрзано низ .м.ии;rићаае 
зидове бунара н строва,ъивала се на мене КОЈИ сам 
бестраоно продужавао ~ тонем. Постао сам нешто 
друrо у м~ =Ји л;ичн на човека ю половине 
само. Нисам имао в:ише речи, с:ушиле су се н сnа
дале с мене као одслужен.о л.ишће с мртвих су~Варака, 
као коса, !IIOKn< и зуби што ~ју. Нисам више 
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раэумева.о ништа 'Некадаmње: састанке, rrroc.A.oвe, бит
ке, страхове, радости. Нисам iНИКаА н.и знао nијан
ства и трежњења, снове и бућења. Све је nостало 
равно и једиа~I<о на том диу просвиран:их кукова. 
Иако сам nостајао crropo струјање, нисам се кретао. 
Текао сам, отечен вероватно, без нје,Ај!ЮТ звука у 
себи да се одазове rорњем свету, о~кле је туrњао 
бркати rлас. 

- Еј, рат:ниче! 
Шта га ·се тиче јесам ли жив? Обрадовао би се 

да нисам. Али јесам ли? Мирисе сам nрестао~ осе
ћам прво, па вид, ла укус. А већ неко време и не 
-:>сећаrм !МИА>~ње вашију. И док је бркати rлас викао, 
Ја rнисам ОДЈедном престао ~ чујем речи којих сам 
се, неопал:их а сувих, још сећао, не схватај.ући као 
rи~ Њ"""!'У употребА>ИВОст. Срце што се rлarcaAo, 
то Је немоЈа rиав:ика што дише. Осећам још једну 
потребу под притисЈ<ОМ :rоотарнце коју мrи је неn;рю
верени домаћи.н слуст:ио на прса: да одем још !НИЖе, 
да урони.м у Још rушћу срж таме, да се за њу при
чврстим I<орењем што би ми из леЬа одмилело у 
зем,ъу. Она само храни. Почињала ау то да бивају 
дивна вре.\1ена разложена на састојке: њеrооа пуч:ина 
слична небеском мору увек је .мнровала. Лежао сам 
на ~ леЬима без корена још, невеза!Н ни за шта. 
НеЈаоно сам осећао и:пак же,ъу ээ :муклмrм неким 
везивањем што би .ме причврстнло за нешто што не 
би само мироваАIО нето било, што би, 'i"'Р'КОС про
с·rремшом плавом I<ЈУКУ, трчало кроз паnерје про
стора од зове: што би rазило raorЗIМa щ>СI<.О ОНЈОr 
свода. осутоr iМИЈ.оаМа звезда; преко меке .n:остеље и 
оног ЈасТV'Ка од сребра без успомена још. Само обла
ци? Беле ,каце rюсластнчара? Само хладне парmје 
зеленоr од мшуна и безrласнн корнет који н.ије ру
скао~? 

А rope тутњава налик на бол. Све се враliало. 
Битка? Домаhнн: 

- Е ј, ратниче! 

НА СПРАТУ ЗБИВАЉА 

Онда сам опет •све јасно видео као и друr:и. Мо
мак, мокар и пр,ъаа, коначно је ухватио ћурку и не 
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хајући више за ЮШ1iУ <ЈI!П<Орачио је, стиануо юоле
нима и, држећи је чврсто деанам .руt<ОМ за врат, 
променио руку неаn~ремно као ремац .који је !ИЗгубио 
корак, али иnак јој левом nоклоnио целу фронцлаву 
rлаву, шт.о с очима, :К.tЪунiОМ и rк:рестом- IНООТа Ј:ЮА 

стионутом шакетином. Изви јој онда врат nун текути 
онгурно, IИ!llЧyna два-три ne.pa с во~оке. У деаној му 
тад 'НеочеюиваЈНо лециу аюж изваћен иза појаса. 
Сечиво не сину, али, мокъю, nрво IКЛИЗНУ преюо БАа
жног пер ј а, не зареза!ВШИ. Тек .кад друrи и трећи 
пут затестериса преко избоченог бубрега DрЛа, крљу
wтаrве се nmчије ноrе, -као опечене IШiбицом, диrле 
грчевито и очајиије сnустиле, сад юыье .I\рчевито, 
као да се то већ nењу неюнм стеnеницама од ваздуха. 
Роо се рашири у том .кружно 011<0 ањуса на глав:и щю
кешког поглавице, док се све не отвори, штрцну~ 

брзо скуnи и оnет ра<ЖАоnи, СЭЈМО :м.юrо одлучниЈе 
и коначније, као ·да је nењање досnело /W нек.оr 
врховног краја; откри:вајући nри том црно-беле дла
чице перја око голих :кореНЈОва бадрл.ица углављених 
у најежену к.ожу, и онда, кад трећи nут нож преће 
преко грла и трећи се пут крљуштаве ноге .рашире
иих nтичјих nрстију nочеше опет да пен;у стеnени
цама, сnуnољени се реп растави на страшне састојке 
бола, и хитра, у једНОIМ ОИЛОВIИТОМ замаху, крв бљу
зну и nonpaкa руке момка, који, најежен и опет зга
ћен, одскочи у страЈНу: О<руnио тело заклане nтице 
nаде неспретно на :ивицу турске О<аЛДрме крај овеће 
локве кишнице ( ћУ!Р'I'Ш' се реп опет раширио у 
леnезу, у nАЯтак юруr <ЖО еЛ~~Шсастог nооувраћеног 
сфИ~П<тера). 

То .сам све јаоно видео (ваздух је тако самртно 
мирrисао на nрепечени озон), а 1ШЗЈК, изгледа, није се 
још ништа .десило. Оnет су очи хитрије о.д збиваља. 
Тек nосле, сећајућ;и се в.ићеног и с.вршеног, уnоре
дим је.А~Но и друто уочавајућ;и разлике измећу начина 
на који је момак раЈНИје ухватио левом шаком rадну 
брадавичаву сиво~оубичаоту ћуркину главу и nокрета 
којим је то стварно учинио сад, i!ie завијајуliи је 
уназад. Оnкорачен овог пута нешто umpe, стајао је 
на њеним раширеним крИАИ!Ма. Тежак труn је као 
брод nловио исnод мостовског лука у чакши;рама, а 
две 'Несnретне дуге nтичје ноге, :юротке и nри1»убљене 
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једна уа другу, личиле оу на рахитичне дечије руке 
из гладних ·rодш!а ма где !На свету- руке жуте, руке 

црне, ;руке црвене, руке беле, руке склоn.ъене и диг
нуте на мюлитву телесном бОгу неке мисионарске 
конзерве corned beefa с нож~ "! њој - и сад је 
мома.к, IМНОГо леnше него раниЈе, као гудалом nреко 

глааних жица, држећи нож са четири nрста само 
(маля му _је прст остајао диDИуr о11Мено у эра.ку), 
nреву,као Једанnут само, без наnора ... 

Главу ћурrоињу је МС\Мак бацио у луку од себе, 
док ,се Пiреостали врат rу.л:ио крвавећи. Ударао је 

дивље о земл,у изм~ћу ногу још увек роокораченоr 
момка у .карира!IЮЈ юошу љи nод црвенrкастоцрним 
небом у срж семеике мрака. И .као да эаКЛЗ!На ћурка 
хоће да ОI<!И!Не са себе крв која је већ слабије IIIШ<· 
љ81Ла, .огуљени nа1р.ЈЪак о:к.ретао се А_ево и де·СНIО као 

да О!ЮНаша nокрете кој1И1Ма је момак n;pe тога већ 
обрисар nл,оштим:ице сечи:во о .дла.н. Или је, МЈОжда, 
гаЈ па1>рљак врата мислио да се заврша;ва још увек 

iК!Dу:ном, ла сад на;став.tьа м га чисти о .камен ради 
неке освете, можда, или !ЮТребе да са себе обЈ?Ш!Iе 
и он неО<у тућу (не зна аrку.дашњу) крв. Окре.iiући 
се лево я деоно, имао се утисак да то тај патрљак 
о тоцило земл,е оштри неnостојећ;и више :кл,ун и као 
да жртва иожа више није nреi<.Ла!НiИ врат без главе 
нею крвљу у,nрљано сечиво; ја помислим чак да за
клана nтица то хоће да обрише заклани нож, да га 
обрише крnом своје эемл,е налик одједном на сфи'Н
ктер у центру леnезе од nepja, на тај округли излаз 
~то се полако отварао лишен ана.ге, али мишићав и 
~ош >сnособ"'.' да са исцурелог и nреосталог врата у 
Једном необЈашњИВОIМ грчу покуnи перје, СI'ЦдЫU!О 
~а затвори над .соб~м и њим стиснутим луnи још 
Једном о земљу, ЈОШ Једном без гнева и nоследљи nут. 
Као да тиме хоће да њу, земл,у, обележи заувек, пре 
но што се телом, несщуштеним, не пружи no њој, 
земА>И, са овом оном љуnкошћу без '11рајања, у магно
вен;у измећу n;реста.ша живота :на јеДНIОМ ннвоу и 
почињања смрти на другом. 

Дрхтао сам већ, тресао се, шкргутао зубњма. 
Онда се смирим. 
Пода мном. је тутњао већ nод вагона, клоnарали 

су 11очкови, и Ја сам се осећао врло бедно, нсецкан 
ЗедеiНIИ1М и црвеним зрацњма семафора и мрака. 
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Оно је nрво nревлачење по друти пут трајало очи· 
г л~ дvже негоЛ!И 'У стварн:ости и оо ет iDЈОI!ЮМе'ГИЛО 
!!Юрмално осећање о:IОДVдарНОСТИ ч>ајан.а И :времена, 
који би се иначе, и Ј<ЮД мене, поклапа.ли у СЈВ1ИiМ тре· 
нуцима живо-та. да iНИС'У постојала и она времена на 
.дну левка, хад Је лице окренуто лицу окашено, и она 

на />iffY оуrог буна.ра, .:де сам, 'У жел.и да шrо пре пре· 
ба:ци;м то време преt«> себе, шнбао толи;ко његове па· 
pm1e ,!ЏЈ је оно за:иста ст.и;rАо пре .мене на цит, где 
је и регистрОIВЗЈ!Ю заустав~оан.ем непоотојеће штопе
рице омрти, пре эаустав~оања тела заrлушеног и са
свим о-т л увелrоr за откуцан.е била, m:x оатова без ака
з""""'"'. И сад, прво ми се дуто грч.ила дијафрагма и 
эаболе..w .кичмени .прШ!оени од бедара до IПО1'И!оКЭ. и 
малоr мозга, али ћурка је заклана тек ка,д је Rреме 
за":ворил'? оrром•ю прtОДужена \'ОТа тог секУН\да кк*' 
шче 11Р"ЈаО дуже од претходнюг или следећеr, али 
трајао је зевајући и трајао зевнуmn;и :rюследњи пут 
за рачун ћV'Рке !КОја је последњи nут рашнрила дш· 
нуm реп. t:.i.aвa ·јој се iВећ раније омюјила и пала 
да~ое. од тела које се 'l1рЭало, перје се rрчило локу· 
шавазући да се раши;рм као да хоће да стресе нешто 
туће. У.~<;ОЛЈЊЮО је тај се101'Нд одмицаю, ћур:ка је то ЧИ· 
нила ·са !СВе. гМање онаге и потребне ,упорности, C:f!e 
рЗl131НЦА,уilliНИЈе, RИше ~<;ао оо дужмости, из навике КОЈе 

се ослобаћа тек сад, за време тих лоследњих изли· 
вака што J<;al!l!oy кроз олvк црноr ваздуха, од којеr је 
и труп птичији постајоо све црњи, мањи, МЈУ'11!Шји, 
С!I!оОшrенији. Крв је беШ!1fМНо истицала :rустим и 
иеуредНИ!М млазом. Раакорачеи на,д њом, .момак је 
?.:кретао час једну час др.уrу с'l1раиу IНОЖа. Крв је 
ЈОШ цурила, али у све реЬ:им и тањ:им 11р.чевима, без 
клокота и rycrnнe првог одушев~оења. RVP""' се пре
дала судбини као да је ·празна једн;а rкотарица којом 
небеаки се~оак дооура храну, котарица нестала пут 
сунца: rроб се опет свалио зглобом на ноћ иза мене. 
Живот је оочео да истиче без посредН~~Ка из смек· 
~ ку""' Т?Г ла?удастоr rрла без главе, не путу· 
ЈУћн више :НТИЈедн;оЈ нади, не оче~<;ујућн ни:ког да му 
доће . у roore. Место Rремена, трошнло се трајање, 
шт~ Је, не'l1рансnОЈЮвааrо, ·слало слуэ ·из меса у омрт, 

трэ;зање блажеио _од безбедности умирања, и зато. је 
тако. весело крв ЈОШ малочас ШИК!оЗ.Ла високо ИIМИ· 

mраЈући iПЛамеи Једне екСiПЛознје коју ii!ИКО од OНlfX 
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који су је видели неће ИИЈ<;аДа заборавити. Жути 
лист крушке АИiВIDа:ке одлепио се с rране и почео да 

nада у опњрал.и - nоследња кал неке друте I<рви 

саютављене само од tпр<>шлости, од неутрнуле плазме, 

од неисnуњеиих обећања . 
Т.р.гнем се. 
ИэиЬем преко иоrу спа:аача у х:одни'К на ваздух. 

Ни:са!М могао да издрЖШ4 меЬу хркачима, поразно 
рэ;внодушним. 

После два сата бу~оења у мрак, вратим се на ме
сто код •nрозора. 

xv 

Е'АЕМЕНТИ НЕАПРИАСКОГ ПИСМА 

Али ја опет, да ме vбијещ не бих зиаю рећи где 
сам, К? .сам, ~та радим, -делујем ли, за:ми:II~ЈЪам ли; 
самtО _Јасно чуЈем оно суво и отравичню шушкање 

xapmJe tареВртэ;не брзо (ватром ли? сумњом ли? 
прСТiИIМа?) прстима што су 'Се rрчевито стезали o:ro· 
белелих члана:ка, ноктију накостреше:них као ~е 
обузете сумњичавом електрИЧI!ЮМ промајом ... 

Поцрвеним, али још једном nрочитам то као бе· 
лешку, Јер ове се од сада вратило у Щ>едстање. Про
шло Је, очигледiНIО, неооо Ћ!реме и :nролеће :нтије !31И1Ше би· 
л:о онаю rDр<ОЛетње ~<;ао онда ·Кад С111М с n:parn, <Юрај ши
ром о'11В10реннх вр~та, слушао онај ове .ужурбанији 
степ лотnеmца КОЈИ се губио низ степенице: једна 
М":да брза ШИRаћа М";~'~Ш'а штеповала је бели чаршав 
у зедн;ом све омр'11НИЈем смеру. У эео са1М и ја Врема, 
Су доку Ме,>Јiщинv, неколико брошурица, ма~<;азе и 
тубу карбофикса, навукао :кончане руЈ<;аВИЦе и npe 
•ro што 'СЗ!М nочео да радим, дуто Р81М гле~ у ие
ЧИ'11Ке CI<JOjJIO белешке .у nосебној свесци без наслОiВа. 
Са!Мо белешке. 

"РастЭЈНак се ЧИtН.Ио iНеиэбеж.ним после .m:хвратка 
у Београд, где nредэ;м омладинску бршаду у реду. 
За невиност мэ;ње нико ме неће питати. Во1ое да ја 
откаж~ њој него.л.м она мени, који iНiИ -с.кащале, 
али ни Ј~Т:Ј<ОСТ !ПIОСЛе промашених З""'Р!оаја не RОЛИМ. 
Рекнем ЈОЈ зато дижућн се последњи nут с ње: »Здра· 
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во, мала. Па :кад се видимо ... « ПИ111ао сам се оо џе
пов.има у потрази эа iШИбицом. Проклете waael Или 
проюа.ју као жабице, или се yrace. Био сам cmrao до 
врата, већ уЈ!;ВЭ.тио эа i!<В!U<.y, кад је зачух: »Ос~е 
су ти на сточићу, Јаиюо«. Окренем се:· држала Је 
tшибицу у руци. На "'ЈЛе11НУТом Драrићевом каучу 
седела је онако IКЭЈКО сам је оставио fi?ШаБШiИ: Саrмо 
- (;З<Д је 'n:лаа<ала. Не Ю1Р женске, ЈЗВIIЮ, ЈецаБО· 
ОбИЛ!ЊО је сузила :из nораслих очију н ове јој је било 
мо10ро: мще, оивоцрна блуза, ЈDубнчаста сукња. Не
чуј:нlо је ii!Лакала г,,уВ<ЈIНем:о, у овету .у ком су све 
бубне ·олне nрсле овим бићима. 

- Зашто <nлачеш? 
- Плачем, Јанко. 
-Зашто? 
-Тако. 
-з~ се I!ШС.МО растали друrарrокн, културно? 

Шта хоћеш леnше? 
Ни речи она на то. 
- Ј е Л1И 'IIИ тe:umw? Жао ти? 
Ни ал.ова ;она. 
- Јеои ли ми рекла да ме не ;в,ол,шn? 
БЈутња. . 
- У том c.AI'IJЧajy, мој стаф остаје неnромељен. 
Ншnта. 
- Ј а сам бно IКорект"'ll. Реtкла си ми да ме не 

волиш. Добро. Нн ја rreбe. Мада ми се јак~ ови15ащ 
и .могао биХ се клщдити да би nала с МОЈе стр~е 
велика h>убаф да смо наставИАИ. Нисмо. Жао ми Је. 
Али шта )!Юrу. Свако !На своју CТJI'bl"Y· Је ли Taii<IO? 

- Јесте! - јави се неочекнв"'llо. 
- У реду. Онда се МИ!Ј>НО разилазш:rо, и оста-

јеМIО, како се то глупо каже, »'Само пр:и]атеlЪИ«. Је 
ЛИ ТЗIКIО? 

- TВii<IO. 
- Хоћеш да се рази15емо? Сама хоћеш? 
-Да. 

-Зашто? 
- Волим друтог. 

- Добро. ЗдраiВО, мала. И још једном - виде-
liемо се кад се среТ!Нем<>.« 

На том сам месту nреюшуо читање бележака из 
свеске без наслова. 
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Знао сам m:ra Гаг а воли. Мене. Ј eare. АЛiИ О'11КУ А 
ЈЗIНЈК!О, зanrro он? 

Гэ.rа ми је рекла у Кнеэ-Михэ.јМ>вој: »Да ли би 
био JDyбOIМOp"'ll !И кад бИС)!Ю радИЛ!И и живели онако 
каi<Јо не ~ и не живимо?« 

Преврнем неколико стрВ!ННда овеске без наслова. 
Теюст се зачуд0 настЗIВ.h>аю таЧiНIО таrмо где сам га 
малочас лрек;шуо: »По15ем:, СТНГ!Нем оnет до врата. 
За ле151Нма је опет било тихо. Смирила се. Леnо је 
то с њеие cтp"'lle. Кад би све девојке биле такве, 
ЈDубЗIВ би била нај.дивнија cwap; !И састаяци и rpa
cт"'llЦЦИ. Признајем, биМ> ми је жао. Хтедох .да је 
nе>алеДЊ!И пут погледам. ОI<.ренем се: iiiAaкaлa Је као 
и прВ!И nут. Да IНИСаЈМ слутио, али јесам, шта му то 
значи, мајrоуму, оузе? и зашто? Али ~ ~ЊНје сама 
хтела? И к!U<.аа је то тиn женске? Је Л1И !Несnособна 
да се одуюре, .щ3.. ·каже >>Не«, да не ;nрИiМИ за тотово 

све шrо ЈОј се ,nод nедалом увреде реi<.Не, :да не i!ipli
xвa'IIИ све што јој се nредложи? Или је то врста 
жена које се везују, роnски, трnно, сэ.момучилэ.чки? 
Кai<IO да је !Не :волим? Како да је не !Мрзим? Била је 
жива, а лешна, ова АЕШ.lЬИВа и мо:кра као све, а Шiа:к 

nосебна, своја. 
Осrэ.ЛiИ смо иријатеh>И само, али ЧRRИЛИ амо 1И 

оно што C)IIO раније ЧИi!!IИЛН. Не често. Oбoorpmro 
без обавезе. ЈедкОIМ је 1И3 трад1Шаја видим с неком 
школО!<!ОIМ друrарнцом. Обе ми мах:нуле !МаЛНiМ нэ.сме
ја;mм тоrрбэ.ма. О!На друга - вrрло, врло эrоднэ. црнка. 
Кажем јој некоЛ!ИКо да!На iКЭ.С!ННје, суоревшtИ је IКрэ.:ј 
ЗiрЗДе ГИМ!НаЗИје: 

- Набэ.ци ми, душе ти, оног гроба од npe неки 
дан. 

ВесеМ> се tнэ.IОМеја и оутгрэ. ми је дОВеде !Кqд Дрэ.
гића у гэ.rроију, уnозна !Нас, nоседи десетак iМIИ.Нiyra 
и диокретио се изгуби. Оде, рече, да учи. 

Није јој, значи, СТа!АIО до мене, а било јој је очи
rледно пријатно са мном. Да .ли само са мном? Њена 
ст~. То није IМI!ЮГО, э.ли T!U<.O је, па је н то дОСТа:• 

Но у том сам часу, улрiЮС чиљеници да М1И Је 
свеска без на:сл.ова зэ.кh>учэ.!На у фиоци, имао њу 
у .рукама И ОЭ.Д ЧИ!ГаО (ЭЭ~~Uо'~ЈЧ3.НУ?) у ВЗLГону у КОiМ 
сам зиао да се налазим. У ком сам се налазио сто
насто. Дрхтао сам, црвенео: Каtква куrрва! 

Наотавим да ЧIИТаrм !НОВО поrлавље: 
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»Ишла је у то време оnет с Милетом, који је још 
увек страшно, али све незадовоышје трзао (да је 
била nаметна, удала би се за њеrа 1КЗЮ нmnта, чЭ!К 
и =е оне rуЖ!Ве са докrорО!М). Дра.rнћ>у, рекнем 
зато себи и те оюћи, не буди луд! Иа.к.о. ти даје на 
знање да би те радо nромешала мећу ororaмa, не 
жалећи се, држ' се ПАОТа: Милета је буџа, а с буџом 
треба шрати fair иrру, nоrотову кад смо друrови. 
Уосталом свеједно, глаrвна је ,nарола: с~еље! Ако 
жеАИШ да малу дочекаш. Милета се брзо заситн и 
кад :нмје уврећен. 

То се и доrоДИАО неколико дана касније, на дру
гарс!ООIМ вечеру у nредузећу. Милета се залио, заnри
чоо с мужем високе једне шавуше. Требало је и 
Вук да доће вечерас, ми се око девет извинио те
лефон= и оmутовао: изненадне погrлаве. Гага је 
кресну ла на то две дуЛАе на екс и !!ЮЭВала Миле гу, 
али 01Н јој ПОIКаЗа Jia мене: »Нека га Драгић. Ионако 
му се ОВЈiћаш.« 

- Одиста?- зацвркута после у мом наручју. 
Већ по начину на који м.и је ставила ;руку на 

раме видео еам да је то мећусобно, али ипак за сваки 
случај рекнем: 

- Страшна си! Штета еамо што си још у Миле
тиној интереено ј сфери. 

- Никад то није било Н\И111Та -терес>ШТНО. 
У ЧИН!НМ неколико фиrура слоуфокса да се nо

вра11ИМ. Толико је недавно хвалио: људаЧii.<Я темпе
рамент. 

- Зар :никад? А rужва измећу њега и доктора? 
- Не кажем да ,нису били одвратни и досадии! 
- Разумем. Крвне групе !НМ :не иrрају код тебе? 
Она се насмеја одобра:вајући: 
-Да се полако извучемо? - nрва nредложи. 
nогледам у правцу стола. 
- Хоћу ... 
Оклевала је тренутшк. Трезно ме п.оrледала крај 

отвореног o:IipOЗOpa лећима nрема ноћи, најежила се 
лаюо: 

- Хоћу да попијем нешто. 
ПО!ПiИ још две дупле на екс, ~m ме и опет 

пољожи своју руку некако nрИО!Ю ок.о мог врата и 
заnлешемо. К!ретала се живо, rледала свежа, осмех 
Јој се ЧШ1i1Ю самю нешто '!ХОчен. 

270 

_Отк:Р<ммшм је, плешући, nут гардеробе. Ту, мећу 
зно ЈЗ11>И11_1 "-"ЩЈИсима беэимених каnута (гардероберке 
подсећаЈу на трrо:вкиње старим ст;варима) (али за
што пред старим стварима?) (пред rардеробом ја 
увек МИСАИМ на болест, заразу, смрт), ту nаде једио 
страшно и брзо А>Убљење: усне су јој имале укус 
свеже кромираиог шанка бифеа на једној тек тог 
часа :отвореној желез!I'ИЧКој сr3111iИЦИ. 

- Хајдемо! - поведем је. - Хоћеш ли? 
- Где год ти оrоћеш! -.-рече и посрну. Ухватим је 

чврсто rrюд Р'У'КУ· Срећом, нисам отановоо далеко. 
Не бих то учинио да нисам .nриметио да је Ми

лета OI!IИO мужа и да сад већ отворено стартује на 
ону високу, раскошну iiiЛавушу. · 

Не бих, иако не верујем да се доктор већ сасвим 
ЗЗ!ситио Гаге. Мада, знам, iЊИје ни он неки дyronrpy
raш. Па '!""""· То ·му је сад. Начин на кој:и се nО!На
шоо кад зе ~рви nут ушао с њом мени .у гарсон.еру, 
отворио ми Је већ тада апетит. Имала је мала нечег 
нех:оризонталrноr, гордог. Можда незаинтересованоr. 
Што се мене .лично тиче, ухватио сам: се .н:еко.л.и:ко 
пута да, мазећи друге, њој тепам. Чак сам је и сањао. 
Пуберте:гски. Као да је !Водим у атеље, где је требало 
да сними неКIУ у лоrицу. Ј а сам јој об јЗIСИИО: била 
би велика глумица да јој глас није тако нефо!Ноrе
ничаи за наше прилике: директно женствен. Укра
тюо, сув~е еротски,_ тачније: прек.урз.ински за наш 
ЗВЗ!!ШiЧНО ЈОШ nатриЈарХаА!Но антисептички морал.« 

У том ми 11rренутку би јааније 1!Ю досад да ја не 
<штЗ!М !НИКакву белешку из свеске без наслова, него 
да У ону r<>ВOiJmМ неке IР"ЧИ час Ј анковим час Дра
;гићевим гласом, који се, додаm.ом .неке ~рдоће и 
дубине, :юраа-ким захватом у ми:юсер неке са1д ОИ!Н· 
хронизационе сале, претвори у Андрејин. Али ипак, 
имао сам утисаЈК да све то читам држећи свеску без 
наслова на крилу. Тек тако, nреко сљова речи су код 
мене успевале да добију боју и ЗБУ•К одр~ћеног гласа. 
НЗЈСТавиiМ. 

. »Срећом! ФИАВn је о:гпу-rовао с екипом у ексте
РИЈ~- Она Је оотала. Ја оштро стартујем. Два дана 
сам. )е сачекиваю nред школом у џипу, али никако 
да Је ухватим наеамо. Трећег дана ru.ycнy киша. 
Она сама nоће :кући. Пiус11ИМ је прво да се добро 
искввrои. Он;да станем пред ЊIУ· Довезем је Драгићу, 
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који ми •је ТQ(Г дана даю Кh>уч за АРУ"У једну - рићу 
- по коју сам lfiOпm<> кад сам угледа:о поквашену 
Га"У. Није хтела, али сам јој рекао •да ћу .јој показати 
фотосрафију њеног lfЮГИIЊУЛОГ брата. Ја;нко, юји јој 
је био првrи (Не! - ВИI<>НУ Гаrа у том мом· вербамюм 
rny), рекаю ми је једном: »Сnоменеш ли јој брата 
- сюувана је.« »Зашто?« »Ва...ъда зато што не може 
себи да onpocm сву nрошлост коју је заборавила. 
Њен.о памћење почиње с краћом лубеница,« »Је АИ 
се лечила?<< »Мутавџић је казао да је сада бол.е не 
д:ирати у то. Ко зна каrко би nоднела други шок.« 
Уведем је у дiрагићеву гарооњеру и навалим. Било 
је nовуци,потеrни. Не баш глатко. Но ствар nol5e .. Али 
nосле неког времена врати се Филиn из екстериЈера, 
пpeiiЛaillyo и жел.ан ње. За!ИiНаn<М се: »Не може то 
тако, ОЗ!О. си моја!« Има:о сам утисак да је везанија 
за мене него за Филипа, иаюо ми је отворено сутра
дан рекла да је ПОIНОВО пошла с њим. БИАЈО iМ1И је и 
криво, аАЈИ сам. се осећао и nолаокан: ипак, воАИ 
nосле њеrа да навраm ·до мене. Жа.лила се каrко је 
он исувише чоот и неподнОШЛ>ив мужјак и како се 
rадн себе после, гадан јој је и мучан. »Остааш ra.« 
»Не мюгу. Не би nо.о,нео. Био би исувнше несрећш!« 

Лежа:лм амо још Ј:оли на каучу кад неко зазвони 
како је 11ребало да бих отворио. Помислим Драrић. 
ПОII<Ј]Щјем је и, огрнут у ћебе - ОТiВОрИ!М. Филиn. 
Блед. Дрхтав. llpoМIYЦao Је: 

- Пратио сам је! - и rурнувши ме, поће nрема 
њој: -Је ли, Гаrо, таюо? Ти увек i!ЮСЛе мене навра
тиш и овамо? - и ;рекав то, ошамари је и одмах 
заплака. Плачући, окрену се мени, који сам хтео да 
ra ударим, аАЈИ ка'I<О?- nлакао је: -Тако не може 
више. Треба да се одлучнш! - окрену се њој. -
Или с њим или са tмROIМ. 

Она је ћутала. 
- Гаrа воли мене! - рекяем, осећајући м је и 

Фимm у ro убећен. 
- Не. Ни тебе не воли! Реци му. Мени си рекла 

кад сам те IШ<Та:о. Реци !МУ. 
Био сам покошен. Стварн:о, није ми инкад рекла 

да !Ме воМ!, али ја сам то nре"'nоставл.ао као оиrурн:о. 
Био сам у то уверен толико да tмИ иије ни било ва
жн:о да каже. Оад је то наједном nостало. 

- Кажи! - рекнем. - Кажи му да мене волиш! 

272 

в.v!ала је. 
- Не !М1ОI'У без .тебе, Гаrо! - заваЈПИ Филип. 
- Изабери! - рекием, аюупивши довол.н:о рање• 

иоr nоноса. - Сад је време. 
Облачила се мирио и споро. Гола је nажм.иво 

навукла чарапе и nричврстила их о ластекс. Онда 
rаћ;ще. Онда сутјен. Онда комбииезои. Онда блузу. 
Онда сукљу. Видео сам да је ии Фимш не гледа. 
Онда је села на кауч и ћутећи зур.ила у оног од нас 
који би нешто рекао. У.ВI'К исто: 

- Изабери. 
- Одлучи. Овако се више не може. 
- Неког во.л.иш iВIИ!Ше, нetror мање. 
- Рекла с:И ll\Ш да само 1И3 ,;ажал,ења идеш 

с њим. 

- Изабери. 
- Некога од нас двојице Ш1!11К волиш кад већ 

идеш с юбој!!ЩОМ. Кnra, реци, кога од нас даојнце 
волиш? 

Она устаде. 
- Ниједног! -рече с наrла:ском и СЮ1де капут 

с обешењака. - Досаднн сте. 
За ообам не за!)ВОри врата. 
Није ми п,.дало на памет да појурим за њам. 

Али Филип хтеде да по15е. Задржим га. 
Не задуго. Мислио сам: ово је ситуација у којој 

л.убавнО!М несрећом оср8.!МОћеши: л.уди долазе на !МИ
саЈО да се убију или да nишу песме. А ја? Мени ИЈИ· 
шта. Ни тужан нисам. Је ли то нека лична моја 
мана? Нека душевна иемоћ, осећајна расејажют, ие
спо.собност да искрено па'IММ:, иа.кю ме сад ос.та!В.!оа 
она до које ми је стало? Или су данас мање-више 
СВИ л.уди ПОСТа.АiИ Таа<.БИ, јер ТаБОрИМО, С11И0Иут1Н у 
мноrол.удним градовима, тарући се јеДНЈИ о друrе, у 
гужви, .б~. моrући?Сти за л.убавну концентрацију, 
ону КОЈОЈ Је ранИЈИ оредњовеi<tОВни начин живота 
nружао ЩЈIИАИКе Аа nостане оmnтеmудако :riOiНanraњe~ 

тад ·кад је у оо једном замку на срез, за сву вечност 
овоземал,ску, бледа дама била осу15ена да буде је
дина женока доотојiНа пажње, она, изазивачица свих 
~ких узднсаја и nолуцнја, једина на свет.у (јер 
Је срез био свет). Дшас,кадтедаЈМесрећемона ова
I<ом кораку, кад не nостоји iВИШе орез 'с по једном 
Аауром или Лорелајi<ЈОм у замку у коме сама уздише, 
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за:штићена бедемима и верношћу К>д Сарацена и тЗ!Да 
неиэлеч.ивоr још сифил:иса, данас кад хоАИВУд'!'• !ИЛ У· 
С'Dрејшни, шnиrали, чине-чите и дуге cep~aJIY ><ао 
сировину еротској машти недел,но бар по Ј_еда;н, ЗIЈ,<О 
не и десет нових pin-u]:!a, мушкар~а се. ЈавЛ>а "!""' 
"!fСАОВНЈИ рефлекс: цео Је свет само ЈеД!Ю бескраЈНО 
борделоко харемско с.кладИШте басиослО'ВНИХ лепо
пща на расnолnжењоу, њима мушкарцима; али и 
обратно, свет је арсенал мужј~ изједначених са 
орав.нО!!IраВ/оеRИМ женама (њима Је, иnак, овет бор
дел у мањој мери но мушкарцима, из познатих био
лошких м психолQIШ<ИХ резерви). Но упркос ос~
цима DЈНтериорш:mичкоr ваюnитања, ж_ене да;нас знаЈу 
да за свакх несрећ.ну л,убав !И одбијену понуду по
стај!И iМИАИЈарду шам.аи за обештећење. Отуд и сио 
чу..".ю, не свеаио нec1piilneњe, она жел,а за друmм 
мудLКЭ~Рцем !ИЛИ _4:ругом женом у самом часу док се 
грля лепота:н или леnотица који се грле. ОТ<Уд су и 
мени са ·МИО." ррсад ратанци бил1И лei!IIILИ од ових 
л,убавl!fих саста;нака, јер оу ми враћали слободу да 
<Јоново бирам, да осваЈам. А то rпр110, ти први АРХ
таји, m поласци у иоау авантуру, л,убавну !ИЛИ «~'У 
бил;о то :ми је одувек иnак б!ИЛо најлеnше: тад Је 
заиdа жена на юју се стартује - жижа која скупл,а 
у себи све жене. 
· СЭЈМО тад, на жалост. . 

Бар за моје иокустtВО досад. А оно IНИЈе бе~а
чајно. Увек је тако било. Сем у овом Гаzа-случщу, 
довоЛ>Но несвакоАНев!ЮМ, и независно од ФИЛ!!Ша-

Он је луАОвар. Из)ур<ИВши за њом !fЗ Драnићеве 
гарсије, отрчао Је ЊОЈ :к.ући и чуо Аа Је Вук васић 
стигао npe nет минута и да су изИШАЈИ. 

~отражио је 'Ј.«!д њега. Није их било. Дабоме, 
Вук 3е ЈОШ увек ВОЈНИЗИра;н у том ·nоглед)\· Иля мо
жда сЭЈМО nретера;но стидтив. Тек, он се Је",ИНИ по
наша као брат nрема њој (nоцраеним у сну). Можда 
се вараЈМ. Тек, никад о тим с.твар:и.м:а не прича. Нико 
од нас не зна нм за једну његову бе'?градску џэу. 
Шта ради на nутеЈmМа - то не доонаЈемю. Ј!ШtКО Је 
ономад рекао да му треба наместити првом прили
ком јед8у nу:нал.ну гужвару у којој ће он да бу де 
г.tавни. (Као да стоnут није већ то био?) Па да iВИАИМО 
је ли данас обичан ш.шиш, швалероi<И илегалац ил:и 
само nрЗЈКомунистички светац. Но, треба то и эбог 
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другоГ. Ако падиемо под удар nггафет~. бол,е је да 
нас је више. Ја Вука ионааrо не волим сувише :и ове 
ме се то не тиче, али Фимm (он је деморалисЗIН чо
век) и Драгић (тај, опет, уоnште човек н.икад нмје 
ни био), они су се доГОiВОЈ>ИАИ, утврдили датум, па 
сам nристао и ја. Из ~pyгapC'rn!a. А и због гужве. 
То с.мо ове утврдили ЈОШ npe но што су отиш.ли 
ФИАИ'II - у екотер:ијер, а Ја.н:к.о у своју nустиљу. Али 
nосле оне сцене сi\имш је Вука и Гагу јурио и тра
жио по овим бњоскоiiЩ!!а и кафанама. Оmю се као 
м~аз и у зору IМИ, nper.tacaн, бЗiН!уо у кућу. Због 
маЈrке, сестара и љихове деце морао сам ycrram у 
пом nет и одлуњати с њим. А он је, онако ме.А<Ве
даст 'и слонаот, плакао, балапmо, терао ме да .л.очем 
у свим сщрашним кафаницама од станице АО кафи
лер:ије, не дајући :ми да одем на посао у ка;нцеларију 
све до десет. СрећОtМ, има.о сам реферат ;код помоћ
ника министра _заказа.н за једанаест. Пратио !Ме је 
све АО ДирекциЈе, nретећи да ће се убити, ~да ће Је 
уби-ru, да ће нас све ,троје убити, плакао на јавним 
местима, насред у.лrице клечао, 'В.ИКВО. Брукао ме. 

У десет ~е је •nусо:ио. Знао је њен распоред ча
сова. У no~a Једанаест Је тог да;на излазила из l!]КОЛе. 
И да <:аrм Је волео дотле (а биће да сам се био везао 
за њу IВШIIe :ню 1!1'"0 сам осећао и nреmоста:вл,ао) (јер 
те ОТ!ВЗq>И вараЈу као и nроцена раздаmине иэ.меЬу 
две тачке m мору), неукусан би ме nример Фили
nовог nретераноr л,убавноr очајања морао сасвим да 
ура.зуми. МеЬутим, сутра је не знам како наћем 
(случајно не, авакако). понашали омо се нормамtо. 
Код Звездаре оврнем у мрЭЈК џиnом с асфалта на 
nусту већ џаду. Није хтела nрво, као и увек, али за
тим nоnусти, а после ми исприча да ју је Ф1ИА:иn по
сле школе одвео код ДрагиhQ. 

- То не може више тако! - рекнем. 
- Не може! - слож.и: се. 
- Нећемо се више вића11И. 
- Нећемо. 
Долазила је још ;неюолмко nута. Ако је имала 

времена и.л:и била здрава, одазивала се на моје ове 
nовременије позиве. За:хвал,ујући томе, о:юсле неко
лико нед::та прежалих је nотпуно. Гужва с њом се, 
бар с МОЈе стране, ликвидирала - nриродном смрћу 
оног интересоаања за њу I<iOje се једиЕЮ тако :и може 
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да обузда- оостуnно, никад нагло, i!liOI'OТOВo не ако 
nрекид доће с њене стране као нека казнена мера. 
Што се ње 'i'ЛЧе, то могу сад, на крај;у, :излечен од 
ње, да i!<ЗЖем: она није била ннкад ствароо за:.ьуб
Јоена: осећајно је, канда, фрmидна. Телеоно.је; нащю-
1И!В, врло· страсна, ава чулна, и бар са iМНОМ, nалила 
је одмах н cтpa!IIIНO као да сам ј:ој дете којег ·се :нити 
боји :нити сmд:и. Можда је осећања резерэиса.ла з~ 
дpyr.or? Не знам. Дешава се н то IOOA таКI!IИХ жен
сi<:ИЦа. (И юд Щ'ШКаiр!ЩЭ., дабоме! И те кааФ.) Била 
је, у сваком САучају, емоционално не:nрщ;уmа. Дола
зила је као месечар. Или, још тачније, као хипн:<х11И
сана. Тако би одсутна ушла, <ОВАачнла се кад би јој 
то рекао или остајала у ;юшу.ту. А ако јој не бих ре· 
rка'О да ~е, не би Н1И села. 

ФилШI је 110 после другачије тумачио. Рекао ми 
је •да има 'УТ"СаiК (месец дана после ОНiНХ rужви и 
лудила :мюrли смо .мироо, уз чашицу, да разговарамо 

о њој :и чак да се сами себи смејемо) да она мора 
имати Не!ФАИ!Ф пр~Юусmва без везе је,о,ноr с AJ?'YI'RМ· 
Mel>y-mм, то •је ман.е-ВIIШ!е СТБа[> ~. <Ј.Ва$.0 
може бити такав чим му то затреба збоr нечег ;mре
шноr а нереш:ивоr. А она је катЗЈСтрофалио доживела 
бомбардоваље и омрт родите1оа. (Забора.в.ила је iКаiКО 
су јој изrледэ.АiИ род:итеЈоИ, брат.) Др Мутавџић тврди 
Аа је ю rora дошл.о код ње у страху и природНој 
самоодбрани. Да ће с iВременом то СЭ1М0 од себе npe
cтam и да је најбо1ое да о томе ;не ГОiВОримо с њом, 
ма КОАИКО она заnиткивала. (А ја оо.м је зато, као 
уоота.~;ом и Филип и Ja.moo, q>ушио •!ЈЈРВИ nут на тај 
штос, с братов1оевом сми<.ом.) (Да ли само да бих 
је lИЈМаО или из радозналости и АаИЧКе игре с нечим 
што ме :превазилазЊЛЈО?) Отуд, rоворио је Фил!иn, ОIИО 
њено споро ооећајно за.тревање (исто из сwмоодбра
не) и СПQ]>О заЈоуб1оивање, н уоnште њена делимичиа 
љубавна равнодушност, iКОјОМ се, као оклопом, шти
тила од зрачења на која је преосетыmа. Ф:илип је 
причао да се последљи nут кад је бИР с љом правио 
помало немоћа;н, у страху да она не сх.вати прекид 
суВИIШе трагично, тј. да долази с њеrоое стране. Увек 
их 11реба оста:виm у уверењу да су вас оне отерале! -
rоворИР de ФИАШI, свиња и ка:ва1оер. Није. Он ју је 
чак .питао: 

- Није ли m криво што се више нећемо вићати? 
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- Није! - ОАГОiВQрила је месечароки. 
- Знаш, вратила ми се жена и неко јој је нешто 

натУ'К'fУо о нама. 

- Аабоме, дабоме. Нећемо ни:кад IБIИШе. 
If;и!Je то био последљи ЊИХОiВ .саютанак. Филип ."е 

ЗВЗIО ЈОШ дваnут. Бар ТодИКО ми је rаризнао IВЗДеtk 
се ИЗ; страх да. не бих туrооао. И •ооред неп.Кања до-
шла Је. С~ео Је .у мраку, npJiiШAa му навикло. ' 

ј -НиЈе тн жао што омо се ржталн? _ уnитао 
е nосле не палећи овет.tост 

-Није. · 
- Види, ја бих хтео да продуж.имо али заиста 

не..мюже. ' 
-Видим. 

~ је чак ~ЂРЗ<? да треба да ј.ој објасни да се 
жртвуЈе >ОСТаВlоаЈући Је: 

њен ~а М>rоiМ немаш 11Ш<Ј\iКве перспективе. Оже
-Знам. 

- Мени је ја= ЖЗЈО, али усвићам: m за св<)'1е 
добро то чиниш. ' 

-Јесте. 

-Ја ~ам се све време nомало и стидео 
-И Ја. · 
- Али :ниса... моrао .4<ругачије. Било је то јаче 

од мене, энаш ли? Било ,је лудо. 
-Знам. 
Онда је по1оубио. 

. . - Хюаеш_ ли? Последњи nут. -Замолио је Она 
Ј~ ,с ОНiИМ св.ощм месечар<Ј!<!ИМ изразом рекла. · 

- Добро! - и ооукла се. 
Филип ТВРАЈИ да ниzщд није била таква Дво· 

У :иоrи мах " за м-е лабилну девојку прШчн~~ 
;:"ерећењ-:. Ја МИСЛLИм да је неред који је у њоЈ 
. азвао таЈ вишак дОЖИВЈоеноr терета МЈоrао да јој 
=~ личи на 1оубав по хаосу !I<ЈОји је било тоrн· 
б еr<ивати да o-reapa. А iНIИје crnapao. Алн њ • 
аВЈоу, ОТВОЈ?"'ИО ГОВОрећи, IИИје волела НИ Филипа ~ 

Ме:< е .. Или Је ПОШАа с нама :из оча јања за Ј ан:к.ом 
~Ј; ~:J'rj: или је већ била заЈоубЈоена ;у трећеr. 
шно в'"' ".,;Ј· е lbl<IOAЗJe!lliћ тврдЈИ У Вука. Што је аме-n..;"'· · скоро i!IИкад у Бeorpa..w. 
. "'?"'а се .опет ·у :мш<серу стаде да мења глас Био 
Је то Једа!И изrубЈоен, мрачан, НаОМЈр!Г iПiребијен, ~ло 
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смршао глас, бО!Леота.н од ових бО!Леоти У исти 
мах и тек СЭЈМ nосле некомtко речеюща llliPenooнao 
своЈе акценте који су ~роз м.ој оа!Н :нЭЈСТавfоали да 
еми11УјУ нешто налик :на њн:триrу без буАућности. 
Инrрша? · . 

Ја роwите~ое nамтим! -наставим у ону на 'q!ен;у
так ГЗ11ИiН'ИЈМ гАЗЈСОМ. - Каква 11раума. Ја ~оубав СаtМО 
хоћу. /ьубав. А њеrов наомрт пребијени rлас У ~ 
ме рt)\д'ИтеfоСКИ саветује. СноВIИ су они родите~ои КОЈИ 
Никада не умиру. У пороћајНИ.М бОЛОВИ!МЭ: сад. . 

Сад :нЭЈСТавИМ ооет да се чудИМ СВОЈИМ глаоом. 
"Ј а не знам :кмоо је дошло до .тих бележак:>-. Ј е

сам М! их ormo IIla их натерао на исповес~, зе~ 
АИ их сам измислио и забележио као СТV~Је за лик 
Риме (једне ill3 наше иепроиа/Јеие zеr;ерацще - ~ 
сад зову оне из изzубљеие), кад сам ЈОШ тражii!О КРЈУ 
ћу дати Ба:ксу из сценаътја за ~оубавющу у сце!На
рију, сигуран да он не оме. никад да буде орећа.н .. и 
тад је замисА.ИIО саврше!НИЈУ од Аяле, да бillx му Је, 
та:Ј<Ву, дао за жену. 

Но утом се 'У истом сиу појави сама рука с хе
миј'Сжом оло&ком, затвори свеску без нас.л.ова и :на
<IИса крупним сАЈОВИма на блед-им ;Корицама реч: 
Истраzа. Иarpara? ИМI mrnpиra? СвеЈедНО. 

Нисам моrао да се cern.м шта то 'q!еба да истра
жујем. Али се угледам баш тад код Драrића у гароо
њери и ~ах затим код Филипа, у стану. (У в.ези 
са сценаътЈем - код ФнАiИПа, али noшro н.исам ЈОШ 
знао да ли ћу v:мem да одем до њега, узнемнрiИМ се 
ј аю). Били смо ави тамо !1 llliPВO смо дискутовали, 
ПИЛi11 nлесали с неким де.вОЈКЭIМа, ави говорили о оп
шти,_;, стварима, а.лм иије !Ме пролазила ~оуrња. Био 
сам бесан на њмх. Врећала ме њихова квази~ 
на Гао:у. Гаrа yOIIПilТe iН!Ије таква. У опште Н~!! Је. Ни
кад не делује месечарски. Наnротив, ведра Је увек, 
IIр(И'СУТНа nуна духа. А што се др МуrавЏићеаог М!И· 
Шfоења ~и:че, то је сасвим друга ствар. Ја са1М га 
замолио тога се сећам (а знам и зашто) (имао СЭЈМ 
тад ~ разлога за то) (била је бО!Лесна од заnа
~оења плућа пре но што је пошла на оечу дрва за 
болнице) (али да није тамо била, отишла ?и другде, 
што би било још глуп!ое) (Н!ИСа!М умео да Је ·TIIiд 'УРа
зумим и натера!М да не оде некуд где нису е&и, цео 
народ). 
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ПробуДИ!М се и погледам око себе. 
У ста><ем, иэићем у хо.щњик да лушим. •Бира« 

мили поред воћњака, кроз забране. Чеше се протех
,ъаст а неозбиfоан о тарабе (које су и зато ту увек 
криве) па, з~увавајући се nред лаком узбрди:цо!М, nи
шти глаОНИЈе од правог воза на нормалном коло

секу. Већи га с11рах од узбрдице и тунела и веће су 
њеrове !МуКе у мраку.· Али страх је растеран. Бакс 
"Не оме ·да nюгине у сценарију! - мако сам неколико 
дана пре поласка на •П'{Т рекао Филшrу да ћу оду
стати бу де ли дотација захтевала iПрОМе!Не. 

Нема воза у зем,ъи којим нисам већ путовао да 
обавестим и свед~чим, али ниједан не вирка тако 
радознало као ОIВаЈ посаооки у Д&Оришта и малтене 
КР?З от.в1орена врата у куће чијим је дању веселим 
боЈама сад сумрак доливао II!рiИГуШени пухор иеобра
rних ~а. Али не бих волео да себе ухватим како 
уз nут и Ја радознало, сКао сиn:л.ива хармоника вагона, 
виркам у 1ое,ъачке ·куће и слушам разговоре које 
энам, уостал-ом, напамет, као и све што претходи в~ 
чери и дОАаз!И nосле залогаја: муже и оирење, пола
:.;ања, мvкања, бриге, оваће И ТВрди Ие01Прани заrр~оа
ЈИ nод rубером. 

Одједном наставим, тачно на месту где се сан 
прек.инуо, да :МИСЛИМ о истом:. Јесте, замолио сам 
др Myraвшdia да тако нешто iiiCПpillчa Драrанчету и 
Милети, убеће!Н да су јој они говорили да нема сми
сла да од~ на сечу, јер су јој страдали ;родитеz.,и а 
брат као Јунак- o:IOI'l<ЊyO, али је она на ro бризнула 
У неутеша:н nлач, онако омршала од болести и сва 
бледа, па сам се уnлашио да ће јој изазиваље таквих 
уопомена шкодити iВ~е .од понов:нюг назеба. Истина, 
У СВеtМЈУ томе нешто Је чудно IИ'!Iа.К. Сви су говорили 
да са!М ПА>унути Ко:""а, сви. Једино она тога није била 
свео!?. ААи. била Је !Мала тад. Коста је О'm:Шао на 
VООИЈУ кад Је имала пет rоднна, вратио се кући док 
Је лежала од шарлаха, и одмах је сутрадан отпуто
iВао за Крушевац, где се под лажним ;именом зa
ПOCAillo У фабрици сапуна и руководио илегалним 
окру~ iКiОМИТетом СКОЈ-а, ка.д је, побегавши аген
тима, :м.ислно да .му. је најоиrурније да се опет при
времено склони СВОЈсИЈМа у кућу. Јанко је тад о.А;ржа
воо везу с њим .и, заменивши ме .на аюштанском ша.А
теру с КоСТО!М, •учинио иесмю11реност да ми ПрiИће. 
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Тај nрекршај :оонапирације био је, у мом случају, 
nлодан, дооео ме опет АО успос:rзвљања пре~уте 
везе и наше РЈРУ"ЏТВIО (а nреко Јанка и (МОЈе Afl
гapcrno с Филиnом и Андрејом) траје до данас... џ 
све '1{ свему, Коста није боравио 'f KWiи· ·ВИШе ОД 
nет-шест дана и сећам се :о.а ми Је fанк.о. nричао 
I!IOCAe, юк смо уочи рата с.~уЖЈ!!ЛП рок, да Је Коста 
баш због сестрице, из страха да се мала не избрбља, 
у десио с родите./i:>ИМЗ. .дЈа ·Пред њ'Ом изводи поР?д!И~~ 
iюг [I03l!IJ!НИI<;a из 'У'НУТрашњости, учитеља !КОЈИ Је 
допутразао да реГ!Јl AШIIe неке ствари у Министарству· 
БеоiiРа">;ска провала натерала га убрзо на IПlОИОВ<НО 
бекство :и ота:о.а, од 1939, IНIИје ни с:араћао. ~е У 
кућу. Ја, за разАЈЊКУ од др Мутавџића, IФЈИ Је,_ на 
моје нЭЈВаЛ>ИВање, изМЈНСМЮ на мщу места теорИЈУ о 
ГЗЈ:И!НОiј абуАИји (да б:и уnлаш:ио она два тотална 
дэиндзо:ва :и лшика за те ·ствар:и), ја мrи:СЛIИЈМ да она 
и не 3На заnраво да је имала брата, да ra се, "li<l?ли;ко 
је и 3Нала, не може прир<>АНО -~а сети (m<ала Је пет 
гОАИНа, а он двадесет и две :кад Је nрви пу: ухапшен), 
и да јој та чињ~ амета, а ие. абхЛИЈа, и да за
борЭЈВ који то НИЈе .изазива у ЊОЈ таЈ зц>ави и са
свЊ\1 разуМЛ>иви сmд, па отуд код ње и ж~а да се 
не сети ничег nрошлог, утол-ик.о пре што Је краћа 
лубеница бацила накнадно п!'<'!'ав.У ~у на њен 
ранији живот !<Од род:ите~оа, чиЈ·а ЈУ Је <:111<рт препу
стила уЛЈИЦИ. Нема сумље ~да је, уза ,ове, и с~рт р<>дЈИ
теЛ>а доживела као увреду што рањава. НиЈе, дакле, 
она болеана, ни неморал.на, и стопут су то пре они 
који то о њој озбиЛ>iНЮ мrисле да би "! оопсrrвеним 
очима испали мање шоње но што јесу. Ово говорим 
nод преmоставком да се онај иечитки текст не. Of>.· 
носи сав на белешке за РИ!МИIН лик. Баво га на краЈу 
крајева знао! - помисмш заодрхтавши нагло и У ~
лудн.ој жељи да эло избегнем - можда су то и МОЈИ 
И<>I<ll ПОtА"{аутDМаТСiЮИ теш:.тови наАРЉан.и У 1ЮК10М од 
nолузамрачења кад, клатећи се и возу, умо~ан и иc
цp!!I!oelli поmуштених контрОЛiНГИХ ~~ФЧНИЦа, Ја, у му
њеви:оо;_, блеску неке јароане, љубоморне и nоии
жене nаn<ости, видим њу :t<m<O пада на ·каучеве и 
извцја свој"{ белопутост у эаrрљајима мушкараца без 
главе. Јер и то се у nоследље време дешава. И ~ 
увек и само каод ме заболе IПlОИеке од щпьеница КОЈе 
видим или за које чујем по rра.дил;ишт!ИМа. кад, горак 
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и тренутно приту ље!! е вере у ам.исао овмоог пот

хвата свеtденоr на 'I!РаЈање ]едн·оr .жiШОта, ПОМШII.IЬЭ.М 

на Среэојевићево самоубиотво »ИЗ метафизичких раз
лога«. Орећом, :го обесхрабрење не :rpaje дуго. Цроће 
ме чим б~ на шлајфну још јед:ио своје сведо
ча!НIС1180 КОЈе, :мени првом бар, враћа веру у живот 
и поверење у људе. 

Тад их баш уrлщэ.м. Стајали су с друrе страЈНе 
окна у једном возу који је паралелно с овим журио 
у Беоrра:о.. Сваки на ј~ од npoзqpa вагона rледао 
је у мене, не энајући за остале. Али било је ;;рвоЛ>ИЈО 
да једНОг mtтatМ да би 1МИ свако од њих О.АifОВОРИО. 

- Журиш? 
- ЗаtКазао сам јој. Чека ме. 
То су с:аи рекли. Јан:ко, Филип, .Ан;!реја. 
- Шта ће ти она? 
-_Моја је - одговорио је сваки у своје име, а 

сви у Једа;н глас. - Мени ·Ц])Ш!ада. 
- Она је :једино !llТO :ми jOI!l остаје! - замолим 

nреклињући их, али JOilll учтив. - Вrи знате чија је 
она сестра. 

- За њу се борило и гинуло! Она је моја, дакле. 
У3Нем.ирим се због »ги;њуло«. Хтеднем да им ка

жем да _је она жива, а~ они се насмејаше као да су 
н Т"{ МОЈУ :мн:са;о Ч'1{ЛЈИ и Јаве се као говории хор: 

- ПоэициЈОМ свеюк, она се не може ии Аа nри
ми iНа чуrвање, ни да воАИ ... 

,разјар!И!М се, сп;'1СТ1ИМ лроэор - они IНec:raifFY. 
Увек они, ван !Мене, неухватљиви. Ал;и rнев :ме не 
наnус1Ји брзо као дооада, и хранећи се неi<И!М неслу, 
ћеним резер!Вама жучне, зелене горчине, nочнем ~ 
маштам о освети и казни. Няједиа :ми се није чи
нила ни доооЛ>На ·ни довоЛ>Но убеДЛ>ИВа. Најзад иза
берем <:редство шrо 1\е ми !!IОмоћи да их казн;и;м и 
да их се решим. 

Тек тад ми АоЗЈК:НУ, одахнем: и nочнем да ·КЗIIli&eм, 
заrушен .4:ИМОМ што, улазе!;и :кроз отворен I!IPOOOP• 
НШЈЈу1НИ хоДIИ!ИК тешким н љутим мирисом чаћи и 
rари која је, Т"{ у тунелу, низ чије се бетоноке зидове 
цед:ила љигава нека влаха, 11Шрисала на сумnор. Аош 
угаљ. Заrо и ,ка;сне толико возови. 
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ПРЕЛАЗ НА ДРУГЕ 

I 

Телефонски смо се договQРИЛИ ,.lia ме <:ачека. 
О.А;МЗХ изићем, необријан. 

Драг.ић се збуни више :неrо шrо је мени, па чак 
и себи то желео да nризна кад ме угледа како се 
уда..ъујем од поштанског саидучета недалеко од ка
пије огра!;еног круга филмСI<ИХ ате,ъеа. Прв.о ме 
гледао неко време, па је тек тад наглашено духнуо У 
своје руке (било је хладно), протр,ъао их и рекао из 
:неба па 'i ребра, nретерано услужан и снисх<>дh>ИВ 
18 <:am на дан: 

- Не би те требало слати по смрт. Сувише си 
тачан. Ти и Доктор. (Је ли рекао и Ан.дреја? Је ли 
рекао?) Он у последље време- сваки дан. Али ка
сније, у оса!М. 

Да није н<ШШiао у одсу..."ом часу, кад са.м :већ 
био заву:као руку у џеп, ја бих писма већ био бацио. 

Може и <КаСније. Свеједно. 
Вратар ме ћутке одмер;и кад проћем nюред wал

тера испред Драгића, који ме :вешто ;nponycrи. Али он 
већ изби испред мене, отвори врата сгубишта, про
пусти ме с н:аrлашеним nоштоваљем, .поведе на спрат 
Il!И!pOIШM степеницама и ода т ле :юодником ·Који би 
no,.liCeћao на бол:нички да је остао бео: пусrош, ти
шина, неприја:nна, мртва чистоћа. Путем извадим 
цигарету. Он ми иаrгло дотаче руку: 

- Забрањено је. Бојимо се пожара. Yomuтe, ми 
смо нечстрашиве кукавице. 

-Ми? 
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Он поправи свој св.илени шал !Пребачен преко 
рамена и mxo К3Ш.'Ъ!УПН':{ у руку I<!IIO тенор;и: Ми· 
М:И:-!МИ! 

- Ми! Мислим, ви борци. 
Рекавши ro, он се лако изви и пови, као да се 

целrим телом није хтео да тужно и СНЈИСХодљ<ИВО на
смеши и свак.им атомом свог бића изрази смерно 
поштовање nрема сценари:сти који је тако рано до
шао њему, Дpamd>y Милетићу, из неког њему, Вуку 
Васићу, одје,.~iном јасног а необичног сазнања да ОIН, 
Драг.ић Милетић, радећи што ради, не врши неки 
субалтер;ии посао, него важяу и необично повер,ъиву 
функцију. Не, у Драг.ићевом навлаш nодвученом 
поштовању било је радости и самодиз,ъења што 
&юже, сад скоро као власник тих атељеа и 'УIМетник 

стваралац, да покаже све што ту nостоји као да је 
њетово дело, да је све то он СЭЈМ и лично урадио по 
својој во,ъи и без ичијег наре!;ења. Коначно, Вук (ја 
са.м њему Вук) није тиква без корена. Зато је од
лучно да искористи nрилику (кад сам већ "У) и да 
ме уведе у декQР секвенце: »У јами«. Моје као драго
цене ОСiрiИМедбе !МiOry да користе .у СВЭiК101М случају са
мом филму, а и њему, коме је поверена таква изу
зетна дужност. (Да ли је споменуо и Филшtа?) 

Он ми је настав,ъао да указује тако мајсторски 
,.liИОI<ретио и :неуо<Аоњи:во nоштовање да са.м, збуњен, 
а можда на тренугак поласкан, заборавио на прво
бит.ни ЦИh> свюје посете или, iМЮжда поколебан, од
ложно ЗЗ!ПрЗВО за мало каоније све што. сам хтео да 
кажем и дiОЗ!mМ. Савршени човек би се и застидео 
свеrа тога, ЗАИ распол:ожење у коме сам се у rом 

тре:ну:rку налазио било је далеко од савршенства. 
И:nак, и на то CЗil\rl нешто касније <IЮМИС.ЛИо. Не сад, 
с Драгићем за nета:ма, који је говорио: 

- Напред, А/РУЖе Васићу. Право. Сад лево. Тако. 
11)ил,? Светоа:вгустиЈНСI<О ':{ЖИБање 'i тућим ;му

IКЗ:Ма? 

Да ли ми је ГО,.IiИЛО то његово заостајаље на ко
рак иза мене и оно истрчавање и сачекивање да 

проћем кад год је соребало завити лево или десно тим 
беокрај:ним ходницима? ПОШ!Геио говорећ:н, није -
јер он 11У nошту није одавао мени. Хтео је са;мо да 
будем већи од себе да би и он, nричајући са мном, 
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порастао у сЈЮјим очима. Па ипак, г!I;АIИЛ<) ми се ису
више од таююr С11Iоразума са сопс11ВеН'Ом бедом. 

Неко мора да осети бол јачи од оног који ја 
осећам. . · 

С-:лиrл:и смо уrом •nред врата с на1111ИСО!М »Тшnина 
- mmмa се« .и он их отвори, уклањајући се насатке 
да би ме што npe nроnустио у халу са зидсљпма од 
изруnичазљеног лесонита. 

- Пази •на ове nритке! - ~ао је опет иза 
мене. - Тако. Овуда. 

И оаврћући се стално, упозораЋајl\'ћи ме вечито 
да nазим на оЈЮ и оио, Драmћ ме најзад '\'Беде у 
деюор рудии:ка. 

- Рефлектори! - дрекиу nреош11р0, промењеним, 
ооор:нrим гласом.- Шта је, ооава ли се тамо? 

Њеrови крiЩИ морају да заrлуше IМ'Оје. 
У rрен су блесиуле сијалице и осветлиле суре 

кар:rонаке зидове једиоr јамакоr ходии:ка после ек
сплозије. Хаотич.но разбацаии, лежали су одвојени 
блок.о:"" руда'!е, здробљене и савијене јамске rреде од 
сарrиЈе и обојеног rипса, зrњечени ваrоиети, искрив
љене дековиљске шине и једая део (ноге и надiути 
трбух) коњаке лешине. Све то пова..ъено једио nреко 
другог, рашчерупано, ~еуредио, мучио а оЧЈИГледiИО 

од 1И1Нфериорне матерИЈе. 
- Како m се чини? Делује ли .o;oвoki!IO аутен

тично?- насмеши се, држећи у руци маћиоиичарски 
хитро извучени блок и оловку. 

СМеши се, брб..ъа. Је ли невин? Свеједно. Бол 
нек "' њему одузме невиност. 

Не rрекием ништа, хтео сам joq:r је,..ном да nо
бегнем, али он затвори леЈЮ око и жмурећи погледа 
у '"'!'е то знано као А!'- га 'ВИДН, .nрви пут, и то не он 
СВОЈИМ очима, нег'? Ја - ОВОЈ.!!IМ. Ув:редЈИ ме улога 
инструктора за МОЈИМ лећима. Почео Је да игра. 

Он да држи •дiуr:и.у команду у ШiКолском азиоиу 
il\IO.Г живота? 

Уображено је стао Аа ми објашњава каооо he све 
то деловати врло аут~ично и да ништа не бринем 
што су стене од capmJe, летви и нешто гипса: на 
платну. ће све то !ИЗГЛедати уверљивије но да је ту 
nрава Једовина иля рудача. 

Он и бол? Неп:ромочив је на бол; иеnроболаи је 
за бол. Он IIШ'Кад неће кр:икнути. 
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На '.оо му иеструч;ю одговорим да се, npRO, nред 
пруаrоrм у свим рудници!Ма које саЈМ досад видео 
обично налази ЧИ"l'аВа једна иераскрчена хрпа уаит
њене руде. Друто и друго ... 

АлЋ се nрекинем и IJIIIИTaм: 
- Је ли, ти оатајеш nри својој кО!Щепnији л:ика? 
- О да! -. рече лажно лежеrрно. - Бакс је наш 

мал.и човек, КОЈИ .•• 
- Мали човек? Који је човек мали? Шта му је то 

мали човек? И 0'11КУд ти Чiд то :наједНОм? 
- То је сад главна ЦЗЈКа. Неореализам. 
Наслоним се на грубе Лесi1В!Ще наnрав.ьене од 

букОВ<Их греда и дебелмх nречки. 
.- Постоји човек. То ii!Иije цака на једиој ЖIЩИ, 

то Је :КО!Щеrрт. 

- Загреби! - (Заrреби) nредложи (смmн:и !Већ 
rрежисер у себи). . 

Вутао сам неюо време. 
- Заrреби! - rю:иуди :ме још једНО!М .mрцијом 

самохвашсавост.и. 

- Гипс? Видим! - рекнем одсутан. 
- Да. Штелња: ми смо nаmриоти. 
Цвилеће ~~<ао куче. Плакаће, кршиће руке, мо

,шће. Као •НИКО. Као iНШ<О. 
Крв м.и удари у главу: Малм човек -Бакс? 
- Да заrребем? - зажЈМурим, и он одмах зашени 

осмехОIМ, па као да му то није било довољно, поnрави 
шал о:ко врата. 

- МоNИМ! Мол.им. Гипс је одоздо. 
- А зашго је оогребио да ја то i!ЩоЏ!tМ? Баш 1а? 
Заћута као збуњен, алм да то скрије од себе, 

запосли се: извадiИ бочицу с це-витаммнс:юим пасти
лама, истресе две на шаку, стави их у ycre. 

- Јеан ли хтеа да кажеш mме да је све само 
позлата .и nат!ЈlНа? - rнавалим .и због "Гоr његовоr ве~ 
читог чувања СЈЮГ здравља. 

- Не! Не! - заколута избезумл.ено лижући 
своје naCII'Илe. 

- А одоздо да је све труло? - настав..ъао сам. 
. - Шта је т~? - уnита ме заrрцнуто а навикло, 

као д_а му Је таЈ кошмар одазно !!ЮЭНЭ.Т. Дрхтаю је 
гледаЈући ме као да сам се nред њим мењао. 

- Пу:СТИ! - nри;мири.м се и ја. ПрИВИдiИо. При
времено, Јер одмах затим рекнем: 
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- А крај сценарија нећу ~ мељам. Ниnошто. 
МаЈ<ар не СНИМИАИ фкл,м. 

-Како? Па ми ~ас почнњемо. 
- Не тиче ме се. И yomnтe, хоћу да .П!рОмен:им 

цео сценарио. Цео. Разумеш? 
Осетим врућ""'У утом у себи целом: нека тамна 

.млечна влага "НакОСТrреши ме лротив сажаљења што 

је расло док сам МЈу гле~о лице nобледело као смрт, 
ужаснуrо лице ш110 је изражавало једшю очајну 
забринутост на:д својом судбином. Себичан је, по
ЈI..tи:с.ли.м, као ... 

И заюта.нем тренутак пре но шго закА>учим: 
. . . као дете. 
Лецнуо сам се. А ово је nроба тек. Издржи. 

Издржи. 
Али тад се природно nретворим у Гагу. Просто 

. сам осет.ио да сам она по оном nrro мислим и како 
осећЭ!М. Зашто? Можда је нешто речено? Није ва
ЖН'О. Ствар би то била Dрло јед'ЈЮСТавна кад се он 
не би понашао на тренутке као ~ тога Н<Ије сооатан. 
Тад бих МЈу морао ~ помажем. 

- Није рекао кад ће доћи? - У111Ита ·Га Гага. 
-Не! -и Драгић Милетић се наiКЛОНИ на онај 

свој неувреДtоиоо лаСКЭЈШ начин. 
- Чекаћу ra ту негде. У комитету га нема. 
- Ка:ко хоћеш. Пази на кочиће. Пре неки дан 

Анла замало није с.л.ом.ила Н'ОГу кад се враћала са 
освајаља аног објекта тамо. Да, јеси ли чула? Ових 
дана ће се венчатн Лила и Драган. (Је ли рекао 
Андреја? Је ли рекао?) 

Гага диже танку зачућену Зllmјицу, али рече: 
- Знам. Вук ми је то синоћ рекао. 
Он ме погле~ запрепашћено. Будма. Ништа 

не зна. 

Гага је сада венчана жена Вука Васића. Откад? 
Нема везе. Главно: венчанн смо. И III'Иje ми криво. 

ЊиКад она не би дезавуисала Вука пред светом. 
Драгић је одведен у бифе на друтом спрату. 

- Овамо. Уосталом, дозволи. 

Не сажал,евај! -зачух глас у себи. - Овамо 
оклопи! Издржа"Ги. На тихим нек се ватрама пече. 
Нек се трчи. Нек цркне. 

Кад смо сели, упита: 
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- Шта ;пијеш? JIOI'ypт? 
- Ракију! - рече Гага из мене. 
- В;рvћу? 
- А>уту! 
- Једну љуту, Миле. И јогурт, Э1К:0 га имаш. Ја 

сам остаю јогурџија. Био СЭ!М ДЈЮМоторац, ДВО!Кавер
нащ морам да се чувам још '!(Век. А бурно ~имо . 
Иоувише бур:ио ЖИВИМ СТепујући изнад СВОЈИХ ка
верни. Кlра.тери оу то бИАИ к.од мене. 

Драгић је, Yi11PKOC Щ>еобузетости собом, приме
тио: НЈИЈКаА је није вндео тако нервоэ.ну н nрисебну. 
А имала је способнюст самосавлаћивања nред светом. 
ЛИце јој је било тако умр.твљено . 

Не попра.вљај. Не бој се. СЭ!Мо напред. 
- Нема више! - огЛЗiСiН се nромукю Миле. -

Фофили мангуnи јуче. 
- Онда мени чај један . 
- А>ута и чај! Одмах. 
И закУ111ац Миле полако оде шанку. 
Не. НИIЮIШТО о томе. Нипошто не. 
- Звали ме од јутрос у рејон! - рекнем равно-

дrушно. 

Како и не би К1>А са.м Гага. Осве11Н!Ща. 
Драгић се трже. 
Неке речн nробијају ок,шпе, решетке, брЊIЩе. 

Каnљу roao из лоше затворене чесме. 
-Звали те! Зашю? У rрејон? - 11рже се још јед

ном. Јаче овоr пута. Погодио је, али одбијао је да 
то себи .цриэна.- У суд, ваљ~? 

Ја се намрштим: 
- У рејон. Све оу дознали, чини ми се. Испи-

тују. Траже да ПО'I\Врд.им. 

Он побледе. 
У ме:нзи? 
- Нећеш нас ~ооаrстнтн, Гаго? Повуци исказ, 

срце. 

- Нисам ја почела. Стигла су .нека писма. На 
основу њих 'СЭ:д зову. 

- Каква 1!1ИСМа? 

Дах:rао је <ЈИПЉИВО. Чак сам се осмехнуо кад 
му ·вндех зној на челу и црвене печате на јатод.ицама. 

- Изгледа, зваће све на саслушање ... 
- Шта су те nитали? Конкретно ... 
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_ Њишта к.онкре11!Ю. С I<ИМ се дружш.<, коrа 
вићам . . . Да, и О'I1КМ аи члая ... 

Он побледе, ухвати ме за ,ревер капута: , 
_ Зашто те за мене !Пlтали? Зашто баш за мене. 
_ Пусm! -м nрестане.\1: да се осећам· као Гаrа. 

- Морам у реДЭЈКЦИју. · 
Имржао сам. Изwжао оам. Нисам про;валио 

себе. чен 
Али не .пусПI •ме, ЧИНIИЛО 'МИ се опет, ·и~.ла · 

Тресао се. Одјед<НОIМ rюю да за!ПЛака. Ам1 не ЈОШ;,.~ 
- Моту лн да телефонrирам? -.упитам ra ~, ... 

Нисам моrЭiО да издржим Драr.нћеве муке. За!ПЛакао 
бих од туrе над друrнма. 

- Овуда! - ,скочи :услуЖНЈИји неrо икад. И брзо 
nреће ,руко.м nреко очију. 

п 

Ја Н!ИС8М само ја! -рекнем идући кроз ходник за 
Драmћем на пол ук<Ј1!ЖК нС!Пред мене. 

Само немој рећн да mачеш над собом лажући 
друrе. , Н 

Како онда да прк>Ту'МаЧИМ Дрзrићеве о:узе. е 
плачем .&И ја то на њеrове очи? 

Хтео сам да телефооmрам Милошу. Ако икад 
доби.је нека iiЮIJ,\O'l\!IИOOНa писма, нек их баци непрочи
тана. Од мене су. 

- Чему? - зачу#! се. - Шм,еш iМИ m<ома да их 
не бих nрочитао? 

- Ј еди:н;о оредаmю да се нечеr осм:>боднм. 
- Чеrа? 
- Нећеш разумети. 
- Реци! - IМОЛНО је. 
- Прошлости. 
Да лн СЗLМ ro ја рекао, ro хтео? Ил.н је он уnитао, 

а ја потврД!Ио. Нисам ја хтео да се ослободим: целе 
прошлосm. Је:дино њеннх неких .аиова у раскораку 
са ЖИ:ВО'IIОМ сад. 

- Зашп:о nрошлоот.н? - уnита М.нлош. 
- I!лзrви :ме! 
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- ·доћи. С.щшај, доћн до мене! - З1ВЗ0 ме је. 
- До'IЈiи. 

- Хоћу! 
Cnycmм слушалицу. Да лм сам је спусmо? Да 

лн сам је уопште диrао .н rовор.но? 
Сећам .се јасно cm.ro Драrића кад је реrюю: 
-Ту Је телефоиака кабина! 
И сећам се, ушао оам. А осталоr се не бих !ВИШе 

умео да сетtИIМ. 

ш 

- Т.у је телефоиска каб:инаl - и на.омеш:и се. 
- Штед:имо. Па је зовемо кабина. А у отвар.н је ... 

Затворм:м :врата за собом, али у;rом зачујем иза 
стакленоr зида Н!И~!<.t>Аајеошћев rлас: 

- Црно баlооуз, друrа,р.нце инжењер'УI - чујем 
Николајевића и одједном се ухватим да у себи nонав
љам репшку коју би требало Рима да му да (а Лиле 
-још :нема), -месrо да nозвоним Милашу и признам 
му ове ШЈrа сам одлучио да урзднм, шта ћу урадити. 
·(Бих> сам одједн:ом: СВРВНМ сиrурзи да нисам равто
варао с њнм. И то !Ме 'Умири.) 

(Зови <Ме Рима! iИЗIОВОрiИМ у себи.) 

- Нема више несреће, Римо! 
Не дижући r.лаву, из телефонЈске кабнне дубоке 

четири <Меt~ра а шнроке метар и no (тО!IIШСО је изно
сио ;равмак измећу два црно обојена стакла зида 
nаотавл.ена тако да деле rлумачку rардеробу лево од 
редител.еве ообе десно), ја, Јtроз je,A~Ry од оrребоТiИНа 
коју је юо 31НЭ. који раџ~,озналац заnарао Н<ЖТОIМ у 
црну креду, видим како Ннколајевић (звани К:нкнрез 
у :време Гагнних »Пилнћа«) rледа у себе трезним 
десним оком •У сенци, док му бол у :к.оји се ужив
л.ава (по меrоду Станиславскоr) убија тупост лнца 
зrрченоr од i!Шitlopa да се не nреда разл~ та
ласи:ма шре умирања. Ам1 осветл.ено, лево ми је око 
захваћено неком ватром коју каю да је полако обу
зимао пеnео. С образом на ,рамену, cи.t1lll»>I је, задово
!DаiН, n:омиСЛЈЮ: »Може!« и наставЈDао шапатом да се 
оцрашrа од жошота, не м од илузија. (И он је њу 
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волео. Не. Он је у сценарију крив за њену краЬу 
динамита.) . 

- Ови ће сад то бити, сви, Рњмо! Орећiии У раду, 
љубави и СВИlМ оста.л.и.м lrојештаријама иа које. тра
ћmю време шrо !НЭ1С rрицка. Али и ми му понекад · · · 
И ми му заузврат ... Је л' да? Знам, оио иас инстиик
тиmю не ;подноси. И м.и њеrа мрзимо. Је ли да ће 
сад сви биm срећин? (Клоне од тешкнх рана задо
би ј""""' nj»WWКOМ """""ози ј е. ) 

- (Хоће, Баске! - одrовара Р·има.) 
- Мора тако. Чему иначе слобода? 
- (Чему, юarn, и.иаче?) 
после nаузе, за које се време Ни.колајевић (Бакс) 

лоше оори с боловима и ие може да до15е до речи: 
- Све долази по своје: слобода по срећу, омрт 

no човека ... 
- (Ми морамо бити срећiНи! - реплицирам ме

сто Рш.!е.- Ти ие смеш да умреш.) 
- Нема везе. Ја сам, у ствари, увек· био срећан. 

И :м;и ћемо ro сад и заувек бити, Р-.о, је л' да, 
и !МИ? 

-(И ми!- РiИМа не отире сузе, али затамњење 
- :зaJМИlll.<'oal ra - nрелази nреко њеноr мща, иа 
:коме се rаси последља :искра у њеrови.м очима уз 
nолетиу музику.) 

Не вал.а! - пом:исмш набусито ие мичући се с тоr 
rycк.or места, rде је на сточићу стајао телефон с каои
цом изме15у Щ>ИОМ кредом nремаза!НИХ па~е~ 
зидОIВЭ- од стакла. НИUiта ие ваља! Као да нИЈе МОЈ 
тај текст, сад rroto поквашеи сентиш-nатетиком наде 
с краја иа крај да се чудим осак<> сам моrао та!КО 
што да напишем. Шта да радим? Шта?-~ <;е 
као да НЈ110ЗМ рекао да ћу одустати. ~це:хщиэа эе 
крива. Мали wвек. МалЈОrра15анин. Место бор&\. То 
rrоследње треба. То би био једини начин да се ово 
rлупо С11Ва<рНО безиа15е краја сцене спасе: сува ху
морна peci<iOCl" или чак шкрта еэа];алачка ирониЈа 
којом би се nрикрила и тиме иста:к.ла пра:ва ~тетика 
ситуације. Бакс и Рима би изrоварали ОВОЈ т~ст 
као да лежерно мриџају ритуалне формуле без ИЈед
нюr опољњеr акцента на смислу речи и зиачењу ~ 
ченица .које 1ИiМ смисао њихов и значење nодваА>УЈУ 
натурајући ra и IItрОТИВ њихове воље. Тако? У том 
би случају требало проме!ШТИ !ШЗ секвенци у књизи 
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снимаЉа, а то ... Не знам ... Само знам: ово ништа 
не ваља. Како сам 7ЈУ лимунаду моrао на напишем? 
Каооо? Да Мil. је моrуће да шrоам .био овестан колико 
је то блесаво? Или сам мЈюлио да је дОВО"'НО да 
крај буде оrrrимистичан (nyurraм их да rоворе да 
шюу побе15ен:и, lИaJI<.O Бilir<.c то физички јесте). Је Ли 
то ОII'I'ИМИЗам? Зар је несрећа јача од човека? или 
му досадило да се бори? Уморио се? А Рима, зашто 
она да нема среће кад ra воАИ? Пораз љубави она, 
истина, не nризнаје ни.nред омрћу. На речима не 
nризнаје. Јесам ли то, у ствари, хтео? Изразити не,ра
зочарање и трагику немирења с пораэом. 

АА.и нн то се ту ие осећа. Помиалим на Филипа. 
Да НiИје nоrииуо, он би сад режирао мој сценарио, 
не !ОВа беда од Драmћа. Филип продужи у мењи. 

Да ли зато што Кикщ>ез не казује дОбро текст 
ИМi1. што т= ие ва,ьа? (Не ваља!) (Не ва,ьа ли?) Не 
осети ли се да је Баrкс свестан да је и своју вечжЈСТ 
смртню ранио у тренутку i1(ЗД изrовара соnствену већ 
прошлу непобеднвост, он је.као rлумац rJI00.1!1YНO rrpoмa
IШIO, ја као сцена<рист, .дiparnћ као режисер. А како да 
не прома!Ј]ИМО :кад је љима стаАЈО само м измуэу што 
више суза над забушантоким :неборцем :који трпи, 
трпи и <:а!М.'О трm 1<а100 биомо добИМil. што •ВШIIе 
аллаЈуЗа од !Малоr<ра15ана свуда и <увек заљубљеиих у 
малоr човеюа и опајдарске детаље ствариоr живота. 
( Скидам Мil. кривицу лоше на.nисаноr текста оа себе?) 

Промашенюl Све је IItрОмаШенй! -ООНОВИ!М rледа
јући (кроз оrреботину !На .стакленој преrрад,и nрема 
ГЛУ!МЈiЧКОј соби) како он м;нрио и безбрижно, рекао 
бих, подвлачи крејОНIОМ nодочњаке. 

Ншооr сем њега није било у тој шмин:керници 
с два писаћа стола, једном раздешеном фоте/DОIМ у 
уrлу и на~ад,ио унетим још једним сточићем да се 
и друти глумци имају rде да :наiПМЈИЕКају. Кроз оrре
ботн:ну у кредн rледао сам, збуњен, у Николајевића 
како, ухааћен у оrрлицу од осам оијалица по 40 свећа, 
г леда из оrледала у своју још увек интеМi/.rентну rла
ву, упркос О!ЮМ заrлуп,ьујућем :неnоуздању у себе, 
Бак!са. Помери се. Иза њеrавих ле15а у оrледалу =
лост се заљуља, и nрашњави хаос :на жутим, храсто

в"":' nолицама щж три зида (четэрm је стаклен, с 
.МОЈИМ оюом на Р!'<ребоо1ини) поче да њнше 1.1piiiii8Щ 
rrисаћу :машину nоюривеиу тамноснвом навлаком од 
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вonrnaнor nлama, расжваwује фоте.tое из чије су по
дераrне преавлаке на наслону за руке ко зна откад 

б,ьувала два федера с чуперком суве мо.рске траве. 
Но осюrлед на њу ме без прелаза врати, зrаће!ЮГ, св<>-
јој криВ!ЩИ. · · 

То таrко да сам НаЈЈiИсао! Ту иrру за,ьу,ьане свет
лости од које пре.А;Мети rубе теЖ!l'НУ, а сеаш<е доби
јају предмеmост! То! Праiве ~етности .ми недо
стаје. ЈеДИIIЮ би она моrла да дОЈАе поч>ебну дозу 
pea:A.НIOCrn, неодrоворН!ОО11И и слободе ryaroj :конэи
сте;щијrи оних речи претоварених 6М!Щ'И'О!Иалношћу 
кюју не nреносе. Али како то све извући rиз текста 
којrи noarojи? Да ЮШЈМ &реiМена, :можда бих моrао 
да претворим у сенке и недостатке, у с:миса,о и осе

ћања; ова:к.о ... 
Б1110 >СаЈМ очајан. Алн <иЗа себе зачу:јем вparra. 

Окренем се: кроз оличну оrреботину у стакАе!ЮМ 
зиду лево, у реж.исер.ов:ој соби, сео је !На ,щ:ван Фил.ип 
и, отворивши сценарио, стао да ra чита врло обично 
и без пйч>е5е •да се иэашrа правда rи rиког уверава 
ма у шта. Па да, он је у ствари nра~&и rрежисер. А 
ако се чинrи за нијансу юонцеН11р<Иса!НiИји но IИНаче, 
то је зато што није за:борав.ию на врло оумњиву 
уздр.жышоот своје пр6КСИ!Ноћ опет отпутовале жене 
( слуrи ли да је донео неоi103иву одлУI<IУ да се по 
сва;ку цену разведе). (Ушао сам !НезадрЖИБIО у Фи
ЛИiПЭ. :као да сам укл.анио зид. Нек и он са.д rледа 
Кm<иреза.) (И одмах као да !МИ nулс. проме!НИ ре
мачку ноrу - друкчrије м;и срце за.юуца и друкчије 
мн •миса~:> nютече.) Хоћу да СаЈМ слободан. Мучење 
је ово деА>ење. Коначно, ЛИла је Аевојка с ·којом је 
3апm;мА>ИВО и nосле. Дабоме. Има садржаја. Не nро
стире се гола на дла:н, одмах Јаона, провидна, :и:апи~ 
та>~а до дна и пре но шrо се батискаф сnусти !На 
дио. Це"о је то ""'{дОI<Ю биће, ,<I;ИВНIО, слојевито, а 
не само КаЈМен добар да се <r10да бужира:wу што 
мраiК с очију с:км.не и "'осле - праза:н 1!1рС<ЮД. Па 
иrrax, иаюуство је noraнa ствар. Чrињеница да сам за 
собом имао искуство сrајања на луи:љл. :камену (ни
сам Зlllao да Филип МИ'СЛИ шатро речима), одузи
мала ми је на rиекя тих, подао и НеупадlЬИВ начин 
поч>ебиу дозу невИ!НtОСТIИ за Н10ВИ = у ,ьубав. Не, 
ја Лм.щ не волим . . . Драга мн је, оавежава ме при
јатно. И онда, можда, ћаво та 311100, бојим се да се 
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улустим с њом? Андреја се зателебао. Они ће се 
венча'I1И. А (ћ{да . . . МIО!уће је да је и то чему се 
надаЈМ само nоследица nрепрека rи забрана. Свејед
но! -I!Ј:ОiМ;И!Сл.им ~- - И .овакiО је лепо, лепше од 
оноr што Јесте. И, ОАЈедном, бущћн.оаr 1МИ се оrвори, 
rЈЈОГреано примамlDИва и nуна обећања. Маrкар никад 
иопуње:иих. И тај нека пати. Хоћу да то дочекам. 

У исти мах ми се учини (опет сам Вук) да сам 
нашао и решење за измене у к<>Нi\еnцији режије . 

. л..и и Николајевић. се баш утом враm улози; 
то Јест, свом лицу: n'О!дОЧЊацима. У секвенци коју 
~ ДШ!Э.с да СНИiМЊМо он је амртно <рањен (да ли 
ЈС иужно да умре тако? Кушl- рекнем себи.- До
ста!), ребра су ·'МiУ ООЛОМА>ена, iКИЧМа з,дроб,ьена: саа 
!КIОитуз~ван. Алн 31!дОВОА>ан је из три разлоrа: nрво
спасао је, зах.ваt.>уЈући Рим.инЈим »Пилићiима«, 'Р'Уднrик 
од :юатаот.рофе бацЈИ~ШIИ се rрудима на ПЗЈКЛену ма
шину :коЈу је саЈботер поrотавио nоред сандука с ек· 
сnлоэивом; друrо - добно је призиање од оиндИ
~та, наrра;ду од предузећа, а партијаки секретар 1М'\' 
Је ~ \да. ће на првом састЭ~~Ј.К~у nредложити да 
ra Јединица ЈаiМокоr 1(Щ(З учлани, чиме се цео њеrов 
ба1<1сузни nреджнвот, »у канџаЈМа иесреће«, обасјава 
nлеменrитом побеи:љл. њеrове наивне вере у њеНIУ не
заi<ЈОНИrост, а тиме је дOIШIIO и ·крај Њен.оtМ вечИтом 
подмета.ьу orore човековим сноmша и же..ьама (право 
с~их ,ьуди на срећу), rи треће- иrнжењер Р:има, 
КОЈа Је од почетка nоказивала неке немотивисане 
наклоности за њеrа, уmрдила је nосле лабораториј
СIС!ИХ испитивања да њене СИМЛЗ~Тије нису тако бес
пло:rне како <ЈУ .јој се чиниле, јер је она, осетмmија 
за реалнооти ЈОШ иерюћене али на пу:rу да настану; 
наюлутила да би, остварени, Бакоовrи, Н!ОIВЗ.ТОрски 
nредлюзи, ynpllOOC жестоком ornopy ~
ста, заиста 'У.А:ВООТруЧiиЛИ ~. па захваћена 
и сама, на страни тоr рЗџ~~НИКа, врэиним :комЈ~М ии
tрша, ~авера. против њега и ·ње, зЗвршених проце
сом КОЈИ ·ИХ Је аюорю одвео на робију као неnр!Ија
те.tое, им:ала сем тога довољно контаЈКта с њим и 
nрилике да га бо,ье упозна, да му се nриближи, па 
оочела да осећа ове иежки:је пријате,ьсrво што је 
nocтen~ _nрс;расло у ,ьубав nрема њему, Баrксу, А>у
бав ~ЈУ Је, Ја?"', <Ж.рИЈВа~Ла, . како је то nрав:ило у 
нашоЈ ЈУ"'аЧКОЈ Сре..!>И'НИ, 01<ривам да не ода своју 
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слабост мушкарцу, неnријате..ьу :юоrа ВОА!И, не при· 
меliујућiи, зэ;слеl!lh>ена ст'!'дом, к~ њеrа осећања дру· 
rачија од друrароких (Јер их Је и !ОН лриКiрИВЭЮ ). 
(Али хајд, кад си баксуз од роћења и радник, щrсти 
дизrине својој захва.мюј ..ьубави према ·другарици 
инжењеру, уз то најлеmnој Же>!i!! на свету и члаiН"{I 
Сам луд се ооечем!) И требало Је да се све за.мрси 
до бесмисла и да ОIН, полумртав, већ заЈКолута о~ 
да би му она прва признала овоју тубаiВ и да Ј'.'Ј 
он онда шаnне своју, саЈМО зато што, уверен У ОВОЈ,У 
неизбежно б.шок.у омрт, не мора више да страхуЈе 
од разочарања. 

Ни:колајевић се оосматрао сад ooAIШ<IO, милиме· 
тар оо милиметар. Неммлосрдно. Спрема се да nо
НIОВИ Не би да је би:о задово..ьан. А КаЈКВЭ. би се 
у лоr~ дала направити од тоr nроклетоr ч?век.а Бакса, 
само !Кад би КЈи;юкрез био iИНТеАШеiНТН!ИЈИ па, nрема 
'ЮМе, и мање усхем..ьен v калуnе. Јер сценарио ипак 
дооушта (хвала, Фимmе1), штавише ~они на интер· 
nретацију која би, баш тиме шrо би. била антиnод 
nатосу, то јест антипатос nоду, како Је ro пре неко 
вече за суседНИМ сrолом у клубу н<Ј~В:И~Нара t'<yxooм:ro 
окинуо ооводом нечеr дpyror, разуме се, ЈедаН ЧV· 
вени nисац, омоrућiила да се извуче прави траmчн:и. 
а иnЭ1К, упркос онсхм што МfИ 'се ј~ малочас чинило~ 
оnтимистички омш:ао лика сценариЈа, ;nриви.д.но само 
везаноr за тај сасвим конвенциОIНа.м!IИ ~()[' фа· 
буле, у ствари орrанизоване лоrнчкя 0100 Је.дЈНОr nро
метејскоr лика у борби nр<У1'ИВ себи противноr rycy· 
да. Не мЗ(!ЈИ што је nрича за .нијансу-две ДЗ/l':ира.ниЈ~ 
но што би морало. Нека ноои слобоtдно жиr rодНИЭ;· 
нека је њен развој локализује· rео:графски и историЈ· 
ски. То је једна од њењих детињастих ле!Юl'а, ако 
се осrаве на :миру жнце премазане шећерком водом 
шиnаричке осећајности I!J!>БOr позњва. т.реба бити 
реалан. Поrледај око себе. П()['ледај Oiro себе, Ни· 
колајевићу! И наћiи hеш решење. Мање усхиhено, 
Киюирезу! Мање! 

Као везан за дру11И [!(,рај некакве <>IJpFe покре
нуте суrестивном енерrијом тоrа, ~ез, немоћан 
да се одуnре меднјум!ЮС'11И репродук-m:вца, збуљен 
помало, ооче да се заrледа у себе још строже н 
тућије. Био сам задово..ьан осеmвшн ту промену на 
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ње;му QАМах, и задовоf"Н"јН кад сам видео како му 
се, nод нмnу лс:има МОЈИХ сrакленом преградом и тн

шин.ом IНеоА:ВОЈених од њега ш.:rсл.и, АЩе .IЮЛаКО одо

брово..ьило и ЖИЈВахнуло. И како се одмаD< заТНIМ .на
мршти..о. Да ли оом се то ја npeтXIOДIIO уозбнlЬно? 
Гл.умчева се њушка утом раэнежи, .начини равно
душЈн.Ом, веселом, уnлашенюм, пооnрдном, тронутом, 

уображеном, несрећноц и неодrоворно задовоМЮIМ. 
Шта му је? 

_МајмУ'_'I - 1Ю1М!ИЈСоЛЮ,1 разочаран, незабав..ьен на 
краЈу ·КраЈева. Нисам ту заrо. Онда се уозбиы!:м, 
аля и. К.нк.ирез, I<ЮI!ЩеН'l\~ући се врА.о брзо на си· 
туациЈу, сад траrичан и ЈIУ<Начан, nоче да nонав..ьа 

пол~ласно своју реnлику: 
- Сви ће сад то бнm, сви, Римо! Срећ:ни у раду, 

..ьубави и саим осталим којештаријама на xwje тра
ћимо време што нас грицка. Али и ми му понекад ... 
и ми му заузврат ... Је л' да? Знам, оно нас II!НСТНИI<· 
тивно не nодноси. И ми њеrа мрзимо. Је ли да ће 
сад сви бити срећни? (Кл:оне од тешк.их рана за,до
бнјених приликом еiООПМ>ЗИје.) . 

Додао није ништа, а иnак ... 
Чинило МЈИ се да је звучало како треба: на јед· 

ном тасу ощдомеш..ьива :ОУда ..ьудска дрскост, једна 
сангви:нична мегаломаниэа оnлемењена хумором што 

планира као безмwорац, а на друrам све: смрт, при· 
рода, судбина, звезде. И .то - без јефтихrоће: сви 
прозори отвор~! ови зидови про~! 

А и лице му Је сад ..ьуnкије упркос шМњнки која 
треб~ да му нацшщилим;издри десетак .rодина више 
и КОЈа. му Је, npenacroзнa (новооовојена домаћа nро
дУ!ЩИЈа), натандарила и свих двадесет. Али уnркос 
томе, ;ИЗРаз му ~е 3адРЖВК? нешто вевернчје безазлено, 
што Је у дато~ оитуациЈн и бил.о RYЖJIIO да би се 
саставио раэбиЈени ланац веза .ЧОIВековнх. са анимал
НИIМ светом и усnоставила невиност њеrове храбро= не ка<_> 'IIокл.оњени, неrо као стечени .дар При· 
роде, ,као Једна дapOii!Girocт коју је човек усавршио, 
развио и дотерао nрема овом разиrраном укусу, сло

бодном већ ~а изабере за nротивника, измећу немо
rућiиости КОЈима ra живот сnутава, гравитацију и 
закОIНе што га стежу ХЧ>е<>сrал:им још омчама за 
нзА.Ожено грло, за реч. 
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Сад сам, Фимm, доста жамю шrо нема и Лиле. 
Показао бих и њој мало како Рима треба да каже 
своје nоследње речи. Али она увек та'КD: задоЦНЈИ. 

Фили.n .о;иже rлаэу. Зачујем rаrолики Аилин rлас 
и В1И1дИМ како реж.исер стави nрст np~ уста: Пc;rl 

Не ва.та! - ПIОМIIЮА.ИМ, оnет Вук само. НиколаЈе
вић је из своr бокса rлак:.н:о i!I.OНai&JDaO овој ДЗ!НаШЊИ 
текст: 

»Сви ће то сад бити. Срећни у раду, љоуб...и .. ,« 

Но .тад пуче као бич и друrи један rлас. 
- Нисам энаю ·да и nреиемаrање треба тренирати! 
Аlндреја? За!Меник .rомесара? Па онда? 
За:мрем. Неизречена Ба.коова слобода остала је 

и мени у једЊаку као най<.риво nроrута!НИ круnии 
залогај н то зајемю са оним нек:ажвакаi!!!ИМ сенти
мента.юmм nодтек,стом наметнутим си:туаЦ!ИјИ смрти 
mja дави мање од паролашкоr залета задржаиоr на 
ивИЦ!И CIOOI<a у сазнање што је требало тек да доће 
кад се ИЗре<!<Не, а сад не може више: nриm:сло ду

IIIИИК, na :ни дисатн не даје, iН'И ПИQНу'I'И, док Ан.ц>е
ја, сад видтив, кроз оrреботину у црној креди, 
Ан.А!реја са својом ма;мутсiООМ yoбpaiЖeiiiOIIIћy на
ставља: 

- Је ли, друг, је л' ви m своје -х,ревељење тре-
нирате исто каю Бобек I<Э:д вежба да nромаши пе
нал? 

УТОIМ се =ренем да mwш каКD се, ушавши у 
режисероку аобу, Аила насмешила ..ьупко Дра
rићу. У nролазу ra очешала сукњом no коленима, 
која Драmћ На!МЕ~рно не ОКА.ОНИ. ХтЕ~Ла је нешто да 
tму :Каже, аш је Драrић с11Э.ВIIЮ nрст на <у.ста и она 
му се наже на уао: 

- Већ ..ш је понудио браiК! 
- Честитам! - рекнем Филип. - Кад npe? 
- Хоћемо ли овршиm до подне? 
- Позвао те на ручаа<.? 
- Имам пробу у nозоришту. Пуаrићеш ме, 

ва..ьда? 
- АЈ.<.о св.рШЈИ>Мо ~Ј~ЖЛе. - Онда .дiраrи:ћ уздахну. 

- Пази m Драгана. Венчање. Зна ли за твоју везу 
с ВЈУ~!ФМ? 

- Прек:инули омо! 
- А за ~нас, зна ш? 
- Па m си !МИ режисе.р. То је друто. 
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Ја .ИХ CiipOI'O пmледам, она Шi се наомеши: 
- Срећн:а сам. 
- Волшn успех? - зачу дим се Филип. - Или се 

продајеш, јер си: роба? 
- Не ома11.рам продај>у yoneJro~М! - 0\д1'01В01рИ nи

тамо, алн то се после i!ЮМеша кад пр.одужи: 
- ~ он има кола, велиюи стан, а онда, мање 

ће ме ЈУРИ'ГИ чим .утал.и rлад па ће ме и КОIНТрОМИ
сати мање. 'Ги не ЭiНа1Ш ·КЗIОС> је девојци леrю кад се 
уда! Осећам да ћу одсад..мк>ћи да будем с ;юим хоћу, 
а нико ми неће рећи ни камен, ни оп, ниm ће ме 
звати да се ма:ло »МИТЗЈРIНеiМО«. 

- Врю :добро! - сетим се да сам јој рекаю nро
шли пут код Драrића. - Расrаћемо се. Уговор је 
1Ю'11!1Исан. 

- Зanrro да се растанемо? - уm~Итала ме тад 
код Драrића. - Зар те не nрив.лач.им више? 

- Не.дајеш :ми да во.шм ону коју волнм. 
- Коју ВС>АИШ? 
- ЛиЧ1И на тебе. 
- Зар то није IИС1110? 

. - Није. Тебе сам упознао nосле. Али не можеш 
је замениm. 

- Ја хоћу тебе - рече сад ФиАи;цу. - Ожењен 
си. Онда ћу се удати. У pe,w. Али зашто да не про
дуж>ЩО кад то Х<>ћу? 

- С :кмм све хоћеш? - упитам Филнп шапатом. 
Она ме и сад поrл~а. Себи се самој учинцла 

духовита: 

- Зai!llтo ме не по..ьубиш већ једном? (Је ли ·ro 
рекла? .Кад? Тад на раiСТЗ11!1Кiу, rу~ши снено, 
додала Је без ЗiКЦента: 

. - Аюо "'!е OCТI!iВШII, пооrаћу обичан ~КаМен. ЗНIIIМ, 
Clleje""'o ти .Је. Па добро. Биће што мора биm. 

- ВеруЈ, жаю мн је. 
- Верујем m. З;!,.р!\1110. 
- Здраво, мила. 
Она се наr.ло окрену н оојrурн раширеинх руку 

к мени: · 
- Јеси лн !pet<aiO »<МИЛа«? Јеси: "и rрекаю? 
- Све знам! - ре<I<iНем, н она оде.) 
Фшзm је nо..ьуби ry образ, али се она iИЭВН н nод

метну му пол уО'ГВОрена уста, за;АЈрхтала од y<Ry'l1p8-
wњe, озби..ьне слабости, rynpкoc оамеху :који јој се 
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лењо повлачио са усана. Ам! иж је он тубио, одјед· 
ном QЈ~ВЭ.'11ИМ, обојi!Ща смn чулн Дратана, юји је У 
соби за шминкање упитао Н:иколајевића: 

(Не Андреја је ro. Андреја. Андреја. 
Јер ове шrо се преж.ивелнма дешава 'МIОГЛО се 

доrоДИ11И •nоrинулима да. ау осталн ЖЈ?Ш• !' живи да 
су o:JIOI'IIII!Ii'ЛН. На лутри]и рата случа] IНЭ.]Чешће из
вла<m лоз са ·смрћу или лоз са ЖIЊВОТОМ.) 

- /DубомО<раЈН Hei!IПO? 
Она се оа:мо, уз неюи радQстан приrушени Цf!WИЈ<, 

nрШ!iИ уз :мене, Фил:иnа, алн ја ~ яа то .вра;њм себи, 
јер сам већ исnравmао НиколаЈеВића, ~ер Ја Андре
ју не мрзим зато шrо :избацује .рЗЈМена (зато iНИСМО 
ни осетиш ст.релу i!OOjy de rл~ nycmro). Онај 
у .режисеревој соби - ФИЛШI, 1И Ја, у тел~ФОНСК'?Ј 
»кабИНIИ« - ФИЛШI. Тачно је да их АндреЈа савиЈа 
у неЈ<Я лук. (Као да iМЈУ се Hei<IO одупро ноrом У 
rрудя, iYJ<ВЗ-miO та за <рамена па их затеже вукући 
одаЈНАе ка себи 'Невидл>иву тетиву ВезаLНЈУ за краЈеве 
њеrових широiОИХ Кh>учњача.) 

А и хода Андреја као да шамара ОВЗЈКИМ кораком 
цео свет. И r леда IY Мо/'де безобразно о<ао да IIIX 
неnрекидно nрек0111асира овојом nрепотенцијом .У 
резерви, с којом iМiИ ни онда, на Црн!ОМ врху, 'НИЈе 
схватао снове. Сад c.rojiИ 1ИЗа стакла као мачор кад се, 
nред .скок, увлачи у себе нстежућiИ врат. »Чим ra 
уrледам« - .рекла М1И је је.мtом А:ила - »нешто ме 
тера да nовучем у мис.лима вер>N<калу щюз, њеrове 
юуi!ООВе и видим lКai\00 му rрудИ •И ле15а остаЈУ изван 
те 3aiМil{lllmeнe осовине.• (Је ли м.и рекла ro?) Пре
станем да, Филиn, тубим Ам.л у, алн мм рука !ОСТа 
око ње:!!IИХ рамена. Држати IIIX iКiiO Андреја, је ли то 
оно што се сви15а 0В1И1М нашим женама? Јер ипак: 
знам да се многима сви15ао. Увлачити тру~ кош 
у себе, као мачја шаnа нокте, 'IIO је оно што се ма-
0013НЈ0 тражи. •Знам м.нюrе којима се он . сви15а баш 
зато•, рекла је .,.авио је;\!На студент.к!ИЊЭ.. »'f<иiШЧI!Ю 
је!• Није рекла у ком ~у. али шmк. ТИIЈiИЧИо за 
шта? За предра'I'НИ укус наших жена? Зашто би то 
било ТЩ!'ИЧIЮ само за укус наших предратНi!!Х жена 
кад омо се моралн ·у;век да боримо? 

Ам.ла се смешила rледајући Филипа. Значи ли, 
упитам се изненада, ·да Бакс из сценарија (коrа IШ' 
сам 1>РСад ЗЗМИША>ао налик на Аlвдреју, неrо крутоr 
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и npaвor, скресаноr као трупац) !НИје nm иашеr ј.у
нака зато шrо не личи на Андреју? Што не би 011\да 
и Бакс држао рамена као Андреја? 

Мо.рам о томе да rоворим с Филшюм <»ШЈИрно! 
- о:rомис.лим. - Још данас! О wме 1И још нечему. 
Неизоставно. 

Бакс није монта:њар. Зато ли не савија рамена? 
Зато? Ко ·"У монтањар није? ПлаЈНiпщи су у не
~ таласима НЗtСе.tаавали долине. Вековима. 
И !КИЈе то само њих.ово, -сви смо ми Динарци и nо
лу-Дя.нарци. И!\!ају у оонечем и Андрејине курвице 
некад nраво, не само Филшюве. Ми још не можемо 
себи дозволити равнодушну траnавост снажних, ни 
Hec!jpeТIII'OCТ неуrрrоже:!!IИХ. Зашто би онда још било 
неорећних? Да је Бакс какав наш човек-јунак треба 
да буlде, он не би бњо несрећан. 
. Лила је трљала овој ~раз о ФилиiЮВ, необријан 
Јут.рос. Илн некоr давноr Јутроса. Затворених очију. 
Баш зато ~о н~ •уме да .мисли дате ·од оноr што 
неnосредно Јесте. (Они ииоу наставили себе. Иэме15у 
ЊИХОIВОТ КО!ПОраЈНа и caaroa ЭЈМбис је пун коnрива. 
Раопусни, дозволили су да И1М тај nонор nребије 
живот на "-Ве засебне просторије. Једна с бојннм 
поље.\!, ДЈУУТа - с каучем.) 
. Премл~и су да би биАн друrачији. Ам! nOIШ"O 
Је АЈИК, Бакс мора да буд!" и симпати'!ан у овојој, за 
усл~ве ава:ке мале нациЈе, немоrућо] неравнотеЖIИ. 
Он Је nретеча само у;коАШ<iО се није помирио с де
лом IНaoлeD~or; према rоме - трагичан је; и он то 
баш и СВОЈИМ држањем мюра да ауrерира. Рве се 
рвач !Шје. А :ипак побеЬује. Не он. Њеrов идеал. оД 
OJYY>I<Ja има самrо упорност, алн, субјективно, Бакс 
нема олакnпщу страсничке обуэетости, колеба се 
он, ·крвав испод коже СВЗЈКОr свог хтења несnособан 

да не nопусти пре ~~<раја, НедоаоА>Ио јак према себи, а 
ипак Неnресушн>и иэвор енерmје. Она ме је и при· 
!'YI<МL љему. Не сажаz.,ење. От.уд њеrова »трагика 
Ј~тва суnротности•, како је једном рекао 'У ша.ш 
ЈаЈНКо У11рИО!КЭ. алудирајући на несенТ!ИМентално же• 
НО.tЬуn:сrво наше ·Генерације, не на Бак.са, коrа ипак 
не "УЧе само свет 1ИЗВан '!'era (и ту је та сличност 
изме15у њеrа и оноr шrо Је Јанко окинуо о нама), 
неrо и свет у њему, њеrова љубав, скривена, неси
rурна, зави;д:љива, оуверена и не у оуапех, (уверена у 
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себе и ие), та њеrова ncelhи баснословиа љубав nре
ма Рими из филма. Па зашто ие би и ои био женама 
симпатячан? Зато шrо х.ода rрудачки, трупачки nрав, 
видљ<ИiВО трагИЧI!Ю? Треба као Андреја. Или иnак? 
Не - колебаю сам се OIIeт. Не. Аlидреја је оnреМЗIН да 
узмакне и у чаюу кз.о., нacpl>),nliи, о:каче. То код њета 
долази од оног биолошкоr сазиања о нашој иацио
наАI!Юј ммоброј!IЮС11И о којој је Јаrнтко давно 
rоворию, и свестм м не .можем.о да с.л.ом::имо 

.nро'l"!ИВIШКа у једном заококу и једним 'l'д"'Рцем. Али 
друтачије Бакс. Он !НИје у том иаследном с.ми.сАу 
лука:в. Бакс види ван себе IIр0'1'1ИВНИI<Э, не жртве. 
Њега се не тиче да ли ће он бити жртва своје 
жртве, ои у иепријател,у види rpeilii!ШIКa 1Н ште.то
чину и он l'a IНе убија, он га кажљава, не ЗЗЈrО ШТ'О 
се оущютатавио њему, Бакоу као Баiксу, :него Ба.ксу 
као orooиorw ндеје о срећи свих z. у ди. Па 11ШЭ.iК за
што да не? И Андреја је на овај наЧIИIН трагичан; 

- Што си се за.м.ис.мю? - упита '11ИЈОО не ЛИла, 
неrо ГЗЈГа одјеџ~~~Ю~М. Намештала се IlpiИ том MИJ?IIIO 
ФИМI!!ПУ зrоtдНИје :на :юолена, тако <М!ИрНО да ј ој ј е 
саСIВИМ свеједНЈО што је rледаiМ док о.<у нуди И"'1Ю'е 
пахуz.аЈСте уоне. - Јесам ли з:юреметила твоје ду
бокоумне режисероке ана-лила-АИЗе? 

-Пусти Ану, сад се држим само тебе, не више 
АиАе, . чак .не 1НiИ Аизе! 

Peкaiii!IIИ то, rух.вати је око лейа, пр!И!ВИ:Не је уз 
себе, стегне и лизне својом ;усаюм њен оамех. 

Крвавије жен.акице није имао (М!ИОАИО је СIНТУР· 
но IY том часу, у 1<10М се увек тако само и IМIИСАИ), 
витка, па тако сnретна, сва .уnотребlо!ИIВа, сsуд, увек 
оо мери, брзоизrа,рајућа, луда, мека, nоленаста и не
чујiНа: ни ШiЮрrl.уТИ, <Ш Ерици, само дубоки IУздаiСIИ· 

Андреја се помери на сто.\у јЩ~ му је изrледало 
(као и мени) да НиЕолајевић уnотребz.ава сад и у 
nрнва!ГНОМ разrовоРIУ iКЈРат.ке, !ПрlОСТе реченице, П<аО да 
је заЈ~ЮТа Бак<:. Можда исувише вндz.иво. ЧаЈК и за· 
А:н\А,реју, !КОји је nрtОЧИтао сцен81р!И0 и хтео данас да 
Филипу или мени незаmrоно од »дотације• сrави 
»неке примедбе и питаља«! Јавили су ми телефоном. 
Али већ оу 'М1И mroмa била у џепу. Исечена макази
цама за .нокте из Брема и друrих к.њша. 

-Гле! Тако Бакс rQВOpиl -и насмеши се 1ЬЈ!lТ 
још. - А сутра? - упита изненада. - КаД ,4Рбијеш 
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улогу nО.ДЛаца - ТОВО!рићеiШ као ащ.~,ЛаЦ, је ли? КаЈо 
оодлац који ћ= и бити, .уi<Олико ниси (нисам још 
nрочитао пюју следеliу 1КЊИrУ онимања). 

Али ro :да ra је и ои тако npoчurao био је још 
једаiН У\дар у nл.ексус мојој ранијој, доскоршшьој, 
юонцеnцнји лика. Одлучим: мењаћу. Нећу да Бакс 
буде таЈКо nол<у><ретенски nримитиван, макар ~
ЦI!)ја lJO:&.yEAa nомоћ. А ако Филип и Драmћ неће, 
наћи ћу другаr, сн.њма.ћемо у=реннје и nутем по-
правz.аrи сценарио. • 

Ни!Колајевић се НЗIПј)ави да Н1Иlllта није чуо. Само 
проrута iПА>увачку. Као и ја. Али ја се иа nрсrима 
нзвучем ·из кабиие и, још увек на щжтwа, про);ем 
ХIОД!Н1ИЦ!I<Ма и изИћем на у лиrw и е осећа jyliи IВ\ИIUТ!l. 

IV 
Ништа ове до по :rюдне. 
Ооба у !Коју ме Филип уведе била је разбијена 

на сио.<ултану сцену: iiOpaj nрозора - део ваrон. рес
торана без чеТIВртоr зида; iК0р31К даz.е - клуца nод 
01НИ>М чуБен!И1М тООIЧИДероким nлата.юм, nрiИМИТИВIНО, 

али СIНайКНIО ~уrерираним на зиду; пакрај клупе, ка· 
фанаюи ;rюднЈ'УМ с циrЗЈНСКШ< Ш<С'ГрV\Ментима - ЦI!)М· 
бало, даире, ii<IOШ"paбac, две sиоАИНе (једна без жица) 
и хармоника; испод поднјума - Еафанскн сто, с 
Иамf!Рно иеЧ!ИСТИМ сrолњакам на црвено-беле КОЦКИ· 
~е; ry левом уrлу - rп;и,са!;и ото 'У еi<.С11РЗ1Ваrа1Нtяом а 
Јеф11101ЮМ С!Коро деiМIОIКраrrоком стилу Аомуса; над 
њим:, на эиду приюуца><а увеличана фа<rоорафија nош
та:нюке 'МЗiр!Ке оа ~ АШ<.С~М б.ившеr краz.а, 
оrромпшм ДФЈ печатом, преко њеrа и косим оветло
црвен;им ОАовима: Ж.ивела РеnубА!ИIКа (сиrурио Јан
кова идеја). Иапод те марке - уска, виоока I!ЮА.ИЦа 
за iКЊ1!.rе на IН!ОТа.ма од металних цеви и стојећа лам
па што је, с већ rrюмеа<утИМ леnршави.м nисаh:и.м сто
Аом, чврстим: а без теЖИIНе, сТ!Варала нем.и;ран и 
смео скл~. 

- Мисмю сам - нека девојчица! - рече оду
шевz.ено уnркос тромости и седе за !КафаЈЮКИ сто. 

Од осветничке звоњаве на вратима до овоr сад 
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:као да се ~<Юјешта доrо~о. а lltИIIlТa није. Ништа 
нарочито. Јесам ли :из~био храброст? Воыу да вра
ћам IНемп<ЛО за недраrо. 

Али ме 01Н nрекиде, обја:о!!'ИВШИ ми жус'Dј>О -да 
није"~~Ној није баш ЗЭЈКаЗЗIО, само веiЈ'Ује да ~же да 
наи15е шrи да телефо!Нира нека од 01ННХ с КОЈИМа се 
није баш чврсто доrоворио, оно што се зове доrово
рити, а.ли иnак - продужи - било би чуiЏI.о да ни
једн!Ој nомељЗiрИ не mџ.не на nаLМет да му звони. 
Ветар је наnољу. Бљузrаmща. Овде ТОПЛIО, суво, за
вет_рtiШ<Э., а ја - на рак:IЮлаrању. 

Знао сам да је Ја.нко jeiЏI.oM, језИЧ!КМ шюnирисан, 
назвао Филmюв стан - млином, а цуре што МI<Z оm
враћају - оомељарама. 

- Звр ти није ТЈ'{ жена? - осврнем се. 
- Оmутовала је прексиноћ мајц.и на Jyr. Једаа 

сам је ;убедио. . , 
-Нису ли ти ништа rреклrи АндреЈа и Драrић. 
Поrледа ме невино. 
- Што? Нека интрша? - и махну рук~. -

Ан\.l;реја је у суntТIИНИ конзервативац. Шта каже: 
-Ништа!- :извЊН!ИМ се.- Ништа. ГлаБIНО Је да 

си слободаlн. 
- Кошта то све што заrрмим. Орећа шrо тез

rнем ОIВАе-анде [110Нешrо, и шrо је о:rлашљива. Дрвюљ
н;о је да је nогледам забринуто, па да nремре и упи
та: »Јесам ли омршала? Не :изrледам ли добро?• 

- Је ли те икад уловила? - 1\'I)ИТам немарно и 
се~ЏЈ.ем. 

Он се НЗЈМршти, а IНiИје хтео. Онда полако само, 
не:како беапр:изивно, обриса нос. , 

- ООIЮВНО је не признати ии најоЧiИХлеiЏЈ.ИЈе. 
- И БеЈ?ује ти? . 
- ВеруЈе. Шта јој ја,.~~НИЦИ друrо остаЈе! 
- Воли те - узда:хием. 
- У -интересу јој је да верује и не;убећена. 
Тр!ОМ, а лежеран, без прелаза упита: 
- Хоћеш ли кафу или неко mdie? 
-Хвала. Пиће! 
- И тако! - уздахну nозвавши: ме ме~ФМ крет-

њом за мали бар с дае високе столице. - Брак! Ста
рослювенска реч. Значи- лом, прелом, прекид. Јед
ном речи, исто што и растава брака. 

- Нисам ожењен! АМ!1. ја не бих -никада варао. 
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- Као. да се т.убавiНИЦе не мооу да варају! В ути! 
- То Је друго. 
- Стаћеш и ти 1На лудИ камен. 
- Ја не варам! Ја не бих варао! -исправим се и 

ВИI<~Нем: - Зато се нећiу DЖеЊ!П!и никад. Не МЈ.)Же 
се волети за цео живот. То је оно. Оно најrо.ре, зар 
не? 

Налио ми је ћутке чашнцу, .nроменио nлочу и 
почео да :х.ва.ли: :кле::ковачу. Подсећала ra је - рече 
- на ову бmооу. • 
-Коју?-~. 
- На Црном rврху. Био један сл.учајчић тамо. 

Јеси А1И забораrвно? 
- Њшад нећу! -у~. 

. - БИТЈ?i друкчија од осталих. Ф;ранталиа, Прва 
коЈа се НИЈе овела на nовлачење. 

- Маневри 'НИсу !IЮВлачења. 
Он махну руком као HeJ<iO кога мrрэ:и да каже 

О1Ю в.ише што зна од саrоворника. 

~~танем, прећем длаiЮМ преко оч:ију, брзо из-

- Одлучио сам. Хоћу да из ООНIОва променим 
СЦеИЗiрИО. 

· - Г ле! - зачуди се и, ;nюnус:гМШИ!ји од мене 
иначе, рече сад врло одлучно: - Не може. 

- Мора. Дошао ~ до ~учка да је мој уред
иик био у праву кад Је одбиЈао да ми шrампа реrюр
таже о Баксу. 

- Рекао си ми да си сам то ЧИН!ИО. . 

- То је О!IС'ТО. 
- Збиља? Два бића у једном? Пошнэею си <Ј~Н;Да. 
- Можда. Да и ти !Не мислиш да је шиэа болест 

:века? 
- Почињем да верујем да је твоја. Јеси ли био 

IroД Мутавџића? 
'-- Не! - учиним и прелетнм очима по соби. 
- А овај СТаiИ? - и эабiрзам: - Мењаш локал и 

декор, а остајеш у :истој . соби. Зашто и нормалан 
чоrвек !Не би исто мељао бiИћа I!Ip<>Мa потреби? Јаоно? 

- Како да не?- одr~ми одраслог I<Djи се I!IрИ-
виию сложно с де11ИЊарИЈОМ, - Човек се сеља.ка из 
куnеа у куnе? Зашто? 

-Из нужде! - одrовоrрим задрхтавwи лако. -
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Сва бића шrо иак:, једИ>НСmене, творе нису истовреме
но ностала. Али борба је мећу њима као У џунглн. 

- Вид,и ооо! 
Фил.ш:r Ч<'е с бара једну венецијанску керамику 

на к.ојој је ;nис.а.ло: •Ко ЖШ1И СЭ1М н.њкад сене туче«. 
- Моја девиза! - рече. - Ја сам, брате, сав од 

једНIОГ комада. Сла.жем се са собом изнутра и сnо
ља као СВВ11<.И rранитИIИ МЈОIНОАiИТ. 

- Преmооrавка. Tpeбaul.o би то доказати. 
- Пре-mостаака? Монолитност? 
- Рад,иа nретпоставка. Али БВ!!«: је ТЭЈКЗIВ. 
- Значи и БаЈКе ... ? 
- И он. Али баш зато није мали човеЈ(, како 

Дршић ·каже. него човек, то jecr борац. 
- Зат.о, дакле, хоћеш да га .мењаш из основ~? 

Човек? Борац? Човек-борац? Не налазиш ли ~ Је 
рат досадiЮ? Свапш рат\ свака зрсrа рата? И таЈ са 
самим ообом? И м је Драrићева концеnција еrзистен
цијалнија, битнија. )]остоји човек и њеrова ~а несре
ћа iПраТИ од колевке до гроба. Није ли ~ дост\'-? 

- И •данас, ·КЭЮ и у рату, еrзистендиЈВМIО Је оно 
опшrе, 01110 друшrвено. 

- Предоминација ооцијалног над личним? -
rюдомеоону се. - Значи, Бакс је нека врста lliОСЛедњег 
Мохи;канца нечег. Чега? 

-Нема везе. . . 
- Нема. Јер Је ан зwюта мали човеЈ(, ro Јест 

обичаи човек, или, кратко, човек чије су муке и 
бриrе: хлеб, деыm стан, жена, деца, чекање •У реду, 
urreдњa за летоваље iИЛИ за било шта, '!<ЈУП!ОВИНа на
мештаја, биоскопскм п;роrра:м. Живети! Жшети. не 
сваћа}ући се са собом. И зато Д03В10Л1И м m: ЈОШ 
непrrо кажем: ЗЭЈКОIШ драматургије су неумоы<ВИ. 

Ал1И ја сrрашно ~ Оф,!!ра:ги.м, као да сам само 

то и чекао: 
- Они на које МИСАiИШ важилн ау ,APCI<opa. Не 

ВИIJlie. • 
Филип оnет махну руком м ме nре!КИНе, Ја иа

сr".,_, не чудећи се где је могао м стекие ту нову 
навИ\Юу којом сталнр изражЗIВа nрезираље, њему та
tоо тућег, мог :м1ШII11>ења: 

- Ја ћу се корисrнm nриродном дра:матурги
јом борби iИЗМећу лнчиосm које чине Баа<еа. Мислим 
на драматургију унутрашљег Ж!ИВОТа: тока мисли и 
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тока осећања. Суюоб је то данас за.mм.ъивији од 
свих. На једном тасу ст~>ра бића, на друrом нова. 
Проблем је - укл.оњиm: СТЗiра. 
. - На једном та_су? На другом rnoy? - понављао 
Је Фимш~ •nрихватаЈући •АЈИсюуоију и о овом, као да 
му и НИЈе било стало да ме увери у испра.виост 
Драrићевих схватања; само у право м постоје. Сину 
кад СМЈУ се учИ!ИИ да ме :ухваrио у л.оrичкој rрешци: 

- Ако елИМ:ИН~ИШеш ».стара«, бића, твоја ће се 
вага ПОЈ><:Метити. pacr:epel:i.eии ће тас полетеm и еур
вати онаЈ друm с ТЮJ.illiМ новим l»Удима у nонор. Као 
што видиш, crnap ш_<Је ТI>КО проста... . 
~ ме, ликуЈући ие Пl!>есиу по р!>Меиу, алн 

каю м Је то y<rniOIO и, задовољан собом, дотури 1МИ 
тро1МiИiМ пО<Кретом шољицу кафе. ДИ:сао сам као после 
трч~>Ња, с напором, rрцаво. Али бarrr ·ми то муч;rо 
дисање без разлога 111П31К повра11и срчан:ост. 

- Нисам можм био јасан. Говорио сам о бићи' 
ма м бих био разуМl»>ИВ. На вази се И'ОiрМВЛНО не 
налазе бића ио:rо разлози за одлуке. Што више стариХ 
лиЧЈЮС;и, то Јест личиих предрасуда, то ау одлуке 

~рваотЈе тешке, а раrвњотежа неостварљивија. Посто
ЈИ, дабоме, ~ ~ кој:им се свако биће брани од уirли
тања у СВОЈе таЈне. Зато и мислим да би с новим, 
препр!>Вљеиим сценаrр<ијем дошАiИ до неког калауза 
против сгида и б":"У ли насред добро чуiВаних уиу
трашњих nросториЈа старог човека. Разумеш ли шта 
хоћу да кажем? 

-: Јасню да ие р_азумем! Сем да преnrоставl»ЭШ 
посrоЈање читавог Једног збора у св~>Ком човеку. 
Миmиг? 

- Bшrre паrрла:меит. 
- С пу:н;о cyn;pomиx странака? И обi>ВеЗИi!liМ од-

лукама? 
- С nуво оупротних жеља. И ие мора увек м 

су аупротие. 

-Ја сам о:куmnТIИ'На же...ъа? Нисам знао. Имам 
ли пословник? 

- Јаи!<о га је даВ!Ю прозвао љубавном подлошћу. 
Њу су заЈедно Наm<СI>ЛИ СТiИД и бестид. У самоод
брани. 

- Ма немој, Стид баш? И бесrид? 
- Разголi!ћење штети. Коме? Оио.\f ко има раз-

лога да нешто ·крије. 
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- Шта, на iПiрИ!Мер? 
не знам Изанћ&\IОСТ соnствену. См.р<r. Т ру леж, - · · све-м• Ј стиде се стара бића, !НаЈСТала у раниЈем • '· 

Н~ су бестидна јер су ис:торијск.и !ieKOМIIIЛeiКCIИPШ!a 
и =wна у своју Неоm<ОДНОСТ, :КОја •Не МОР'! да Је 

а би се већн.ни ~оудн учинила '\1РИЈатн.ом, 
1oym<a д · С · нагон само-
nрихват!оiИВ<)М, нужном. 11ИА Је, дакl'>;е, 
оwжаља личносrн из старих иаrорИЈСКО.ГООАIОШI<НХ 
формација nротив навих. Оне су бесmдне. 

- Им~ vгисак - рече nолако Филиn не окида· 
јући nобледеАН, јетк.и ооглед с мене- имам утисак 
да ен nрогољен. 

_ ПогреlШЮ. Ја nроrоњим! - шкргутнем. 
-Кога?- трже се. .. 
- Старе л:ич.ности. Све које nод ма К:ОЈИМ IИЗ· 

говором дозв01оавају себи да:нас nретварање жявота 
_ у крос • КО'Н'11РИ ужи.вања и ма.раrон зад'!""'!оСТВС: 
na II!dYjy у лице себи са.мима и свима .КОЈИ Cll • 
борили. И сметају, јОIШ више н.о ж.и,вима,.О<НЈИМЗ КОЈИ 

пали да би ови nрежнвеАН могли срећно да живе. 
~ значи - несебич!Ю, не nрестајући да се боре. 

- Је АЈИ то твој сутраnnья ·уво,lј}ШК? ИАЈИ ЦИlоЗШ 
само на одрећеноr неког? - упита сабЛЗIСi!Ю .миран. 
Не одrаворим му. 

_ Тако! - учини равнодуrшю и, заnалив нову 
цигарету, рече неочекивано: - Yl!IЛ>1illИO се друг шта· 
ф ет е. 

И ооче да се смеје неiЮ<МИчан, чак забринут nо-

мало..:_ Ја? _ IИЭненадим се, али махнем руком ка? 
и rон што би на моме месту. - Немам разл<?га. Ни• 
сам :играо ваше шре .. Сем тога, овде rледауу кроз 

прсте. ААи ако се 1НИСИ уnлашио, зашто онда павла· 
чиш сценарио? 

- Из два разлога. Први: - испус'l'И"! · дим -
немаш афин.нтета nрема ~су. ~Ј.;руги - веhа аутен· 
тичност нове драматурmзе. 

Филиn диже главу и рече са rорЧННОiМ: ? 
-Шта? Ја да немам афинитета nрема Бакоу. 

Зар нисам ... Зар нисам ја све, све ... 
Гледао ме је нездравим nогледом, гrушећи се сав 

nод навалом неке крви. 
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Остајао сам, ynpl<:OIC томе, врло миран. Одлука је 
донета. Изгласана .. Свршено. И у оословнику nарла· 
мента же~оа ПОС'rоЈИ тачка - демократс:ки централи
зам. 

Он као да је то коначно СХ!ВЭ.ТИО. 
- Нећеш ва~ода озбИ!оно? - неста му- нако

стрешеном.- даха. Дигао је руку као j<yrpoc Драrнћ 
на Њ!:к.олаЈевнћа н пошао nолак:о ка мени. 

- Не rлумн! -" креанем М!1f у лнце. - Не глуми 
узбућења. Теби је све свеједно. Мени и Б8Јксу Н!Ије. 

- Зато мора да оживи! - рече ;гневно цр<Јј<!.У· 
жујући, :накострешен, да ми се nриближава. - Не 
оме да ПОIШ!е. 

Али <уТОiМ зазвони и он, неочекивано nрехитар за 
своју :накострешену rромаднос:т, створи се у скоку 
крај 1<10:нтрабаса, тако да не стигох да му кажем да 
ra се све то давно не тиче и да ме не ;м;учи овојим 
намет~оивим .приоуrством. Хаћу да га се ос:лободя.м. 

ВАН ТРАЈАЉА И АОГАБАЈА 

Истовремено, стеноrрафски као . и уредннкову 
канцеларију, nогледам Ф.илиnову сrобу кад је оошао 
ка телефону. И у тој разбијеној соби оnазим одне
куд наишлу (не сећам се да је дооад ту била) тврдо 
ос:вет~оену САЈИКу, као у некој nреурећеној '11РИВаТ· 
никовој млекари са I<ЈУХ!ИЊСКИМ столом прекрнвеним 
цРвеном бојом. Доцкан. Све што сам д'ОСаА усnешно 
избегавао постаје нагло једИни ~ВИДИК: сам седим 
наnред; за леDима осећам •десет редова nразних ча
мових клупа без нас:лона, али с очима одсутних. Пре 
мене су сас:лушани ЈанЈКо,.Филип, Андреја, доктор и 
Драrић, и све што сам стигао да дознам од њих.дrо 
часа када сам изашао nред кам.ианјrу било је докто
ровrо у п.ролазу шаЈПНуто: »Пореци!« Нисам разумео 
шта з::о треба nopeћ.J:f. »Анонимно nисмо. Откуцани. смо 
по афежи.« То ми Је шапнуо на вратима, где смо се 
мимоншлн. Значи !IШШТа да не nризнам? Све зелен· 
:кастији је сумрак. 

-Добро! Порнцаћу! 

Алlи, ~nризнајем, нисам IМOrao да зашюл.им нн 
стоти део свега шrо је rра;нуло, ни да ће nроседа дру· 
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rарица Греrа, nредсеАНИЦ~ ис.ледне :юом.иоије ~оју, је 
за •оае фо,рмирао биро МОЈе уАИЧНе орrаиизiЩИЈе (Јер 
смо •У њој Дра!1Ић, доктор и ја), развити тоЛИКD 
енергије и .неn:оверења nрем:а мени, у жеЛ<И да.~
чисти ствари и разобличи .нас, иазовиуметнике, ~Је 
је она, како је саЈМа рекла (!М:ИСАИО сам п~аваЈ'!fћм 
да је разумем), морала да мрзи свом С.ВОЈО!М оаешћу 
јер ова зем.-ъа нису Три щешира, ни Муф, ии Полет, 
него, морамю здрава &аст, устреМЈьен:а прот.ив ових 
који шире разврат ·У АИЧИО!М животу и, де.моралисаии 
OIIПllТИM тешкоћа.ма изградње и спомшм 1!Iр!И1'Ш'Ц!f· 
ма слабићки и себичњач:юи губе nepcneкnmy, .ОдаЈУ 
се 'ам«>холу и безидејиам блуду, а овамо траже дата
ције и. nомоћ и хоће награде и луi<QУЗдрања по ду
бр<)вачким х.отелmtа ваи категорије. "rрулеж и nр..ъав
шmиа! - говорила је стиоиvта грла, :ист.ињоки гнев
на, з;юкрено ЈУПЛашена и уврећена шт.о ~ази. на 
такве nојаве, и то мећу људима код КОЈИХ се ТаЈКО 
што, лоrиЧIНО, не би омело очек.ивати. 

Њена је I!)р!Веиа блvзнца била авеже ксnеглана, 
а дугмета, .почињући иооод круте кра1!1Не, светлуцала 
су, беда, по три у реду (било је nет таквих редова) 
и nодсећала иа стрелце у маршу, на шлемове, иако 
су дозивала и мисао да иооод ситне .=тvњавости 
тих дуrмета и вештачке авиле. за КОЈУ .су ушивена 
треn:ере обичне материноке ГРVди пуне разумеваља и 
Оi!tраштања. У nрво ме је време то Осећање опседало 
и ЧИIЊИЛО ми се да схватам ту њену упаиичену срди
тост; тумачио сам је уnрошћено њењим nрива:но 
некомnеизираним мучењима nоднетим на СпецИЈал· 
ној и Бањици; оrорчењем што је обузима Кlllд, загледа
на у <>ГВОрен досије положен на кухи.љски сто l!IРекр:и
вен црвеном чојом, долази до закључка да битка, У 
оном свом основном смислу ..ъудоког братства, до
броте оплемењеиих осећања и савладане ~ 
тек сад заnраво nочиље, да ће дуго, дуго траЈаТИ И 
да јој она неће дочекати краја; па уnлашена од ТЕ; 
своје помисли, коју би назвала каl!IИТVАаНТСКОIМ да 
ју је чула rласню изречену од неког дРVfОГ, увреt;ена 
што је сад .не чује од мене од кога јој је ЛОТИЧ!Ю ~а 
је чује, још неорећнија због иезахвалне улоге КОЈУ 
мора да аршн, уверава себе да осећа само ХЛЗА""• 
строг гнев nрема таквим замаскираоmм неnриЈате-
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ЉИЈМа ОВе стварнОСТИ И ЊенЈИХ идеала; мамуза СВОје 
оседеле с:-аfШне! noюyLIJ'Ш!a, насрћући на мене с жес
тином КОЈОЈ ми Је све теже одолевати, м извуче приз

наље да саЈМ се одао разврату за1Ю што сам изгубио 
верv у нашу i!«JJ!iiчнy nобеду. · 

Трудећи се м је разумем, ја сам ипак одолевао, 
иаЈЮ сам, долазећrи на. ~е седељке«, у очима 
АРУfарrице С~ самим тим створио је~ субвер
зивиу оргаЈНИЗ~Ју, којrу је она у својој маш:m: по
чела м nовезуЈе с недэ./11ШМ Милетиним хаl!IШењем 
(од npe неки ('.ан је iitребачен у "'Удни1!У) (ИЈМаtм све
"'ока да С31М Ја прв.и товорио м ће тамо завршити 
ЈОШ iitpernpOIШЛe rодине, док сам с њима ноаинарио) 
и уверИАа .себе да је та наша тобожња »пунална• 
ортанизiЩИЈа Одi!ЈЖЗ'ВЗ.Аа аезе на оае чеrири стране· 

ширећи оо ИiНDСтрЗIНIИМ · дирекТИ!IIама сеаооуа.АiНИ ли
берализам и деiiОIЛИТИЗаЦИЈУ као nрву фазу борбе 
nроrгив овог. стања. 

Разуме се, порекнем и IПIОКушам на изглед мирнО 
да иалож.им о чему се радило секретарици ремкције. 

Али Грета Оуботић ~ену се,. :июкрено ИiН,4;ИГНИ· 
рана, лево и деано дРVТОј двоЈИЦИ члансmа кОIМИОије, 
л,у дима МIIOI'o ман.е увереиш< м је то !!)азобличење 
мене и осталих већ усnело. Један је од њих, сличан 
Симићу, за време љеног rooopa, приметио сам, цртао 
чика Г лишу: цртацртацрТIЩа-готовајеглавица и сад је 
поче10 да l!IИШе l!lИШе!МЈПIИШемпiет<аестдаiНа!!ШШЈ.Iемпеr

на.:сг; а друm је, бив.uш ;ра;А,НИК, одОКiОра· досе..ъен у 
liiOJY '1' лицv ~ повезан 0\д пре три недеље, М1ИСЛК0 си
гурно о СВОЈИ'М, мени непознатим стварима и није, 
очигледно, слушао И1И :њена IЈI))ИВИN{О иmак равно

А~ и i!tрiИаИдно деперсонализована питаља, ни 
МОЈе rкра'l1Ке одговоре. 

Али nрекмдала ·ме новим •питаљима: 
- Да ли су у вашу •Пува-.~~>уа• и »ТI!IМ,там« ор· 

пmиз!ЩИј<у nрНIМаЈНИ нови чланови само на базИ l!lPOo 
граЈМа. 1ИЛИ и на темељу одрећеие сексуалне а!!ЩИје ... 
МИСЛ!ИМ праксе? . 

- ТI!IМ-там? То је црначкн ннструме!П.· А пуна
л уа- аид'И код Енгелса шта знаЧи. А онда, оонав
"'ЗIА!• н7 припадам ниједној ортаииз!ЩИјн iИ!3узев 
ОВОЈ ЧИЈИ сам члан ноореки;д;но од 1939. 

Леви се· члан КlЈIМЈИСИје суздрж..ъиво на.омеwи na 
оnрезно, и ·као ~ен, рече: 
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- Там-тl!iМ - он има право, то је _нешrо као 
бубаrњ. А и uхиалуа - тачно каже, ·ТО је нешrо у 
вези са :ма'11рИ]архатам. 

Там-там Л\'[!'ЗМ> !МИ је и даz.е у глаs~- »Т~ си 
ми друшкане, сасвим там-там!« »Шта му -зе то.« У 
глМш ти тупал<уnа. ЦрестаЈНИ да цевчиш!« Ко.лш<о 
има од .тоrа? 

Трећа година. На прву Нову го-дину у ослобо-
ће.ном Београду. . . . · 

I1oroyшaj да објасним не успе. Али ;кад зе поч~а 
да ди-ктира у за11ИСНИК да Вук В~сић не признаЈе 
=ремо да је ТЭ!М-ТЭМ орга.шзацн]а имала политич
ки u:JiPOil'PSМ и да се труди да је сведе на аnQЛШ'ИЧНО 
дpynrmo nодлегаа туЬој нЭ!Ма идеји о деполитиза
цији p~'I1ЊII:Кa, чиме no-r:вpJ;yJe таЧ!ЮСТ оnтужбе 
да је деморалисаи и rуnлашен, ја ~ПЛа~Нем, хтеднем да 
се савладам, али ис.клизнем себи из руку и праснем 
цреглаоно објашњ~ва;ју!;м да се не ради ни о .ооли
тичкој оргЗЯИЗЭ.ЦИ]И ни о 31!10ЛИТИЧНОМ ~ него 
0 љу.џша који су се nовремено саотазалн и доче
кива.ли ЈЮВе rо.А~ИНе и недеље у друштву и тад, при
mmи, л'I{IПетали којешта~ и да се у Београду каже 
кад је некО> np!i1!JiИT РЈЗ Је та.мта.м, 'као што се У За
гребу каЖе да је НЈ2Жвеzлаи. 

-Да ли је Милета Протић био председник ИМ:~ 
секретар ваше организације? . 

- ПОIНЗВљаЈМ да обичан израз за припитост није 
организација. . . 

- Одrоварајте на mпање. 
- Нећу! - рекнем бесно не схватајућiи 1811Ше ни-

је,А~Но извињење које би ми икад ова жена, благ.аr 
•1наче лица над црвеном блузицом од вешrа~е свиле 
с безброј дутмета у траредима «<peRR nрси]'!(, 1\ЮГ.ЛЗ 
да iИЗНесе, убећена и сама једиоr да>На да ме Је даиах: 
неоnравдано врећала. Али ње.на глатка ;кожа на 
смеn<ШаЛИЈМ образима промени бој:у кад I[IПИТа: 

- Да ли је Мялета Протић, ваш друr и при
јатељ сад осуће.н као издајl!!!ИК, У"'ео у правилник 
орrан~је мли, моЛИЈМ, дружине »Там~там« и !I'ачку: 
»Најбоље су жене од 0С31М година, од десет ОЈ већ 
бш<утЗIНIКе.« 

- Којешта! - :викнем. - Kojeшral 
- УЈ:ЮЗОравам вас на пристој;но владање!- рече 

деони од ње. 
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- Ја протес:тујем - викнем - и формално ула
жем жалбу, олбијајући до даљег да одговарам на 
IIИТаЈЊа која неће да rуваже н:и !Моју добру вољу ни 
ис.юре.нос::r. Нема, дру:rови, никаквих Ј_>азлоrа да nод
леже:м вашим сумњичењима недОСТОЈНИIМ свих нас. 

- Има! - рече леви. - Постоје четири ReiiiOТIIИ· 
сана iПИсма. 

- HeлoТIIil«:aiИa? Зиачи- ro је довомю да човек 
ни крив !НИ дужаи настрада? 

Није било -nогрешно. заиграти на ту <Карту. Од
мах се то видело оо немиру који је обузео левоr 
члана комиаије, два дана необријаноr лица, као осу
тоr МеталЈНIО(М · nиљевино:м. Он поче· да ш:шуће нешто 
иза ГретiН!НИХ лећа дешњаку са с:розаном &рааатом, 
и онда, nошто су се нас:мешили лако један другом 
не _престајући да се Гледају у очи, обратили се Г.ретн, 
IКОЈа мrи, после 'дВа .минута са:шапrавања, са'ОtПUТИ да 

је !КОIМИООја одлучила да за даиас IIJPeкil!нe сасЩшање, 
с тим - З?ече - што ће М1И сутра телефонирати у 
канцелариЈу Ю11д nонОВ!Ю да доћем. 

- Ја не Р"-"'ИМ од седам до два само! Ја сам 
ста:л.но на терену. 

- GвеједЈНо! - не уэнемири се ана. - Телефо
ннраћемо ти у пре,о;узеће -и тачно одредити даН и 
ЧЭЈС кад ћемо nрюдужити сас:лушање. · 

ПОВРАТАК У РАНИЈУ ИСТОВРЕМЕНОСТ 

- Ало! - .ц>хта.о је. - Ко је? - на:мрШrи се. -
А, ти си! Здраво, сестро! - био је· већ бАажи. -
Шта?-: ооклоnи слушалицу, окрену МЈИ се, IНI!IМИrHy, 
каю да Је заборавио ове малочашње и рече: •Канач
но! ·Ето nомељаре«. Да! (диже •длан са црне шкољке) 
сам сам. Шта кажеш? Да доћеш? Јасно, и то сместа, 
7I'Pe~y ја д<1тл~ неку вечерицу. Имам у фрижн 
Једиог ЈЗIСТОГа, ШIЈе велик.и, али биће таман за нас 
двоје. Зашrо троје? - нЗIМИ!'Ну ми ооет Драrић. ~ 
РI\ЗуiМем. Ма не, зашто бих се љутио, нека доће, је 
л.и зrодiНа? Мој 11ИII? Тим боље, rнаnрави!ђт jtWIIН ри
зотић ПЛ~С- и с:алатицу. Дакле, за сат и no? Шта? 
За два? 3ашто два? Добро. Таман ће ютле све бити 
ГО'ООВО, Ма не kуnњм се кад ти !Кажем. У Т!'О!iе -
утроје. Нэщр.отИЋ, захвалан сам ти унапред за !nрИ· 
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нову. Јок, данас сам нешто ван форме за {)Ве што 
није. интеi<mэо •. : овај .•• борба ми;ш:"ења с нокау
rом или без. СвеЈеднО. Доћи. 

УЧИ!ШiАо :ми: се да је мноrо раније опустио прст 
на rюлуrу и rоворио преки~Нутој вези - онаi!<О, мене 
lil' блефне. ИАМ, МDО!<.да, да би <mравдаю пребр.эу п:р<>-
мену_рааположења. . 

Кад :нпэ.<к обеси слуш:алвцу, протрља руке као 
весело, nриће ми, ntьеоиу ме по рамену 1И ре.че сав 
љесказ од !Неке неодговорне !Набус:нте веселости: . 

- Што ћемо да !НХ :нзненаднмо! - разбрбља се. 
- Мисли да може мене да превесла. Платиће и Вера 
и та љена пријате~оИЦа. Обезобраэују се мале. Мисле 
- дај муфте да вечерамо с_ лаваиОIМ, 1ПЭ. ћемо nосле, 
неизгужваЈНе и сите, на nарТ!Нју уздн.са:ња с неким 
врШЊЭIКом колегом. Ти ћеш рећи да С1Н дошао пет 
:минута цре њнх. хо_ .ди да iМИ помогнеш. 

Ј е ли се то вратио у IIIOКY АРУ"У а !Н=ювреiМ!Ну 
c:aдaiiiЊOCT? 

Повуче ме за собом у купати.ло, где је држао 
решо. . . 

- У стваsри, за сам као и Ба.кс - жр<r~~а режизе 
случаја. .Не заказујем iltИједн.ој. Са!Ме до/>Х. Или 
после !Неколико пута даведу нову. Набаце ми Је. 

-Зар си м.орао талико да се про;мен.нш? Зашто? 
- Питај себе! - одврати, ра.внодушан на МОЈ 

вапај. · 
Погледам: га. Ипак, Фимш је то\ - ЛОМ'ИСЛИМ, 

хте.о:нем да ПОМИСАММ, а.л.и да !Не бих више м.иалио на 
то, рек.нем Драгићу: 

-Седам:! Је АМ то !МОгуће? - прОiМрмљам. -
Морам· одмах да. одем. Здраво. 

- Сад? Па долазе две цуре. Вера је много згодиа. 
- Хвала. Имам nосла. 
Поћем. Знао сам да стоји и да 11re .гледа не до

лазећи себи. Кад агиmем до врата, застанем неод
лучно (опет као да •је то нек.о друrи учmшо а не ја), 
окренем се брзо: 

- Да, ФILU!Пe. Заљшло да заб01равим. Врати мн 
сценарио. 

ГлеДали смо се некю време. Уiкочен он. У.ючен ја. 
- Не дЗЈМ! - рече IЮЛЗIОО. И тек онда настави 

махинално да меша п:нринач у ше,рпицн од алумм

ни:јума. 
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--''.Мораш! Ја сам га наnrисао. Имам црава да 
радим с њим шта хоћу. 

- Немаш В!Шlе! - мешао је с ужшrањем .пири
нач, орећан ш~о му ј_е тошо; што се знаји, што нешто 
ради: - у објеКТе зе уложено већ дОСта пара. При
премне радље такоће су М!НОго стајале. И на крају 
- Т1Н он tют.rшсао Щ>ОШАМ пут уrав01р, ;прм.мио акон-
тацнју. . 

- Вратићу је. 
- &је дОВОЈЬно. YroвOIJ> се не крши својевоЈЬНо 

без nенала. А~ 1НХ не плаТ!НШ, сценарио је влаС(НН
штво ЈУ""офилма. Тако ствари С'Юје, atoo те интересује. 
И IН300ЈН<Н, немам. ништа nрюmив детињаsрија, сам их 
правим, али 1Кад Је реч о nослу, буди-мо озбИЈЬНИ. 
. Упркос свему, сад ми се чинило да не слушам 
)ед!Ног размекш!IIНОГ, деморалисаног касача за репом 
>Iеке либермне трпеЈоИвости,- !Него старог, драгог не
кадашњег комесара. Али зауздам: та отпочела осећа
ња и дочекам се на ногама: м.исам: му опростио ма
ючашњу солидарuост с теО!рiНјом о Бакоу - ;малам 
човеюу. 

- ПовућiИ :не могу. Добро, ам. ко ми М"ОЖе да 
одузме право ~а га ПО!Ј!РЗВИiМ? Иэменићiу га. 

- Касно Је за мељаље. Снимања су оrnочела. 
Уостал.ом, нико ти не браи!Н да иаnишеш друrи сце
НаЈ?Ио, онако 'Ж;ЗiК.О сад iМНСЛИШ да треба !1!И1Са.ТН. Овај 
НИЈе више ТВОЈ. _ 

Жм;ирием IПЭ.КОСIНО: · · 

- И теби треба да је стало да филм буде што 
бо,ьи. Као и ЖИIIЮТ, не? Зар •н.иомо зато rnнули? 

Он на то побледн, хтеде да нас:рне, али обОiрИ 
само очи. ~ рече наrињућiИ се над пару: . 

1 - Мени Је стало. највише да буде са!МО. А лош 
- .неће бити. Сигуран сам. 

Све се изменило. Ја сам га сад МОk:Но. Трудио 
оам се да му то не покажем. 

- Аобр(). Не ~ ми ra дати. Наћи ћу :негде 
под хартијама оригинал:ни свој текст. Алrи nрви ће 
ми посао бити •сутра - ауторска агенција. Други -
суд. А дОО< се CIIOp не реши, ти нећеш мом да CIIШ· 
маш. Раэу.меш? . 

Разумео је. О.д.мах пОНЈуд:но <Ш'ОраЗуМ: 
. - Ј а сутра настављам да оки.мам. А ти поправ

ЉЭ!Ј. Променићу план и прећи на објект »ЛаЪа«. 
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- Ахеронова? Не сећам ое нешто м сам о томе 
ЈШсао. 

0н IOilCOВa. 
- Шrо н.иаи феiр? Објект >>ЛаDа« ·11Р"Јје оедЗЈМ 

мана. За то време попра.вићеш бар ,АјВа-три ·IIIOВa об
јекта. И све је у реду. На »Лайи« ионако нећеш 
имати шrа м :мењаш. 

- Не знам! Кад дотле доће -'- чини м.и се, ншпта 
неће моhи више да се меља. 

- Ништа. Почетоо<. је почетак. 
- А а:ко је реч о iiOpajy? Ако и NJJ}oe IМНСЛИМ М 

Бакс треба да о:юmrне јер није знао м ВОЛiИ како 
треба: ВIШ!е него много? 

_ Кап<.<>? - упита са заmишћу. 
- Беокрајн.о. И с вшnе CEpiih>НBOr повереља. 
- А ако i!Шје имаю времена за то? 
Мени се сrеже r.рло, хтедох м эаплачем. 
- Зато је и несрећЗЈН\ - рекнем шmк. 
ФНЛШI се намршти. Г АаС му поста реэак, l!ЩД· 

смеrш.ыm: . . 
- Што је несрећЗIН ако су О!ЮВН остварен.и? 

Што бежи увек од IOCIЭЭJPI'ЊR? Из руюшка, из за
rр~ааЈја? 

. - ЛНкујеш, је ли? 
- Не сме :да поrине. 
-Мора. . 
-Аха! -викну iИЭНенам лнкујући поново, али 

rорко н оча}но. - Није ти доста .к,рви? Још би 
смрти? 

- Не\ - рекох дРХтећи. - Али н~ћеш CIIIOP"!-'fИ 
м има мy/>i)il. који би nостали НеnрtИЈате~аи СВОЈИХ 
снова ·кад би се СЗ!ПЛИтаАЈИ С'11ЗЛНО о заостатке прош
лос.ти налик rна живот али неж:нв вшпе\ 

- Врећаш?- викну.- Зашто?- заплака.~ 
Зашто? Што :ме тераш ОМЈЛ3де? 

- Теби Је добро т:у rде се кува. 
-Топло је. 
- То н:ије ДОВОIDНО. Сџсm! Изrарања! Под· 

виrа\ Toral . 
- Хоћеш ли и да!ае м допујеш човеЧЗЈНство? 

Чиме? ~а? РомЗIН'I':ИIWМ? Не палrн хе~роиэам. 
Кратки onoj OВЗiКIO/>i)il.eвиi\e ra је И~СК~Dучио :из oororнa. 

Филиn је <riЛаЈКОО и :мени се стеза.ло QРЦе, али 
морао сам ra се ослобо,АiiП'И. 
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- Ба:кса СЗЈМ и зЭIМИЮЛIИО тако: нека врста д<тИН· 
ra. Не допују њеrа, оrн дorrve. И себе н ОСТI!.Ле који 
не М!ИСЛе као оrн па се rnpeOpзo задово~ае јефтнноћа
ма кувања у оба омнсла. 

- И коње је забраљено доповати, а камоли 
~ау де. 

Није брисао сузе. 
- Бакс зато и m.не. Разнеће ra бића што ra чине. 
Тад му се сузе осуше, yCИoCmie као невИД~DИВИМ 

некrнм оуоtћеро:м: • 
- Нем!оралан ои\ -рече и успраВи се оrроман. 

- И све тво~е !nрИЧе о безбројним бићимэ., ro је 
б~ ПОLКЈУШЗЈ оmравдања себе rnpeд боудуhом коми
СИЈОМ. 

- Оtn:равд31Ња за nrra? За оно што ви НiИсте нн
i<ад ценил:и? Сновима не треба оmравдања, дparn lМОј. 

- За """"У'Шање •пријате~аа ·- треба. Свих nрија
теЈЪЭ.. 

- Мис.л:иш, ж.ивих 1И ••• 
- Куш! - дРекН'У· - Нећу ту реч да чујем. 

Нема тorn. Нема. 
Строго ме rлемо. Ја НЗЈСТВiВИМ унутрашње ·ПОВАЗ· 

чење. Неће ме опкЬл.итн. Не браним никакву боАНИЦу 
да бих сад Веiрбално био принућен м дрЖiИМ по 
сваку цену дОСВiдВШЊе позиције. 

3азвони ооет .телефоrн. И одмах затим заwупаше 
весело на в.рата. 

- Отвори врата\ - нареди ми Драrић оnет, -
Ја ћv на телефон. 

0'1\ВОiрlИIМ iВipa.Ta, и, rне заустав~аајући се, црюћем 
t:еэ :речи иэмећу две эабезеюНуте девојке . .д<Рахяћ је 
са ~ом на уву Г?ВОРио акренут улазу. · 

- ПИ<ЈМа? - викао Је у Цiр1Ну бакелитну ШКОIDКу. 
- Каква :nисма? Ан.онимrна? 

v 
Изјурим, дРХТав, на улrнцу, Али nитаља, као ба

цана из npa.ћi<e за мном, стизала су iМе, умрала. Бол 
су изазивала и питања и одговорrн који су иоnадалн 
из !Мене без м:оr учешћа. 
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- Хтео ои #Ј. га убијеш. КЈу!кавицо! 
- Не це,wг. Сащ, оно старо у њему. 
- Што i!ШСИ? Бежиш. 
-Морам. 
~Је ли он човек? 
- Било је пу.н;о човечног у њему. Ја волим људе. 
-И хурве? 
- Можда ана то и није. 
- Али љубом,ора је rrорледирана .ъ.убав. 
- Није исmна да сам љубоморМI. 
- Није IИ:СЋИНа да си љут ;на све к.оји оу ти 

нслокраАIИ девојку? Истина је да аи нем.о!iан да их 
све паvбијаш. И Бакса треба уби·l'И. 

- Не пор!и:Че се више као некад. · 
- АЛ!И пати.ш iИСТо као неiЩД, иако си немоћан 

да иког убијеш сопственим рукама. 
- Не лупај. Ко може данас да убија из Ј:ЈiРШ!аТ· 

њих разлога? 
- Човек! :МИслиш ли да ноош ЧD1ВеК .није и чо-

век? 
- Није тачио. Ја не убијам, ја че.кам. 
-Шта чекаш? 
- Да се и то оврши и ове nроће. 
- Шm? 
- Све што не личи. Стэ.ро. 
- Приэиај да !НИСИ био у nраву. Не пролази то 

тако лако н не обнавља се свет преконоћ. 
- Не ВVЦIИ ме за језик. 
- СлобоАЈЮ реци! Слободно! - .зачшс.ивао ме 

као да се ничег не боји. 

Побледим, али рекием, уз бескрајан, ИС"111<НВ, на
пор да. разумем шта т.о говорим: 

- Т:и си !Мртав и I!IpllpOднo си на Cll1J>R"ШI мртвос. 
Ето. 

Драга.fЧет.ов џнл се заустави нагло преда мном. 
Је ли то одговор? 

- Где си? Т:раж:и.м те. 
- Шта? И тн с&\4 - насмејем се као да сам 

повукэ.о обарач. 

- Страшн.о CRIМ IИЗВИСИО. Није ДОIШАа. 
-Лила? 
- У лази, хајдемо !Негде Мf. оочерамо. Смрзо сам 

се. Наговарао сам је да остави филм. Ма залуnи још 
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једном врата, неслретњаче! Јутрос. Јаче! ТЗЈК.о. До
бро је што сам те нашао. Ето, није сад дошла. 

- Врло важио! - окренем му се. - Зар је мало 
Драгићевнх безвезница? . 

- Не марим више за утешне награде. Изгледа да 
сам зш:риза.о! - иотиону неочекивано и, у.врећен 
скоро, даде ГЭЈС. Бес!Но окрену кола. - Мени .то да се 
деаи! А чиме ли ме затравила? Знаш ли да М1И се, 
у СIЋари, IНИјеДIНа ВIИШе IНеће откад сам је упознао? А 
није да нисам пробао. JI!Iaj.кy ј.ој курвнну, ухва:mла 
ме! 

Нагло ·укочи к.ом.. 

Код Полета, юле, све пуно: у nрвом реду, уз 
шанк - н.осачи из Загоре; у дPYI"DIМ де.r..у локала -
студенти оу уз гитару, ополо и гирице слаsили ро

ћендан једне колеmнице, мале, црне, у IНЗОчарима, 
окрУI"АИХ усана. ДВа подофицира са две кућне помоћ
нице наручивали оу ћеваnч.иће и пиво; остали авет 
- нешто иеодрећено: пијаащи ·И ЧИil'ОВ!UЩИ. Занат
лије оу се рэ:зАiИКовале бомш оделом, бурн.ијим рас
положењем н финијим :непцима .. 

Уз стрме степенице поnнемо .се на балкон (моГла 
би се та кафанчина, уз мале адаптације, да употреби 
за једно експериментално nозориште, кабаре, можда 
ча:К и за некакав а.вантаРАНИ биосi<IОIП), наћемо празМI 
ст.о саов:и.м у дну, nоред једн.ог пара, он МIНОГО старији 
од ње, она много заљубљенија од њега. Држали су 
се за ру~Ке, гледали се у QЧИ, амешилн (он је имао 
бурму, ожењен, она- :не) и, измећу уздаха и осмеја
ка, јел;и охлаћене рая.њиће н nили кнселу воду »три 
срца«. 

- Литај за ослиће. 
- Имаrге ли ослиће?- упитам. 
- Већих СЗЈМО, э.ко је по воыr. 
- ДаЈКЛе, један маљи ослић И шест :каменица. 
-За nиће? 
- Дн.итач iИ ооду. Важи?- окрену ми се Андреја. 
- ПрюiШАiИ nут су имали једМI к ор чу М>1Ј101(Н rрк! 

- рекием. - ИЗВМiредМI! · 
- То вам је сж~! - посаветова нас старији 

:КеА!Иер. 

- Да узмемо оnол.о? 
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- Не! - заинатим се. - Грк! Видећеш :какво је 
то вино? 

- Литар грка онда? - упата келнер. 
- Без ооде! - викнем за њим и ооrледам nреко 

оrраде у дим што се дизао у п?њааа.ма .. Сrуденти су 
свирали и певушили не обраћаЈући пажњу ни на ко-
rа и нико на њих; задовоlDНИ, млади, ср~ћни. . 

Скупим ову храброст и упат~Ш, r ледаЈући у испо-
л.иван сто.лњак. 

- Celiaш се Драnще? 
- Куд се ње сад cem? 
- Увек кад :мiИ је тешко - сетИIМ се њеиоr: 

•Правилније би било м је земља као лопта•. Заnраво 
нас се сетим. 

- БИАИ омо свеци. . 
-Свеци што :метке деле!-'- эачује:м себе. 
- Што - метке? Нисмо је ми убили. 
- Хтели с:мо. Није ли то исто? 
Келнер донесе пиће. 
- Није исто! -!И понови: - Није исто. Били смо 

у nраву. И били строrи. Сад се понекад nитам зашто 
нема више оне строrости. Јесмо ли се одрекли с 
њо:м и још којечеr? 

Отпије:м пола чаше. 
- Допада ли m се? 
- Одлично! - рече кад omrи oyrmaj, па друrи, и 

- исnражњену чашу наnуни опет. - Добро вино, 
мајко! Али распустили .смо се. 

..:.. Обећао сам ти доброr вина. Јесам ли одржа:о 
реч? 

- И<;n:у:ШЮ си обећање. 
- Вяно није nреварило. А :ми? 
- Ја ти нисам оnростио никад оиу лаж на 

Црном: врху - рече тихо Андреја. - И никад нећу 
разумети зашто си лаrао. . . 

Будна бодрост надвлада туrу. Већ хтеднем М :му 
нetrrro одбрусим, али nомислим да би нас то одвело 
од теме која :ме довела ту. Ипак, nрнмирено рекне:м: 

- А ако, уопште, лаж Н1Ије излишна, бар не увек? 
Он зажм:ур!!. 
-Кад нИЈе? 
- Кад треба уч\ШИТИ нешто што нас nреоози-

лази, па се лажемо да је то лакше неrо што јесте. И, 
лажући се, учиН1ИМО што треба. Koora, на ,пример. 
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· - Можм - уздахну с олакшање:м и лице му 
опет nоста cemo. - Потребно је ЛО)!екад и слаrати. 
Али ... 

Опет уэмхну: . 
- Ако је Каота икад такю Aairao, и онда је више 

себе неrоли иас. Веровао је, можм, м је оствар
љиво и ?НО што !!Шiје. Да ми је само ЈЬуди, :мното 
ЈЬуди КОЈИ су тага свесии. 

Осетим елич>ю олаюnање после дуrоо;рајне на. 
rrетости и ';"РВИ nут посл<! 'IЮАИКо дана и ноћи, можм 
под утицаЈем rрка и света што смо rоворили, ВАИ 

можда и оноr што је сад баш рекао, учини ми се 
м ми није тако више одвратан ни Ан.Аiреја, iii1И ЈЗ...Ко, 
ни Филип, па 111ре:ма томе ни доктор, н:и Драrаиче, 
!МИ ни Драrић, и м 1ИХ ОП<:r све волим на онај стари 
начин .. Mooro одбојности с којом сам досад rледао у 
АндреЈ!ИНУ влажиу, као надражену, фалусну кожу ли
ца, погледам ra nријатељскије, и та 1МИ се .кожа не 
УЧ'ИНИ вшпе онаLКо СI<аредиа. Наставmајући ипак да 
спорим с њи.м, rлас ми је мекшао, а речи, мање 
опоре, эакристалиле се у nружене руке, у :мостове; 

И то баш .на мес:гу rде су спој.иице и стубови Щ'IКЛИ· 
Али он поче тад нешто о бици на Црном врху: 

- Фил.иn је крив за губитке. Није поверовао 
Јанковом иэвештају. м. Саветовао бих ти нешто. 
Одустани од филма. 

- Помишљао сам ·на то, вер:ова:о iИЛИ не! - поч
не:м да лажем упола.- Нисам још успео м се убе, 
дим треба ли сасвим nрекииути или поправљати још 
сценарио, nрилаrод!ИТИ ra истини. 

Андреја се наже к мени: 
. - Филипу није опроштено оно на Црном врху. 

НИЈе. И неће. Разумеш? Јавно мнеље - сЈ<Ваташ? -
неће му ПЈЬеекат:и. А онда, ои је nросто ајтир, rна све 
насрће -разумеш. ти мене? Ништа не поштује, ни 
друrарство, ни nриЈатеЈЬство. 

- Лила? - упитам невино· IJ'ariOЧapaн. 
. Али Андреја је умео м ~·савлада кад rод му 
Је требало. Гледао ме мирно. 

-Па да. И то. 
Келнер донесе ка:мен>ще. ДИI1Не:м элобН'О чашу 

пре но што је прiИIНесем устима: 
- Жмвео! 
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- КМ<Ве су ти :камешще?- ЧИRИО се сад само 

доброћt"'~е. . 
- К:ш<О .можеш да !ИХ једеш? - Сад Је дедовао 

наивно.- Живе. · · · · 
- Могу! - изусти.м опрезно. - Може се и живо 

јести, не само !МЈРТВО. : 
Стресе се и ан, као и ја, на ту реч шrо ме остави, 

али се .пре мене савлада и рече, навлаrш ими ... рајући: 
- Погледај, моА!ИМ те, онај камен. юле - и 

намиrну ми ~ тобож. - Ј.ош шмунаа<. AtJl 
добра? Ј1Iта m је? Што· ме rледаш као да сам. m 
оца убио? 

Нисам желео, па НПЗ!К рек.нем: 
~ Боли ме rлава. nути. 
- Хоћеш ли прашап<? Не би било, уосталом, 

лоше да одеш до Мутавџића. 
Плаием: · · 
- Довољно је - .шкрrутнем - ДОВОIDНО је да 

не rоворим о мицама на ;начин ;к:оји ои усвојио па да 
ти изrледам као лажов, лудак и шта ја знам, убица, 
је ли? Као човек коме треба ·дати аспирии или ra 
послати "! лудинцу ... 

Испод нас је ша.нit и ја уТ,ОМ зачујем висок један 
чудаи женоки rлас што је истовремено пошао са 
неКОЛiИКо rласних жица - као акорд. Али се с.тресем 
кад оомис.ли.м да није Гаrи;н, IВећ ко зна које м~
СТР"!ОЗно рак:к:вашене :кафанске ску!Варице. Али . стеr
ием IIIeoющe иОIЮд стола и на~етав:mм да r()IВ()р<ИМ. Све 
мирније, све сталоженије. 

- Мислио сам - изнећеш ми ·Неки оправдан 
разл:оr протИIВ Фимmа, а m - старе, мртве песмице 
на поrрешан rла~е. 

- Зашrо? Он је опортунист. 
- Ја сам Х1Тео да ми помоrнеш у битном. Он 

покрива Драmћеву концеnцију Ба::r<са као TaiROЗВЗROl' 
малог човека, тј. оитњоr, себичноr, слепог .малоrра
Ьаив:на опсед'НУТОТ 'МJIIIL'oy - ако је то .мисао - да 
се оАЈ)жи што дуже у ЖИВ0111У, 11<3Ю да би 0111 то моrао 
да жели да није жив. Али баш та бриrа о здрављу 
и животу по сваку ценv vбија смисао ЖIИВљења ко
јим је трудио свако људско биће. Шта је остало 
живо кроз век.аве? Само 0Н1И напори, же~ое, хтења, 
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6орбе што су пр~е, I<аЈКО се то каже, потребе 
за голим одржањем ПОЈе,<IIИIЩа. · 
~ Тачно. Само, Nf- ли· је· nроблем Бакса на тој 

црти? . . 
-А на којој би l\IOI'ao биm? 
- На оупротн:ој. 
Ућуmм, Он прD~А;ужи: 
- за!ШТО би био незадоВОља.н иначе? 
- Несрећа rn тvче, зло. Нису. :ваЈDДа, АИКВЈW<РIIIНИ 

еви остаци nрошлОС'11И? • 
- Ои је то. Прошлооr, 
- Не цео. Делом. МожДа. 
-Нека он:да ради и буде куш. 
- Како биамо изнеш њеrову боtрбу против 

прошлости у себи? . . 
- Про~т. је убијена ил.и. барс·<тесвешћена 

?А удараца КОЈе Је добил:а по ТАа!ВИ, ЈИ' р,епу. Обаљена 
Је. Покvша ли да се диrне, треба је оnет по глави. 
Или у ћорку. И шта ће јој се тiiмо. десити, не тиче 
Ме се. Према томе, не заашма ме ии помрчина како 
rута, ни како се твој Бакс осећа у Њеном ЖАЈ)еЛу, · 

- Кад би то било тако једноотазно! - <>mи:јем, 
Фдмерњм: rn без па<КОС'11И и ста.нем да ra НЗШИ!ЈХ>ко 
убе]SЈујем да Бакс није -неnријатеz., већ човек, то јест 
l!iopaц, и да у ОIВОј е!Юхи човек ноои ова бојишта у 
ееби.:и да су и средства којима се ан данас служи 
V ТОЈ борби за самог ~е, али бољеz, IlpiИЛarol:;eни
Jer ноВII!:М ~овима, да Је и та нава драма11'\Р!I'iИја за
ииМ~DИВа, :и да тех.ии-ка љубавне .. , 

Али Андреја ме npei<IИДe: 
- Ко нормалан тако говори у кафани, моЛИЈМ те! 
У праву је. А..ш се не IlО<М.ИрИ'М. Продужим о 

~~· као да је ?'е што nостоји nоста:ло исто и да 
Је овеЈедн<> шта Је тема о IIIOjoj се rовори кад се 
бране отворене позиције 'КОје оу моје, а нападају 
њеrове, догме. Сложиm се иећемо. А желео бих да 
можемо. 

- д,е!Војке које оста!ВlDате или које вас, зrрожене, 
6ЈСТа181DЗ!ЈУ nосле пуналуа i!Iр6(8ртаЈDКИ ... 

У том наиће Јанко, У"Леда !Нас, приће нам раздра
rrано и седе ћутке за наш сто. Ипак одобрава јући 
климну А!ндреји rлавом 1Кад овај упита: 
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-Девојке ro говоре? ~је? Твоје.и Драmћеве? 
Шта rn нама nодмећещ ~Је рвmЫI!РИЈе. . .. 

А.ш•као м< га Н1И1СЗ1М чуо, ја сав :црвен ПIХiдУЖIИМ 
ЈоуТ!ИТО, 1Не бих ли савладао ;уЖЭЈСаН стм;,\ пrro ме свег 

обуз.:, Кад се nробуДЈПе, ти Ерај плавуше, Драrић 
крЭЈј неке ВИЖЈое, КЭЈКО ће ~ би~? · · · 

Ј анко се .на:ту преко сгола, оп~т резЭ!К, тврд, 
иеуЗбу!5еН, . пОМЈИрен .. с улогом на ·КОЈУ· сам га осу
Ьивао, ал;и Л..дреја ~а ;утом nретече: ·. · ~ 

- Дивно ће бити. Ј !'Р .оутра се и е ради, неде 
~оа је. . · · · . . · 

То сам, каЈНДа, и хтео м< чу~ем. . 
-. Неће вам бити· дивно: rа.о.ићете се · Једw А!РУ· 

. : ', ~) ' i - . 
Г<К'' СТIИДе'I'IИ. . 

- Блесавкоl· ( ооет онај стари Андрејин глас. 
Али rиа тренутак). . , 

Но Јаrико · ПОО:Кочи: - ДозвоАИ, ЋЮ~ те! Ја 
ћу му ОЏI.l'оворИ'11И. Јер ја знам како ће им б!fТИ •. 
и завидим· им. Јер ra: m и ја ту туnи>&о, не они. 
СвЭЈКИ ће се од њих сутра nробудити~ ма.мураrи мало 
и мало у.мораи, алrи уз своје ocernћe и не!(Ј() ·тyl:ie, 
супротном струјом наелектрисано, привлачно .. тел(). 
исто ум:о.рrио, ·мамур!Ю и. тоnло. Не MOI>3: М3- јоЈ энаш 
име, али твоје је то те.ю женско било ~ иоћ, ·nо
мало ти је др~<го зато. Не в~е но пrro Је n~бно 
за јеДЗIН нов мамур&ук удвоЈе. ОНда ће она устати~ 
покупиће што је. остало .од .синоћ: пpw;y:re, . саламе; 
хлам<оr чаја, млаке ракиЈе (.Јер се mюле тi<!(;Ве .ноћи 
ДIШНО огладrии и прlИ)ја све што ЧО!Век.М<Ј!Же М3- Ј.еде), 
па ако се и дpyrn na,p. проРум<о, ПОЈеmli~е,~бизаЈ~0 
све у трен ОI<!Э. И да, би био ЧЦСТ, pl<чv<! !И iНе · О 
сентиментаNиих ком.nм.кацяја После <;'8"':~· ,,УЈI,Э!Рир.~ 
се један шанжман иа брзину. И . - . Р!IЭЛ,!\?·1 . · . , 

...,. И, .ЭЈКо хоћеш М3- знаш шз;а је с,р~ћа, ет() •. и 
мени је то некад био проз;ра.м 01<>. С!\'~Т~ ·'13- иеде4>У· 
Сад· ми се више то неће. За~оубию сам се. За~оубиоl 
- очи му се непријатно овлажиле, скоро.као од 
суза. · ·. .. .. . . . .:. · · . 
И ја задрхћем, заз;рцам. Као да Је :И ,моЈ то случаЈ 

био.Зар:није? А.ш н~<етавим упорrио: • ·. :: . . от· 
- А те девојке <Које Драгић AOBO,IIИ ко· зна 

куд? 
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- Оне добwјају улогице! - опет .nоскочи Јаико. 
И да видиш, Драгић је чов,ек од речи ... Не .зара., 

рав~оа те разне фризерке и продооачице. које га. За
сипају слнка"а, ащфас, из профила rи сасmщ разrо
лнћеиим. Па.-~ Фи41Ш- удесе они. И а.ко ие 
код њих, а ОнО -Код другИх,_ свака од тих· ма.Ьl!х' oyw 
.ботар:юи добије понеко ста1'Щ)ЭЊе или чЭЈК rи улоrn
цу, а њима доста и то (јер код свог будућеr дасе, 
и у комшилоу.ку, овака има збоr те уАiОГм:Це'да важи 
за Софиј;у Лореи). Бащ T/IIКO. Згодне оу то уrмiВи.ом 
nол;уфуфице, које не траже од нас више нс;> IIIЏ> Ш1! 
~южеiМО дати (а .и није баш тако ма:до, оно сувишка 
неЖrнОСТ!И што Iф~је:мо једни у друrе) (и још '"!е, 
ШТО: бу,А,и аигурЭЈИ, Та<КО 1,1асовно ЗГО;I,НИХ дурица Ка<;> 
ту код нас неМа'' Нигде на свету). И шта ОИМ! ту .:... 
,ъубЭЈВ ... ? · ' · · ' . · . • , .. 

-Беше му! -:- узМ!ХИу Андреја и .налакти се на 
сто. - За~оуl)ио са,м се. . . , 

И у истом часу оnсова м~јку Лили. НЩ~ МЦ 
крви 1113 главе. Заму~оам се. Сmоие:м ДИВЈое ру.ке н 
викнем: 

- Стани. Скојевац пре .рата није зrиаЧилю бити 
само члан :Неке тајне организације, него· је 'то био 
и известан Q<l.pe!;eн начин МИШЈоења и осећања. Ј ед, 
на филозофија и један мс;>рал. 

- Да! - рече Јаико, али са,д Андреја N>да,де: 
- Постојалrи С!\' задаци које смо из&рiООiВалИ. И <;>д· 
ГOOOipiН:OCt;. . . . . . . 

- ОщоВориост за и:mршење једног с:итrи.ог де, 
та~оа ,у оnштем за:даТ<Ку nрИnремаља ·револуције . (То 
тек сщ, с овог балкона ;кафане Полет, могу м КЗЖеМ) 
аиrажОБЭ.\\а нас је целе; и нас друштвене iИ н.ас при· 
ватrиомrчне и. нас настав~оаче '!оудске арете.· А кад 
непrrо што .. се овеоио ра.ди ЭЈИГажује целог је,>;Ио:t 
човека, с 'главоМ вечно у торби, онда је у том иеЧеМ 
и одгоВор 1юi' Сва nитаља која се IЮСтав~оају артиКу
лисано иАiИ не,· а:лм се решамју са. опрем:иоШћу да с~ 
за одговор на њих и nогине. ' · · 

- Смрт! - рече Андреја безок:ећајно, оту!;ено. 
- То се јед>јом деси; Али се мртва уста не бусају 
у пр!Са •. 

- Зар нисмо и ми mлико nута :носили rлаву у 
торби? , Али има питаља сазрел.Нх за решЗ!Вање. 
Морал ••. 
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- Mqparл? - зэ,чуди се ЈЭЈНко и опусти чашу на 
сто. - Посечено је старо дрво. 

- Нов морал ... 
- НИ!КНУће из старог nања. То I<ЈОД те!)е, то ти 

је, зiii!IЛeO си се у грм ИЈИкао из старе -осИОве ; , • 
- Убкm. Убити треба. 
-Шта? Кога? 
...,.. Све старо. 
-Зашто? 
- Нећу м се више мучим. М1ј10Г0 је rora старог. 

У нама, ван i"ac. И смета. lie даје м .~ :ц<ИВИ iw,t9 
треба. Не даЈе ж.ивот на себе да АЈИчИ •. Смрт старом. 
Свему старом .што се ооире својоЈ ~р;rи; Т,о је )ПИ
тање које сви треба nрво да реши.м.О .. · 

Јашrо обори главу. Натротив, АНдреја је дРЖао 
своју nраво: . . . . . . · 

- Њи:је мењи важно је ш ~т џитЩ..е које не 
треба ·решава-ги. Мощда је то баш ЖiЬЮт. И веро-
ваm.ије је да је живот. · · · · · 

Разбесним се. Једак, сикнем: · 
- Али не нера,lјНИЧКИ :ж;нвот. 

- Нисмо ли запослењи? - не зэ,чуди се Јанко, 
оодсмех.ну се. 

- А у слобоАЈЮМ времену? 

Олет обО!р!И глЗIВу. Најзэ,д. Коиачl«). То С11!М 
и хтео. · · 

- Имаш nраво. ПодеАМЛИ смо се .. Од• 7 .АР · 2 
знојим. се за_ човечансmо, остало време,-, уживам 
зэ, себе. 

- ЦризНајеш? 
- Паметнији пстушта. . . . . . , 
- Не. Обратно. Бакс заnиње за себе у друштву 

и D,>~Мара се, исrо, за друштво у себи. ·Код њега то 
није одвојено. Некад то ни I<ОД нас :~Р~је бџло. 

- Хоћеш ли зато да га убијеш? - упита ме 
Андреја иегодујућ!и. 

Знао сам да је то рекао, али како га нисам чуо, 
сматрао сам да могу да иас:rавим своју мисао. Но 
ои се нагло разиежи, nре:к.иде ме и засања>рИ: 

- Да! Лепше би било још увек пример да даје
мо. Спавати удвоје дивна је cmap. Усидрити се, иа
рочњто после тешке пл.овидбе, такоће. Али. за ·нашу 
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1 енерацију изгледа др<уrе нема: зэ,клели смо се да 
ћемо бити лок:омотиве. Тегмnмо, он.да. Ж-иви 1И.ЛИ не, 
бродоВiИ смо - ПЛОВИ1'И! lьуди О.\Ю - бдети! .Ни ја 
не ВОАИМ оидр<рnта и опаваче. Али смрт .. , 

И побледИ. ·· · 
. - Каква смрт, какви бакрачи! У <:>ст ал оМ, то вeli 

НИЈе твоје. То је. Филшюво. ·· · · 
Знао сам, сад ће опет оочети нешто против Фи

липа. Слути ли, осећа ли; зна ли? 
<?~· се уоЗбиЊи, намр:Шти- и упита: · 
- Yomnтe, ие иа.лЮиш :ли да се Филип најВiИШе 

од овију Нас раоцусm:о? . · ... 
- У коМ сммслу? У једном је, сва«ако, Јанка. У 

дРУ!ГОIМ rn. Oii у 11рећем , . . . . 
.. ЈЗ!!!Ко се о:фёэј)IIЈВО насмеши, али АНдреја ''{Aapli: 

песницом .о ото:'· · · .. , · · · , · 
- Ја без овог сада ту не бих могао да ЖИ'ВIIШ. 

Он би могао. 
· - :њи:сам <:mwaн! - рекнем, 'маДа је то ОНо што 

сам хтео_да·чуЈем. . · · · · : 
Одахнем, осл.оОО!Sен скора. 

Јанко је оПеТ Оборио-главу. Остаоје неко '!'P&ie 
без покрета.. · · . 

Пр;уЖЩ< 'чаШу .да се куцнемо. С њИм. Па с Ан
дрејом. ~ Хеј! - .Смешио ·<;<>М. се. Као ии.ка.д ~ 
срдВIЧОiо.. Срц~ мн се nри том с:rезал.о. Одговарао је 
н.а mит.ан.е l(OJe се _не сећам да сам му IЮСТЩnщ, Или 
да, сећам .се. · · 

- Субјективн;о ои,~е би мoraq!- рече ~ја. 
~ ААМ обЈективно - мощда. . . 
. -";Јасно, Qбf~тивиq! ~рекао је утр:М, ~.лАн ro 
Је зато што тада· ·НIIC!iм водио рачуна о. свим. стваR
Ж>QТИ1Ма. Јед!Џ> је (!рзииа с Щ>јом се врще ~~у 
друшТil>у,. саОВIИМ, .-др<уrо -ритам прq.мене .·:код ,л,уди. 
Власт се ~ји за ноћ, за t:Одину, за. пет щ.щна" али 
.ц се чо~.~оди,IЦ'ОIIОНастаАММ односИМа, тјiеба 
т,ри генерщџ..t:Је,:·: џржда. ~ пет~ , . . _ .. 

- Шта .то говориш? . . .. . .. 
--" Одговарам на твоје питање да ли ·сам зэ,ми-

_шл,ао да ће IЮСЛе ,рата . бити .тако како јеСте.· 
Не знам зашто он о-томе· о чему ra ни.сам питао, 

али истовремено IЮМИСЛИМ на Гаrу и стара се на-
пет<:>ст врати. Напетост само? Плус злоба. ·, 
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- 'За ону ·која АИЧИ толико на Гаrу? Ја ту више 
не mра.м. Ни Ј анко више. 

Док-rор Мутавцић се наже према мени и жМИрну 
драко се Омешећи: ·· ' · ' · ' ' · 

- Шта хоћеш тиме да ~Кажеш? 
Драrа>~ ме је гледао грца!!!.(). 

I1рес;1<очи1М заТQ о,џовор, али иnак реюнем: 
- Не треба да .<:е кајеш! .То не МИслщ.< да за· 

хтевам. · . , 
- Ја да се IКЈајем? ·- насмеја се .Ј:анко. - Да 

знаш, то ти у три ока кажем, i1iШЏ1Д се .!Ји за ,r,nтa 
што сам у жиюту свеан:о учинио Н!ИСЩ >ЮЈЩО да 

кајем. . · . · . · · · . ..· , , ,· · 
-Можда ћете! И ,ти. И .А.нл.nеја.И.Фшип! -

му.млао сам идућИ. nешк~ кући. Х'т~ саМ, да: Щ)QтеF
нем ноге и удilхнем ммо ОНА:)1' овежеr. ·~·:ћо1!.
ног вазАЈУХЦ, без· Зв~да, . али. с авионом· на. небу· који 
је, долазећи КО зна откуд, nалио СВОја црвена; >l{yra·и 
зелена .светла џод KpGW<Ma и nод, реп<;ЈIМ ,И,·;iiaМшyj'Yli!l 
звездама, нестао ·n,рема, ;Бежанијск()ј •КЩЈ •. Ј;<о · ;3Н11? 
Можда. ћеш! Јер... . " ·.· .: . , " · 

Угледа.м црве.но .nOщraJRCКo са~Ј;о~,уче: .. , 
И ја га још једном угледам. Као •и jy-rpoc што 

са.м га угледао. · , ' 
... можда сам, rnиwyliн' сценарию, лостајао:nолако 

свестан да сам , одбир вp.unro и раније, док: оУ rоло
РУ!КiИ ј'\'РИШИ ·.прави.АИ ·реiЮрТВЖе. Те:mи:ка с iКојо:Щ 
се· то, неприме'I'!НО .. н за .мене самоr,~ ::вршило .наэвана 
је већ љубавном подлошћу. То је савременија,.само 
варијаита сдеЈЈИЛа :М!"јк!' з.а маще .<;В<.>Г деrета Њ\iИ ва
ријfЩИја 01ЮГ .~э,роНЩ!Ијачког: wroпg, or .rjght ту 
~оцпtr)!. Щ дОК ецг4еска п~ов.ица води. ра~а .. ~;Б
м0 о :шатере<;Ш<а и,не ~нр;!. средсТIВа, љyбмffli пoiMot;'l', 
Ч·· ГеЈОНИКВРАРЖЗ:ЊВ OДYf!IeJ!lo>'!!Ьai; има: за np.e~TIЏ!· 
~<,у щчнос:г.rвщ:ок<!,!Рi'оЗВЈ~Јене.~онтро:де,·,С!!е<;ПI•И 
ca:вtiarи . '!(()ја. не .. бil, д~лила. да се· .УРадИ. ишта· у 
нескдаду с, . чoвeч~~OI.II!i-Y; кад . се' нущнQСти .не., би· ю
вијале да јој наместе .себе, n~ ,н ТЩ<О је. in: bona 
fide принуде да СВесЈ<О чини и ORO шт0 свесно не би 
учинила nри· IJYiИOj оВестИ1 Знај.уђ!l Шт~ j:i<!f.И •. 'riU<o 
речено, то iИЗгледа неозбнЫЮ;. очигледно НИЈе •. Прин
циn nоделе рада, казуис:rИЧки Извнrоnерен у divide 
et impera, добро···је· Дошао'·ен~рг:НјiiМа''Неослободи-

327 



лаЧIКIИМ nротив осл<>Родилачких у тој mри жму!?е 
човеа<а са самим собом, човека noдeJDeнor. на·- СВОЈе 
растазне делове: иа ыуде који би. бимi c;no;cqб:!p< да 
сnусте нeriotiiшcaиa mroмa ·У nоштаiЮI<!И сандук, '!'а 
1оуде, дакле, чије је nоиашање, на.иеrо ЈrR!"УС.ТЈ!Има. 
оnращаио још само nред nрошлим· вековима; алн и 
на 1оуде нове, ·који би такво nонаша.ње осудили кад 
би знаЛЈИ да је њИХIОВо. Они то и не слуте,. захва~оу
јући xuzujeнu заборава. ~ећутим, каКо: је·~ реч 
о раставиим деловима Једне исте личности, мора 
негде да у свакој од њих nостоје замрачеие ком~е 
чије • би <>Рјашњење ЧИН1Њ\10 трећу, nраву ЛИЧЈН""'"!• 
ону која би знала ""':. tu:I_'<> се ·ради и сnречила зло 
кад би, рецшrо, случаЈ!НIО Једна муња поцеnада· мрак. 

Сад знам, борба је то н~осрдна, лукава. Па 
иако је та трећа личи<х:т nрИНућеиа 'да се ;rtос:лужи 
сва:к.ојаiОИМ ·креСIIШОм да би ..,~а' ДО• И:скре u:tтo ће 
за.nа.Лити муљу, она· је једина нёi!iина. УnркОс · ciseмy. 
и она је nринућеиа да се послуЖИ овим средСТВИМа. 
Ја их <НИСI!!М бирао .ИИ хте<>: АЛ1И JoytiOMopШН<I{aiO'DaC 
'на своје ратне друт<mе, ЈаНка, Фил.иmi, АИд1)еју,' Щ
лету, доктора, na ча:к. и иа Драrића, ја се ~ужим: 
једним rиуОНИIМ средсrrвом'. :·. Ьно наnада не разли-
куј<ући жШют · а.., смрти; .. · · · . · · .· · 

Пред nоиоћ је. Скоро ће одјекнуrи·•двшнаест уда
раца са бункера Поште. Али чин је завршеи лре Н<> 
што је. ико. и помиСЛЈИо да га, .изврши; Дахтао сам 
још nред излоrом, сам у nустој улици. •Мек;~ 
таи шаnат за ,мном; И одмах затим 'nад· писма ·у nо-
шта.н:<Жо. са;и,дуче. ··' 

Трmем се, П<ЖаЈјем, .џМИр~. ПравАаЈ:ЬеМi .. ПИсМа 
су ми·била цесi дан у џеnу, алиЈа ниСаЈМ x;reo то. Ја 
нисам •крив ·што иећу, неnреrажен, I!Ociam nOIIIТa& 
ски саидучић. Чин је заiвршеи·, (Ја НIИСЭ:М крИВ' што 
ме трамвај није nреrа:зио.) (А то сам хтоо<у]еДЩ>м 
тpcisyl\WY· И таД бк наiШЛ1И mЮ:Ма' код :МёИе. ·ОmориАИ 
ш. И оНЈН :који су ·Криви' дОбилИ' би' no 'Зiiсl.узИ; Ја 
- НIИШI'а. Био бих ништа. ТраМвај је rtротутЊЭ.о. И 
ништа ci није неrювра!I'1Ю десило тiiда; Сад само.~ 

Стајаq саiм rtpe.A, из.\отом ·~ <:в$е у бој!јiМа 
које би леnо стајале Гаги.. , ' · · · · : 

Што сам rво.лео тај нэАогi, И .дахт~о, . 
И 'УОп:ште Т!ШВ~ излоте. Дах.fао. 
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Он!! оу наглас .изговарали моје радоваље због 
успеха земЈое која је већ вид1оиво надокнаћ:ивала 
бивша .и још увек садашља лшпавања будућим оби
л.ем овега н овачега, увозни:м ·африкаиСКИIМ воћем и 
аустра.шјским Вунеii!ИМ ткаНЈИНама, енглеским rеНIИС. 
i1<ИМ лоnтама, шведским пу ловерима, .канадс.!Шм го ј
зерицама, ~ и д?маћим nроизводима, истим или 
сличним а ЈефтиниЈим: Без .жеЈое да шnта куnим, nо
седовао саЈМ све у излозима· и, nрофесш!>намю дефор
ми~ nрИМИТИВИСТИЧКИ>.! · на.вијањем за; .. нашу· ШI'АУ· 
стриЈу. осећао у овом тренутку nонос некадашњих 
~ радљи и ~екад~их -.ду""РЈ:<јалаца, јер 
све Је сад било МОЈе на. Један· нематериЈалан начин 
(~ са:м то оида материјалиста?),. све, излози.~ 
мо~и, те роћачке ма:к.ете· :вагона -· моје, ·те улице .,
МОЈе, ти трrо;ви, ~ИЦИ'·- -моји,: моји, и мој.И 
оних дВеОТа '!""""' дИМЊаКЭ- и све шго иску,Ј.а из 
њих: ·дим, зноЈ, .ж;ивот, !Маши:не, цела эем.tЬа, сви ·руд;. 

ници ... Гледам с§.м све што већ nравимо, и слика од 
пре четири године, .из четрдесет чеmрте, • децембра, 
tfaм~a -м:и се п~љеню: ·nразни:, rtpatlllblШJIИ_ ~оэи 
разби Ј ени и овлаш закрп1оенн без• ичеr леnОг,. једва 
с неоnходНИМ, једва . с калорнчиим. и нуЖIIШМ; беЗ 
ичег луксузн.оr, при:Јатноr,. из.шшног а упад!ьИВОГ, 

само с хр~м и без ·ичег за јело; само са серијским 
конфеi<ЦИЈСКИМ ужаоом за покриваље нагост.и, без 
ичег ~еrантноr за :одеваљео ПоЬем: -iиајзЗд, а.л,и. заста
нем nосле иекоЛШ«>·. корака пред друmм једниМ из
лоrом, эаштићеиим на висини груди rruшилоmама•на 
~ rи нат;mоом: Пази! Свежа .боја{:Првиl/rут у 
свемиру ?" Је nокази:~~ао куrА.ИЧЈН<: лежаје домаliе 
продVЈКЦLИЈе (n;раЈВио ~ :npe ме· године реп:оiЈјтаЖуi 
тад су ударен:и темеЈои, фабр'иЦи): сјајНЈ.!, iхк:РУIС.ЛИ .:И 
уnотребМ!;ВИ метални ~ери Ј<аО да су '\'ВОЗИИ ео. 
каеф (nоставЈоенн ОЈ!РИМера раДи :Крај Дdi.ia!u<x). На 
изглед се нису раалњКоваЛЈИ, али ови наШи чiИнили 
су ..., се неаноннМЈНИји, а жути ':фа'гОВи' уМ.: у 'р· 
дуж.юм .·nресеку бандажа· с. '\'ГАавlое!<ИМ' чемtчним 
куглицама били ·су ми ·iВе,Щжји, ваtода за· већи изно
јеии н:шор на IO>jir ·Истовремено ·nомислих, За lieћy 
муку, којом се ту ис:к.уn.-.,ују невеmтине у ·трци ·да 
~·· ухвати корак са свеТ0юиЈм >1И'В.00М и . Пре<жочи 
ЈеДI!Шм СКОКО.'I< амбис заосгајања. • · 
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Не! Нови човек iН:Ије ШЈЈС11рЭ11ЩИја. И он се да 
наnравити. Исто :као и те куrлице. Оно што сад треба 
да учиним, то је: npehи поново цео сценарио и из
бацити 1И3 Бакса све старо, све што оа<Да !ШЈе .ЈЮтр~ 
но. Јер ја .се уОIIШТе не демобилишем. 

Стајао саЈМ. још. у;век ПЈ.'6д излоrом, загледан у 
куrлнчне лежаЈе :К.ОЈИ су у ЈеднОМ ryr:лy мировали, а 
у другом, пред неокут,е~Ном ( ноћ је) децом, давали 
неюу :нон<IОО!!I приредбу.· Са ЈОрОМИРане плоче с iМ!iОГО 
У·дубlоења рушиАIИ су. се безбројни КАШ<.ери на ме
та:лну плочу што се такоће кретала. С ње су одскаки
вали ти челичњаци ж.ао амушене мустре на све стране 

и увек се, као сасвим пуком олучај:шошћу, враћаlли 
оnет у овој лежај, да се у следећем тренутку поново 
npoony, одскоче и врате •. Никад исти у :исти лежај. 
Али ниједан да о:юrреши, да пр.омаши удубlоење које 
ra чека, да ПОIIЮВИ пад и одскок. Све је било nрора
чунато; LНеiiЮI1Ј>6Ш!ИiВ' Т01!' .nретерамо еrзактиоr; .. ра
циона:NНоr рачуна коме оу се .nодврrавале бесловесне 
метам~е куrлице иоnуии ме nоносом, али ми ;не •врати 

сЗЈМаrюуздање, и ја ~нем оковратник юшпюr ·каnу• 
та. ДQбро обучени ""У""' !ПрОлазили оу .крај мене. 
Јесам ли им За!ВИдео? Баво та знао. Ако јесам; онда 
не што ми је било зима .. Они само IЊИсу били одјед
ном ТЭЈКо на.rи nред собом као ја. Јесте, За!ВИдеО сам 
им што моrу не црвенећи да nомисле: не: »ја сам 
nоштен«, веh: »ја НЈИС3ЈМ иеnоштенији од дРугих«. 

Прсти су се сами <1лабавили и писма су само 
зашуштала. 

Други! Ка.д би ме. они моrли. да сагледају! Мож
да би. ме каменовали. Тад бих и ја бию ослобоћен 
тоr овог осећа.ња што бичује, мюри . и не: иапуш:.;а. 
~ ~о ме. од в:-их ЦиЈе nоrледао и .равн<>ЮЦI

ност ЈаТаооуЈе и џ~.а.,.ъе са овИм лаж.ща и.злочииима!. 
Хтео бих да Крm<Нем: »Зау~ите ме!« · . :, 
Али неки црвени: псећи језик овеr ме облиза. 

Преко уста. Преко моr .к.рнка. , . . , , ·. 
Ругобе пролазе, ниКЈО ни мене. ни љих да поrледа. 

У лазнм ·у једноr од њих. да ме од,несе. Много ме је. 
Јео:е, навика је nостало ro удва.јање, ут,рајање. Сад 
ме Је све више. Себе целог !ВИШе .не ·чујем. . · 

.све је тамо. у излогу било nрорачуиато до у бес
кра.ЈIIЮ мали оеrмент .. croтor дела микросекунде. и 
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иrра се."куrлица.ма, зато што се радило о куrмща.ма 
а не. о }оудима, .вршила без •rрешке, с nрецизиошhу 
шваЈдаЈХ?КИХ чаоовничара који· оу .се nрщовалифико
вали за 1~ске жоњrлере. У .nрви· мах iН:ИСЩif раЗу
мео у чему Је и;ра, ""' са.м. заmао, али сх:вативwи :да 
куrЛIИце не ПЗАаЈу, како ми се оnрва чинило насумце 
неrо nод . О.Аiј)ећен!Им уrлом под К'Ојим се ;. враћају 
у неко дру;го исnражњено л~жиште;·смирим се, али 
ОСТа!Нем горак.' Проле тренутно т З<lДОВОЫЈ!Оr незадо
ВО!DОТВа саэ>ЩЊем.АЗ ИiИ хаюс !!Шiје ~ан .щже :од 
потребног вр~ена да се• сх:вате скривене За.rон.иiо
ст~, И ,ТО не 'У"!"К, 0De И не увек брзо, аАИ,За.i<ОIНШ'рqгц 
КОЈе f'JY мање, ;TaJiHa природе но штР оу nрирода, тај-

не, би. о сам. . изrубио.· on. ет храброст.. . '.Ј ј@ : .. <nрав .. · .и .. н. едо
~учиви.ха.ос и,IЮ<ОИЊе иэrоварањем"себе; -ека ·!соiи 
Је О!ЮЗНаО СВQју Т<Щ!i&у .ОВОДЫ!!ВОСТ на речи ИiПОјмр~~е. 
Узалуд расnолажем щггелиrенцијом,. IIQlooм и• свим 
чиме бих моrао 1да . nрекинем . покораваље . <уЗр<ЩИМ~ 
У о!;<Ме идща неnослушности .свим. закон;има,, :у ·име 
своr ~а . о. ~Qд\1 .до нереда који,. ОIН~. IНИКа.А, ие 
постаЈе (Јер ,слобода је иnак ред који· себи, ;упркос 
СВИIМ пРи:видима, не дОЗВIОlоава да 'У о!;<Ме. •ОЗ!МОТ себе 
мимоиће лежишт.е што му инвенција и. човекоlоvб" 
ље Н!<оу rприпрЩИМ~. Иnак, IНИсам .данас .само· плен 
немира, бс!ла и l1есреће). Caa.ro појмОIЈЩ м:е. јощ,увек 
на 1ЈРенуrке <IP~e. , .. · .1. · · , . , , , 

· . Колико ли је дубок један црвени l1110U1Та.Н0Ки 
сан..61УК?- · ... ; .. .:···, :. :· " ,::~, .с: . ? . : -~~-,-,_, 

· ЗаЈШтd? ·ЧеМу "ТО неnовереље .у .ум, 'који би :М<>rао 
i\8. наће фоiрмулу и за· човека ~Да уради kmQ 
1ПТО Dреба. Не ПОоЂ<ајемо ли га . бар. КоАш«> одсk\Же 
челичних ""У!'ЛIИЦа Иliln:j>ВIНИX НЗ nОсЛушност? ЈiiВхис
та, мичућй ф~;·маж<:·VНапред'nредВИдt\џi·До Ctior 
и щрmеровог )десетоr пот~: -;'-' ЗЗПn:о Не 'бИХ:~ Ја 
то моrао( (TiJ;!OJ~ отандрка ~раЈ мене:)' ... ,', . ' ' 

Још шуште. ЈЩ падају. Свё .. вреМе :n'аДЗ:јуnисма 
уцрвеноннемо.··· -·' ·· · · ·. · .... ,Ј 

- Не !Можеш! (Двојж.а за :њом.) 
- Не ЗНЗIМ ли rary? 

. - Њу знаш, аЛ1И зиајући је, ти си :н ·свестан да 
Је данас веh немолуће .убијати 1И3 ЛИЧI!ИХ разлога. 
Ту би овиреnост учинио са.мо да су у ПIИТЗЉУ добро
бит друштва :н интереси заједнице. ПрнваТIНIИ разло-
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зи, ма ка.ко дубоко било твоје очајање, немајrу више 
cнarre да I!Ј!оафену на:вике тајне џунr ле у теби. 

(Ове се то дешава nод кож.ом јед;коr човека. 
Кажиnрсm му ис.падају из ушију, очи се О'I'Варају, 
а нико IМУ не rytМe да nомогне.) · . .. ' 

И тад баш осетим љут, ·на;јљућИ АО<:Јад ујед за 
срце, онај ropl<IИ талас љубОморе. На :rрен се уrледа!М 
с лећа. С лећа саrм: то ја, али оаа су.лећа иста, а лице 
му nритиснуто .уз њено - не видим. Убод зато: :ко 
ти је тај дуrоња nреко ње?· ·С њом на· мОМ каучrу? 
Осетим кратки эдеnак::m кљун, који !Ме' као сурОВИМ 
npcrmмa шчепа за .щшу, одиже је, раётеrну и ста:ви 
на клацкалицу са које се утвераша~М и.· разуверавам 
да је оаю мще к.оје не ВИДИЈМ И!ПЭЈК М<)је, nowтo су 
лећа 1100ја sидим моја лећа. И обр.Нiуто,·Ако rне·видт< 
лице, оо чему nриовајам тућа лећа;· · '·. · · · ·· · 

(Као осућен на стрељаље, трљао' се о зид; а реч 
оо реч дизала иа rотоас, узимала ·га Ш''Н!!UШI>< и оки
дала свој СЗ!Држа} на ·њеrа. 'То је била ['фесуда: Под· 
лоот и саrм:обљрање. Бљување, на ·1'/()ДЛост.) · .· ·· 
· · На изглед идем мирно Аок се''РаэАН'Рi:I!М сАм' nод 
тим драЈМаТИЧННIМ облацима: који' су .оочели ' да се 
СкуnА>ају :ПОСЛе НGГЛОГ nonyшraњa' 'КоШi!Ве' Н' ·бi)зоr 
О'ООI!IЊеЊЗ:, шТО· је почело јуче око '!!юдНе nод навалом 
·некоr. · чуАН'Оr· јуок:ноr ветра, nредветра заiПравО: ·ТОIЈ!И 
се, nрисутан је дакле, а не осећас 'се, 'У Беоrраду оу 
промене неочек.и:ване ~.брзе, исто, као и хумор ње
rових npei<IИX .л,rуди, најчешће љутих, не само. кад 
воле; н~~.уз то, __ а,иrџщ<. -~~~х;_. и npe 
и~ ударца. дабОме, ескявери и ТУ .најбоt.е цра-
лазе .. Ја то i>!ИСЗМ· . ,, ,; . , : . , .. , ", , 

(Глас сваке .речи био је i!49j, а такр ,различит 
од . мене. Речи cry излазиле збоr,, тоrц, из мене,, не .из 
rm~ Сви остали били су забцв!l.е•щ CIJIOijiiiiМ пос· 
лом без везе.) ·., . ·· 

Нема сумЉе, она је обична дpo!l.l\1 · 
АМ1 да ли сам зато ја уnраву? .<. 

,, 
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- С.таНЈИТеr. - вm<нем с улаза И nојурим .према 
настој>mкУ' :I<Оји је· o:rroшao I<a лифту. Погледам у 
саоtдуче за n'OII!тy. Узмем mroмo. . 

- Зашго? - окрену ми лењо г.лаву сву. у 
uшроким набори:ма 'IИЗ ·којих је "''дарало на бели лук 
у раки:ји, чији је tНаiОИСеАИ задах .вечито: •изноtјавао. 
Од Бакса је. · · 

Тек тада rм;у пplliМe:mм у rруци ~IЩЭНати црвенкасти 
К"'Р:г<Ј!Н· Н е Ради. Опорим 11Ј>С11И;ма везивао је то за 
жичану :мрежу. »Кюi<ачно награћен, одликО<ва.н, nрим
тен .. . « 

- Мислио сам да ради! _; о:r.схкушам да се IИЗ· 
лишно иЗВИ>~~~tМ. ~ »Предаја одлико<Вања у субооу.« 

- Мислио! - npoгy!!!ћil насrојiНИк. _; ,Проклета 
деца. Све nОкваре. · . . . . : , 

- То су дасовани - · рек<>Х - .учинили; »ОВIИМ 
се nозиваш неизоста.вно да АС)ћеш на Свеч,.н;у nреда· 
ју одликоваља,« . . . . 

' · Зarti>eriaii:tћeн: сад и· то! Henpeдiiиbei!IO. У cцe
нaprnjry Није наrфаћен и~~- До Ј5ааола! Нџ у 
репортажща. ~- Џа шта зна'Џ{ rraj рас.кiораТ>. И:ще, 
ћу ЧщьеоЏ<Ца, .уrла оо,о. 'којИм 'их БИ,4,ИМ И Щ,Ште 
којом их \'iiJ;'Iiliyjeм .ttрекодоЖИВh>аја Жељеном циљу? 
Је ли .. то .rpe!.iricii. ИА1И Э1iа1к веће моје моћи, сМелости 
и слОбоДе? · ' · · · ·. , 

Наомејем се 11ИХЮ • 
..:... ја се .·цео даоt због Њ!ИХ килави.М! - говорио 

је · настојИИ'К. · .- Ни ноћу не nрестајем! - и IOIJ.COiВa 
животу мај~rоу. То је ради:о дааnут неДемю у ·вези 

335 



1·,' 

с грејањем воде (сви .се станари тад до <Ю!Юћи имали 
празо да :юупај'{). 

,.Отац сам од I!Ipe неnуну го,4iИИу дана, али тек. 
од данас твој Буша Св:вић Небак.с.« .. · 

- Ж.ИВем. деца - вик:не:>.< блесаво с мецашmа и 
наомејем 'се, али caюmw тих.о :и дах,ТЗIВО, ~ ме ~НИКО 
не чује. 

Кроз то nригушена рад0!331Ње провлач:ило се 
ш:tоа.m<ање иастојiНИКОВ:ИХ шшуча. 

Силазио је оnет у nодРУМ. Плитак качкет. Пљос
ната .вилица. 

Па шта? 
Диrнем руку, али ие притис:нем бело дугме за 

светлост. Још .'llJ'И сnрата. · 
Неко се издвоји ю мрака и стаде I!Ipeдa мном. 
- Orn:yд т.и? - СЗВАада,.\i страх уt'Аедавпm: ДОК· 

тора М утавџић:а, који, месrо да одтовори, уnита ша-
патом чијц је :извор био неодредив: · 

- Како се асећаш? 
- Одлrичио. 
- Јеси л:и сигуран •У то? 
-Сигуран. Зашrо питаш? 
- Се,о,н.имо! - преДЛЈОж.и. Није скцдао nогледа с 

мене. 

-На стеnенице? 
-Свеједно.· 
Био сам збуњен, али није :ми падВiАо на nамет да 

га nоеовем '{ овоју собу. Погледам га крШIIом. 
- Шта то значи, ти ои бар ж.ив. 
- Да. Ал:и се бој..м. 
-Ти? 

Погледам га. Као да је био mpaёrao. Изгледао 
је СИ"УРЗ"', С'Ј.1ј>учан и, најЗЗџ~,, iК3iO неко коМе nрија 
свЗII<ОАIИевица. Каю неборца-лекара у parry сам га 
nомало и ја завiплавао .. Заузврат, сад би ме .он, до
броћ<у да111, могао да лечи да сам болестан .. Ал.и НЈИсам. 

- Чекао сам те ових да>~а! - уздахну. 
- Мене! - чудио сам се. - Нак:ео ои Андреји и 

Филиnу. . 
- Откуд се њих сада сети? - зачуди се. - Јад

ниц:и. - И брзо се исправи: - Х~рОЈИ. Не мислим 
ја на њих. На тебе ја. Читам оно што nишеш. Миоrо 
раД!ИШ, је л:и? 
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-Како се узме! - реКlНем не сумњајући више 
одј~ном да он то ства.рно седи крај мене на степени
цама иэмећу трећеr :и четвртог спрата. - Не сум
њајући?- уnитам се, али признајем да сам IЮМИслио 
да би требало и у то да nосумн;ам. Мећутим, nла
нем: 

- ЈунаЦIИМа није nотребно твоје ЖЭЈоење! 
Али он настави да заnиткује место да ми одго

вори. 

- А nосле рада? Вићаш ли наше? 
- Суботом! - рекие.М неодрећено. - Ако сам ту. 

Али мало :их је остало nосле оног с Милетом. А и 
Драrанче је ретко кад у Беюrраду. 

- Код Драrића навраћаш? Давно нисам био 
тамо. 

Погледам ra. Али он 'I<.AIIiМНy добродОШАО главом 
и НСIПрави се. 

- Био са1М дваiПУТ IПрОШЛИХ месеци. дОС!Iiо\Но. 
- Скаредно! - поnравим та. 
- Њи најмање. Глуnо траћење времена. Покер. 
- А жеиске? Оnчићи, камен:<Ш<ћи, Ш!оу!Нчићи. 
- Да н.ије њих, не бих ни одлазио тамо! - .рече 

оетно. - Вер."ј ми. 
- Да!КАе, што сте шоње. Јанко ... он заnлаче чи.м 

ое заi!Iева нека романса. Сентименталан! 
- Јан:ко? - зачуди се и nогледа ме тужно. -

lанко? 
- Јанко?- зrранем <:е сад .и ја, али скоро јетко 

треснем: - Пред .тобом, значи, .и:ије изводио игру 
пећиноких ме~? 

- Како да не! - оожури. - Њима је то било 
емеnшю. Мен.и: - туж.ио. 

- Мени гадно. 
- Га:дно? - ПОI!ЮIВИ и оогледа ме одоздо. 
- Да. То је ипак разврат. А разврат је демора-

лизација. 
- Игра пећинск:их медведа? 
- Гашење светлости, свлачење и онда 'О!НО -

ови пред свима. 

- Ти си то m<део? 
-Видео. 
- Могао би да се закунеш, да <:~~едочиш? 
Тргнем се безразложно, али сам осећао да тубим 

одједном с.шур:нюст. 
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- Значи не бrи могао? 
_ Бих! - рекнем пребрзо, да не бих, авеста.н пос

ледица, покушао и да се извучем. - Можда и не 
бих. Заоmси. . 

Осећао сам се као онда кад ме МJiЛi9!I1 mпао о 
у;редн.ш<1У н реrюртажама које са1М бацm> ;у liOO<IL 
(Кроз мене брзо блесну МЈИ1С3i0 да ои, Милош, У ства
ри та1да и није разговарао са мном. Учинило ми 
се само.) Филшi је то био! - реоонем несигур:ню. · 

- Зато саЈМ н дошао! - рече доктор довоlоНо 
скром!НО да се саЈСОШМ повратим и прећем 'У напад, 
ами: ме эгроми ПрiВОМ следећом репликом. 

- Pei<aO саЈМ ти. Читајући твоје реп'?Ртаже У 
нови;на!Ма, питао саМ се: Шта је њему? То зест: шта 
тије? · 

- Зanrro ен се питао?- процеДИIМ. 
- То би требио ти да ми !!<аЖе.ш. 
- Ја не умем! - реюнем одјеДIНЮ!М нзазивачки. 
- Чини м:и се да си сИЭгубио с.мисао за квали· 

·rет ·_:: Квалитет чега? - заскочим, врло радознао на-
једном. · еб 

- Реал;н:ооru. Чи'l'ЭiЛаЦ не разликује код т е 
сТIВарiНО постојеће од оиог што бих назвао НМЖИ.М 
опрЗ~Гом реалносru ... 

-То јест? 
- ОЖ>r шго он СЭЈМ.О замисмю. А зашто? Јавља 

ли се то ·код тебе из жеље да коригује.ш ()(!Ю што 
јесте, или из страха пред њим. . 

- Хоћеш ли да кажеш да q !МОЈа оведочзнства 
лажна?- упитам дроко.- Нека заја у тућем mезду? 

- Рекао бих да хоћу. Само ... Ето ... У вези с 
малочас баш 1ЮМеiНVТОМ игр10iМ пећи.наr<ЯХ медведа ... 
Ја оам· био оне давне вечери кад је Милета изводио 
ту nлеоиу тачку с једном девојчицом. 

- Коју је ЈЭЈНКо црви nут видео те вечери! -
вШ<Нем брамећя = већ. . 

- Први IП'УТ? - зачуди се Мутавџић. - Колико Ја 
знам, а зна.м, Милеrrа ми је преКЛ31Не долазио с њом 
ра.АЈИ једне услуге. 

- Поба.чаја! - викнем агресивно. 
- ТаЧНЈО! Па? 
- ВидИШ! - 1кл.икнем nобедиичl<iИ. 
- Шта·? - слегао је раменом. - Нема везе! 
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Али nоГледа ме брзо и озби!оИо. - Не мислиш .да се 
друшгво овукло и ИЗЈЩДИДО оnшти блуд с.ваi<ЈИ са 
сваком? ИАЈИ :мисМI'Ш да је Милета, да би нас заба.вио, 
и IHa наш захтев, одиграо »тачку« са СiВIОјом ~девој~ 
чицом? З»р си заборавио да се обукао у костим 
кнез-Бодиновоz деде, тј. у јагњећу кожу што се на
лази пред Драгићевим каучем, а она у свој opгaн
ДIIIliiCIКJИ жшюн и цр.вену б л узицу с беМ<.М ду11мићm!а 
по трм у реду? Је ли та:ко? 

АА1И он :настави "'а зamrrкyje место да 1МИ одго
вори. 

- Ј е ли тако? - ПОНЈQВИМ и останем неко време 
без речи, а онда избац:ИIМ дав~оенички саЈМо: 

- Не сећам се да си ти био тада тамо. 
- Није -важн.о да ли се сећаш, алш <КаКаВ си, 

mrr..м ;re ја, то веродосто}нlи сведок кщд ниси у с;rа
њу да репродукује.ш како треба једну обичну сцену 
којој .!Ј!РИСУствујеш -·скоро ооаке суботе? · 

- У iК01М то с.мисл у ~НИСаМ у стању да је репро
дукујем? 

- Ти ниси видео оно што се заиста збивало ... 
- Да нећеш да IКЗЖеш да сам и.змиш.ьао из 

пакос11И? 
- Не! Не! - умиривао ме др Мут»Вџић. - Ти 

ниои видео оно шrt> је С11Варно било, видео QИ оно 
urro си СЭЈМ.О заiМИШ/оао да ЮWШI. Но то што за
МИШ!оаш тол:иЈКо је код тебе јаче од ОIЮГ шго се 
стварно збива да увелик;о већ -губиш СII'ОСобiюст да 
разлику,је.ш реалност од маште. То сам зак!оУ'Ч!ИО чи
т»ј"tћи твоје репортаже. А сад- добиј..м и <ЮТВрду. 
У наС11УЩ' револта против оног urro ти се чини iчи· 
· :Њеницом, ти би, сад више не су.мњам:, моrао и /JI! 
учиiНИШ једну такву овињарију да ... 

Застао је, уздахнуо пред ооб·ом у мрак и рекао 
врло провокаторсж.и: 

- То сам АQШЗО да ти кажем. 
-Шта?- упитам nрво мирно.- Не ЗiНам шта? 

Буди ј..сl!!Ији. - Не добијем одговора. 
-Шта?- :дреюнем већ изнервираЈН.- /Џ. не ми

IСА!ИШ на rnrcм:·a? 
Опет је ћутао, али онда се сет.им да о њима, 

ако је жив човек, не може ншпта з.наtrИ .. Не може. 
Писма су o.m још у џепу. Пиm!ем се. Не осет;и;м их. 
З»вучем Р'У'К'У у џеп. Наћем с»Мо оно Ба:ксово. 
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еве је то трајало јеДIЮ од оних маrновења када 
мисли свирну кроз rлаву надзвуч.ннм бр3Шlама па 
си иеопособаи да их до краја схватшn и ра.зу>.i~· 

Ипак оню што се десило сnада у ствари КОЈе 
бих волеО да заборасв:шм. НЗЈВал!ИО ~ на њеrа. ·Уби· 
лачки сећам се да с:ам скочмо. Он Је ври"'!уо, иэми· 
rотиiО М1И се У часу кад сам ra ютакао. сЈурио низ 
степеНЈИде и нестао не обзирући се, _врло иедоктор· 
с:ки. Страшно сам треонуо. Можда 01 Јаук.нуо. 

Срећом, повредио сам мало покосн;ицу. цеванице 
01 после два-три ш~q>тута зуба б~ ми Је саОВОЈ;М 
добро. Ни капи i!<раИ. Једи.ню што Је остала - моЈа 
жема, одлука скоро да nрестаЈНем ~а ноаинарим. Аа: 
ћу отказ. Не пrro бих прихватио ИЈедан од Мутавџи 
ћевих разлога. ILpoaтo, ,!>РСЭФ.l1Ю ми да сведочим. 

Револуцианар не може, и кад хоће, да се помири 
с том nаоивном, ненавијачкQМ, iНеакдион.ом улогом. 

Одавно с:ам био на некм на~ свест~ тота. Од 
пре своје репортаже о Бакс,у КОЈУ 1МИ )е ;уреднмк 
бацио у kош. Хоћу да кажем, ја ·~ Је б~, Х 
њеrово, Ои:мићево tи.ме. Но било ми Ј_е, OiaiИIМe, ЈIЮН 
да је то учињено због ;урединка, '!'Ј· да би он то 
учИЈНИо својом руком да та ошсам Ј~ сам лредухмт· 
рио. То јест, није више "ажно ко Је. шта учини?~ 
логично је једно ~ ~yro, али лemne Је што сам Ј 
то урадио. Лепше Је, Ј~ ·7"" тиме ~ потврдио ~ 
аам свеанијн далеi<iООИдИ!ЈИ, СЛИЧНИЈИ себи. ~ 
било лепо и 'друто - да је Оимић то VЧЈ!ШИО. Лепо, 
јер показује да оу 1!ШМ уре.юuщи буДИIНЈИ н памет
:ниј.и од младе новинарске гарде, смеле, .луци,АЈНе, али 
и за DЈРТУ-две сувише lniCe1{ донеi«>!НформистИЧКе. ~
шеие оног неа<аЈдашњеr осећања одrо~~ар:нк_>СТ"~ кад Је 
судбина света эавиаила од начина на КОЈИ си извр
шио иарећење. 

Било како било - учиње.но је. МиСЛШ:t на ре
портаже о БЭ!Ксу. Али iИСТОВремеио било ми Је и жао 
што сам то ~но. Јер сеи11М се р~говора с Мило
шем, 1<10јн м:и је сэ;.,етаваю да то обЈ<ШИМ. Не. Разго
вора с Фимшом се сетtи.м. Одиста, да с:ам оно тад 
111та.мпЩ>, дЗ!Нас бих, ето, доживео неэа.nамћен т.ри
јумф. Бакс ће за четири дана бити одликооан. То би 
била IЮТRр·да ње~ове тезе да несрећа код нас живи 
и ;ра!ди нМI>ијавмеио н не !""аћа порезу, али да 
доМ!ја •как> свака илегална лиЈа. 
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Но'стрпмења је требало за то. И више но стрп
тења (које немам, јер данас, изгледа, оувише већ 
>~<ивим на рачун предујма од бущћиосТОЈ), требало би 
"' мање мубави према читаоцу. А читалац .•• Он је 
за мене, уnркос ·овему, биће невино, детињасто nо
мало, н лаковерно. Било би злочин сераирати му 
чињенице што иэа.эивај:у СУfМЊУ или Ю>је је хране. 
Значило би: не волим човека. 

Ј едно је несушышо: ОСТЗЈВићу НОВ!ИНарство. Не 
због др Мутавџ.ића. Филм је добио дот~ЩИју, сцена
РИ? ~ је већ пре реализације !IiроiГлашен за најбоми 
КОЈИ Је дошао пред I<IOIMИCИJY (то се иоувише често 
каже да би било ИСТИИИ11"о, али ипак nрија и тако) 
и био бих блесш! да не "ерујем да ћу, с шжус:r:вом 
прве филмске приче за собом, одсад моћи да напра
вим и друту и трећу, сваку бољу од претходне. А 
IНОСВ!ИНарити 1\Юrу увеrк, нешто обешенцја llliOCa но 
досад, Пl<Ј!КаЖе ли се да м:и је ·немогуће сценарисати. 

Још пре подие сам хтео да О'I'КЭ.Жем, али Cш.mli 
је o"'!'ll"'o на неки састанак у Дирекцију за иНфор
мациЈе. Причао сам неко време са секретарицам и, 
како ~е Симић II!Иje враћао, пошаю Гаrnној кући. Ни· 
сам Је нашаю. На степен.ицама сад, тачно mме!;у 
трећеr и четвртог спрата, угледам опет некоr. Рсавац. 

- Шта :rоћеш? - rупитам ra набусито, али не 
сачекавши одrОIВОр, проду>~<tи.м: - Ти не постојиш! 
Ј.а 31!ШМ да не постојнш. 

- Ј еои ли сигураЈН? - с.меши.о се .идеамю Ј<IРа
бро. - Можда друm не постоје, иако их не зовеш 
Баксом каrо мене. 

- Мутавшоћ ме малочас раэуверио да си иэмшn· 
љ~. . 

-;- Оно ОЈЗМИЈliЛ>еНО иајмање и :аама :у ТВ!Ј1М сЦе
нариЈу о Бетоиу и овицm<а. Човек је :усавршиви .рад
ни ·нас.юв беакраја, а не клацкање. Али доктор, он ... 

Рсавац одмахну презриво руком, али ја га преду-
хитрим. 

- Одмrча:н стручњак. 
Он се иарогуши: 
- Снове - "i мајчину? То ли значи код тебе 

- бmЈи стручан? 
- Не. Али nостоје квалитеl'не разлике н~мећу 

јаве н сна. Ја сам их. свестан. То је све. 
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- Браво! - !Не сакри ifiOдaмex. Одлично· Вра· 
тимо се блату, св.и;њаЈМа, острву оне ча~е · .. 
(~ си ми једном) Но ••• к.а;к.о се звала. 

- Юирка. 
-А ocrpiВO? 
- Корчу.ла. · 
- То је i'I'ГОСАЈО<ВеНIСКО ооrрвю? 
-Наше! Што? 
-А они? 
Мисмю је на моје :пријате1ое. 
-Знаш. 
- Зна.м ~не ва.z"ају. И знам ~ 1НХ Трm!1Ш месrо 

да их мало оавестиш. ПобиТIН ro 1'реба. Без милости 
би их т.ребало мало у тринаести батаЈDОIН ..• 

- Кааоо? . . . 
Он неста месrо :да одговори. Али не ООЈ'{РИМ 

за iНiИМ као малочас за АР Мута.вџићем. 
ЗнаЈО сам у чему је игра. Или ... чинило ми се 

~ сам энао. 
Осеmм се у rroм часу врло лак, врло с"оободан. 

Од мрmих и ЖiИВIНХ. ПрiВIИ пут после rrомпоо времена. 
у стрчим оних једанаест nли1':КИХ степеника до 

својИх врата, весео, радостан, ЧИIО. 

п 

О1'К!оучаЈМ, доста МЈИ!Ран, врата своје чисте rарсо

н.ер'Цела кућа tie још уmек једно куnање. Тридесет 
и шест се стамбених једИ!НИllа nари, цеви ЦВЈ_<Ле пре
оnтерећене, укућаЈ!I!И стењу у .кадама сащњаЈући ле-
ћа. Иотушшра.м се и ја. Обришем. 3аэво<н1И. • 

··У nонюћ« помис.мю сам. »Ко то може сад ЈОШ 
бити? Филиn!« Врата сам наrло оmвори:о и устУЈ<IНУО. 
»Ти«, .шamrvo са1М 1КА0 да се живо .месо ИЗI.Н.енада 
отwmую од моr ;гр.ла, и 1\' исти мах эна10 ~ нема 
више одлагаља. Извесноот о I<JOjoj !НИсам ютле ни.кад 
раэrовеаuю МИСЛИiО nочела је да куца mш<.ЛенИiМ с:rро
Јем у часу кад ·се иза отворених врата nомерио мрак, 
Гата издвојила из црне масе иеосвет1оеноr ЮДННI<~ 
и стајала, црна, у оној својој tмла;.~.алачкој, весеЛDЈ 
црiИИIНИ што је напола само смиривала једно таi<О 
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необуздано девојаштао .:к;оје се отимаю ~ 11Юбегне 
од себе и уmек се враhало из бекства држећи. само 
еебе за руку. Коначно је ·корак.ну.ла, и тад се, nрви 
nут од nр<Метос, почињало да одваја од црНе масе 
тамног, Э11РУдВа1Нi0Г ходн;ика њено :као забремзано де
војашrвр nооле ror једн'Ог јединог корака :који је 
наnрВВII!Аа <nрелаэећи nрекю ових праrова: али у МОЈУ 
је собу ушла ~ rруку, без 0'11!Юра, <1-ећИiМа 
nрема каучу. Затворио сам врата rоА.ИЈМ раме!НИiМа, 
и, не знајући шта рад'ИМ,-обипiа.о је и yi<yЩIIO се nред 
њу, дотак:њувпш је овлаш прстом ИСЈЮА браде што 
ее щмах подиже реморкирајући за ообом као шлеn 
њен чаћави nоrдед, .юоји је, вероватно, :и остављао 
овој iВрућ:и црни 1'раг !На мени од груди /ЈР усБ1На 
што су o.m одмах отекле. И она је то .морала видети. 
Јер су се њене уане натло раоклоnиле, одједном 
расnрсле, болесне, •као <ЮА nритиском мог узнеми
реља ;к;оје су морале ~ оnазе те њеие маrлене а 
мр.кю отворене, драм:аmичне, снаж.не очи, увек, па и 

сад кад су деловале ТI\'Ж!НО, !Нема~Ла~~<сале, само ау

стале од некюг тренут.нк>r rроэн.ичаiВОГ умора целе 

ње, ат лете ЖИ1ВОТНе rрадосТIН. Срце ми је у,дараю г л у
во, брже i!IO свиреnо и збуљено, као ~ је знало све 
што ће се /ЈРГОАИТIН (дотле 'МИ -је !НИ 'У ОНЈу nало 
на ум да се то IМIОЖе ТВI<ЈО оnет да деси) ... 

JICTOBPEMEHO СПРАТ НИЖЕ 

. . . :после свега што се збило иэмећу :мене и l(,o. 
ети;не сес1'ре, јер ми је Коста из~ур ТЗ!КО рећи на 
рукама :и био мој nрви а незна:нм окојевски идеал 
:и дру;г !Ч'ема коме са.м "?сећаiО Жl\'дно поштоваље и . 
!оубаtВ, Ја, ненаход, али Ја сnреман ~ се одрекнем 
и своје прошлости да бих задово~оио свмtоr човека 
и све ~оуде уоnште, ја овојево!оНо IПр!Истао једне да
вне иоl'l:и у возу ~да за Бакса будем :наооод из Д<УМа 
IКВI<ЈО не бих rразочарао њеrа уверенюr да сам без
Надн'О IНаћен једнrоr летњеr јутра пре више од три
десет Ю.4ЈИШ\ у џбуну јор;гова!На <К,рВiј Хај,А~уч~<е чесме, 
умотан у та~ стандаrрд!Не памучне пелене без це
ду~ое или ичег што би мrоrло да !!ЮСЛУЖЈИ као доказ 
мог иденmтета једном кад се буде nокајала мајка 
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. кад ни 
која ме је оставила, Hai<IO та;ко !Il'l'O НИЈе Ј;~И 
у оиу учинила. Није tм:и било теiШ<О м уСВОЈИ~~)' 
иЗМ>Ишtоен.и живот, jesp је био (проклеm ~ ' 
јер је меии био лепши rи у оном часу потребНИЈИ и 
неодrоворнијrи од с-mарног, а nрави родиты.н O!f МИ 
100illaiOO nред сам рат :умрлм и IЊИЮОI' нисам ВИ!I!е 
имао од ~рви да би ме nодсетио М np<>IIIAIOC(:Г н~ 
wбоiр!На коо ш:rо то :може бити бу дућност па . 
тад не сасвим адек.ва"Ј.Ћа жеЈоаМа), будуhност .У A1i 
је н'"јла&IIе коцкаТIИ се и - не 1[\рокоцкатн Је. 
•бог авеrа тога и другог НШ<ад нисам ни П.ОМ!ИСМЮ 
да се mnтa може nоНIОВО да деси из.мећу . мене и 
сестре ОНЈОГ који ми је, скашена лица, надахнуо .на 
рукама, на домЗЈКУ Беоq>ада. 

ВУКЈЕААН 
»ТИ«, wamayo сам опеr, и то се »ТИ« от:кинауле 

од мене као да сам наnамет знао ненэбежност о ко-

Ј'ој нисам Ш1Кад раније м.ислмо. Ни сад. Њен поглед је својом тежином, IКАНЭећи опет 
преко мене одозго надоле, запарао. дубокУ браэду 
у мој још :м.ок.ри врат, алм ја са•м ЈОЈ опет npcТO!'f 
·е два дога;као браду, а она посл ylliНIO ~ела М Је 
ЈзабацуЈ'е оолако не затварај:ући очн, КОЈИМа више 

' ' . млечну инје гледала мене, него друго, тавl!'uщу, . , За-
куглу лyc:respa н чекала. Зanrr,o ме НИЈе гледала. . . 
што ме не гледа?-понатмю сам дрхтећм; аве NЖ Ј0Ј 
се пуна vста нису опет стала м отвараЈУ као воЈ:I.е 
што nреКа од зреАМНе, али и3КУ'11ра, и тад 1М!Н Је. 
наједном уплашеном да то сад не почне, :можда, да 
nзМИШ<I>е!ЮМ причом правда свој. долазак У н~реме 
и тиме НСПОIРемети аве што ми Је постало наЈеДНОЈ« 
ТЗЈКО хлебно јасно и сrn!Э.РНЈО (голуб:ица свих жеtоа 
иэвучена из ма\5:!юнЈИ'Щ?СКОГ цнлrи;ндра nр~д три . х.и
l'саде задивl'сеинх свеюка) (г,ољубица .:~wJa се ЈОШ 
toytoa, збуљена на беок.рајном прсту т~уће траке 
чуда) (A>ytoa као да ће се с;рушитн), rи Ја не знам 
више како али пружнм јој обе руке, а она ми по
срну на груди не рекав mш.rra, и исто као онда шr<> 
је .то бил10 дово!оНЈО, и сад је заrрлим и притиснем 
·на маље о које је лаrаНrО почела да, nосле укоч~~ 
тренутка, трtоа уплаканrи образ. Осећао сам како ЈОЈ 
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се п~д ха/'сИНОм :и~јају та>m<е Ю!Пруrе витих ребара 
у I<IOJa уривзм СВОЈ стисак н почнем да гњурам уста 
ме!>у њеие НВ!прсле усне, у њ~ АаКО златну косу 
што би лепршала кад хода да Је iНИје чеШtоаАа у 
кољски реmић, у мирис да.tоина заостао на кожи ље
них танких образа, у хрскавнчави руб њене вилице, 
у очм, у чеАО које сам хтео да ",..есем у себе. У да
хнуо сам зрака и nродужио да је, заrрцнут, ~оубим у 
заrонеmост х.ладиоће шrо се већ млачила, шrо је већ 
дахтала, топла, пекља каl) неугасиви врх ножа задр

жан над авећом •. ужурбано струјећи прот.ив прими
сли што ми се Јавша да ће се она -као заизвесно 
покајати ако nрестанем макар и на rренутак да је 
оrиамоућуј!"' поА>упцн:м.а, јер с:иrурно није свесна да 
ме воли, ЈОШ уврећена после оног свега (а ипак био 
сам сав убећен да ме воли) (поноћ је већ nрошла) 
и зато nродужим да је све брже tоубим rурајући је 
';'Олако nрема каучу, померајући nри том и себе који 
Је rрлно свом дужином свог тела, бежећи тако од 
глупе ситуације шrо би настала кад бих јој, пре
ставши .да је i'субим и грли.'~<, пружио прилику да 
се покаЈе корећи се за поновну Henpoмиi.Ul'ceJIOCТ и 
да, :поС'DИћена, стане да се о.тима, а Ја []!ОЧ:Нем да је 
молим за ;"ЗВињење. Зато јој заријем језик у уво и 
она се -наје.жм, задрхта сва, иэви се .мало, кл.оrн.у и 

I<ao за.клана згрчм 'l трбуху, у коленима, скуш< и 
пружи, посрну н сруши без одбране преко iкауча 
распремл,еног за спаваље, са мном nреко себе не
спр~е, М<?жда, зrрануте и ужаснуте rоЛШ«> колико 

сам Ја тад 'ЈОШ ЛИI<IОВЭО. 

Толико ужаснуте да није ни покушала ма и нај
мање да се одУ,ПРе судбини коју је примала у себе 
затворених ОЧМЈу, пребледела од чела ю усана, сва 
обузета оним што јој се дешава, без во/'се н снаге 
да то сnречи. Само - поднесе. . 

Као ~а..ъење ми •је то севнуло кроз r.лаву :Одмах, 
са:мо тад J<JIIII ошсам могао, !)Ша;мућеи, м rубим вре
ме -на те м:исл~, али ми после свега, онда кад сам 
се пруж.ио краЈ ње смешећи се целим свој!ИМ дугим, 
радо~о исцрпtоен:им телом што је брујало од неког 
нечуЈi!ЮI' Ill'cecкa свом унуrрашњом засвоћеношћу 
rр\'д~~г коша, онда кад сам већ савио леву руку на 
КОЈОЈ Је лежала њена мека коса Костине сестре, коју 
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сам :и;моо, ооет заувек што, nомерио је мало и сазио 
шаооу #Ј. ј'Ој nре-тма помилујем образ што се уrиу, 
онда к!Џ. сам већ осеmио потребу да јој слободном 
Ј>'У'<ОМ помилујем груд!И и #Ј., прелазећ!и Једним оТIВО
реиим дланам nреко оба IОребена прсА, оооро кли
знем с доње њихове C'IIPaнe о врху ·nлексуса обалом 
вити.х ребара н одатле, преко ЈОШ rи:пкијеr М1оАИ)r 
трбуха, ја сам л:и:ковао у себи као н.икад, као nрви 
пут први човек са жеЈЮМ сам на целој земм~. 

Ми ОIНа се окупи IJ!OCAe н окрену !МИ rола лећа 
као #Ј. се неочекивано покајала, а эашrо? (кајање 
то :није ОIНа сама, то је свет, сви остал:и:) ја iНИС31М 
ништа иа силу? ни С!Џ. !Н.И <Щда :на оиеrу. 

-Шта ти је?- блаrо <уi!ШТа!М.- Јеси ли у>МОр&? 
Rутала је. Разуме се #Ј. је ћутала. Шта Тiреба 

друrо н #Ј. ра..щ неrо #Ј. ћуrи, ii<aA се очигледно стнди 
мислећ!и да ми се сад маље овића ио пре, не з:најући 
да је .жудЈИо н одувек волим и да је то изнад пре н 
nосле :и изнад свићања и несвићања. 

Можда је одбојио, nрисет.:и;м се, стук.нула очима 
nоред K"'Y''a н зато ш110 сам јој рекоо јед!ЮМ само, 
и то кад Са1М је, после nрвог суiМНdiЧења Андреје, срео 
на улици, рекао шаыmи.м глаоом седећи у <ПОСЛа
стичарн;ици крај ње. (ry жеюи #Ј. је бар nред собом 
о.rrравда>М) #Ј. су јој очи драматичие :као песнице и 
да одударају од беаrюмоћнооги њенаг детшье ведрог 
лица, а једЈИОМ јој peooro (у вези с друmЈМ) #Ј. има 
»јасне и Ј<р<ЖЭIВИЧаЈВе црте«, то, .и рекаю јој кад сам 
је летос орео (већ је l!!IOICИЛa фризуру К01ЮК1И pen): 
»Юаю ан м:и, МЈОј мали nлави реnтилчићу• и рекао: 
»Баш те такву волим« и: »Дуrо те НИСа!М виде10« и: 
»УЧИШ л:и добро?<< и: »Лепо ти стоји тај реп•. То је 
уједно све што сам јој икада рекоо о њеном изгледу 
и она још :w:>жда не зна свића ли мн се 01На ~ИСТИНСКИ 
или саЈМD онаю и је ли с.ве то добро за њу или није. 
Срце 1МП је ударало брэо као да је n;pe роЈ;ења би.л<> 
начисто са СВИiМе што ће се једЈИОМ десити измећу 
rюшле да се убије (iМIЮЛИiМ ли ја то истњнски?) 
и мене, једнюг :верно.r Кocrmror ,~;pyra (зашто то ми
СЛ!ИIМ?). 

- Хоћеш ли да се nокријемо? Чекај, IЈЮIМаК:НИ 
се још мало да из:вучем јорrЗЈН. Таю. (Иначе ми не 
би дошла. И не СЗ!да.) 
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~Утала је. Покријем њу и себе и био оам срећан 
ШI'О Је чаршав чист и мирише otao сви с:веже Оi!!раНИ 
чарша:ви на снежна 110Л>а и рано nролеће :и orreт 
протеi'1Нем 'IIOre. 

- Сјрећ.џ< СЗЈМI -;- реюнем. гласно и Сi!IУСТИМ руку 
исnод IIЮКрив.а~а ЊОЈ :на rолу мишнцу, пО<МiИЛiујем је 
лаw: Треба ЈОЈ разбити. стид! ~аКА>учивши то, упи
там Је са сиrур!Юшћу коЈа се Оi'ИЈе ·колебала ни имала 
nотребе да се, iiOCTOJ. ана нам.еће• 
-А -m:? : . 
Њутала је, н у тишини што се, про,щжена, ко

стрешЈ:<ЛЭ- излазећ:и из иеких .иевидюиво ситних зг ло
бов~, Ја се ~а тренуrак СЗЈМО, алм IИПЗоК, осетим ·по
I<ра;ден ст.юг. и~а эадовоюства које м.и је .малочас 
дала и I<OJe Је ЈОШ увек колутало мојим ос:вежеиим 
крвото;ком: веЈ?. У"'РОЖена радост, већ покренута (у 
мени ЈОШ бруЈавом од среће) (осумњичене њеном 
ћутњом) (а зар би треперила .сва тако и таооо се 
':1'~· дрхтала и тако rрлила, сва ујареиа јечала да 
ЈОЈ юю!IМ .задао онај удар за:довоЛ>СТВа пасле кога 
жене иема)у права да ћуте, него да, захваNНе и сми
рене, одrоварајrу на с:ваю о:rитање?) (па шта онда?) 
(и шта она ту?) 

Диrнем се н~ лакат, погледам је rуnлашен и с ие
са:владаиом мужЈач;к,ом марА>ивошћу (требало је за
~ржаrn себе на узд!И и !Не у.плаши:rn је ·заувек том 
сор!ЮМ брзинОм »е:вршеног чи:на«, мужјачки nреде

фнЈнити!вн;ом за жеиоку друrојачијоот која тек nосле 
осећа. да неiЏТО оочиње) ~' дланом ·СЛободЈИе руке на 
њеооЈ бради, покушам да' јој окренем главу што се 
овог nут~ истински опирала, иеопраадано н преана-

жно. НиЈе хrела м ме nогледа. · 
. - Шта ти је? :- уоmтам је иеэауздаiНЈО радостан 
ЈОШ увек. Глас 1МЈИ Је бiЮ саЈМО nруб, набуаит. 

на Вутала је још дубюе nосле тога, и само, :кад би 
дуже престао, погледала :ме оним својим очима 

nреЈаким за страх а ~еиим, препаметним за по

грешне заКЛ>учке а очаuиим. Но био сам још увек 
толию I!!ОКЈОлебан у својој таrн.юј поверЛ>ИВОСТИ и 
толаmrо уш!!ИНут У свом са:моrrоу$.аЊу да ме тај њен 
поrлед ие ОМ!ИрИ, хтео сам одмах више потврде :више 

зах.валносrn, :више доказа да јој је са ~ било 
лemue но и с ким раније ... 

347 



BVK ARA 

. . . леnше но и с 'I<ИМ на ·свету, а dШIЭ.К нешто ~ 
је iИCТ<JIБIPeмei!IIO ['ОIВОрИЛО да не журим, да се Т!> О!На 
Сам'О боји мене је.д.наоког, да је била .-<;уЋШП': вре· 
Ьана, да је сад оnрезна пред гyurrepoм Ј~Р оу Је пре 
змије .уједа.ле, али у исти мах не олушаЈ·ући то ;мю
зорење ... 

BVK ПЕТ 

. . . ја сам се још више mевио иnю ми запада 
улога гушгера вићена с лећа савијfi!ШIХ. као бич на 
коју ме своди љена nрошлост (зашто Ја да будем 
мелем а они 011р01ВИ?) (Зашто не н обрнуто?) (За
што н~ бих ја био змија кад 1111М11lМ разлога да будем 
0'11р101!1НИјн од свих """" који .•• ) 

BVK ВАСИБ 

..• 1111МЗју живе или мртве, а ја из обзира према 
Ј;;аксу немам нmде никог, ја - без корена, ја - не
роћен, ја - :н~ никад нн од ·';"'Га М ли при
стајем да ЖИЋНМ, Ја - одгуривзн, Ја - увек пред 
зид<>.\< који не умем да прескочим rи видим саовим 
јасно шта има с друге стране. 

Уврећена је, ПОМIИlСЛIИМ не да бих <;е. утешио. 
Уврећена, јер се после овеrа плашила да ЈОЈ се и са 
мiЮМ не дОГОдИ ис:го што јој се дешавало са сВИ!Ма 
с юјима је пре мене легала, иако је, мора ~и, во
лела мене од првог нашег сусрета у ЛОМИНОЈ улици, 
!КОју сам ја ослободио, ја !НЭ. челу своје чеrе. (Кад 
ли је nочела?) (Као шеф •Пm.ића«?) 

ВУК ШЕСТ 

И то ме СМИ[Ж 11рво. Мртав је КрКА>а. Увереље 
је то юшло каю уЗалуд за ИЗА10Г01М при>кел,киван.и 
предмет који ти неко неочеi<iЈШЗI!Ю rи незаслужеБ? 
n<:>КЛаља. »На« ..• »Мени? Зашrо?• •Тако! Не mrraJ; 
Баксе!« 
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ВУК ТРИ 

- Изгледа ми јесам! - рекла је кроз nолусан . 
Док лежећн К(рЭ.ј ове 'lll!t&К вољене жене, nоку

шавам да мис.шм о Буши Бакоузу, јунаrку мог фил
ма~ о том Буmн nод рефлекторима .дpyro:r смисла 
чнЈа оу ми се нека з.начења 110чела да отварају тек 
недавно, у бифеу, кад ме је и Ја:ноко Утриока пред 
свима rюдсетио да су и аутора сценарија звали Бак
сузом, скраћено Б8К0011>4, стих дана кад су га, nро
стрељаног iК!Ј?ОЗ .оба кука, .морали, повлачећи се, да 
оставе к~ ЈеднiОГ не баш провереног сељака; док 
р~мишљаЈући ?'ако скида:м IК'?Же судбини j.Yif!aкa 
КОЈ"! у сце:<арrиЈу rl!'"e оnасаваЈућ.и р.уд:!ШК, лежим 
краЈ те СВОЈе жене, Ја истовремено одвојен cnparroм, 
спрат ниже, про1'И'В своје воље II!родужујем да nи
шем, глумим, снимаЈМ и nројиЦIИрЭIМ секвенце другог, 
Нес11ВЭ.;рtНОГ филма, Фил;ма о ~вршеном ЗАаЧИ!Ну у 
коме Је с предумишљаЈем убиЈам, али тако неnри
.Ме'11Н.о чак и за самюг себе да ме ни ПОЗIНа.ТО сурова 
и таЈна ;nорота савести, резераиоана за најинтернију 
употребу, не .може, на аюју и моју жалост, да про
г .лаои кривим за уморство iИЭ нехата, а КЭЈМОАIИ за хо

~ убиство иnак сrу>ашно вољене жене, крај 
кюЈе, лежећн такав, ОСЛЭЈЈем пригушено свестан да 
топли белутак тог Гащног хрбата наслоњенюг на 
ддакаsу .масивност мог рЭIМена nредставља саставни 

~ео .мене ~г у њу, жену, сnртљану с:а iМ1ЮМ у 

ЈеМЮ "!- !ИСТО ТВЈЭIНСТВено тело обавије!Ю Ю>ЖОМ :на
шеr ЗЗЈедничюоr полл:уна, исnод коrа она, жеtна, баш 
у Т?М часу вегета'!'ивно протеже благу еластrиЧност 
~ЈIНХ ·листова У~КЛешгених меснатом тр111ПаЈЮШћу 
liiOJНX тврдих бУЈ11Иiа, низ 1100је· ·се, већ више од д»а 
сата како бу дан леж.им, таШ<.о, rотово апст.рак11НО 
Ц"АЈИ истоnљено ЖШ\К10 туткало овог је,~Ј~<Нственог 
осеЈ?.~а уједнљ.:ног ·nр;иоуства што пулсира yпpiroc 
СВОЈОЈ vаrюренОЈ ~ености, Вр.еА!Ије сад y:rpejaato rи 
посеб!Ю некако УЈЗ!Рено у тропском појасу љених 
ИС"Урен!ИХ мекота, затеm;уrих у лук без престанка 
:амо од б:-дара до наnетих женских кармща, .моји
ЈИХ од. >ЮЈе ши.nтарс!Ке уоуканости оnрез.не и нако

стреш~е дужином nодјорrања, н то од дољег љего
вог КраЈа с лакнран'!ОМ iПОЛЈУМесецима љених НОIКтију 
што се би. ~оно МЈНЧуцкај:у i1ЩД жу љем на МВАIОМ прсту 
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моје :ножwде број Че:"Р'десеrэб-q>:· ~~rop::;: ~ 
!ООКри:вача, одаi!<Ле ·!l>lЈЗад и ИЈ ~ ' са IUh>Иl'a 
oдлei!IfoeiН, о.двојен од <уаием:иобра:ваЈућ":~л.аве nла-

есетишта хладан и с& одан, Ј-· "' 
и тр • ·а~"' ··~"'е Ј' едва . про.реuене 
ВОIКООО заi'IЬ'\'РЕ'Не У Ј -····· ~..,,. ' . ака 
косе, ~леда:ие у црни ток још з~~~,;Fетне 
yci~PYJaAOI' кирозмеи.ео~Ј· опл~ оnруге и nоиесе нас 
исnод жене .· ом у:шћу 
низ матицу, cлei!Ifoeнe а дюстру!Ке, ка Ј"-""' 
у М'01ре без обала. 

ВУК СЕААМ 
• Н nм~.л""' Као Осећао сам се све иелаrодниЈе. eniOr·---· 

да ,,ежећн уз њу, како лежим, тл~ У :Ш~ 
!Која је <Ј~<~<Ие!К'Уд поста:ла огледало. емiУ броЈем 
да ШЏI}I)М ruоунутот себе, 'У""К. с иеrюим ~.сто
на кар:rону шrо ми, :као ;робиЈашу iИЛИ • . • ситу
. •.•• лево; с·•"'"'·" прса и увек у некоЈ друrоЈ 
ЈИ - , ·>;--· ћ н ам;ишЈоЭ:М нешто. 
ацији. Час СDОЈИМ, час се !Кре ем . Ч11i1Ш 

А. то што СМИШ/D>tМ ИЛ!И СЈ<IВатам нема -
· да незап>И!СIIН од с.вета 

ми се - везе. са . .мном, "J."alW ' се 
и себе м.оrу .да :rrоаматра:м с.ве оста&е :како · 
~- ;. :муче је...,.и: друге - "'!а.ки себ~. Али <>БаЈ 
:к.оји се УЈ'а!М>а с бројем. че-mри tнаЈЧе.шћ) е Је без = 

еnозиајем га с лећа !Као оотале • тако да 
~ "'PI«>j>i сам присуство шrо не дејствује, w:ro сам~ 
гледа, он, лица још ск~на, уЖIИiВЭ. :иша:к ~а, 
1DУ.41И чине оно ШТQ 1ИМ Је он, IЈ.'01Щ1Т лаС:1Ю "'схтео 
:наредио /J.!i уЧ:ИIНе или, не ~нареди:вши r ' х· 

да ураде. Као '11ИЈМ •• • 

ВУК ЧЕТИРИ 

мушкарц.и.ма који су се на Булевару Р~у
ЦИЈје' Щ,е трн сата још ок~а:л.и збила том ~~·ок~ 
л . вИТКоСЈI!!IО'I'ОМ. НиЈе их о с,---· 
n~ nOC1\0. Гледајући је како се, вретенасга и 
мхмна У стр<уi<у, брзо оудащје nрема ~дућ~ трб;; 
Марюса и Енгелса, ШК!РШЈНУЛИ би ЭiУ има ме
оомиСАЈИЛИ 01И0 ЩЈОК.Леrо муШIОО, у<ееК оnрем;но да 
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wждераки наорие: »Ух, да ми је да је ја .мало .. ,« 
ИМI би, МАВћи одједном, пожеле.ш да се ПОТУ!КУ или 
би се упитал.и: »Какав МI нэrлею лаф који то зида?• 
И тачка. Продужилм би .после rora својlИМ путем, 
с осећањем да 1><М је учињена нека неодрећена не
правда. Али н мали број оних и=уан:ијих мећу ста
ријима н млa!:iwm који оу је .y.arryт прнме11ИЛИ нису 
иш.лн .да~ое од nретnюставке да ју је њен даса nро
nианю ОШЗЈМуmю, убећени да се ro она враћа с nрве, 
како 1НеЮ11 од њих кажу, трансфузије, дакле, nюсле 
укрштања крвних zpyna. Мећуmм, АВОјици није nро
макла напетост њеног иначе ведрог овалног лица, 

па, затлушенн лепотом 1\ОТ интензивног драмсrоог 

акце:нта који је, <НeriOIIIOIВIDИВ, прошао 10рај њих и не
стао, закlDучилн: »Раэочарала се 'У шмоi<~Dана«. Број 
Пет је једаiН од њих био. Др<уги, да.л.и, остао је не
ЧИТЗfК. 

ВУК ЈЕААН 

Али н то сам иnак ја ,који знам да никакве риз· 
нице ЛИЧ<НИХ до>rоИВlоај-а н иокустава ~Ie моrу једним 
помедам да рек.оиструiШ.Iiу .редослед эбнвања ш:rо 
чине аутен'!iичнам драму живота. У з то, иако nрија
тел. nрШ!()(Ведачев, ја са:м човек скроман, не <rошту
јем себе nретерано и нисам лудо одушев1оен својим 
Ј:ЮСЛРМ, који се, :као и њеrов, састоји у акщању три 
и више кожа с fDУАС!КИХ душа. Оне воле неiВ.ИНОСТ и 
тајнама се бране од npeтepaamx радоэналОIСтн сло
боде; аМI, стицајем окоМiостн, -'IP'l" који поч.иње да 
еас уоюэнаје са ообам неће R1ШГ1'З 3аК!Dучi111Батн о 
тој де1110јцн ш:rо је к,рај њих свих mрошла, иа OICI!iO&Y 
ГОАИХ њихОIВИХ утисака и nретnоставки сугерисаних 

Њени1М изгледОiМ. Он, просто, зна све nrro се о њој 
МЈОЖе знати, мада не остаје није.щног часа неанга
жовањ Њему се чак девојка свнћа ·11'1/iНО, аМI му 
није И1И издалека на исти начин то&ИI<о згодна кn
ли= је ro већини муш.караца који су се окренули 
за љом. Ва1оа м;у И1!1а1К цризнатн да то они не би учн
НИ&И да њен изглед не одговара тако рећн архетиnо
вн.ма укуса који је њихов. ПршюведаЈЧ се, уосталам, 
може iПiЈ>авдатн објективизмом свог МiЧ!НОГ ук.ух::а: 
он траа иначе на :наrлашене oбЛIIIIНe, ма.да не оотаје 
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докраја неузбућен ни фиАIМОI<ОМ с:илуетом те де-
војке на којој цени rруди: iНИ'11И ве.л.и!Ке, ~и мале, 
какве би се •югле очеюиватн код таЮ~е Једне фру
лице од заве што је у пролазу nозвала мноте муш
карце ,r;;a се за њом окрену TЗIIOO не.11001ребно· Јер он 
је заьубz"ен. Он је заz"убz"ен. И она вол.и њега. И 
ниједног друтаr. Уостал.ом ..• 

ВУК ВАСИБ 

. . . све с:е одувек оnире дефлорацнји. И истине 
су IОЗО и девојке заиrгићене яевиношћу. Али nро
бијмо прву: приnоаедач nретп.остав~»а ca,r;;a, неколико 
сати касније, ,r;;a је мала та,r;;а, на Булевару, одлучила 
да се баци у Д'{Нав. Не эна сигурно. ПЈ!етiЮСТавz"а. 
Из nосластичарнице крај СТЗ!Иа изашла Је с том на
ме.р;ом, избила nреко САЗВнје у Кидрнчеву, о,r;;атле 
на Булевар, '!tОШда nрема IЈ.оштн, али На углу УЛИЧе 
Првог маја одједном је завила (значи, nроменила Је 
oдNYI<y! свеједно! и Сава је ,щбока), учинила ИЈЭде-
сеmну КОiрЭ.КЭ. и угле,r;;ала светлос:т на пос.ледњем 
сnрату зграде nрекоnу.та. Засrа.ла је на "Рен и уnркос 
саобраћају, наједном .жи!ВОiМ и бучном н у тим часо
вима - Скуrшmи:на Је заrседала до кас:но у ноћ -
она кроз добош-торту г.одина зачу врло разговетно 
ослободилачку пуцња.ву што није јењавила н в.иде 
ме. казала је, по други пут О';'<>" далеког дана. Па 
добро, приi!Iоведачу. Ниси био Једини срећнiиП<! Било 
је и других. И других. 

Не! - виitНем схщро ~им гла.сом. О Бакоу 
је реч. 

ВУК ТРИ 

rara се утом nомери у сну. Завеслам: и Од!-''!" је 
лето овоrодишње, аловито, могао би бити краЈ ЈУда, 
почетак августа, поцепао оэ.м ~ ноаииа с ,r;;a
нэ.II]Њoi!LМ метеоролошким извешта)ем, обрИСЭЈО њи.м 
оопу;н;иD:у с бри:rве и пустио воду на ту бухаву белину 
с црнm.< бэ.дрz"ицЭЈМа. Нестало је таю доказа ,r;;a ?М 
знао за nредвићену nровалу облака nраће:ну олуЈОМ 
у nослеподневнш.< ЧЭЈООВима, јер сам (то је с:вима 
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познаТО) мам:уран пре бријања и ·пре бријања ништа 
не рад;им. Рекао сам Гаги: »Има.\! nосла у вароши, 
с:а.с:тајемо се у пола дванаест пред Мажом, важи? и 
буди тачна.« Она је на то радосно одrоворила: »Ва
ЖИ«, и није питала као обично: »Зашто пред Мажом? 
Стидиш ли се још увек да ·с:едяш са мном у ка
фани?«, тако ,r;;a нис:э.м ни имао потребе да јој спрем
но одговорим: »Због мог друштва«, ни да додам: »Све 
са'МlИ ма.нгупи!«, а ни она није, према томе, морала 
логично да упита: »А штр ое дружиш с мэ.нrупима?«, 
а ии ја да јој одговорим: »Шта могу? КDлеге« . 

Гаrа је само уnитала: »Не можеш ли раније? 
Мало ћемо имати времена за суичање!» «Не могу!« 
рек.нем споz"а радостан, ИЗНЈУгра злочинац: »Вес:ла
ћемо!« А то је, знао сам, највише волела: 1!Ј10z"убила 
ме од среће. »Што се држиш на цени, курвице!« 
реЈ<Яем i!<Э.О у шали. Она је :волела ,r;;a чује то по
с:лелње, јер није више то била. Можда није никад 
ни била. Свеједно сад. »ШТО?« као зачу дила се. •два 
сата онюr веслања за један твој "'омубац«, добацим. 
»Није АИ :мало много?« »Можда ће их бити и вшnе«, 
планула је од стида, не, нас:мејала се да сакрије с:воју 
несигурност; cвejeДt!IIO. (Прелаз на веслање резом или 
затамњењем? Резом. Нервније је, брже.) Ја сад ве-
слам, веслам док 1Ме :кичма не заболи (да ми се није 
уклештио диск измећу два nршz"ена?), препуштам јој 
весла и сад она i.ВИТАа њима женски невешrо уз 

Дунавац, зајапур"'!'а од наоора и среће, лећима окре-
нута об.л:ацИЈМа КОЈИ се, уrљениСЗЈШ и llliDaкacти, ва~ 
:ъају од Земуна и ја јој алибијски, али непотребно 
Јер ће '"е удавити, ·кажем: »Биће кише, избацимо ое 
што пре на Вачко!«; али она tmje прочитэ.ла мете-
ор.олошки извештај, il<ao ии ја што ra НIИСЭ.М nро
читао, оно што се каже - док:азано nрочитао, до

каза вmпе нема, а онда и ти извештаји, баш у здрав 
мозак завитлавајrу трбави народ, никад да погоде, и 
ПЭЈМетан се :може увек да опклади с О бу z"еном у 
антнпротивно, у саЗI!ООМ случају она извештај није 
могла ,r;;a прочита (сем ако успут није :купила ноsу 
»Политику«), али ннје, јер је и она већ таква: штеди 
на дес:етнцама, а разбацује хиz"адарке, ;па и да је ку
пила, било ?и: »Врло важню!«, :него није, па сад уда
рила ~ омезање, све се цеnа, и ·Кад пОСАе неког вре~ 
Аtена фол џеитлменоки хоћу да јој узмем вес:ла и да 
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као алибијски iИЗВесАа>М брже на Бачко купатила, 
она се (ка.о што сам nредвидео) јоrунм, неће ни М 
чује: »МИ смо разтоnра!ВНИ, каnетане дуге плоощдбе, 
и шта си МЈИ се 'ljiWШIIИO од Дунавца«. »Биће кише! 
Погледај облаке!• кажем, а она се не.осв~е. ужива 
у својој х;раброс11И. »0 .боже, бо>;<е, дунав Је оокисао 
све до голе коже«, каже, а то Је :МОЈа узречмца од
некад за »!Щlда ми nрСАЈУК«, у ствари то су стихови 
неког nесника за кога неки nрерац;ианалистич:к:и не-
стр:rLЪИВдн каЖу да се nрофуњарио и ю ~mnтe в~е 
није оно што је био, место ю схвате м Је дело Јед
ног уметника дијалог са светом у љему само зато 
што такав исти nостоји и ван њеrа и м, ·као сваки 
дијалог и нове песме претпостав~оају ако не мИПI!ое
ња СЈУПi,отна ранијИiМ, а оно основна њима противна 
расnо-ложеља. Али ни ј,а mше nесме не читам, за
што? волео сам то некад. (Да ли је истина М ""'!'И:С 
стару кожу не бруси•?) •Брже! Брже!• товорим_ЈОЈ, 
не реагујућн на љена задиркивања у музиЈама 
(lМIОЖДа би требало? али не, опасност коЈе сам више 
од ње свестан шuчашила !Ме из зглобова :навика и 
опрез!ЮС11И), а она је с,рећна, боже, арећиа, и то је 
чини лепом као некад (последица драмаТИЧ!Не свет
лости) (Видиш, Четворко, пгга могу свет~ ефек
ти) па осећа:м како ми на вентил· осећаЈиос;:ти по
чиље м шишrn преостала пара некадашње моЈе стра
сне и лудачке ~оубави преМЭ; љој и ја ~ет nочињем 
да је волим, тужно воЛIИМ, Јер З!Нам да Је ие волим 
више (да ли је то тачно и зашто м т= не буде?) 
(Значи, и са Драгићем је ишла. Него.) и ЗiНам М не 
зна да nлива, жао ми је и иС'I'IИИС.КЯ тешко,, скоро 
плачем веслајући из све снаге (што значи М Је ипак 
некажо ВОАИМ). Но видећи м је опет као отрашно 
волим (што она брзо примети такве промене распо
ложеља! И непоrреш.ноl), сва се раздрага иахюд тих 
уаnравних облака ana!oeRИX унутрашљим црmм: му
њама неких невид.tЬIИВИХ ковитлаца (зашто неВИД!DИ
вих), раздрага се и разбрб~оа о овом и ОIНОМ, о сит
ницама {срце ми оунћер од десет тона оуза), па ме 
чак и nита наивно :срећна: »Сећаш ли се кад см:о 
први пуг заједно веслали?• »Биће некако одмах п~е 
оне афере на Црном врху•, кажем, а она се смеЈе, 
зацењује се деrnљасто и одречио маше главом: »Не! 
Не!• .па кад онда?• питам. »Прве иеде~ое после осло-
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бо!'iеља! « одговара врло предиЗ!НО, мада rраtt~екме
жена а дивна ll!eкa.I<.?• али угом удари први iНалет 
антициклона, И_Ја, КВЈУћiи се (доцкан! доцкан!), усrа
нем, одгурнем Је, з:г.рабим .весла, шибнем из аве снаге 
према обали; но ,утом нас поткачи друi1И талас у бок, 
преврне сандоЛИ!НУ (ту намерно изабрању, мећу нај
раба.,_"...јiИЈМ). Није н:и врнсиула. Поrонула је, !ИНаче 
бих Је с:пак:ао, одлично i!IЛИВам. Биће м је у води 
отворила уста да ме зовне, напунила ""Ућа реком ... 

. Дунав ме избацио иопод Кафилерије, код Аде 
ХуЈе пуне комараца што су ме оалетели огугАаВШИ 
на »3орR!ИН« [lепеин: лежао сам истИIНски онесвеш
ћен на жутом, још врелом пеоку, посивео од кома
раца што су ми за казну пили :крв отровану ~оубо
мором и 'Несрећом. 

Осамнаесторицу су прогутале реке у року од 
пола сата, не само Гагу. То не теши. Шта сам :казао? 

Али ~Nl сва од иерем nретераних осећа
ља ... Зар Је то мало? 

ВУК СЕААМ 

Онај који ~ш бројем претходи чудан је сват: 
физички не изглею као ја. Он ник"... и није ја изгле
дом. Аичи на ма ког од ~оуди који ми мното значе 
и врло чесТ<? има лице Баксово, иако :њије увек Буша 
Баi<с него Ја. Понекад ноои и сукљу, има Гагниу 
главу, лице и глас и мисли тако ч:итке да те мисли 

лако разликујем и срнчем до краја и З1НЭМ шта О!Не 
хоће, смерају, желе, осећају и щте. 

Знам? Чини ли ми се да знам? Не. Знам поуз
ДЭI!Ю. Сигуран саЈМ. 

ВУК ШЕСТ 

Уч:инио ми ое само страшно велик н јак кад је 
скакао од воЈника ю војника или кад је после, ни 
сам не зиам како и кад, оmузао до приземнюг отво

реног прозора куће 38 и, избивши одједиом из зем~ое, 
ухватио левом РУКIОМ за .МНтраfоеСКу цев и трmуо 
тако <:аажно да је извуrкао на тротоар читаво оружје 
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и оола юудског рамена, ударио га одмах nесницом 
у врат, убацио бомбу кроз окн.о и, бацивnш се на 
асфалт, стао смушено да дува у наrореА:И ДЛЭЈН. Било 
ми је, кад је дОшао, жао њега. . . Себе жалим CiiA 
крв ка1д је стала ммрније да струји. Ево, и. mr.тања ••. 
Није требало доћи! Што оам ·nогледала .увис? 

Уnлашила сам се .смрти. Требало је не погледати, 
убити се. Ј ежила сам се ужаснута, премрла. А надала 
сам се да ће он овоr пута nрећи преко незнано г, 
преко прошлог. Није! Побунњм се кад први пут рече 
нешто. »Шта? Сва је моја кривица у томе што му 
нисам могла :прва да кажем све, опiаiмућена неким 
нејЭ<ЈЊИМ сазнањем да је од свега јача tоубав којом 
•te заволео ·као и ја њега ОНIОГ првог дана нашег 
суарета nред чесмом што је каnала уоред дворишта 
баЮ!iНе куће.« 

Хватала сам се за np<>Ill"OCT, ону :прву, невину, 
пре несрећа његових вечитих бежања од мене, пре 
заnоставtоања и врећања пре11доста1Вtоањем другог. 

- Е ј, војско, бмщерке су клиснуле са све nрње! 
Он се уплашеню окренуо (и то што се уnлашио 

мог rла:са, и то је !Криво што сам га одмах заволела), 
укочено ме је гледао, а ја сам се одједном застидела 
што не знам да ли сам му леnа, и, ЈDута, иоплазша 

му јез!Ы< и клионула. Плакала сам што не знам каква 
сам му се учинила и ка.ква сам била (ко.са рашчу
nана, знам!) кад ме је онако уКIОчено дуго гледао. 
И не знам шта бих дала да сам му тада могла бити 
у зениЦЭIМа и у слици мене у његовој свести. 

-Нисам тражио блицерке, него Костину мајку. 
- Умрла је! - рекла сам после 1\ј)И дана Кад ме 

на КаNишу спасао од марисања због rусана 1И очи ми 
се напуниле сузама више од мог ~лаоа пред њим не

rоли од мамине смрти која је умрла :пре но што су 
одвеА:И тату и била мртва за све то време а да i!Шсам 
зато ш.акала иако нисам заборавила ни мамин.у .ни 
нчнју омрт, ~ тад. ми је већ ~ило четрнаест и no 
rодина, а он Је, кад Је ПОЈМIИО чиЈа сам сестра, задрх
тао и .срушио ·овоје руке на мене, диrао ме и nм.убио 
у косу, од чега сам премрла осетившн nрви пут из

близа онај њеrов тврди мирис зноја и блата, стада и 
сmда, лоја м сена, крви и омрти, длака 1И болова, онај 
м:ушк.и мирис зубатоr рата у мојој коси што се сва 
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најежЈ!Ла до куКIОВа преко тек зашнtоено пропнњућих 
се груди н ноrу што ми поклецнуле и била сам мала 
измећу њеrовог хладног шмајсера и тоnлих руку које 
су ме тако дивюије 1И :пиrомије и од мајке притиаки
вале на једну неслућену неЖIНост, да сам неутешно 
~а. 'ПЛакала збуњена, премрла, оузна, пркосна 
и јадна. И, да му !НИсам изгледала тако мршава и ма
ла, можда би разумео и себе и моју сnремност да 
nрестанем с ~раћама и. nочнем да учим и :моју жеtоу 
да одем у ВОЈСку и СВОЈе. строго очинско одбиЈање да 
мн 100 дозволи и да ми оnрости кад сам идуће године 
побегла нз nартизЭЈНске DНМНазије на добровомtу 
сечу дрва за болнице, да ме тамо на онеrу и остави, 
побегне, али не nрестане да брине о мени (:ие нов
чано. имала сам стиnендlИју и оороднчну ннвалиД
нииу). При том ме је тражио и избегавао, задово· 
љаваЈућн се да ме сретне обично на сат-два уочи не
к~ од својих безбројних ~вања на која М1И никад 
НИЈе дозволио да идем, сем Једном, у ЖелезНШ<, јер 
сам се вратила исто пооодне, пошго се наразrоварао 
с Бушом, о ~оме ми је rрекао да му је иадимаи:лија и 
смеЈао се ТОЈ речи онако одушевtоен, и така33 у мени 
и остао све АО овог мог поноћног доласка њему у 
стан, где сам дoiiiAa да се nред смрт OIIIpOCmм с њим. 
Све остало били су nринудни покушаји немоје по
требе у мени ~ волим и да се скрасим, нека 11рста 
предвежбе за Једну tоубЭЈЗ, неуспели покушај колико 
због оне мушкарачке самозадово.ъне и нестрпл,иве 
nоврШIWСТИ, толико и због мог поноса који бн ме 
~ах,ватио nосле .света и тресао закаонел:им ексrrлози
ЈЭМа туге, пр~шашености.и кајања. АА:И и неуспели
због њега КОЈИ ништа НИЈе разумевао. И мој се живот 
I<ретао ивнцом тог троугла чији су врхови били он 
(с 'К!И1М дотле нисам i!ШКад била), ја (која сам то 
страшНIО желеkа и понекад га оnтуживала за немуш
:юо,ст и мрзела га, а понекад веровала да има неку 
таЈну tоубав или да је обичан неозбнtони ајгирчић 
~ао, !На жалост, и 'СВИ остали КоС'Ј\'И!Rи другови <na \МИ 
Је •све било ·свеједно) и они с којима сам П:Жуша
вала tоубав и ОСТЭ1Вtоала их без туге, оамо горка на 
њеrа, на њеrа, на њеrа који .ме је својим rrонаш:ањем 
највише и бацао у туће эarptoaje које увек н нисам 
успевала да разликујем. Час бих оптуживала њих све, 
муnне као бе3ЛIИЧНе за:.менице, час себе, час њега, 
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~-npeМ'I!a да му ове апроСtТИ.М, али све сам се чешће 
хватала у ж."";и да умремо у железничкој несрећи 
или ОАЈ>ОIНУ иекоr од ровова у које се ЗI!IВЛаЧИО и :ко
~има се сам вукао место да будемо срећии. Али. он 
Је ју;рiИО, m<oao, сведочио, ватрено тражећи разАоrе 
за одржа:вање ватре свом бесnла'111ЮМ одушевtоењу, 
увек бУ"тав, и кад ЋIИје зн":" да је то на силу био, ал.и 
увек о:rун nрича, nримера :wнашrва, .I!ЮЖ.ртвованости. 
свести на делу и шта ти ја све н не знам, а :ваtЪда се 
није надао, ја nрва поново да почнем, не,, ја с~м не
срећна као онај њеrов надимењак Буша, Јер и Ја сам 
жен<ЖIН Бакс! - рекла саЈМ му прошл;и пут кад смо се 
срели, рекла, не бих ли му скрену.ла :пажњу на увре
ћену себе, али он се наомеrшю, .висок и недосежан, 
., ја нисам разумела њеrову СТИА!оИВV tоубав, иеrо ""' 
мо ужас своје судбине кад ме је ЛИла сrа.ла да rОIНИ 
да се што npe у.о;31М, у;4;ЭЈМ за црноr Циrаиина макар, 
ал.и удам и nовежем, а ја знам да то никад нећу 
моћи, размажема свњм шrо саЈМ м.ис.лила о њему за
МИШ!оајући ra уз себе, једноставноr, '?'Тетоr сви.м Њ!'· 
rовим сrрастима и одушевtоењи:ма I<DIJИ нису били Ја 
и ја и ја. Тад ми је .постало јаоно да СЗ1М iИЗrубИМ 
животну битку. За њеrа. Било је зато дою!оiНО данас 
да, а.нестеэиран.их већ осећања, равиодушиа у ствари, 
без наде и уэбућења, СЗIСЛушам до краја Драrићеве 
савете па да, кивна, преко дана све њих испрежи:вам 
и, ·уврећена, свесна да је све пропало, ооћем да се 
убијем и, nролаэећи Вулеваром, уrледам њеrов nро
зор на четвртом cnpaђl осветtоем и не ми~ећи ус
трчим до мрких врата ~ве rараоњере, Једна~?"' 
свим у лазним вратима у ТОЈ кући, а 1И1!1ак друrачиЈих 
за меме од свих, јер оу та врата т"'ко звучна и зрачна, 
брижиа и заii1'11ИТIН'ИЧК, тщко иаелектриса:на оэбИЈо
ношћу неоnооивом књо судбИ!На, паметна врата, до
бра и ве,;~~ра, све док Н1Ю8ЈМ nретрну м на рески звук 
зВОIНЦета и уrледала ra noлyroлor и ушла и npecra.лa 
ла iiiостоЈим ове док ме њи:зе опет, као онда кад~ 
имала шеснаест година и седамнаест и деветнаест, 
обујмила лавина њеrових двеју руку што су се сру
чиле на мене да више не бих '!1аl<Ва постојала. 

НиС..М дуго моrла да доћем себи, :исувише сам 
осећа.ла да бих се моr ла насмешнти, ова обамрла, на 
диу 11<Э0 мора или тщко нечеr на чијем се розе песку 
дише тако срећио с алrама и медузама, час само 
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мала, немоћна и трудна с њим тако ве.ликим, час 
пред .пуном двораiНОМ са чијеr се далекоr подијума 
он омеши ·а 1ја ЗНЗiМ, можда ме је он опет помиловао 
уснама по раоутој каои или је nоложио шаку своје 
леве руже, на којој сам поеле лежала rола, на моју 
дојку, ту IШI!I(,y, та:ј једини оуrјен који ћу одсада да 
осећам и ноаим, јер м.н је доЈка, ·= тек никю nруће 
шевара, эацвокотала nронашавш:и себе :под том дла
кавом ручердом као ветар, под rом ручердом I<!Ojy је 
Ollleклa усијаиа митраtоес~>а цев пред мојим очима 
(био је левщк), која је убацию бомбу, :и npe и nосле 
те бомбе убијала тако r.ла'I'К.О, Ч1ИСТИХ ноктију, без 
иr де жу toa и зарЬале Ка!!!И tоудске крви и кривице 
на ·себи, иемирнк> одушевtоена, на силу усхићена рука 
на белој, врућој куnолн моје :иемлечне још скуп
U!'ГИНе с малЈИНастом куоолицом жеrе :на њој. Дрхта.ла 
сам затворених очију, rлаве на белутку исnод rруд
них маzь.а што шаn.юље тако неиздр.жmиво лепо и 

опет сам :померила малко rмшу и ставила је на ње

rове маtое на rрудима, одакле се отварао (и за полу
затворене очи) изrлед на њеrов удубtоеЊИ трбух, и 
нема, захвална, а сти.дна .као НiИКЗД, црвенел.а nrro сам 
таюо ТЛII/ПО, :иеnрипреМtоено и немо срећиа, једна сат 
пос.ле !ЛУ'СТОШIИ која ме захватила, завитлала и хтела 
да баци на му to Саве . .Како је дивно му tоат:и наелек
'I'рИсаним вр!!!IЦIИ.Ма косе жиrвотињску б.лаrост њеrо
воr мушкоr трбуха и, не :изронивш:и с тоr дна на 
ком, се нисњм щюотњла да rледам, видети затворених 
ОЧИЈУ како се разведрава и раэрећује, nостаје зрача:н: 
и моrућ nлућ:има што ;~<ИШV њеrов браrски 110Ирис, 
мњо баш зато :што то тако ~~о није, а ·тако је 
дуrо био далек и омртио необухВitтtоИIВ. Како је лепо 
не осећаm nри том стид. И I<aiКO то нема везе с 0Н1ИМ 
што сам осеТИА:а кад ме је npe ro~ и више дана 
Милета запрос:ио, а ја r·a nресек.ла тад једним: »Хајд, 
немој ои Щд« (а јадНIИЖ. yxamueн је пре неколико 
месеци). Али зашто .ми је она њетова трка за мном 
кроз заспали Веоrрад оад севнула својт< бесмисле
ним тоnотом значења кроз rмву? Ништа више. Ти
:нина, а ја mресрећна за све што јесте. Неэаслужено 
ЈС :ЈСО осећање "'!{'Юће, расцветаноr обиtоа што ме је 
затрпавало сад ваэдVШ"'СТИIМ .латицама, 'Ш<М пахуtо:и
цама једне свеже беокрај:ие топлоте :r<oja је изrледала 
да ће постати једиiНЗ јава. 
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-Јеси А!И уморна?- уnита ме он баш та;д први 
nут ноћас лењо, и док сам то nитање схватила nлу
ћима више неголи главом, разглабајући задовољство 
њеrовог гласа к:оји ме мило вао својим наr AlO изра
слим прсnша од кестеиових пу<Юљака, QЈ::ећала сам 
да nочиње да тражи оnравдање за моју ћут:њу и хтела 
да га мајчииски помилујем и да му кажем: »Пycru, 
немој, :само ми је ћутање сад nотребно, тако сам 
умор!НЭ-1« 

- Шта ru је? - уnитао ме оnет, и ја тад нисам 
осетила да :мtу се грло стегАЮ, !НИ видела да !НИје nоме
рио '!fСИе да то ~ори. Али била сам бескра;~но 
захвална кад ме Је nокрио ~дебелим [I()Кривачем, Јер 
ме све више бИАЮ стид себе голе на оној предјутаЈР· 
њој реској хладноћи. 

- Срећан сам! - рече ГАВС!НО и ,.,одирну ми ми
шицу иопод покривача. - А ти? 

Шта да му кажем? И како? Б.утала сам не же
лећи да лажем и кажем срећа, кад је та реч изли
заиа као nод пред олтаро:м у цркви Криста Краља 
у Крунској улици, где смо nод Немцима две године 
за ре,.,о:м срећио Џеп3iр1ИАИ о католичко.м Божићу 
и Ускрсу и МНDГИМ недеља;ма, кад није могла да 
остЗI!!е неошrећеиа од ранијих слика и сад nонесе 
у свом седластом удубљењу које су утисиула колена 
оних што се узалуд моле ии стоти део свега што 

сам понела осећајући га на себи или осећајући се 
сад крај њеrа, ОСМИШЈоена. 

-Што ћутиш? 
- Хтела бих да се oкyrutм. 
-Волиш то? 
- Стрэмnю. 
( O>ta то воли! Запамтити и ис~еорис1·ити.) 
Он м.и је тражио лоrлед још изгубљен nод морем. 

МИАЮвао ме 110 коои и, ох;рабрен, гледао не дшщтћн 
док је npc:mмao прелазио од меког доњег краја ува na 
иа:rюд њеrа, лагано, све nијаније 111 тише, :юрокав-ича
во.м ивицом вилице ка вр:><у браде. 

ВУК СЕААМ 

Пустио сам је дВ задрема мало. До јутра има 
још времена. Зноо сам: не вреди наглити: слушао сам 
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је у сну кмоо јеца - зацвили IIp'Ocro. Или само убр
зано дише. Била је тоnла, горела је сва. НеиздРЖ
љиво. 

.Не, волео 1СЗIМ је, али то Imje оно што сам оче
I<иаао од ње и себе откад сам ;tочео нејасно да, као 
из угодне заседе, нешто очекуЈем. Од оног октобар
ског сумрака? АА!И шта то да очекујем? Нешто бас
пословно ов~ко. Неку радост, светлост, љубав, про
лећ<; без краЈа. Нешто [ПТО ми се чинило обећано. 
Ко Је обећао? Кад? МОжда нико? Можда ја себи. 
Можда моја мaru ;npe но nrro сам роћен. АА!И зноо 
сам да на т,о обећање имам права и да н.ије довољно 
1ледати, слушати и чекаru да се све испуни само од 
себе. Треба делаm, без престанка пожуривати обе
ћmю; макар и вештачки га заrревати rи 111еrоватИ 
У зимским баштама збивања; силовати. Ког? Њv? 
Њу и све што се опире и неће оио што треба да би 
бИАlО оно што мора бити, na МЗ1Ка1р први отишао до 
ћавола. 

ВУК ТРИ 

~ да С<; нисам тад заувек ЗаЈоубио у њу, у nрву 
девоЈчицу КОЈУ сам 'срео, зар бих одлаrоо толиюо све 
зар бих је тако верно нежно чекао и шта? Шта ,.~ 
сад? Оно што сам слутио и био; препоиосит да доз
волим себи да то ПОСТЗЈНе свесно, отворено непове
рење и Р~аЈРање што :не тражи више ООТВiрде: оби
стињено Је све. Или ... Ти је не волиш како треба, 
братски ... 

BVK ПЕТ 

••• !ИЛИ сам, одбијајући да мислим о свему што 
су ми разни ветрови доносили ry алузијама погле
дима, ћутњама мојих другова, боо унапред 'толико 
nрегажено уврећен да са;м, не желећи да ишта про
ве,ра:вам, !11ЈШМВМ и сазнам, пристајао унапред да се 
све то дешава. Боли то и врећа. Она је Костина 
cecwpa. 
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ВУК ШЕСТ 

То је с:мањивыо и !Мене и њеrа, сводило љубав 
на сnариваље. То је ,разочаравало. Боље је све него 
то што би нас одса:д чекало, а <ИЈМају сви љуИf., и они 
који се нису или јесу тако крваво несрећно волели. 

ВУК ЧЕТИРИ 

ФИЛИ!I. Ожењен, :мрзи nрошлост, сав окренут про. 
греоу. На речима бар. Шта остаје д.н..iрејн? Каријера 
за ii<Djy се не осећа дорастао ~ер има савести. /Џ. би 
немире yћyrncao - алкохол Једне љуnке балерине. 
Пл.ус - ИIКтел.игентна nодврста догматике. Нетоле
рантан. ЈЭЈНIКО - задржшо детињст.во, практицист. 
Ко би од њих :могао, смео? Фимшt? 

ВУК ВАСИБ 

А ови, сви, сви уnрошћени; без жЗЈра некадаш
љег (када ау гинули и били аnреМНiИ да nадНУ за свет 
хоојrи НiИје предвићао браiК,. него љубав). Не волше је 
и rие жеrиите се њо:м. )а Је само волим. 

ВУК СЕДАМ 

А ја? Ако пристаrие:м да се све сведе на то, не
арећа ће ући својим невИД!оiИ!ЩМ црвима и у :мој 
ЖИВОТ И нагриш!iе га 01ИИ!М ОВОј!ИЈМ безубИIМ :мек.и:м 
чемzстима ОД ЧЈИјег додира 'IЮЧИЊе труљење дан за 
дЗIНIОм, I!ОiНаВЉање, рутина, досада, безу:мио тражење 
виолентне, бруталне разоноде; алкохол, коцка, сило
ваља; нешто забрањенх> и узалудно; недостојно и 
гнус.но. ЛИЧ!IЮ. Нећ.у ЛИЧIЮ. Треба се сачувати мла
дићки неоптерећеи nриватНИЈМ. Без пртљага nроду
жити. 3ашrити:m своју ватру некадашњу. 

А она C!Ubl!a и цвили у сну и ја ЗIНЗМ све, иако 
ништа iНIИсам хтер да чујем, ја сам ове од увек знао, 
npe но што сам је видео, још онда на десетерачком 
виооком оюму, 1КЗД сам се уnлахшю доди;ра са јавом 
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и хтео да се и од ње огра,.щм високим, дебелим зи
дом - ако не сведочеља nротив свакодневице - оно 
радом за љу другачију од себе. Зидом :који дели 
Ж>ИВЉење од yжaCIIIOГ p3!lla за живљење .ка:ко би тре
бало да иэгледа. (Као АIОIГГа.) Али све су nасивне од
бране осућеие на nропаст ·као и :негативно славна 
Мажипrо-линија, као сва сведочеља изван сржи сна 
и наnетости коју дају јуриши и одговорности. 

ВУК АВА 

Није се требало nотрудити. Поrnну:rи ттю, на 
оном високом nошу, на неком ·врху, nод ауицем или 
I<ИJ:U<?M, nогинути, не nробу дитrи се . . . Ах, Ромеи и 
ЈулиЈе! Шеснаест вам година било. и доста. Остати 
у nраву. НедемантоБа<И искуством, рачунаљкама. Ни
ко не воли. Ни ти. 

ВУК СЕДАМ 

Она цвили, каје се, а ја се иnак не гrиушам ње. 
Ни себе зато што. се не r:нуишм ље. Јесте, мала, ниси 
ни ти крива. Ни Ја нисам. Криве су Дрине воде што 
нас носе и '!-е бих хтео да наnравимо од живота не
што људскиЈе но што су неиэмеишиве љетове .nретnо
';'ТЭВКе. По њему. ~е no мени. И макар стоnут црко, 
)а ћу истерати ОВОЈе. 

ВУК ТРИ 

Али не лежати тако. У том nриме:гим II<axD се 
nола:ко, као кришом и од себе :н ње, nовлач:нм nрема 
:вици кауча, с осећањем да то ја, злочинац после 
зврmеног з.ло~на. беЖНЈМ на прст.им.а своr Аеша. 

Али не на. nрсги.ма леша. који ту остављам да се угу
шrиу· У СВОЈОЈ неохла:f'еноЈ крв:н. Другог неког леша. 
билачкиЈег од tубнјеног. 

БешуtМНо сам се Иf.lao, као no неком неравном 
ТрноВИ'ЮМ Аеду дошао до 'ПIИоаћег стола ктрезно 
отворИЈО ф.IWIКy. ' 
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Чим оам увукао р:у:ку мећу хартије које нису 
шушн;уле, осетию сам хладну цев и осврнуо се. В!ИДИ 
ли ико шта сам дотакао? 

ВУК ВАСИЋ 

Осврнем се. Она је апаrвала. Али не иэненадим 
се кад их., иезваiНе, сад yr ледам оо е. БИАП ау будни 
и сви 1оу дiо последљег ста:јали преда мном щm:ећи 
no.&yкpyr. Др МутавЏLИћ - број Јед81И, ЈЭI!ПОО Утрн
ока - број Два, и ре.АРМ Филиln, Драrnћ, АЈнАреја. 
Број Шест ми је не,~;остајоо. Не, и он се открн: Бакс 
с одликовањем на пра1!1Ма, с бурмом иа домалом ПI]Ј
сту, али с оним несрећним, ишамараним очима. Али 
ноаио је ха~оину и ИМЭiО најдивније ~<>уnку Гаrину 
г.&аву. IЈ.оследњи- и сада ra тек препознах- Вук 
Рсавац, мој !ИМењак, лица у које се ниједна бора ни
кад није могла да уреже. Сви су гледали мрко. Сваки 
спреман на све. Чак и на злочин. 

- Којешта? -рече прелазећи !J?YI'IOIМ ·преко своје 
Се;~;Мице на прс!ИМа. - Убиством се ништа не решава. 

Они оу моји тркаћи коњи, ПО!МЈИСАИМ тешећи се 
упркос· запрепашћењу. Ко лн нх је одвезао? Одrо
варајrе? 

- Јесте! -рече ЧеТВQрка. - Опасно је то. Може 
лако дв се страда чак и кад се предузму све мере 

предостроЖНОСТIИ. 

- Све? - изненадИ се ФиАип и ЗЗ>МIИ.IIl/оено про
дужи: - .Савршено убиство није Немоl'Уће. Тридесет 
шест посто злочина остаје нерасве:r~оено. Cmap је 
извоД/оива. Само треба хлмно размислити о сваком 
дета~оу. 

- Ја се олажем! - рече Четворка. - Али саве
тујем хлмнокрвност. И моАЯМ да мене у све то не 
мешате. Ја сам nрот!ИВ. 

Но, реrкавши то гласно, намнmе ми јеДНIИIМ ОIКОМ: 

- Шоњо! - nодомеХЈНу се Двојка, и .01Креиу се ме
ни: - Не преnознајем те, В~. Срамота је :уnу
ћнва11И цео свет у nриватне ствари. Аlко ти се :убија 
-убиј, а нас пусти да се nосле напо.рноr рада забав~ 
/оЭIМО како УIМЕIМО· 
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Он не намиrну, """" искриви rусну и шапну: у три 
ока, зна ~е, према свецу и - трилер. 

-Ја. -рече Баt<с забринуто.- Ја бих настра
даiО .и од саме шщисл.и на тако нешто. Али Вук
он Је под срећном звездом роћен. Ако он хоће -
нека ·каже- извр!Шiћу. 

- Марш! - :викнем. - Сви! И стидите се. 
- Зашто? - уnита лед ено Ј е.А:ИНИЦа. 
- Зато што се сви nравите каю да сте уверени 

да .сам неопозиво одлучио. да је убијем, иако мени то 
ни~е ни на nамет пало. ~ неће пасти! - стресем се 
ЧуЈући их О<аКО се cмeJylDe и клибере. - Шта се 
цепате, НИТI<ОIВИ!. Јес.те. Сви одреда. Ннткови. Дошли 
сте да ме наrоварате на убиство а ово ваше шатро 
саветовање с;амо ј е фи нт а и nосл~ изговор nред дру
гима у ВашоЈ савести. Зато шкарт! 

. Ја се њих ни~ бојао. Себе се, ва~ода, човек не 
бОЈИ чак и кад му Је самом nонекад неnријатно од 
неочекиваних мисли. Како им прндати важност? Одн
?Та. Иэненада, као IШТО су се ничим услОВ!оене nо
Јавиле, оне оу и нестале не остав~оајућн трага. 

Зато се, ваљда, тако iИ ·yiiAa.IlEИМ. 

Имаю сам утисак да ме Костина сестра гледа. 
И би ме У том '!""У тако страшно стид наслова nреко 
целе стране, КОЈУ утом и угледам и истовремено онај 
не!Ј!>ИIIР?М!оенн Y!f<ac што ће .мој чин изазвати код 
~ ~ЈИ ме знаЈу и ие знају. »Они су навикли да 
убиЈаЈУ·• рећн ћ~ неки. Онн- то смо ми за све који 
нам не опраштаЈу ни укинуте дивиденде и ренте ни 
забрањено слободно набијаље цена, ни иекажњ~ост 
великих 1Краћа, ни з!'-трпа.I!М пиооар исnод Теразија. 
А друти (другови I<ОЈИ знаЈу IМОј предживот) - згра
нута ~е се I!IИТати: •Вук? Тако скроман, тих, несе-
15ичан. « Или махнути pyl<Q.": •Шта ћеш! велики nри
тисак све нас rмори. Иnак никад не бих рекао да ће 
и он попустити тако брзо. Деморалисао се!« 

Ни~м. Није :го. Мени је тешко. Ја имам тридесет 
ro~, Ја знам живот. И знам наше мушкарце и де
ВОЈКе. Знам. 

»У морио се.« 
»Можда је 1И он само nрИМНТИЋаЦ који осећа 

да долази време што ће већу пажњу ruжлањати 
стручности, мању - заслугама.« 
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Нисам. То - Андреја можда. 
»Изгубио је nовереље у сопствене она:rе.« 

Нисам. То је ФJwm. НlиrсаiМ. Ја ћу то yчшrn:m, 
ако хоћете већ ка зиате, не из умора и не из љубо
море, него да бих nротестовао npomв ужаса њеrове 
zьигаве, самозадово.tЬНе, гун:Dаве, мусаве, rСНIИСХD~иве, 
скроМIНе, глуnе, бубУ;ЈоИЧЭ.Ве. свакоднеБIШ\~ КОЈОЈ он 
као и још неки од МОЈИХ nриЈате~оа, не знајУ ка одоле. 
na се из досаде, другови, iИ3 глуnости одаЈу, као кра
љевски nотnоручници некад, блуду, коцки, алкохолу 
и свему што чине да би исnуниNИ рупе у ткиву вре
мена у ком се не налазе јер ништа не одлучују. Они 
мисле ка убијају досаду, у ствари беже од себе и сво
јих на nослу иеутрошених онаrа. 

- А коме користи такав nротест? И чему nро
тест? Против 100га? Зар l!lротив нас 100ји омо заједно 
доТ'{КМII истог неnријатеља? 

- Лаже он! - чух Драrићев глас. - Он нема 
снаге да себе nоrлека у лице и nризна истину. Он се 
вздп. 

- Јест - рече неко. - Ои је ва,~~ИЧеn. 
Знао сам. Зноо сам све то унаnред и то је најгоре. 

А nревелико знање и rони ру!Ке ка се изместе на nа
сивн.ост. 

Зашто? Је ли m криво што се субоТОIМ iМЈ1Л0 за
бављамо? 

Нећу то!- шаnнем.- Забављање. Хоћу некада
шње бесnлатно саrоревање, неоnавање, 1рiЊење му
ка, лишавање. Хоћу nодвиге. 

Ти си иnак букала. Первертирана, мазоЈ<МСТИЧК~l 
букала. Забава, то је леnо! 

Али како се забављате? Уп.роnашћујете Костину 
сестру, коју нам је овима оставио у амаЈ~ет n:огинув
ши. И за "'У· 

Као да ау се сви 'Dpi'AИ •на ту истину, иако никог 

није више било. 
Извучем револвер. Корак.нем nрема каучу. Гле

дала ме огромним очима, без страха; с тугом само. 
- Ја те волим. Других врлина немам! - зачујем 

је .како је шаnнула. И станем. 
А ја? Зар имам другу неку врлину? 
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Рука :ми се сnусти. Револвер на n:оду може до 
јутра ка лежи крај ·ноћноr лонца у к.оји ћу ка бљујем 
сувишие I!(]Иселине. 

Мислио сам: у миру ми никад иеће револвер "Iре
бат:и. И шта? ... Трофејно оружје ка рЬа крај аn
страктног иоћноr лонца. Као и мој трофејни живот: 
nОIЈiИШани оведок. Тад се сетих - ro ми је од Косте 
једино остало. Тај маузер. 

ВУК ШЕСТ 

- Као да је хрокавнчаво! - nромумлао је. 
Реци: »Одувек те воЛИIМ!« n<Ј~МИСЛЈ<М ;из ове снаге. 

Реци м умириш nетнаест година једне давне девој
чице уnлашене да није .ружна КаD AOIJiOВ који је тек 
'!'ад nрестајала да буде. Имала сам седамнаест кад 
Је рекао: 

- 'Го ми се дOI!IaAiO откад ен ме nоглекала тим 
димњацнма. Из њих је куљала гавраЈ~ски nлава чаЬ. 
А ·ка.д си заплакала, лице m је било још Ч~ЮI~Ије. 

Скоро сам се анесвеотила, nонета ваљм највећнм 
тал'!=М који је :и:кад •креиуо ваљајући се nре:ко мора 
оnиЈеног мирисом мушке ·ГМ!!Ве што се сва заrњури 

мени nод мшuку с ухом :на души. 

Али н тад је отпутовао нагло. 
-Што ћутиш? 
Б.утала ~· Била сам освећеиа за све неизрециве 

Неnра!Вде КОЈе су одувек .nорази девојке која је жена. 
- Реци нешто. 

Б.утала сам, била сам тако несрећна и срећиа 
и зато лења од радосm, тужна од овеrа што се нсnо

надешавало раније, nоб~ nротив неnравде, а сва 
податна н блаrа КаD таЈ Јаст'!{К, кауч !ИЛИ ма који 
дроуrи nредмет створен мушкарцима на задовољства. 

fi~ СЗIМ, била сам.~ро весела одједнОIМ, још 
увек очаЈНа IМНОГО, али у Једном сам часу чак хтела 

и да се нашал:и:м и кажем: »Не волим«, а онда сам се 
увредила од тога КаD од светоrрЬа и брзо заронила 
на дно мора од .ружичастоr песка. 

- Значи не волиш! - рекао је мој мали, омеiШШ 
дечко на обали. Не волим ra. Добро. Али знам да он 
одувек нешто друоо хоће, а не зна ·како је велика 
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ствар биm жена :и никад !Неће знати, !НИ он, !НИ ико 
друrи ко није С1180рен м раћа и износи живот сав 
какав је, тежак и сиров, а рЭЈМеиа му женски нису 
прозрачна и ·сm<Аена. Истовремено осећала са:м се 
кривом за ра:није ·снове. · 

Вутала сам н зато, био. је далеiЮ, дЭ.леко нада 
мном, 'ОН !НЗ. nоврLIШНИ нестварног, ја на .:џiУ, одакле 
ниса:м iМIOI"Aa :ни м :му се насме!ШIМ: не би видео, као 
што није ВИАео .колико ми је nотnуно добро док ми 
он живот не прекида кратком једном на:мршrеном 
речн. 

ВУК ВАСИБ 

- Иди! - рекнем после паузе и ПО!ЮВИМ још твр
ће: - Иди :кзд иећеш м кажеш зашто си дошла. 
Иди! 

Ја СЗ1М је rледаЈО како је на те моје речи, казаие 
одлучно и .rлаоно, у трен изронила разроrачена, без 
ваздуха у зе.ницама. Није знала м и ооори укус може 
бити срећая с друrе стране, тако меко извриуrа на 
своја rорка одјеД!ЮМ лећа. Није И[ЈаiК преоrајала да 
одзваља од среће. Знала је њу. Била њена заувек. 

ВУК ШЕСТ 

-Камо? -уnитала СЭЈМ несвес:ню; хтела сам да 
га .уrm:там »Зашто да идем кад се вомшо?« 

- Кvћи! - рекао је. 
- lfема:м више ·Куће! - одвратим безбрижно. 
-Како иемЭЈМ више куће? -усnрави се он на 

~аучу м rупы:и ламnу заrледаи у мене. Не.ко време 
Је т~о rледао, ~ет кр~, вемmи, већ.и 'Од мене, 
стариЈИ, ПЭЈМеТНИЈИ, ОЧаЈ:Н:ИЈИ: 

- Што нећеш више кући? Говори. Не бој се. 
Нећеш NИ кући зато што је немаш? · 

-Бојим се! 
Хтела сам м кажем: »ВоNИМ те«. Али рекла: 

•Бојим се сЭЈМОће«. Не. Рекла сам са:мо: »Бојим се.« 
Биће да сам то рекла. Тад ми се то и није чинило 

важюш. Qт.кад је па важно шrа се каже ;кад ме ои 
тако изблиза rлем. 
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- Бојиш се? - уmша леден. - Kora се бојиш? 
Ниса:м Q<liOOвapaлa. 
- Имаш право. Ти и не знаш :кю сам ја, је л' да? 

Не знаш 11<10ји оам. А ја знам, је АСИ зато? 
Знала ·сам да ме rлем, IИаЈКО оа.м заТВ~qреШ<Х очију 

лежала, =ет пијана од .ьубави што онес.nоооб~оује за 
разrовор у IOOIМ .ои ~~Ю~Штује своје 1Пwрешне прет:rю
~авке, а ја не одrоварам, не претоставlоЗј'{!!и м 
ИЈедна реч може да значи I!Шrra шrо не би било: !ВО
лим те! И не са!МО речи: све је значило - волим те. 
И у дисање и издисање iВЗЭ.АЈУХЭ.. А :исrrовремено било 
је и саОВИ!М друiКЧНје у мени, rде је саЈМО неочекиваиа 
СИЛIИiИа радости затворила све доводе торчине шrо ме 

на истом АНУ тресла за све rОДШiе беЗ овога, за моју 
оюро м;ржњу !На себе што сам ове досад била у ста
њу м то себи ускрати:м, и на њета :који :ме је моrаЈО 
пустити да се убијам и убијем и да мирио ~лем ЮU<о 
умирем не чинећи li<И!IПa да ту смрт Сi!Ј!РеЧН, јер :н;и
шта не би било од свега тоrа што јесте да н:иса.м, .про
лазећи овум, ВIИДела њеrов прозор. А м је још био 
на једном од својих убИЈСТВених щr,юва:ња? Да је 
остаЈО у редакцији? Аа се 3Э.41ј)ЖзР ':l НОIВИIНарtСКОМ 
кщбу? Аа је неrде шрао карте (коцка ли се он)? 
Аа. се з!"'у:мnоваЈО ;на и~ј од безбројi!ИХ вечери на 
КОЈе ra Је k>,4ЈВОДИО [рШ!ИЈе ~ПI, АlндреЈа, ЈЗЮС!О, Дра
rић или ма юји од Кк:>сти11m<х друrова? (ОВIИ су ми 
nричали о томе и звали м доћем на те луде ноћи; 
>шсам дуrо хтела.) А м сам ту затекла неку друrу 
ж~, <my ;на ~!«?ју са1М била ~ D1реТ[ЮСТав-
1DаЈ•Ући м ПОСТОЈИ зато nrro ми он, i!ЮЛећи ме (сад ·ТО 
знам), roМI11<0 rодина није nриш:аQ nосле rnюr на cs:ery 
као жени коју воNИ одонм кад сам имала већ шесна
ест годииа. И не би ми np!ШIIao н.и сад кад сам пре
стала м их имам да м;у нисам сама дOIIIAa, зрела већ 
за CI<JOK с !МОСТа у Саву. И шта, м се још кајем? 

Та:ј је ТЈ>еО!'ХТаiК био од оштрице у којој оу се 
додириаале КраЈ!ЮСТН целQ." дуЖIИIIЮМ уживања и 

бола, н ја ~ се окренула зцду да С81Кријем своју 
слабост што Је, знала СЗIМ, долазила само од преве
лике мубави, а он је, узнемирен и мшчашен мојом 
ћуrњом, нааючито откад сам се окренула :щду, оючео 
м ме обасиnа :tЈ1И'IЭ.!ЬИМа све забрИЈНуmјим, све Заt1ЈЩ
нvтијим и очајИIИјим. Одје,IЈНОIМ почела су да уједају 
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и rризу н<>Шена уэнемиреном лоmком. вечних стра
=ва, издајући ra, разrоляћујући ra друrачијеr, туђег. 
Одлучила сам да ооет засnим t<ai<O .га не б01х u:ючела да 
жам11М, кад је одје,дјНIОIМ стао да nлаче ш баса ~о q!i 
се изненада, дечаЧКIИ, извио ry високи ~ЧЈКИ ЈеЦа], 
nосле чега је неочекивмю ст.ао да се у дара у :ору ди, 
лую н све суманУDНје. Волела сам шrо ме воли, што 
бри;не, шrо очајава :ммслећи да га не волим, и ;nроду
жа,вала његову .неизвесноот тумачећrи: то њеrово као 
своје задооюы:тво за све оно време што ме је зб?г 
њеrове о,дсутности бацало и намешrало у наручЈа 
љу/!о!И у којима нисам никада трэ.Ј1<11!Ла свог мртвог 
брата (нити оам им дозвотавала да тако шrо и nо
мисле), него њега, најбољег Косmшюг друга, коха сам 
волела не знајући да lie се икад збох л,убави према 
мени ударати обема песн.ица:ма у I'PY ди и врат. Јер 
то је сад одједиом стао да ради: бусао се ry груди, 
ударао у главу, шамараю no лицу. А то м:и је било, 
чим ме прво запреnашliење nрође, тако лаокаво, да 
му сад нисам O,дro!IЭ.Ip&\8. из жете да видим све знаке 
њеrове прострте љубави којом сам хтела да иэмерим 
своју, освеliену најзад. 

Ни на једно nнтање нема зато одrовора ВIIIIII8. 

Нека nита само. 

А кад сам почела да га <rroiiOВo чујем из радозна
ЛIОСТИ, не, из nотребе за њеrовим гласом (сад иећу 
више моћи без тоха ;као о.юрфиiнiиаг без овоје дрохе, 
била сам nријатно нэнена!;ена rнеспретношliу с којом 
се тај Ј<iрапаБН шир01КiИ rлас, начичкан тврдим трњем 
rледића, nровлачио кроз :орло, Ч!И1ја је јабучица грче
внто акакала горе-доле и нестајала у душнику ;као 
нож nасноналrноr убице у рани своје жртве. Ја сам 
то била: нож и рана без :ваздуха. Зми;вљена сва от
кривањем њега, те страсти наслrућене испод гла~е 
и чекињаве њеrове коже, ужiНВала сам све ·саљиви]е 
питајући себе: Па зашrо је бежао од мене? Је ли се 
стидео? Мене? Эашrо мене? Себе? Што ме воли? Бе
">ЮИ од л,убави. Бежао је од одговорности. Не бежи 
виыше. . 

- К:ога волиш? - nrитао је, и ове су му речи биле 
рмьаве и крваве, а:л.и како је скраћивао у себи раз
маке изме!>у :мојих rнеодговора које 1111ИСЗiМ давала ја, 
него он, преузевшн на себе у своје сврхе улогу мене, 
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ја сам '';скоро nочела да nратим ужасну лоГИI<у ње
гових сумњи. Оне су, ухваћене у чељуст nреmоставки 
саов:иrм произв·о...ьних, О'I!Крива.ле сасвим јасно не само 
узнемирену лиrниј'{ њеrових страховања што су га 
издавала, шmеliавајући у мени жалост I!OC>jy нисам 
хтела да оокажем эбоr њеrа, т.угу које :нисам желела 
да будем свесна због свега шrо толико тодина није 
међу rнама било, ;~ могло увек да буде. Питања су 
стала да nmyшre с:ве узнемиренија: свеж туш, а авгу
стовска омори:иа усред новембарске веrровите ноћи. 
До зоре ће сви платаНЈИ изгубити лишће. То се увек 
тако деси. ЈедiНе ноћи сви сnавају, а уdутро- xpne 
оувог ЛiИII1Iia на све стране. 

-Шта је с Њим?- nитао је.- Је ли те оставио? 
Зашrо? Кшсо је могао тебе да напусти? Ватда ниси 
и с њим та.ко ћутала? Ко је он? Знам ли га? Је ли те 
оставио шrо је морао да бежiи? Је АИ лоnов? Убица? 
Разбојник? Странац? IILmrjyн? Је ли побегао? Не? 
Кад је ухаmпен? Како ои могла да юлиш ШIIИјуна 
кад ти је брат ПОГИН'{О на мојим рукама? Зар те 
није стид? 

III 

У РЕААКЦИЈИ 

- БудИМо искрени, ћутимо! - nрекинуће ме хра
rrави rлаЈС •уредњик.О:ВЈ ал.и: н:иаам моrао да се смrирим~ 

хтео сам да ухва11И!М њеrов спуштенrи поглед: шта ми

сли? »Треба да путујете!« - рекла :ми сеа<ретарица 
Грета Oy6o'm!i. -»У Дал,ма:ци:ју, l\ШСЛИМ. Благо вама!• 
На пут? Сад? Никако. Ни због БаЈкса (за ,1/Ва дана), 
ни због Гаге у мојој гарсоњери. За:к.ьуча:на је. Па 
шта?- .упитаМ се убилачки :миран. Одбиliу! Бнтно се 
у нашем одНосу није досад мењало: ја :налишем, а он 
може 1И да баци 'l 1100ш. Да.нас ће се ;nроменити. 

Био оам једино немиран јаче но обИЧНК>, и, не 
усnевајући себе да омири.'d, чекајући га, хтео ооет 
да т разумем: улаэно му брзо и навикло кроо очи 
боје шМ!ВОВице у унутрашње језгро мале, безброј 
nута омањене собе што је мириоала на ИСТ<ЈI!ll'оено 
олово 1И nетролеј, мада је А!И:НОТIПIИја три спрата 
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ниже. Ућем, -на.местИЈМ се удобню (и сам С11р3ШНО с.ма
њен) у истој фаrељи ry ii<.Ojoj оаrајем и />f}.Ље mеван, 
ув,рећен дел.и!МИЧIКО (једном ст.раном 01Ю1" сеАМЈОуri!О
ника). За..>,рЖ!ЊМ се од прас.кања и •. треиуrr81К пре нerq 
што је :ишта рекао, ;уопем м се ЈОШ више. стиснем, 
:ка:к:о бњх: ушао кроз његаве зенице у њеr~ и смирио 
се смањујуt;.и себе да бих "!"ањио н ОВОЈ ;mев. Тад 
нenn:o ~МаЛецн:о, као непосrоЈећа нека девоЈка, унесе 
на !IЮСЛУЖ>Ш>НИКУ две чаше и боцу Ш/DИВОВ!Ще. 

- JllA,иm<al - рећи ће човечу~оаК од уредника, 
дахнrути 1И I!ЮГЛедати у фотографију rаrо.шке жене 
у црнини. И рам јој црн. И partecetel обрубљен цр
ним, али без крста. Са звездом. Пе:гоо<.раком. Щ цр
ном. - У '11В10је здраiВ,.;,е, жено, на аном неrюсто]ећем 
свету! И Ъ'!'Е'д'ЊИК ће II<C"I'peC11II прву чш;пmw .. - ~а 
сам Баксrуз и ШЛ>ИВКа ме више не радуЈе. ПиЈем Је 
од туrе, као nrro и корзом проћем тужаЈН, само да 
тебе мртву уверим да ме ниједна жена, откад те 
нема неће ни да погледа и да нема эшпе на О9ОМ 
с.вет.У НШ<ОС да ме 1ЮАИ откад те нема јер ?""' отад 
и себи и свима изл.ишан. Ти тамо, у непосто]ећем, не 
знаш шта значи бЈПИ сам, lfiИ ту кад сн .бнла, :ниси 
знала, а ја сам и тад знао н увек знао будућн не
вољен од тебе, вољене. Знаш лн шта значи У~собти 
у с:&Оју собу после радноr дана и бити сам у ТОЈ и 
с изгледом на неiКИ пощ:срушен, грбав и шшупчен 
балкон, :на тај ПОIЈ!И!Diа!НИ балКЈ?Н на ком су оаrала 
нека очајно празна, зарћала дечЈа коЛЈЩа, бог те пита 
од кога? 

П~звоlо!НО! -~ неуnлашен.- Потпуно. 
Зауставим те ·МИСАИ и сећања и цродуж.им мање 

произвољИD. Ушао је, приметио ме. Најзад. И без пре
лава стао да говори .о ОЧИ'm!М разликама ИЗ!М!'ћУ мо
јих ,репqртажа о Ба.ксу и оних других, ши Је утом 
из !!Ialpi<eтa стао да расте један 1ЈРОПСК!И цвет, оnа:љен, 
мишићавих воiЈГГаОШХ ла'ГИЦа, г.ладан, разрогачен. 
Мора да сам рекао: •Пог.ледај, Сим:ићу, тај цве:r!• 
иако сам хтео да кажем да се на 0СiИ10ВУ Н"!"'Х"l?"''
ТНIО!СТИ биографских II'0\4,aTai<a у разнiИ!М МОЈИМ ЈОШ 
увек одбијЭIНИМ напиСИЈМа о Бвк.оу не сме 33iК!оучити 
да нисам увек мислио на јеДI!Юг и ис:rог. Али човек 
је, мења се, na се IМења и .угао iИ3 коr ra пОСIМатрам, 
јер ICe чак :може да промени и сопствена <IJIOI!IIAOCТ, 
а камоля тућа. 
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- Шта ти је? Из паркета? 
-Јесте! - ре:кнем амањена г.нева.- Јесте, и шта 

ми !МОЖеш? 
- Не може да исцвета одатле. То је сrуво, мртво 

дрво. 

- Баш ме брига. Кад може из бандере ћурћевак 
да замир!ИШе, што не би н из паркета Неа<IИ n;репо
Т01111Ш< """Ч>аТОАiИКiИ шафран? 

- Вур15евак? Луд си. Бур15евак из бандере. 
- В~~~<~.ео сам. 
- Свој:шм очима. Или аи чуо да "''!'НЧ"iiry? 
- Свеједно. Сваа<.ој :А.есе.тинЈИ живих погин;улн је 

ту десет31р. Па воли без његовоr нарећења. 
- Шта ГОБОрiИШ, Васићу. 
- Нипn'а. Кажем само. 
- Тако се не iiiOВllll!apн. СведочЗНIСТВа Г!.Юра :да 

су nроверена. Читаоци се не амеју об!Ма:њивати. Али 
ни детаљи се не ом е ју '!{ОПШТавати. Јер БШ<1С !НIИје све. 

- Као iдЭ. ја то желим да кажем. За мене је Бакс 
само један не:!Ю!Ювљ.ив случај. 

- Изнюсећи га, ти критикујеш све остало. 
- Ја, обратно, тражiИ.М да продуж:и;м одушев-

љење, КЗ1!<0 бих њ:и;м сr.варао нове усл.овне рефлеж:е 
што треба да настану из друurrве!ШХ однюса док при
вреда не почне да наiС заюипа обиљем. 

- kJ.<o то хоћеш, не би амео да rоворшп о не
достацима. 

- Они су nр,ошлост. Зашто не бих? 
- Зашто? Зanrro? Зато. Y()lq!'&IOМ, треба да се 

спремшп. Iltyiyjeш за Горащ Котар. 

- Нећу! Тек сам се вратио синоћ с пута! Сем 
тога, :пр.11!М!И0 сам mroмo 9д Бакса. Позива ме на све
чанюаг. ОДЛ~НКD~Ва~Н је. Учлањен. 

Ннје ,<11ИЗао очи с руiК10ПИса који је читао и ја 
нисам пратио збивања у овој већ НОiрiМаАНОј, не ВI!Ше 
страшно СМЗ!Њеној соби подел.еној језичком ивиЦе 
њеrовог агола на даа неједнака де.ла децималие ваге, 
omj с њи:м на ј~ таоу и 1011ај са Мl1ЮМ на .ь,ру
ОО11.;f, неје,А;НЗ:кз, ал.и оба јед!Нако осет.мша на тежшtу, 
боЈу и обАШ<. ,речи. 

Таюови су се НШШ< с.nуштал.и и дизали кад год би 
неко 9д rнас рекао нешто, макар и RQјбезначајн:иЈје, 
МЭII<ар нenrro налик на тај уре,.~ј~ШЮСв штос са ћут-
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Н;ОМ и искреношћу, шrос који "ећ тоАЯХо времена 
пО<На.в.ъа је,АЈНако безуспешно и тврдоглаво. И само 
се он на то насмеје. Зашто? Шта претпостав.ъа? 

- ПоШЛ>и AP'Y"'O' место мене! - рекнем му .на 
почет:r<у тm разговора. . 

- Не може. Ти !iеш! Шта је то петнаестак дана. 
Херцеrовнна, Далмација - још може да се купа. 

- Морам ли баш? 
-Мораш! 
- Добро! - рекнем и одвалиiМ Аа!IСШе него што 

сам iМНСЛИО да ћу. - Онда ·ПiрiНМИ .моју оставку. Не 
новинари!М више. 

- Kai<O? Од чега ћеш ,да ЖИВiНШ? 
- Вндећу. 
-Филм? О онОIМ ••• кап<.о се зове ... Вуша Бакс? 
Откуд зна? И њему свм, значи, рекао? 
-Можда. Ко m рекао? 
- Значи дозвоАИАiН? - уосшпа я, QА.обровоА>Ш!ШН 

се пребрзо а ~ИПаК и<ЖренО, iiJIOЧe да се вајм: - Па 
што М1И не кажеш да сад доэвоыmају :н такве теме. 
ФнлiМ?Добро, аАiН хоћу реiЮРтажу о одлшоовању тог 
твог Бакса преко целе стране. Раэу~Меш?. Преко целе 
стране. 

-Доцкан. Ко ти рекао? 
Видео сам себе горе, омањеног. Уредник је, те

жак, ТОН/VО са својим тасом на дно мале, малецн:е 
соб:нце. 

- Бу"'"""' нскренiН, ћутимо! - одговорио је не-
моћно. 

- IW? 
- Ти? Све ен мн иоn:ричао. 
-Кад? 
- Прошли пут. И nитао да ли бiНх nycrиo. Ни-

сам рекао да не бих .. Али :шmо <:а:м я примедбШfl· 
-Ти? А главарннЈИ дозволили, далiН и дотадиЈУ· 

Пmледај се. На шта личиш? 
Г лелао сам та одозго у теме, у с:гари штос који 

IIOIIIШ!Da. Не. Сад устаје, прилази IМИ, забрињуто ср
дачан: 

- ШаАш.п се, човечеt 
- Не нов:инарiНIМ више. 
- Не буди луд! 
- О,АiЛучио СЗ1М још раније. 
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Гледао ме је ·са несигурношћу што га је ПАаВИЛа. 
Да се иза тога не крије Неi<И .мој nотез !КОји би мо
гао њему да Нашi<IОдiН? Хтео је да добије у в.ремену, 
да !Ме ~ИЗМери, сазна. 

Бя мн га жао. ОДГОВОри!М му сасвим !МИрно на 
њеrово уэбућено »зашто?• с рукама па<гетично ра
ширеним више главе: - Запrrо? Зашто? . 

- ДосадiНЛо МЈИ. Сем тога, !И1МаМ ·и прива'11ННХ ра-
злога да те .остЭ/ВИ!М .и IПот.ра.ж:и.м нешто друrо. 

- Је ли? Прива'l'ИИЈ!;? 
- Да. Можда ћ<у се оженити. 
- JJipcmm I<ОГа? 
Да није. и он? - севиу. Ал1И одбацим 'ЕУ <МОrућ-

ност. Мада Је :долаЭlНо Драгић<у. 
-Не знаш је. 
- Згодна? 
- ВоЛiНМ је. 
-. Хм! - уреА1ННК ућута. Није му још шrоппа 

било Јасно. 
-Је си АН чуо за Милету?- .у:n;ита iИЗНенада (је 

ли то његов контражmад?) (ЦИ!оа АН на Гаrу?), још 
неашуран да ""' сме да верује да се женим нлн се 
за~а ради оамо о сценарију, склО<Ннји вероваљу 
да Је у mитању я тpelie: можда СЭ1М негде начуо не
што незгодно о њему, УРедiНИКУ Сямићу, па сад мо 
nацов хоћу да се аm.сем с брода који тоне? Или 
није ro? Гледао ме грозничаво, оувнше уплашен од 
ООПIСтвене преmоаrавке. 

Нема разлога за страх. Бяће ипак да је у IПИ· 
тању сцена,рио и КЛОIIЭ.. Али ако 1МИ је сценарио п;ри
М!Dен и одобрен, значи да је он, уре,1Ј1<ИК у мени, из 
';!Ретеране опрез~ и ревиости пропустио да об
Јави репортаже !КОЈе се сада цене. Пре ниоу. Сигуран 
је. Али сад? Откуд то? 

Пронзво!DНо 110МiИСЛИIМ да Симнћ не зна ништа 
о Ба:юсу. Њему ниоам да,о да црочнта ниједну ре
оортажу. 

Место свега, уре,АЈНнк рече: - Пребацнлн оу та 
снноћ на нерmю оде!Dење. 

- Како IПребациА~И? - упитам лажно IИЗНенаћен. 
-Из затвора? 

-Зар НИСiН чуо? Где ти жившп, Србяне? 
- На nутевима. 
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УреДН!И!к је извео за;к,ъучак: - He.ta иде до ћа· 
:вола. :Н..Шта се није променило. Добро је што од• 
лази. Био је :и доса1Аi1Ю ани:м авојим немиром увек 
на тачюи кьучања. . · 

»ТИ«, ша;пнем иза себе као неко друrи, али сво. 
ј им nоноћким гласом. Н:иЈсам .се ·осврнуо,. амr сам 
је oner видео, lЫ! у вратоша и себе ·како Је гледам 
ураwоену у црњи:нЈУ х:одника, лелујаву .. И њој је било 
дОВОМЮ да ме види i!<а1Ф збуње<Н СТОЈИМ, у nантало. 
нама од црвене 11!И.Ж3Ме, с пеш""'i(ЈОМ nреко још увек 
моа<рих лећа, да би схватила да је оолим од оног 
np:вor cycpera тамо •У Ломиној улнцн, дрз~еi!Южутој 
од октобарског лишћа, али жућој од испаљених ча. 
ура на које је као на још овежiу бој:у ове IМIИЈ>ИСЗАО 
тад кад сам се друm: пут врМ!IЮ у ИС'lУ улицу лро
теразши са авојом четом ;0дељење Немаца од ~еле. 
нот венца низ стршmу :КОЈОМ су падаА1И I<Оil'рЉаЈући 
се иеапре:l'IЮ IНИЗбрдицом :у омрт (а човек би ~ 
- не ГИ1В1У неnријатељоки :војИIЩИ, него се .то ОУ"'!'-ЈУ 
деца која су nрвн пут ставила ·ютле невићене сюи;Је), 
тад :ка:д сам се, нзбацивши nатроле nреко IМIOOT';', вра. 
rИIO у Ло!мину да обнћем Костине ро,щгеље, Ј.едиие 
још лрнсне у том от:ућеном :мом граду без !ИЈедноГ 
в:mne nознатог лица за све в,реМе тих уморних САЗВ• 
Ш1Х н i!<орваrв.их дванаест јурншних дана и, место њих, 
у nycrroм стану, юјн је само ~ иа nрашину 
и одс:уство жена, срео <\РИ пролазу оно беопризорно 
девојче. 

&почето сећање на разговор с њом, не, с уред
ником Симнћем nрепщде rp:yna реnортера беоiрадске 
xpOIIIШ<e. 

Хруnнл:и оу :у дуrу/оЗЈСту :ур.еN/ИКОВУ собу коју 
сам гледао саЈМ10 унуграшњом страном очију сећања, 
док са:м CirolDИOIМ настављао да :riOCМall'paм дубину 
једног загата с наnетим 1МаАИМ људима, не већнм ОА 
зооета, а.лм седећи: 1КЭ.0 пrro сам седео, •Не ТЗЈМО iПОД 
небом, нето у фотеtаи npeкonyra ~ стола. 
Уrо.м: су реnортери l11!0!:1УШ'АИ ову СОбу СВОЈИМ равио
душн:ометаАНИIМ rАЗСОВИ:ма н nокрег:има у башме
брнга сmлу, иегошшюм свесно и од'Негованом ооне. 
кад до nриродне гаменоке ЖЈШО'I1!ЮС1.1И. О'mМајући 
се за меюпе столице око дpyror, ~yror ова.лноr стола" 
ГОВ<ЈiјЈIИАИ оу ови у нcrn мах т ласовнма серијски ко. 
nираним с ООЗiИТИВа драма у теЈ<НШ<олору. Шешире, 
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црне и на лево око, беретке и Ю>Ч!Кеге Од бал<ЈiН-<:ВИАе 
нису, разуме' се, скидали, али ·:ноге оу i!Ш(јмла15н мећу 
љима ( Me!IIИ окоро неnоона~ колеге) већ nоАуСТiИД/ои· 
во наслањами на сто, .црадужујући да бљују вecrn. У
редник се, изrАеда, аналазио, иако се чинио неnоми~ 

чан црни човечу/оЗIК од базалта, ~оамљеи иза заrаси· 
тих рефлекса стаклене ПАОЧе nостављене преко оо
~ дyбoiwr стола. 

- Сусегка nрогласила ЖЈИВОГ човека мртвим -
поче бубуЈаИЧави репортер- :да би дала његов стан 
у мнраз ћерки, којој је студент вегерине обећао брак 
само по ту цену. 

- Шест ре.АЈИ! 
-Како?- викну бубу!аИЧЗ!ВiИ и заТiВОри лево око 

као да ће да щща. - Живи мртвац је ратни iИИВЗМiд, 
уз ro и шериф, на боАОВЭ.Њу је у Роrашкој СлаТiИНИ, 
а кева отудентове веренице Набаiвља nреко Виnа 
лажну омр:rовницу, добија стамбенv д=щ за ћ~ку 
и вереЈШКа, ветеринара. Сензација[ Гара!<I'ујем десет 
ХИ/оада nримера;ка в:mne. 

- Сnоменичар?- замнсл:и се уредник, одједном 
нешто несигу;ри~Ији.- Онда педесет. Хм! Првоборац! 
Даље. 

- Инвестициони план Градског одбора! -јави се 
СТЗ/НIКо ГраЬанин.- Нових 300 мимrона за Д<>вршење 
започет:их објеката др!УIIГГВ<ЩОГ стандарда. 

Уредник слеmу рЗIМенима, 
- Наслов rпреко три .ст:уnца. Сто neдecer редiИ. 

Даље. 
-Два rажења. Један шофер nобегао. 
-Који? 
- Отрежљени. 
Колеге реnортери, још· дечаци, насмејали с:у се 

сви углас. 

- Двадесег ре.АЈИ о nотреби егземnлариог кажња· 
вања пијЗЈНИХ шофера. 

-;- Није :nm био :крiИ!В. Шљокара је била ora.IIIA>e
MaниJa од волана. 

- Двадесет. Мџnе. 
- Вечерас (((Ю(!Щерт француоке nијанис11КIИЊе -

рече дугајлија анасшзирајући равнодуш:но. - Зака
зан интервју за лва сата. Мажа! Си миле! 

- То је моје! - штрецну се Васа Зрели. - Ко
•:ико? 
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-Брат је већ одржао с !Парлевумаwш први час 
КОIНВерзаХ~Ије! - ,ја;в,и се оnет crropи дуrајлија (с О!д
Негова>ШМ ЦИНИЧI<ИiМ риктуоом, иза кога . је скривао 
своје одушевљење ообом, оветом, 0В1ИМ и свачим): 
- Б:ш<утан IНЗјављује ударајући у најдебљу телефон
ску жнцу: »ВОМ<М беоrраДСI<у пубМ~IЮУ. Нигде се 
тако лудо не о:иьеска!«Мрmа је. 

-Кад пре бабаЦ научи шатро? 
- Тридесет реди! - рече уре.АЈЊИК, аљи а.о.мах се 

ш:rtравн. - Не. Дос:rа је дванаест. Васа нек иаће 
нешrо друrо. Даље? Суд? 

- Ам1. ro је моја рубрика .•• 
-Даље! 

Микша !!Юче: 
- У стану ОСЗЈМдесеrого,АiiШIЊеr стЗЈрца који се 

обесио о та.важж.у "Ј)еду из страха м ће умрети од 
глади, наliено је новаца, злата и нак.ита у вредности 
од 10 милиона динара. 

- Глуnост. Како »ИЗ страха м не умре од гла
ди«? Даље. 

- Тако каже у OII:lpOШI'a јном IIIIIOМY ••. 
- Није му се ЖIИВеАО више! - објаснiКМ као да 

је реч о :мом тексту; не зна1М зашто, али био ми је раз
МУГ i!ЮУВИШе јасан, ruш<осно јасан м бих могао да 
ОћуtiИ!М. 

-Даље. 
- ИЭВИ!!iИI - умешам се опет, као м то говорим 

пр.ОТШI неког, а ·Не знам пр0ТШ1 кога. - Вест је врло 
заним.ьива, уз добар коментар, наравно. 3а!МIНСАИТе 
СТЗiрЗЦ апа:ва на ЗАа11У, а боји се смрти од глади. Има 
ТаКIО ЉУ/44 - цео је живот још nред њrима, а недо
стане 1ИiМ онаге да живе. Разумете? ИзтубИАIН оу nо
требе, наГО!Нске самоодбрамбене рефлексе, темпера
туру, одушевљење, наду, КА1ИiМУ ван које им нема 
Ж:IIВОТа ••• 

- Даље! - ри:кну :уредник авоr пута. - Даље! 
Рекао сам: Даље! 

Ућутнм, уплашен ОIНИМ што сам n!ОМИС.МЮ пред 
уоrшrrењем које се iНа1Ме11!fУло (не м бих nослушао 
уре,АI!Ј!ИКа). · 

- Ба:књл{$ЈИ nрст одrризен у часу кад је ухваћен 
на делу варања на ваги и изнет ·као корпус пред веће 
ПQроте срескоr оуда. 
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- Пази Ш';" је фазон! - не задиви се дуrајАИја, 
или се cem м Је одлучно м буде равно,~~уШаН н м се 
ничим .не узбуliује, па искриви презриво уста. - И 
ro 1МЈИ Је нешrо! 

- Ухваmила га на эаосщдању и мало ујела скроз 
KpiOO ·КОСТ. 

- Да су м:и вечерас њени зуби! - уздах.н;у Васа 
Зрели. 

-Састанак? 

- С њеним ћалцем. Имам м се стањим за десет 
комам. Абор<rус. 

-Даље. 

. - Шта ћемо с палцем? Зар не Ј!И;IјИШ, шефе, да 
Је бачен на тас тиража? · 

. --;- Можда те фолира стари! - IUaJIJНy Ц111iНИЧi1Ю ду-
ГаЈАИЈа. 

- Казао сам: м,ье! - о:юнови iМИр11Ю уреднiИК. 
-Како фолира?- зачуди .се 3реАИ. 
- Неке живе 01д лажних абортуса. 
- Даље! - :вик.ну уредн;ик. 
- Несташица поврћа на пијацама! - узбудн се 

млади храrаа;ви глас: - Суша. 

- Доса:д'ИАО! - rузда:киу уре,АЈ~ШК. - Не треба. 
ИАИ, чекај овако: тридесет nет реди npo11ИIII накупаца 
и IШ!еку ланата. Даље. 

- Моrућяост <101Н1011НОГ ymolieњa ~а за хлеб. 
- Стани. Је ли се јављао Тврmовић из Ријеке? 
- Јутрос! - рече секретарица метална гласа. -

Фестивал у Опатији. 

- Телефонирај нек наnрави вест о брзом исто
вару бродова с пшеницом. Може чеmрдесет реди. 
Има АИ још нenrro? 

- Ншnта :кајюч:и:то! - !НаМ1р'lliТ1И се бубу..ьичави. 
- Мислим, има <Ја:Мо ~ПрИВаТНО. Причао сам с а:rишем · 
који је Сt11ро!ВОд'!Ю Милету у лудницу. Школсm смо 
иначе дРуrови, хоћу м кажем, нема кријеш од брата, 
" ои ми каже м је rамен ry слобО!даНки све време 
ПОIНав.ьао: •Ја сам Берији.и и Черчилов син! Ја сам 
Беријин и Черчилов син!• 

- Аrиш? 

- Ма не: у служби је човек. Не фолира. Бивши 
наш колеrа Је заиста луд! 
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- Каt<ви! Удара 10релац - рече .A;yrajlWja
такве леде111е облоге филоване врућњм фол01111ИМ11 да 
је ro права здравосна:ж;на лооика. Черчклов и Бери· 
јин син - nрелоmчно. 

- Qткуд ЛОI1ИЧi!Ю КЩД зна \КО qy iМУ ћа,дци? 
- Кога АЈИ је само ашажовао за уюrу ке~Ве? 

Ал~? 
- Јок. Силовану MaiO'IIНy! 
- Каt<виl Не расте пиринач на Отоку. И ~а 

би он с њом! То јеот - обра111Ю. Мада ..• имао Је 
он ту једну :малу с (\руга.лн.иЈМ сифонiиiма. 

- Како се звала? 
- ДоМЈ3fiЈ<В. је ту једном, тражила је Вука, на-

шла њеrа. Очи - бацачи nламена, а ход - кадила:к 
у кривини, заtоУ"';"А" је куковима и npocro - е\КС· 
I1AIO.<IJИl)i3М ротацща. 

Курва! - п6м:иСАЈИМ. Зато сву ноћ ћути? Пре
гршпћу јој rpiUoЭ.Н. nремлаmти. Ме~~~е? Ме~~~е тако? 
Избацићу је главачки. . 

с Милетам, дакле? Он? Можда и НИЈе бе.А;а, .оюу
пација ... Мож:да јој је и он nрви? Убићу је. 

Убити, то је Аа!IФ. Проблем је како. . 
- Разлаз! - ВИI<њу <уреДНИК. - Руб.рике до Је

данаест сати на мqј сто. Васић Ие\К ocrraиe. 
Репортери оу излете.ли као да је убаче~~~а бомба 

са сузавцем у собу. Остао сам у фоте~ои nреiСЈОПУта 
стала и по:rледао у Симића :који ми се- у часу f!Щд 
оу nрестали iНЗШИ дота~ односи и ми се ИЗЈед
начили - учини .4ЈРIУГЗЧИЈИ но urro сам га ~ 
за ово наших зај~ година .. Ј~ЈИ, од· 
л учиијн, IИIНТе.АИГе~НТIШЈИ. .д!иrао Је сам.о Je,A;IIIO око 
с pyi<OIU«:a :који је јщu читао друmм: 

- Добро! - рече и ~ мља.ц.ну rycmмa. -
Говоримо \Као да више ниамо v радlЮМ .односу. На
пушташ нас. Сце~~~арија идеш м правиш. То није 
пОсао за тебе, ска.о <НИ репортажа. Не ~ се 
у югаЬајима. ПреОI!Перећен он :неч~~~М. ЗаЈОСТаЈеiП. Али 
можда ћеш !ИПаК пре I!IOCmТИ добар сценаiрИСТ. Тебе 
су заш<МаЛiИ ОЗЈМО случајеви мимо nравила. Зашто? 
Хтео бих да зна'М зanrro једног и:наче дарови.то;r Ч?
Ве\Ка, =ји ·је нап;рв:вио и. из;враних с~ри, КОЈИ Је 
ПУiН Иџ\еја и та:кю даље, !КОЈИ Је у вем<КОЈ . мери кори
стан и ущпребљив, занимајv само iИЗуз= иесрећни 
САЈУЧ!Iјеви •.. 
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- Ак.о МЈИСЛШII на Бак.са, .онда је то случај, а не 
случајеви. Али сад немам више iВремена. Потражићу 
те ОВ1ИХ да!НЗ. 

Оа дpvror отежалог таса диэао се њеrов rлах: као 
испод nа.ркета. 

Узалуд. 

IV 
Једак сам био щ ове<га noлyr.11ynor, ПОk"!Т"ЧНТОГ· 

Т о ме саанање !И I!ЮЛЈУУIМИiри, ЧИ!М сам се НЗ11ШЮ !ИЗ· 
пољу и I<(!'<'lfYO уЛ!ИЦ!Wа. Да АЈИ да щем ю ~доктора? 
Једаи је старац 18укао иоге npe.A:a МlИОМ, сет!ИМ се да 
се др;уi1И обеоио нoliac. Шm је нагнало ан:ог да се 
обеси упр1К0С свем :новцу? Страх од глади? Ућем у 
старца преда МНЈОМ, :и крв МЈИ OllQpiИje nотече, дак 
зашкрШiа, задуваном ништа. ми више није nадало у 
ОЧИ (iНIИ црвени I<10С11И1М К:ОЈИ Не\КОГ за 1М1Н10М 1И1!!аiК 
развесели бојом што је обливала једно ГИIПКО :wдање, 
ни, ,41Ва угла даље, јаiОИ н брзи iМ!ИрИСИ пути, И!И шум 
паучняаоrог рубља шrо је, мешајући се невидљиво 
поносио с мирисом парфема, ширио увереље да је 
све то заводљиво), ису;више сам би1о са.д обузет на
Поро!М лећа што се ocel\aj;y јЗIКО Di011рбље:но док :ко
рачаЈМ носећrи у свести нечујин ;;щс т.руљења који су 
с ЦНIКО!М нањуuшли, !МОра бirrи, ;вралщи nреда мном, 
сад I:lipXIНyAiИ с .д1ЈЗ1nУТ већеr одсrqјања iНIO шrо би 
икад иначе, упл8Шеl!!iИјя моје сад немоћи више не
ГОАЈИ МIОје онаrе малочас. 

Наћем се утом nред свој!ом :кућ:ом:. У стрчим уз 
степе!НИЦе. 

v 
ГАГА 

Сањала сам 10раће, гоњење, мучие ствари, про
буд!ИЛа се и устала с муклом луnњааюм срца, почела 
да саtВИјi!IМ IЮКриваЧ, саrла се и ·узела nрву тест:нју, 
При!Нела гле!:iооаш! mrca:к устима браве у којо:ј Је 
кључ шк,ргут.нуо неоче!КШЈ!IIНО !И таикн млаа воде ш:rо 

је сву ·ИОћ бщrrавила у nооуАН од печене гляне поче 

381 



да ми, леде:н., кл.иэи низ вилицу, и тако не ст.игнем ни 

да зацвокоћем од радастtИ. Преапавала сам. 
Нисам, аА1И био је он •У вратима шrо су се расmо

рила као А>уока кад .nрене. О=рио се б~з IIOI!Opeтa, . 
на nрагу, кестењаiВО висок, <у100Че:н ·КЗIО Језгро ШЈrО 

је заоветлуцало гумом моюрог.маЮ\IiЛа над nремрлим 
nаркето.\1 nрестМЈИМ да се шкриnећи уrиба 
ГОВИIМ намргоћеним nогледом:. Негде 1ИЗа мене м:уњ~ 
вито nретрча, терајући обруч, nредра'I1На нека девоЈ· 
чица нота ја (пре свих ратова на свету), и паф,е. Бею
њач~ су јој сnорије од nада оставиле очи на всисини 
на којој га је угледала пре но што се саnлела и сру
шила. Али радост с '!юјом га је уrледада у исти мах 
прегрмзе јајолшш језик н .угину. Тиме као да су 
остала неi!!Юnуњена неодрећена нека обећања. Осе
ћала сгм негде дубА>е у себи цак~ у дар це његовог 
nулса жааrо се, невсидА>иви, nродуЖУЈУ уз. хиотерично 
у дарање крвси о:ю не:юом: добошу уочи Једнюг друк
чиј ег щастуrпа за шру без сведока. 

Стајала cm< као ухваћенн mп:карош пред био
скоnом и дрхтала с танким: млазом вод~ задржа:не 

у олучнћу мећу грудима сmснугим ОVТЈеном. Пре
тећн, А>еокао се у довра'Гl<IУ његов мокри rумирани 
м:антил као од коже мртваца! Некол;и;к;о каnи новем
барске Ј<ЈИШе IЮЧе да 1КЛ1И3И с њех;овнх ~~ низ 
прса />Р уског с.1рука стиоиутот ПОЈ~ ~Ј~ Је ши, 
рина од три nрста била мост што Је, сnаЈаЈући их, 
истоврем:еою одвајао rорњу обалу тела од доње. ~. 
њих оу таошrо млазал;и уоnоренн кончићи 'I<IИШе .· ~~ 
rубећ!и се у :наборим:а млечноцрне кабав!ице, сюуп
А>аЛН се оnет у оrрQМ!Ну каn засталу иа nоруб~ 
шаву !IОО!Юд колена. Ои није осећаlО хладiЮћу кроз 
прозрачиу НеiЮМИЧИОСТ ма.rгила. Ј:'- ј~: ЖеА>'!{ за 
њом. Без юдира. Тад се прелила ЈОШ ЈеА!На к.руnна 
каn •преко појаса, разговетно се скотрА>ала надоА,е 
и, задржавши се деЛић тренуn<а на П?Р.убу, клизну"'\ 
на о:юд одмах обеэобличена у раниЈОЈ већ барiЩи. ' . . 

Хтела сгм да :мислим. . . . · 
Обоје см:о били укочени, али он се НiИЈе МИЦЗIО~ 
Рз!досна, место да тугујем, изговорила сгм У МЈ!;!~. 

с.лима: »Оnет!« · ;~r. 
Гледао је сумњичаво с прага свуд оа<.о 

рочнто иза мене. и, гледајући нсле,.~ЈНИЧКИ кроз 
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очи, којРLМа све верујем, постајале оу неугода;н ду
гуА>асm један ожи.ыtК, na, иако оу му ноздрве зате
зале лук носа 'IЮји је непрестано удисао, грцав од не
исповесm, неве11реН!И ваздух собе (што нисам отв?" 
рила nрозор пре к.ъуча м:ал:опре?) (али ои се НИЈе 
м:ицао), na иако је I>P!I!"" ~»убоморио као да њynma 
за неким мирисима КОЈе НИЈе налазио, iН1IЭ1К се ·ПP'!f· 
cemo да бих могла разу!Мети шта мисли. Тргнуо Је 
rАаву, дигао је, и тек тада стао да АiИЧИ на там:ноr,. 
мокрог хрта, (њих ћу, XP't?JI6, увек волети) и ја ни
сам више била у сrању да се отмем: уmску да су му 
очи такве због дВе зарасле ране на левом: и десном 
ку.юу: ;ружнчасте, дубоке и детИЊЗIСТе .као ам:рт. Али 
он тад •К<>раа<.ну. Одахну ла сам. 

И О!дМаХ све преста да зебе, онгу;рност ј е дола
зила себи из тог дотадањег ny>IQr одоусmа. С рукама 
на лећнм:а, ;реским l!Ю!Кретом раЈМеНа оиажно гурну 
врата за собом, енглеска брава конаЧНiО Illi<lDOцнy. 
СЗIМИ. НнсаЈМ се бојала. Нимало ~~<~ЮЭЈМ. И :н;исам: ни 
кад он, с исто таквом: рав<юдушн.ошћу, уз још два 
једва np!111Мe'I1!la трзаја немарно разбацаннх својих 
рамена, отресе са себе wшrmл н опет, као да је неко 
други, !НОВ, изаће из те А>уске. Непредвиl:;ен, Пок.рет 
руке 11<.ојом ухва'IЈИ мантил у nаду био је лењ а ооре
тан, '\'iiiPIКOC э:ммјсКIОIМ неком севу те провсидне i!ООшу
А>ице, и тад баш полууnита гласом: који се с муком 
nроби J<ipiOO процеn грла да ли ОЭЈМ сама, не верујући 
да је то већ ПОЛ'\'i!ЮТВрдню. Зато, не чекајућн одговор, 
отвори таwну и прооое на !IIНОаћи сто пуно дуrул,а
стих јафа<Нараиџи. 

Насмешила сам се. Не о:юверовавщи ни свој,им 
ОЧШ!а НИ меин, ОН Од!МЗХ :крену, али т.Ш ПОШТО са
ВЛада :неюо необнЧНiО дрхтање. Но тад поће преко 
собе дивА>е као замах ce!<;ll!pe """А мојом: главом, али 
се не сt:1усти на .мене, иеrо зари у купатило иза за
весе над вра11ИМа. 

Ко у пањ, кмином је ушао, 
О:данiде зарежа муклиЈм гласом: из раiС[ЈОАЈућеие 

rлавње. 

Ни ~:юwрћивао, <Н1И питао. One:r: 
- Ј е ли ко Д01ЛЗ31Ю? 3вонмо? 
Нисам одrоВаiрала, 
- Јеси ли ког звала? 
- Нисам! - рекнем најзз.д, 
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ИСТОВРЕМЕНО ВУК ВАСИБ 

Не сачеасам лифт. Брзо уСDрЧIИМ чеmри сnрата. 
Нагло УЈ~З~А.НеiМ. • 

Кз;ко ;ми ое у први мап< учинило, ШIIЈ>исаАО Је уну· 
тра иа друтог иекюr, иа мушкарца, а.&И се ·савладаЈМ 

с nочетка. Гаrа је ћуте!Ш гледала како С: ~а већ 
удишем тај 1М!ИрИС дРуrе коже. Не кажем .ЈОЈ~ здра; 
во, у!;ем у куmтилn: rAaDy бих мю. Nl Је таЈ ~ таЈ 
улазио. Вра"ГИМ '7 у~' погледам Је, свег .ме Је бо
ле.ла, туюю бих Је, изу~едао на :кОIМЗДе, рекнем рав
:нюдушно: 

- Је А1И 1КР долазио? Звонiио? Јеси ли коr эвала? 
Не одrовори. . 
-Је ли ме :к.о тражио?- уп1ИТЭЈМ m>НОВО. 
- Ј~. телефооюм . . . Из еле:к"!1рИЧНе цен-

трале! - одговори с ....."ам из суrона: спушrене ро
летне. То сам јој и рекао Јутрос пре одлаС!Ка: СЩ'С"1_'И 
ролетне, и с ~t~>уча да се не ломериш сем 'У случаЈу 

по жара. 

- Из елеастричне централе? - иаrло се окренем: 
- Ј]јустила ои га у ообу? 

- Кз;ко? 
- По чему знаш онда м је из централе? Отво-

рила он му :врата? Orn!yд му. кшуч? Свн!;а ти се? 
Вутала је опет. 
- Гоо.ор!Нl 
Вутала је, гледала с очајањем. 
- Г<>ВО(рiИ. Откуд З1Н9Ш м је из цеmрале? 
- Рачун! - проПЩI!ГГа. - IЮшгаиски ое санду-

чић ОТI!З(ра ИЗ собе. . 
- Вpwnn, х<урво! - али се се'!ММ м Је морала 

устаm да би ·узела рачун из сан.щчета. - Тако! Хо
дааи по ооби. Хоћеш м страдамо? 

Вутала је, била тужна. Не. Изгледала "IУЖНа. 
Курrва је. . · 

- Зашrо МИ!рИШе цела ооба иа њега? Ко Је он? 
Вутала је, ~ ОЧ!И «ао ухваћена веверица, 

гледа.ла ме. Шrо волмм када гледа: њене очи. 
Ј е .Л1И био НикОЛЗЈјеви!i? 
Трг ла се, једва цр!ИМетЈЮ, али ИIIW<. Ту амоl Оби

јач није био. Нrи ока:кавац више. Али глУIМац. Hemro 
МИ је ГОВОрiИАIО да се савлзда.м ШТО RИШе МIOIY· А моrу . 
још. Мюгу. 
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-'Што?- sиюнем.- Био је лопов. С би:вШЈИМ, 
дакле, коАегом ти ... Такю. 

Вутала је, очи су јој се напуниле сузама. 
- :КО OIНNJ., :кад немаш кшуча? Говори. Нећеш 

ме преварtИТи. Мирише иа :мушка,рца. Можда бравар 
с уrла? 

ГАГА 

Ов:да се, не добивrш{ одговор, СiМИр1Ю иа изглед, 
уnа.АЈИО раДИ!()оапарат и тих.о рекао: 

- Прислушюују . 
.Щт: ла оам ОЧ!И, уздах.нуо је. 
- Прошао СаЈМ поред "ШIОГ сrана. Аген11И у :капији. 

- Гледао ме је тражећи iПрО<Мене на мом мщу. Очи су 
му играле, ја осгајала неrюмична. Он је опрез!Ю про
дужио: - Агенm! Препюзнао сам их. Све саЈМЈИ моји 
и КiоСТИШI другоiВИ. Знаш ли •:кога су чеюали? 

Гледао ме је опет rиiСЛеднички. Уздахну н, не до-
би:в одговюра, рече с наглаЈСIКIОМ: 

-Тебе. 
Опет ме мотрою, ОНiда ~ строго: 
- Љ:ворtН IIГГа си ура,щла? Зашто те вребају? 

Зашто си nостала њmюв и iН3III неn;ријате.-ь? 
Знала 001М да изм:ишл,а. Зашто би стајали? Бил<t 

сам, 'Као давно некад, ооет јiОш ј~о.м срећна, лења. 
- Онда саЈМ О'11ИIШЮ у јэвно "Ужилашmо! - ре

као је лоаматрајући ме ове sреме. - Нисам nрви 
који те тражио одјутtрОС! 

Гледао ме је, защ>еnашћен и сЗ.М 011И;М што је 
pei<aiO: 

- Зар ти је свеједно ко је све питао за тебе? 
- Зашrо би 'МИ било? 
Нисам хтела да га ysp~ п=азујући му отво

ре:ню да знам да лаже из љубави. Велике. Праве. 
- Чак и ка;д би их о:юву:кли из капије, не амеш 

више у овој стаiН! - рече брижно. - Заседа је си
гурно. Главу дајем! Зар није ro глуnо? Слобо,ща он 
само док си ту, где си npeiiOO дана усам!оенија ;неголи 
у хапсу. А Klllд ја отпутујем, биће ти горе. Јер <rnyryjeм. 
Сутра. И нећеш смеm ~>~.а се оrоупа:щ лереш, nушташ 
щдv; нећеш омети да корачаш, да се крећеш. Неnо
м.ично ћеш лежати само. Разумеш? 
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- Да! - rрекнем. 
- Кад о11rrутујем, биће ти још горе. Хоћеш ли 

:да се вратиш кући? 
- Нећу. Остајем .овде! - ре:кнем, и ro је би, 

АО све. 

Радио је с водостасња прешао. на ЫЈЈ.<.У ~зику 
с nлоча, затим на песшще о л.и:шћу шrо I!Щда у ЈесеН 
и је~оме који се осећа стар ~ туба:3 у својој ТР"'де· 
сет<>Ј rОДИ!!tИ. Тридесет? А он ЈОШ О<НЈе сасвим сазрео, 
а има "11ј)\Идесет. Погледала сам кришом у њега: на
гињућн се на!Пред, сав напет као звер кад се спрема 

на CIOOIК. • 
- Ко ти је био npiВiИ? - упита не rледа:Јућн ме 

више. 

Б.утала сам тражећн га са своја два ока заривена 
у његова два курјач:ка ока. 

- Милета? 
Вутала сам. 

- Знаш А!И :да је nребачен у лy/>iil;иu;y? 
- Милета nребаче~~~? Ода:кле? Зашго? 
- Дакле он? - вриюну та.ко крвоже.АIНО онај кога 

воNИ1М да сам се ухватила ка1<10 се у магНО!В~њУ I!Штам: 
Волим А!И га? Јесам ли сигурна да га вол:и:м кад тако 
одакаче од ме~~~е и сrоји с рукама у разбщрушењој 
коси чак ТЗIМО у суnротном углу? УnлаШи:м се тог 
свог n:итања, увредИ ме и оно (не само он) (и ја 
вреЬам себе) и ·само зато рекием брзо: . 

- Није Милета. Није. Ти најботе знаш •. 
- Да ИИса!М ја? - уnита с несхваттивом rорчи· 

ном - као да он то заиста ни:је био. И у15е у ку~ 
nam.лo. Уплашена њеrов:њм_ иаразом, кренем за њим. 
Стајао је крај огледала и Щ>ХГа.О ЗаЈIЋОреиих очију. 

-Шта ти је? . 
-Ништа. 
- Погледај се! ~ рекнем очај.на. - Сав си блед. 

Сав дрх.mш. 

ВУК ШЕСТ 

Ја се не огледЗ!М! - 0ДГ01В01рИ брзо на ro, као да 
су ryroм сва ог ле дала nреnукла nреко његОВiО'Г лица. 
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Поо:1решила сам што сам ушла за :њи.м и стала 
иза његових леЬа, осећајућн се страшно .мала nод 
њима и, ·уплашена, уmпала се, бес:пюмОiћна, шrа ће 
.му rолика? и ииса:м се [!ИТала да ли су се икад сви· 
Ьала -'<I'Ymм девојкама? 

- РУ~Ке! - шаnну ои окренувши се. Покажем му 
длаiНОВе као клинка у школи и IJIOШTO сам му .их 

nровУ~КЛR ИЗ<Ме])у ње.гових оnуштеi!IИХ руку и ребара 
и пооса.заАа му их оба у ИС'ГИ мах, .ид.и заrо ва..сьда што 
се постидео Бидећи их Празне исrовремено, леЬа су 
му nочела да дросге ситн.о, брзапсећи, и ја га захрлим 
с лећа и сrеrнем из све снате, ал!й иако је тако огро
ман бно; он ·се на ro СМЈЏ< и nресече ми iМ1Юао која 
је очекивала да ће то дрхтање гнева или сти:да :да 
nрерасте· у ,ьубаmmчко. ЛеЬа су му се са:ма тешко 
подИГла једанпут од струка на:аише, и тереnшје атrу· 
стила. Смнрио се. Којим поводом? Све .је опет yliy· 
тало .и ја сам стигла да се за време те њ'егове .ск:а.ме-
њености уnитам: Шта ли сам оnет учинила погрешно 
и натерала га :да ми oner ништа не верује? Не и :да 
oдroнerne. Да лм н;ије требало да ra загрлим. Али 
r лава оо че да му се помера зукући СО!ЈiСтвена рамена, 
груди и леЬа о к.оја сам се још држала као камен 
о врату. Ћtј је полу<Жрег у месту ЧШ!IИо као nротив 
сооје !ВОЉе !и :као да не примећује да ми се окреће. 
Мож:да ra је заиста једна од оних мисли које не 
nри31На!јемо себи ухватила за ·вилrицу и држећи га 
чврсто почела, заједно с главом и телом, да окре· 
ће на АВе cyпporne сщра:не. Само, чим ме је сла· 
зио 0Ш!1рСИ1М крајем О!Ка, оно му се затвори .као уда· 
реио Лесниi.\ОМ од коприве. Он И1IIЧIY'JUI главу из те 
јаче руке своје МИСЛiИ я yane да је дИГНе према јед
ном од IрИ допола у<~<уцана ексера юјима је синоћ, 
тражећ,и ~ му IЮМЈОrнем, заковао pm< белог прозора 
обојеног стакла шrо је својом cлenaЧitoM беоњачю.м 
гледао на стеnениште. Мора да му се учииидо да 
нешто mrje у рещ с тим рамом на;д :кадом, јер у нсти 
мах скочи на њу и гу:меии !;он његових Бис;ок.их гој
зерица на цип, QД:Вајајући се од rroдa, непријатно за· 
шкрипи и насrави ro, док је КА!ИЗИо nреко rлазуре 
плочица, као нож nрекр nразног оорцеланс:ког та· 

њира. Не окрећући ми се али осећајући моје nосто
јаље као nрекор који ирит.ира и кад :>Џ<је •IЮдомеш· 
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мш. он nокуша д;Ј. расклима н ишчу.па сваЈК.И од трн 

ексера, <ИАМ да их бар олаба&и цимајући их с два 
nрста овамо и онамо. Није ми изгледало д;Ј. се на
преже много. Кад су га заболелн nрсти (д;Ј. их К!'је 
nовредио?), nрi11ЭНЈЭ. к.оначню себи нетаЧi!ЮСТ СВОЈИХ 
претnоставК!И, и не :3НЗЈМ да лir СЗЈМ 'IИЗ злобе иш чега 
дpyror помис.лила, а:ЛЈИ јес;тм, ПО..\Шс.лила сам, rледа
јући га :врю nажмыю, да М1Ј је ЧЭIК бию маю и жао 
што се :нишrа није обистинил.о од њеrо&их rюшаша
велих миол.и. Он прекrиде ИЗНеБ!Зџ\а свој беамiислени 
nотхват и nоче нокmма да скида креду са ста.кла. 

Две бразrОТИН'ИЦе. 0nyCI1И се тек ОНд;Ј. на nод од цр
вених и белих ПА!ОЧИЦа, нацрта се пред;Ј. МНО<М мрк 
од саюжrрезнр:а и щж као премлаћен AIOIIOВ који -ни} 
признао краћу, поглед;Ј, ме у:врећенољутиrо као да 
заиста нm<аА ништа Н!Ије украо. CaiМIO i!ЮКуша да об-. 
рнше пр:апmну с рукава маслинасте ВИiНд-јаЈКе и, не 
доорw;ивши: то, баци се на мене, уро!!!И, onph>eи, му
цав, диван, ника~д још није био ТаЈКЗВ. 

ТАТА. 

Опрала сам онда добро каду, заТI!!qрИАа омюд, 
ОТВQрила "'Ј?ућу :ВОАУ .И '!{ШЛЗ брЗО. УЧИIНИАО М1И Се да 
кроз Кh>учаоницу пробијају баршунасrе искре њеrо
вих дужица зелеm<!ЗiСТИХ !КЗ10 :вучја жуч, аыи пара и 
мека тоnла вода учИЈНИАИ су д;Ј. забораi!IИМ за треиутак 
на ове, на њеrа и себе. Пријат:!ЮС'/1И npeдaam. · 

Грумен мириса .раоrвараю .ми се под к.олено.м,. 
одЭIКАе оу се одвајаыи зелени к.оичићи боровоr еко
тракта и рашчлањз:ваыи се лебдећiИ САI(>бодио, све до'К 
се, као влаm тра.вчiИЦа, ниоу nочели да 3ЗЈУСТЗ:Вh>ају 
на жалу два окруrлобела острвца, под СЗ1МИiМ врх~ 
брадазиц:а. .. "' 

·~; 

ВУК ВАСИЋ 
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- 'Оће ТО МАаА/Ићи и. бес.плэ.I1НIО! - ГОВОiрiИО саiМ 
бес1'ИДНО, rрубо, НедОС1'0ЈНО. - Часzоо.м они отворе 
врата, преврну, эабраве и сутра опет. 

То њено ћутање ДОВОА/iИАо ме АО очајања, ro 
VIIOpнo маэrовок.о ћутање. 

- Признај ИАiИ ћу те vбити! - ВИАИца .ми се сте
зала, зуби шкриnали. - Не мисли да се шалим. Уби
ћу те. Не д;Ј.М -нико." д;Ј. ме ради. 

Њену ћутњу nрекиде телефои. Диrнем сл~
лицу. Aparn:ћ. Не. Неко -уплашен.- ПоrрешаЈН ј! 
- реюнем. - Нема овде локала. - Извините. о
грешан број служи као ваћење, изврдавање. 

Зашrо? Не iИЗВИњавам. Бо!ое не биm уоnште оо
грешан број ни поrрешан чОвек. 

А синоћ сам јој баш и пр:ичао о том norpenuюм 
себи, norpeiUНO<М из мекюrrе срца на које се СВОА/iИ још 
неnриродно човекољубље -које ће једног АЗна бити 
природно по~е. Али још није. 

ВУК ШЕСТ 

Лежала сам нек.о време неnом.ична и щједном 
схваmла да не уживам само, неrо да и ја ослушкујем 
звуке исто као, вер<>ва111Ю, и он с друге Сiра:не врата 
Покушавамо д;Ј. се дешифрујемо мећусобио прек.; 
њих, звукова. Уnркос свему, бию ми је nријатНЈО кад 
I'Од бих усnела м АОКучим, на осно:ву неразrавеТ!НIИХ 
lli-yмoвa, шта сгварно р....", као сад кад оу 'МИ ra туп 
Удар о nод, rrrуцкетање згюбава и дрхтање огкрнлн 
КАечећеr, У юву на 11рЗГОВе мог неnостојећеr невер
ства, КЭ1К0 заглед;Ј, нCilloд кауча и чак ормана (само 
тамо паркет пуцкета Т~Щ<Ю :мноrо - читаЈ>а шума као 
~ корача). Сад отвара орманска врата (а Кh>уч му 
Је боо У џооу- сви Кh>учеви) и тражи. Луд је. И лудо 
:е :воли! А сада? _Зашто гре?е зид? Помера лн урам-
ену репродукцију ОАИМ.IШЈе. Иnак, :ВОАiИ :ме, а то је 

~лав:но, и боље од свега што сам, волећи ·га далеко, 
Ааrвде, доживела, аАИ ипак, - и кад НIИје било само: 

))СI<iИЊИ: се, лезиЈ« - ак.t:Ш:lем се, леnнем, - IНИ.је имало 
~лу !'У"'оћу ~га тотално саучесиичк.и анrажо

г МОЈИМ осећаЈИiМа. Уосталом, шта ме се 1':иче д;Ј. 
ли само то. Сад .више знам и волим, волим. 
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ВУК ВАСИЂ 

- Нмје Милеrа! 
- Ко! - ШЭ[Шlем. - Ко онда? 
- Знаш! - задрхта преставши да грц.а. 
_Андреја? - IИЗбац:им тек ~· али она се 

УЈСВаТИ обема rру:ка;ма за мене и заЈеца. 
-Је А1И ти он био први? О~? 
- Није! Није! - ллака.ла Је. 
- К.О? Ф:lwшl? 
_ ЦрестЗЈН!И! - .рече не коН11рОМШIУћИ се в:ише. 
_ Ко још? - сем<ем :на кауч, задово!оа!Н због У"; 

nexa, а.ли очаја.н, очајоо: - Сви Костини другови. 
- ТИ! - као да је рекла. 

ВУК ШЕСТ 

нас.тавим да се саnунам и, .n:устивши воду да ис
тече из каде, .отворим туш, исперем се и ос.ушим. 
Сушећи се, слушала га како отвара о~, одскач~ 
уназад и удара о иас.w:н оголи~е. Онда Је отвори 
сандук с постемnюм. Извукао Је, однео прозору и 
<ЈИI1УРIНО при пеnеz.,астој светло= НЈОВембра на бе: 
лин:и чаршава узалуд -гражию сумњиве _ мрz.,е н дrг 
кЗзе мог неверства, а да се НИЈе питао НИlКМЭ- ни 
зашто са;м му дошла синоћ, ;ни зашrо живим. с ~ 
закмучана у rЗIРсоњери nравећи се да веруЈем ње
гооmм nричЗ!Ма да ме чтже у вези с Милетиним x..n: 
шењем, кад добро знам да с љим н.иоам имала ништа, 
нити шnта од ништа, и ИЈ. ме .баш зато ~ не м.О?f<е 
да rони али остајала са;м эакz.,уча;ю> у ТОЈ соби :и че
кала ст'рп.ыmо да М!И се врати :и трnела њеrова пи
таља и ћутањэ. на све, :и после га z.,убила и све, а ~ 
сад, па зашто ћу к.оначно провести _седам дана зак;. У 
чана без !liрЗВа да се купам, да наточим чашу воде, 
~ејем .р-учак на решоу, уп~им светлост. Он се 
никад omje упнтао зашто ћу Ја то ове да трпим. 
Никад. 

Па ;и;пак. 
Њеrова срџба, место да ме повреди, :араћала МИ 

је веру у себе и наду да се живот ~ти. Његов 
С11рЗХ за мене ме је одрећивао убе!;у)ући ме У саму 
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себе, н~z.,ену, али забоrравА>ену, лишену обећања. 
Сад изабрану. МаЈкар и за патњу, за самоћу. Али иза
брооу. RоАи ме, а то је главцо, m макар и тако, 
шашаво, блесаво. Jerp је А>убав !И таква, а.ли узвра-

. ћена, боz.,а од целог пустоr ЖLИВОта, без mrra.њa и од
rовора, и ја иема;м права да бежим, иако бих то могла 
ai«> бих хтела (она 'I'рн ек.сера IИИсу озбимю докраја 
з"'«>ВаИа), а.ли пећу м га оствим, ја не смем да се 
убијем. ја мqраrм: да га ~с:м:и:рим, .навикнем на себе, 
излечим од њеrОIВИХ бубица, иеотрпмmих, IИ""""Р"-
ыших ... 

Али ако ме не воАЈИ? 

ВУК ВАСИЂ 

Стрчим 1НИ3 степеНIИЦе, избијем .на улицу !И, жу
рећи, nрећем че'I'Нри блока а да нисам ничег био свес
тан сем бројева. Одједном нешто се затеже, напе, и ја 
примегим да улазим у друrог сад неког сrаЈрЦа, не 

оног у ком сам био пре но што сам свриуо до Гаrе 
закz.,учоое у гарооњеrри. Али не ућем сасвим, заста
нем на прагу чиче. Jerp изван њеrа, на улици, нешто 
се друrо nочело да збива, што је !И 'оведак требало да 
види, не сад\10 старац. Али два ока имам. И:, срећом, 
два уха. 

Тишина као да је изненада заоблучила сэу улицу 
од асфалта до неба. Све је зас.тало: z.,удв, пас без 
брЊ!ИЦе, тротинет, обруч, ветар у ЧЈанспарешу кла
сне kутриЈе, главати мачор, два ћака .с торбама, пуно 
жена.и мушкараца. Н!ИIФ се више НIИје мицао. Нико 
није дисао, ;щје постојао. СЭIМЮ једна мала и сrараЦ 
за које тај непзговореiН!И стој! није Важ!И!О. Али он се 
иСКА>учио нз друштва, а девојчица није вщела. 

Дуrонога једна двооаестоi'ОДИШЊа Щ'lр!ИЦа. у пра· 
старом iИокецаном iКШiуТ!Ићу. 

Она се једина ИСТIИИО!<iИ кретала, равнодушна на 
тиumну. Слева је била засвоћена отрс.мi111И:М поrребошм 
венцем од iSОШ'ГаЈЮг зеленила н l!IIШIИpНIOr цвећа с ду
гим слободним "lipaa<aJМ:a. (Видиш, раАЈИ, iНе краде! ... ) 
Ућем у њу исrо на!!ЮЛа, јер сам осетио маnювење 
npe н~о шrо сам .могао да видим, вој-ни један камион 
што Је kУд<УМ брЭИ!ЮМ долазцо слева и тек тад схва-
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тио зашrо је тишина nритисла умщу и зашто су сви 
пролазници, сем старца сгмоубице :који сам nолуnо
стаю и убрзо престао, стали и У"'?"ен,о гледали ону 
тачку у :којој ће се nресећи лиииЈе брзине Ю>МИОНа 
(иза чијег се ,стакла назирала будмЗЈСrо иСI«>лачено 
Аице шофера, Iro}И је, бло!<IИрЭ!IШЈIН мотор, изгубио 
власт над к<>ЧНЈИЦЗМа и оолаiНЮIМ) и она. три корака 
шrо ће, не видеhи кола, учнн:ити девоЈчица ду~их, 
луксуЭНiИХ, гаrоАШ<ИХ ногу и уrрожена бока. ОДЈед
ном је сва 1!110СГаАа Костина cecrpa. 

Тренутак OI!Пll'Ie nарализе иотезао се не прола
зећiИ, као ни i!!lоувачка к.роз стиснута rрю ових юуди 
стишаних са:д та= cтpaiЩIIIO да се чуо уздах листа npe 
но што се, nожутео, О'IООИiНУО с ~n.Л.атана ВИС0100 изнад 
гвоздене решетк.е. Че1К810 оам ·крик. Чуо га. 

ВУК АВА 

К.:рtИI<Нуо са:м: »Стаiнм, мала!« Затворио очи. Опет 
сам у себи, ужаснут Пl"'!д ~~tрвоп;роАИћем-

ВУК ЧЕТИРИ 

А.мн каЈД сам !ИХ отворио, осет.ию сам са жаzоењем 
да онај 01!ПI1'ЈЈН nритисак nonyшra на цеАIО'М nростору 
од асфалта до неба. Неки «у ыуди већ држали де
војчицу, живу, nр/оаВУ. Оам!о Је ;ооq>ебни в~ац ущю: 
згажен, дефор!М1И1С31Н; юква црвене хартиЈе. и .вос:ка. 
Камион је већ иестаю. Осt<.ренем се: сr:'!Рац Је, Једини 
још равнодушан, продуЖЭiВЗК> да оа:виЈа с муком тра; 
nаве, тешке, к.остоболне a:rore. Н~жа:н малоч:ас 
оном 011ПI1Т0М I<ОI!щентрИСЗIН<О!М на.nето:wћу, щюдужа
ваю је, себнчан, претеЖМ< себи, свој пут у ншnта. 
И тад замислим јооно I<ЭЈО м гледам оnет осюлуделог 
буцмастоr шофера за вомmом, али сrарца уместо 
девојчнце с венцем, и то таЧНЈО на оном месту rде 
бн се секла путања сурог блатобрана и старчев nо
срћућн кораЈК. 

Место венца био бн он оад згажен да се нашаю 
на девојЧИЦ1Иi!ЮМ месту; не би у пооледњем 'I'ренутt<У 
смоrао снаrе да у магновељу чује, повеже, схвати 
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и учи:ни' n!СУ!'])6бан т;рзај за<>СТајања (нли = на
nред). Не зато што не би iИМао снаге за 110· (тешки 
рањеник, ~!ОСтреz"а!Н кроз оба кука, скочио је с но
сила кад Је нова IМiИНа екоплодирала на даадесет ме

тара и, онако рањен, јурнуо уз брю), неrо просто 
зато nrro ~ _се !МХОI'О не живи више, Ш'I1О је сам, 
nан односа са светом, тежак себи: ти су разлози до
воюнн. Они као :калаузи отварају браве на вратима 
бића ТЗi1<0 тућих да и млщдш.< жшюrом за:кt.учани 
станови престају то м буду. Јесам ш рекаю? 

Зато што се сrарцу IНИје живела више? Тачно. 
Не? Не, зашrо? Зна се? Онда то: :није :му се живела 
више. Зато? Проблем би био само - KalltO ;оостићи то 
исто ~од ма:лочашње, рецимо, девојчице с венцем. 
Како Је натерати м се IЮнаша као СТЗ!раЦ, али од
мах, сз.д, не за четрдесет roдmia. За т;ри дана било 
би заНIИМЫI!Во пос:mћи то. Не? Убрзати неизбеЖНИ 
процес старења тапоо да свака сек~а учини коро

зивног што би моrаю са:т читав, је л м, шефе? Како? 
Чиме ли нас сат, година, деценија сатиру? Борама? 
СедИlЮМ? (То је оно шrо је видz"иво и за шта сви 
кажу да "rЮСТоји). Али и друго, делотворн!Нје, nостоји, 
Иа!КЮ I!ЮВ(ИДА>ИВО. 

Чиме онда? Уну11р8ШЊОIМ nроменом? У ком СIМИ
слу? Ја себе осећам и .после 30 година исто онаквим 
какав са:м био као дете. Да лн бнх се тако неnро
мељеним осећао кад бих бно свестан м изгледам 
( с.ија.шца се уnалиАа) :као онај старац? Бих. Јер он 
себи не може м изгледа као пре четрдесет година: 
уморан је, гади се себе, досадно му је, ничег новог 
више нема nrre би га о.душевию, живот и он изrу
бнш су машrу, споообн<>СТ да ИЭМИIПА>ају: све могуће 
већ се деаило и безброј пута nО!ЮВИЛо, поновило

уморило. Остало је: га15ење пред својом смежурано
шћу, .малаа<саАОШћу, неn;риiВЛачношћу, амрадом. Кад 
би се то могю м noom:rнe! - помислим очајан и 
застЗIНем задихан nред излогом. 

Али једна је неонска шипка убилачки бл:истала. 
Одјурим. Било је и време. Иначе ћу ЗаЈКаснити. Зар 
имам састанак? С ким? 

Заборав:ию сам. 
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ВУК ВАСИБ 

Срце ми је лупаАЈО као да Н\ИСЗiМ слутио ~>а ~о~е је 
читав чоа:юр. Сваюi је од њих бабица, тј. сведок. Ја
с!i.м не могу iНiИШТа ~>а оства.рим: причаiМО, ~о. 
Треба ста:виm већ crrnap на гласање. Jyrpoc ЈОШ, док 
с:ам ШIIaO у редакцију nреко rребена Булевара, сте
чена навика да кроз :кључаоиицу зеница, ~оздрва, 
уста, мисли, осећања у лази:м у цролазн:ике Јављала 
се већ необИЧН1Ије, као нека незнана лааюћа. Савр
шено ненаnоредо са:м -noarajao час дрво, час :камен, 
час зrажеiНИ m:rкавац, IЋОЗдена ограда, влат суве траR 
ве. То се могло мериm, њст;има, рзй<ИјО.М мојом нави
ко.\1 да без жеље; без радозналости улазим У саnут
нике и пролазнике IIOOjИ су ме 0\дllt~ са оо?<>м 
аванту~рама што очито шюу биле моЈе, а nостоЈале 
тренутно мојије од :мојих (rонећи ме ~>а се пита:м да 
ли ми душа није С'fНћераста као 0111е !НО"'.' аутоrм:о
би.wке гуме зашmћене од nрс:кања. безброЈ~ м:она
дастих саћа I«>je чине сличном llberty s!нр-овима 
одбрањеним: баш mквом одељеношћ~ од деЈсmа уор
педа). Ал:и и не. Ynpi<iOC цривнду, ~ Је иrр~ доб;иЈала 
сврЈ<у. Осећао сам то, мада 1МИ инЈе било ЈОШ ЈаСНО. 
(Је ли ме био страх да та!КаВ, сунћераст и ~ћаст, 
ниса:м лшшrо ,себе м:огућНОС11Н да будем у пуж>Ј мери 
човек, страст ан и nлаховИТ какав сам иекад био?) 
(Ни ау лм ме ,аитне безбројне IООЧIШЩе учнниле нес.по
соб!Шiм за бродолом одузевши ми !МIОГућнРст да nо
ступам силовито и лудо?) (Нису ли већ Dlp€C<ТaAe да 
ме оодижу и !НОСе кашаве осећаtња_? Затворен за њих? 
Зар је све у остати жив сада? -НиЈе ли IЮiНекз,д боље 
noт0111ym?) Знао сам све. И ·Г<>IЈ!": аматрах> то . nо
требним. 

Најежмм се лако осетшшш .npe тога МЩЈ!ИС ду
навског му ља оод сащтњавим: небам измећу бУIНКера 
Поште и три зеленкаста nолуцилиндра, скуnшmне 
наших жеља. Несnособан ли сам м убиЈем из љубо
море, да се убијем из очајања? Јесам ли већ уситњен, 
цриnремљен за cnOIJ>Н живот од седам до ~? 

А зар то !Ш<сам хтео н тЭЈМО? У редакцију сам 
сТИГЭЈО свестан шта хоћу, као да са:м о томе увек ми· 
СЛIЮ, а никад, у ствари, још нисам. Свеједио. Знао 
сам шта Ј<Оћу. 
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Отказ је дат и tr1р!ИМА>ен с лакоћом с ,којом се 
nисма бацају у nоштан<ЖИ СВIНАЈ/К 1ИЛ!И примају без 
мрштења на са..><Ј?Ж!tје. Макар и најсуровије. 

О меин ће се можда једн,о!М рећи: 

Имао је у довоЉIЮј мери оие маште што, nола
зећи од ј01Ш неnрошлюr (али пролазећег), цревазн
ћеног (али nостојећег), не nодмлаћује оадашњост, 
али 'УIМе да је ~амаmэује реалностима у настојању. 
О мени или Фи.Шnу? 

А иnак не могу рећи .!Са :ми није, као и СВИIМа, бли
зак и обраТНIИ погребни систем crвa.pНDcm, онај који, 
крешући крила реалнооrи, мртвим nерушкама :к.нти 
неnовратно прошло. (0 меин или Андреји?) Свеједно, 
ако и не rреwим. Али ако се н 'ОО(рам - исто свеједно. 
Јер сад је филм на дневном ре.АЈУ. 

Никакав роће:ни таленат lНИСаiМ, Н!ИiКЗ!КаВ струч
њак. (Ја себи и не n=ушыам да эа:мажем очи. Бар 
не сад кад је ове готово.) Добро. Ал:и не НЮ!Винарнм 
више, а дилет»ЕГ могу бити, у :најбољем случају, у ИIО
!Юј струци. Дилетантисати и даљезначИnочетиутри
десеrој години шеvрrовање. Добро. Шта? Зар сам. 
радно-реnортеришући и новинарећи, одмакао мно
го даље 0tд нивоа учениковања у неnри:вредиој- стру
ци оmuте.животне 'НеБеiii'IИН:е? 

ИСУВИШЕ САМ МАААА АА БИХ ИСКРЕНО ВОАЕАА 

О:~<ренем се (исувШIIе млада да бих искрено жи
вео) и бац;им nоrлед за nла:вушом тврдом као д,ре
њнна. НШIIта нарочито, 11р0феј не би била ни за Јан
ка. Ал:и нешто ме 'У начину :на који је эабацнла руку 
у :rоду noдcem :на Гагу. Кюја се, за разлику, чeiiiЛ>a 
на »IООЊСКИ pen«. А ова се једва nроnињала ;д0 ра
мена дуюноrом младИћу, сва ~х:rала у ЖЈурби м 
не заосТЗIНе за њим. Аеnршала је њеиа бела, nро
зра'ЧНЭ. nоЛ!И'!IИН!ИАска пелернна, али иэмећу ОIВе ту 
и слике у мени исnречило се још je,.IIНO ћутање и не
раэуwrевање. Упркос томе, свет је tнaC1'!1Rh>!tO м се 
!Креће гребеном Ј1ј)Зда полеrлог ИС!1Од рас.пукнутих, 
драмаТИЧН!Их облака на ветрометинн од бУIНКера По
ште до улаза у СюуiПШТIИIНу nриm:онуту ОСЈiОIМЩ!ИЛИИ· 
дром К1/[Ј10ле од позеленелоr ба:к.ра. Оnет ће ii<Шlla, 

395 



nомислим~ али 'НИје ми nадал.о на nамет да због тога 
nрОtМенњм ОВО\i nлЗi!l. i'ьуАИ оу ИЗЛЗЗ111АИ из ме:не и 
улазили као у радњу. ТачниЈе, Iоорзирао сам кроз 
њих, бела се лелерИLНа задржала щже у ме!НIИ: бил,а 
је L!!iрОзрачна као Гаrа к.оја се јавила са :мог _четвртог 
сnрата ( ооадала је у ред тек_ однедавrн:о на тржиште 
избачених nроизвода маоовне ~ошње), али иисам 
хтео да мислим о њој (Пелериии. Не. Јасно, о Гаrи 
!Нисам хтео), овај сам први лроэор измећу !ИаЛУ
ште:не редакције и доктора намерно наменио тек
стилrн:о.м обиЈ..у, rалантеријн и с:вему што се не види 
у nрашњавим еtремазима н трамазнма радlliЛНШта 
(nреда мном је ишао још један старац уМIС>ран од 
жноота), обиљу щто је, свеже ооветл.евю н ст:ручно 
арЗi!!жирано, радовало моје веЧi!Ю уСЈОИћење и бриiк
rно орце cвeдOI!Gi. Старац је вуоwо у.морие оюге без ра
дОС'I'И. Купа .ли се он? Кад је вукао те ноге без ра
дОС11И? Јутрос? По nодне? Пре nуно година? 

Стуnи;м у :круг бомшце. 
Закасиио. Доitтар је чекао, чекао, na отишао. 

ОстаБ<Ио ми цедуыщу: »Мњl.ета је ~дЗ:Нас ноувише нер
возан. ДоDи за :који дан. ЈЭ!ВИ се :лретхЦА,НО да утвр
димо време ЮЫ<О би га се држао ... « 

Докторсжн rнечитак руксmис. 

Vl 

Милета? Он, дЗ/КЛе? Издај!Н!ИК обнчаlн. Себ!Ичњак. 
Он - њу? Каријерист IПЛНТКИ. Чи.ме ли је завео, 
оавојно? 

Без о,д1'0В0[ра достојноr уверљивости. А ипак ... 
И лре ми се ЧИIНIЮ ЛНЧНИIМ лротrивииком овако ко 
би тубио веру и стрi!l!оење. Али и ја са.м, nризнајем, 
имао у себи, mралел.ню с тиме, и неке нелроветрене 
просторе за неверицу, и носио зракопразне рупе 

nреко којих сам nонекад nосртао НАЈИ, rубећи стрп
љеље, nроладао у њих -као са.д. 

Сад? 
Зар и са.д, одаrнде, после овеrа о:нюг, извИ'IfО[Iере.но 

да тумачим распущтеност нарави - издајством, а 
блуд- шпијуиажом? Не. Али опет- како да олрав
дам распуштеност :r<aA је лрва ње:на жртва била Гага. 
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Па ипак, rюслао бих и iЊу на вечнту робију, и то је 
све што сам знао стојећн -пред излоrом: на сечиву 
ножа сnавамо, не на nерја:ном јаСТVКIУ. Нефак.ири, 
а на факирском лежају дана. 

Још нисам бiЮ iRIШrm одлучию. Дрхтао сам пе
њући •се улнцQtм Првог маја. Застао сам немарно nред 
иэлоrом Пчеларске задРуге, али -гледајући рЗ!Сеја.но 
вештачк.о саће н тегле с разнобојним медом, светлим 
- .лrиnоэнм, н iМ!рКоцрвен;иlМ - борюв:шм:, осетим да 
сам досад био у заблуАИ. •Шrо није значило да ми је 
јасно било и у чему је она. Сазнаље :н.ије било да
леко, слутио сам и бивао аве уэнемњре:н.ији, наnетији. 

Но тад као да се деси HenrJ!01 :не знам шта, неки 
покрет у мени, неки ветар. У исm мах nостанем: 
нечег овеста.н, врло сценично нечег свестан. Као да 
је на бimy на ii<IOjoj се дотле глумно рат без куцања 
стуnио ОАИС'IШiОК.И неnријатељск.н војi!!ЈИК и СТ<110 оди
стииски да убија оне глумце који оу само играли 
nротивнике. Ил;и, као да оу у учнОИIНЦу у 1<10јој про
фесор мирно предаје о земА>Отресу и лавинаЈМЭ., без 
куцања банули эа:једw> прави земљотреси и лавине. 

Али у тој учноннци као да и нису у клуtiЗ!Ма 
седели ћаци, него ож.ивљене оне Бак.сове врлине из 
мог nолушаА>ИВОГ некад јеловника анЬела, оних два
десетЭIК речи са,д претворених некако у живу децу. 

Уз то, треба лризнати, тај је разред АИЧИ10 ма.лр на 
учионицу, више на широк :млаз неке иеобичие, полу
чисте и исrовреме:ню -полуп;р.~~><~Ве чесменоке воде. Био 
је то доста illlliPOК млаз; тапrо да је учионица с дещЈМ 
представљала саЈМО делић њеrовоr обима, анћеос:!W 
чист њеrов део. ILрљаБ<И је т~е био учион.ица. И у 
њој су седели Dвци, рћаЋИ, К0!Л1Н.К0 оу 01НiИ !Пр8И били 
добри. Али :1!ЈСТИ и је:дш~ и друm, ПА>унrуто исти: 
осветље!НIИ једни бел.им, .АЈР'УI'И - црним рефлекто
рш<а. 

Неко ШI •У IИСТИ мах рече ма uз исте те луле 
одвајкада извиру врлине и tюроци. И да су здравље 
или болест зависни од врсте аветлости којом обас
јав!I!Мо nредмете што г ледам:о. И да оу они tравНХ)о 
душни (или се nраве да 110 јесу) на СIНО!IЮВе Iroje на 
њих бацају посма'11рачи, били они све;АРци или не. 
И да сам ја бацао на њих је~ светлост -што је 
мене заслелА>ИЈ>аЛа, не њих. МенЈИ да се о,д ње чинило 
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да JIOcroje зи;дови и границе та!МО 1\де не I:JIOCI'oje. 
Ја да сам уображеним ЮI!IIТ'рИМ бридОВIИiМа тих зидова 
каю сеКИ]ЈОIМ фикари.о, ампутирао l'Dyдe од М'{.џЈ.. ћаке 
од Ј;ака, наm;ике од ус.л:ов:н.их рефлей<са, !ИIIЮ!ИНiКТе .. од 
наrона СIМ'ИСОО од сазнаља. Зa~l'Dao. сам, "!'Жеr 
светло~у о којој је реч, да· IМiOJa f-У_ЖНО<:r НИЈе да 
трлаЈМ у нове калуnе '\'IНЭЩ>ед у ..ЮЈОЈ машти исnла
нираме ~»удаке IКЈУГЛофе :и nуслице формир~е У мод
лама такоће насталим у машти, али раниЈе, У дру~ 
гим ~еким rеолошким периодима душе. Напротив, да 
је требало разумеm корене ових тих особина _l'DYд; 
ских, услОiВНD цр!НИХ и белих, <Већ према _.истQРИЈСК~Ј 
ситуацији, према врсти светлости, !МрТВОЈ или живо). 
nрlЬЗБОј или чистој. Рааумевши ro, :коре:ие, увидео 
бих да су енергије мје чине l'Dyдe_ преводrиве без 
остатка с језика једне светлости на Језик друге. Јер 
су врАШ!е и мане релаТIИI>Но саiМЈО. врАШiе и мане. се: 
бичност је, на пример, на белом Је3ИКУ мана. На цр 
ном- врлина. А ван. О!'!!Х светл~ заи.н;ерерова· 
ности себиЧ.ност о iКiOJOJ Је ,реч ООСТОЈИ као Један ВМА 
н~ о,щржања, шго је мана СЗIМО_nо~ анооом етич
ких категорија једrњо!r wvшma :коЈе Је на 01Ю1М _не
давном nочетку оrnрило да је чов"!'- - д!'ла. за) ед· 
ница и N1 је, ~Према томе, и о~о наЈМIЧН:ИЈе њеГОiВО, 
решиво једmю лрекр на.јдiЈШГИЈеr. 

Ади баш тад је и гр'\'!НУАа лавина 'f уч.иаиицу, 
иаnрету;ра,ла све и помешала тако >да ~ се стао да 
чу АИМ :како М!И није .рвниј!' ~ћ nостало Јасно зашто 
је само Бакс одговарао моЈОЈ схеми врлина. Дод реф• 
лекторима који су сад, поnра,вlоени, бу:шид1! IИЗб.р;и· 
сани мра,к, било је све пре!Воршо !!Юд rу1едовом ~ се 
nре!Води у једном амер,у, с ]е3ика пцрока на Је3/{К 
врлИ!Не. 

Гледао сам у слњку ооромне матице и У nролаз
НИIКе ч:ији се неD11Ва,рн:и nрола.з эрцалио у cтii!I<Лy из
лога као у немј вертикално ј :води""'"" :ми се КЛ!Кр:иАа 
још једна чињеница: млаз - учноница, поде1оена 
зидовима .на nр.tьаве .и ЧIИС!е ћаке, rоии 1ИХ да се, не 
схватајући ко су и да ау Je;дi!I.O и исто за !"реме .од
мора и предавања, сваћају, туку, '\'!НИШТаБаЈУ· По'iа
жени у великим люшrјама. IIЮреЧНИ лрlоаБЦИ при е
гавају малом ра'ГУ. Избачењи на rлЗIВНЈа в.рата из свеrа 
друштвене својиие, упадају у њеrове разреде 1И каб>!.ё 
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нете С!фОз димња.ке, Још гаранији н nа:коснији јер 
све=ји да НiИ!<!Ш<ВИХ изгледа више немају да врате 
у предстање овојиноке односе и осТЭЈАо. 

А l'Dубав?- ty1i!IНT&\< се.- Је ли вpA:IIIНa !ИЛИ nnpoк? 

Нешто се нnаЈК измеНило? 
У ОIШI!)ИМ појмовима који ау категоријални -

може л:и шта да се мења? ТеЈ<Н!ИКа осећајности остаје 
.лrи иста? 

У де!ВОјцн може ли q свеоно волети на,род, дру
штво, М'{дски род? Мора ли тело caiМiO? Без везе 
с OIII!llmiМ? Може ли и обрнуто? 

А ,-"убомрра? 
Али тек што зачух то питање, ја угледам јасно 

пред собом онај кадар из документарног филма о 
камшсазе..nилотима, баш онај када,р који лредставl'оа 
тренута:к обруштавања !!IВИОIНа на nрООIИВИИЧКИ носач. 
Но скоро у исrом часу, место екаnлоэије тог н:осача, 
угледа!М лице боксера које се под nесницо.м ообед
ни:ка гњечи, IОрiИВН, =ачује н !КЈ>!В"'РiИ· Али исто 
та.ко, место пада nораженог, уrледам цајт-луnом лет 
метка који удара у секур;ит-nлочу, лритис:к.ује је н 
раставl'оа ударцем иа саставне делове што се, еле

га.нтно раскомадани, руше с ламћом шшерја. Но то 
није више секурит'ПЛ.ОЧа, !Већ чаша СiНИ\М!оена истом 
техником, чаша која се, пала на под, у балетанским 
одсмцима - разбија. 

ВУК ЧЕТИРИ 

И о::~родужим не iВiИШе да 1ЈНТа!М и одгова,рам, само 
да гледам амтологију сећања на сличне лритисиуте 
и иэуда.ране ствари. Песница,ма, меци,ма н свачим. 
Ломиле се, рмтав~оале, раслојавале (као схиз6иди, 
IIОIМ!ИСАЈИМ) и, неочекивааю, као обнчн.о зЗIКl'оучим, за
гледан у nредмете што се разбијају, н:е чине они то 
·болес11И ради, него здравl'оа ради, IНero ЭДра,в1Ьа ради, 
него здравl'оа ради, ч~mе да би се укдОН!ИЛИ и нзвили 
ударцу и болу. Јер nро11ИВ малог рата треба се бори
ти 1МЭ.А111М ратом. УnЈрКос iПОбеди, борбе на опратО!ВИ
:ма индивидуал;н:их Мiора не престају, и бомбе личних 
пилота, који би хтели да :изазову ОI!ШIТИ кратки Cl!IOj 
свести, л=rаће нешкомиви само ам се ЧОiВек .уна-
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пред дeмQi!lmpa, раслоји и демонолитује, бар npe """ 
ш1ю бомбе, -npe но шrо nритисци ~НЗUШКа или НiОВИХ 
уолова не m:>чну да ro mрисимю чине без мнл.остн. 
Да би се >10НВеАО, н не ДОО:ВОЛiНЛО намераваж> убнсrво. 

Тад ми се упали онјамща. Па то је оН9 _што сам 
и пре, не знајући ове 110, хтео да начиним од Бакса, 
а Фимm, :п:оэнвајући се на "fКУС дотац~Ю~ШСТа, Филиn 
ми -Н!Ије већ од почетка допуштао да :&ariooa !IIOд""":" 
на lИИЗ растаБНИх делова да бих могао што nотпуниЈе 
да сачувам више њеrове енергије и задржи:м је и У 
новим уолови:ма. У IЬуижом нема эастарелоr и !ЮрОЧ· 
ноr. Постоји само неоаображено и .юше nреведено. 
ФИЛЈИП х.оће да отућоим nороке. Амi IЬудакосrr се "!" 
може да блкжира као rуштерски pen. Зато што Ј" 
зубало подеЈЬеНIО на зубе, моrуће је !К.Варне очистиш 
и шомбирати, иС"!'рЧ леле ш:пчупати а да се не остане 
безуб. О rоме треба оовесm рачуна .. Са&тажа неће 
остати фабула. Не може. . . 

Љубав је - эачујем - 3.LiiPЭJВ зуб КОЈИ ;цОIКушавЭЈМ 

да ИiШЧ\'П-· 
Љубав је иста: одrощри:м. - Нема потребе за 

nревtо!;ењем. 
У чему је онда Н10В0? 
Несмирен, дрхтав, кренем кући лицем nрема I<О

шави што је одједном А!УХНУда, ДИВЈЬа и срдита жао 
никад. Љу/W. су, изнена!;ени, дизали =раmике 
маrн:тила, заwарали очи да ·их заштите од ;кречне 
прЭЈ!Ј!!iiНе и свега што се уОI<.Омешало и ПОАШАD, н.а
сртЈЬНВО rpy6o И раюэнало. 

СЦЕНАРИО ПУТЕМ 

Нисам се изненадио. 
Пре.д ку:ћом је стајао Дparnli на ·:к;ошави, неод

л учан а сав уоукан у себе и у танаrк Је<:еЊИ капут 
с два лица (за кшnу - ба.IОН-<IЛЭ.ТIНО, за ветар -
полупамучЈНИ штоф; десен - мо~Ј.~ИИ). 

- Ја ЗВО!ШIО, звонио, звонио. - И телефо!ни.рао, 
и лу'!IаО на врата. Већ сам мислно- никад се нећеш 
враmти. · 

Намрштим се: 
- ЗвОН!Ю? С којим "'равам? - али се савлэ.дам: 
- О чему се ради? 
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Он 'ме vxвam под руку и повуче уз стеnеНi!Ще. 
- Не знам. Тачно не знам, али ... имам уmсак 

да треба да допуСI"iИIМ, да ти дам времена да напра
виш нов сценарио о Бazroy. Био би то друrи дw овоr 
који настављамо у ме!;увремену да радимо. 

Ослободим •се !Њеrове руке и станем, зачуЬен про
меном декора, неба, теме. Кошава је само и даiЬе 
дувала неуједначено. Укочен, уrледам оно унуrрашње 
растамљивање: 

- Па? - .учиним, али се уплашнм н рекнем IЬУ· 
базно: - Шта ја !Моrу? Зна ли се ко је послао 
п.иама? 

Не изненадИ се сувише. Cmrлa су, значи. 

Дахле ипак. 
- Не nрави се луд. На коrа сумњаш? 

Он не одrовори. 

- Послао ои ш ти! - шаnнем, а.л.и он ме не чу, 
надјачаноr кошавом и С'ЮрахОМ. Грцао је: 

- Ја ћу надрЈЬаm. Сви IВИ имате заслуrе •.• А ја? 
Стицајем nрилика . . . Болест прво, онда велика IЬУ· 
бав ... Уrлавном болест ... Амi ја нисам ратовао ... 
Изишао сам из санаторијума rюсле nporлaca ... Знам 
да знаш, cail\10 хоћу да ти објасним ... Срео сам во
љену девојку ... ИзrубНIО везу ••• И док сам ... преко 
разних пернпеmја, НЗЈјзад успоставио везу , .. било је 
касно ... Рат је завршен ... Мене ће снrурно да ис
КЈЬуче. 

- Не разумем ... Какве везе ја имам? 
Али радовао сам се. Радовао. Нека се боји! Нека 

плаче! Нека 1\ЮЛИ! 
- И m си, ваЈЬДа, уnетЈЬаН у ro •.• Спомиње те 

у мом IШ<:МIУ· И у осталим. 
- Па шта онда? - рекнем изазивајући све опас

ности, ужашајући чак што ћу и ја бити одсад уrро
жен гу том свом ужнвању и свему. 

ГОВОiрiИО је, вајкао се, .моАио, nреклињао да му 
помоrнем, ие111рецизан, неодреЬен, наједном сав од 
неких rлухих алузија пуних ОIПаоИОСТИ, ·али и претњи 
ИС1\О тако неодре!;ених на мој .рачун. При том је оо
ворно само о себи. 

- ИскЈЬучиће ме. То за такве као ја значи rуб
tоење места, шуп у f[lрОБИНЦИју, мању плату. А ипак ... 

26 Оскар ~чо -- IX 401 



Имам баш Ю;~~Недавио неку озбИЈону везу ... с браком 
у перспективи, плус двоообан сrан, д;ЈIКЛе, ствар врао 
озби:ы<а. Дюје се ра,зводе, и моја rapmja и њена 
·соба, разумеш? ... КаЈКо да се пред њом ОIПiравдам? 
Чиме? А и у тај оос ја I!Шсам ynao овојом :к,р!I!IВИЦОМ. 
Из ,ьрбр.оте српа и rразу;мевања за вас yc:I'yШIIO сам вам 
своју rарсију ... 

-Ја 1ИМЗМ овоју. 
-'Теби нисам вШIIе од двапут. Али ДОлазiИО си 

на седеы<.е, немој и 1\И сад nорицаm. Прошле јесени, 
зиме, ове до IIр<Мећа долазио ои са Л.ил<:>м на све на· 
ше ауботње вечери ... 

- Досадно! - рекнем ·и угледам их one:r, непо
требне, све "Ред С10бом tкаО да се rrчюс=Р то рас
тамюrо: 

Седе већ сат у соби у ;коју су у друmм nрили· 
ка>Ма наврзћали. Филип, .тром, из страха да није добио 
херњијrу :кячме, тежак, нео:rо:к.реТЗ!Н, сетњих, дугачко· 
срнећих очију mремоке ле:rюrице"'ј)Об:иње (доведене 
из Јерменије), вештаЧI<IОI' !!ЮI'Леда '!ЮМаАО због тоrа, 
одсутног н збоr nорцеланоке HeiJiPOI'1W'e белине 
беоњача, без ЖiИАiИца. Андреја, окрен;ут бнчујућим 
аi'рес:ИiВним лећи.ма соби, г леда кrроз npoэorp у ниске 
кровове з~рада у двор:иii11'У. Ј анЈКО - на левом оку 
црн монокл (који н.оон у свечанијим ~ ме· 
его Цр<!ЮГ адмнр&\неАЗОIНРiS<Ж.ОГ ПОlВеза) - iJiiiX:aO је 
на зиду црном кредом: »Смрт цннку, слобода зво
њењу«. Иоолазио је мало језиЈК rрадећн то- ћаче које 
се увек забЭIВА>а и које и у најаграшнијем лако на· 
,>азн ведру страну н никад се :н;и у једној нелрrилнци· 
не одр!НЧе права на однекуд њему Једином на свету 

само пrрописану велику дозу уживања, Јанко неод
говоран, једи!!<И !који није забора:вио да се :исrнн<Ж.И 
смеје, ЈанiКо IФјн н сад, зщшнвши шкрабање, ув· 
лачн језик и, увек као у неком ковитлацу, окrреће се 
и сад с nријатеЫ<Ма, објахује C"IIO.МЩV, остав1оа i!<реду 
на сто и на:стЭlВља разговор. 

-А зашто да не детнњаrр.им? Ја то тебе, Фнл.иле, 
питам? Хоће ли iМИ бИ'I\И лаiКШе ако бvдем с изразом 
уврећеног јуноше буыю у мрак као Андреја iНАН ••• 
седео :као т.и у CIIИAY »Аа ила ял алах« илrи: ,као оно 

мртво Щlвало ... 
- Време је да nресrанеш с детињарењем. Ствар 

је озбИЈоНа. · 
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- .А зашто озбн!она? Хоће "и ншга бнm бо!ое 
решено ако се будем lll'OIНaшao као неки n;ред.отво
ре!mМ"!'рОбом-туж.нн.,зборе? Мени се свнћа шrо је 
ствар озбил,на. После ових некюАИКо rодина неозбИЈо. 
ноагн нек нас маао iПрОтrресе и струја IФја Н!Нје !оУ· 
бавна. Јесте ли nриме11ИЛИ? •.• 

Он IПIOOI<DЧH и баци се пут непомичног <llилшiа. 
- Јеон ли осетио вrредн00т н аутенmку израза 

трзнути на жен.си:у? Или ис.трзарити цуру? А? Савр· 
Ше!~ЈХ:? ТаЧIНО. ТаЈ '?РЗЗ КМуЈе IOGiaj удаrр струје, онај 
трзаЈ - ayurmнa Је сrварн. Је л' да? lьубав је, канда, 
срочена на принципу електрнчних батернја IФје се 
nуне и nразне .. Код наше чесrос:кок.не Н!ЩНје то се 
пуњење батерИЈнца, као код рибе раже, врши само 
од себе брзо, <КОД други;< - ва1ода сrюрије. Иначе 
не бном:о били на ТЗ!КВОЈ ,цени у Ш!.ОС'Dранству. Али 
то вам Је све и увек струЈа. И зашrо да се секиrрам 
ако ме н удаrри мало? м;<:>Ја је ro струја. 

- ПотражlНМО IP""""Je излаз! - рече Филип и сад, 
ка:о н х-век. самоодушев~оеним, ватреним тласом у очи· 
ГЛе,<\ЈНIОЈ с;у11рот:!I.ОСТIН са. трену.rою тrромнјИiМ но икад 
изгледом лица н др»<ањем млохзвог тела 

-;- Ако је '!'стииа, уз писма која смо добили, н оно 
што Је АндреЈа чуо, он"-а ·не ва~оа. Пробали омо да 
провер;и.мо и будемо начнсто. Ништа. Ј.:р сутра треба, 
дакле, чекат.н и нздржаm то хла,I!Не rла.ве. Предла· 
жем да :претnосз;авн.мо најrоре, изанализ:нрамо све 
то н створш.rо з!'Једн!ИЧIКУ А!Н'Шју одбране. 

-Главу ~аЈем да нас Је Мара откуцала- рече 
Драmћ~ иаюо Је корачао уз мене. - Намерно. Јьубо
моrрна Је rна Аш!у. 

-Не ~удали! - блесну Фнмm н yrnoиy w.мах. 
-Мара !НИЈе ту. А онда, какве ro везе има? 

-. Да! :- сложн се Драгнћ н nогледО!М задржа 
Анд,реЈу, КОЈИ хтеде да каже да је и ОН!О.МаД била у 
ате~оеу, али не стиже, зачућен .могућношћу м Мара 
буде !о1l_боморна на Лилу. 

. - Dу;<IЈНте паметни! - рече Ја.нюо. - Не пана. 
шаЈте се ~~<.ао ЛИЧ1110С1ТИ из романа! 

-Сад m. 
:-- М~ нервира ме, човече, то 1m0je трагнчню све 

на ЈедНiС>Ј жицн: пропали омо, :проп:алн. · Остави то 
rуслаrроко Косово. Ннс:н пrре био паничаrр! Имам пред· 
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лос. Изићи.мо нало.ъе, nремла"ГИМО nрвог човека и -
пуналуа афера је С~КИ~Њута с дневноr реда. Посотово 
ако ор.обимо неку трафику. Опијемо <:е. Или разби
је!М10 главом кафЗI!ЮI<И излог. ИАИ, на nример, акочи, 
мо с моста у Саву. ИАИ ПО!ЈiИјемо 50 Лy>diiOIЗAII. ИАИ 
урадимо ма шта еклатаiО'Шlје.и јаче од 01В10Г што нам 
се засад још не ..мnутира као I<ривица. . . Клин се 
КЛiИНОМ тера, а дрво сече где је :mикл.о, што рече по
којНIИ Блажа из Тополе кад ra, пре рата, срески на
чел:mик ymrrao: »Како, зар ти домаћии, na комуниста? 
Ти, бре, ТОП!мац, зем.zьак •кра1ьев, па лрот.ив краља 
у чифуте да одеш?« »Шта ћеш, !Начелниче сресi<И«, 
одговорио му је, сећате се, Блажа: Дрво се сече где 
је НИКА!О«. 

- Којешта! - промрси Андреја. 
- Одиста! - рече ФиЛШ! без покрета. - Уради-

мо Л1И ишта од овог што nредлажеш, иеће нам набити 
на IIIOC само пуналуа аферу иеrо и све остало што смо 
у Ж!ИВоту урадили, што је дотле ва.жию као исnрав
но, а шrо тад, у друтом светлу, има да се протумачи 

као зло'tШН, издаја и шта ти ја знам. . 
- Свињо! -окрену му се накострешени АндреЈа. 

-Хтео би да !НаС ооет упроnастиш! Као онда у оној 
фроиталиој бици ... 

- Не! Не! Чекајте! - рече <1щлип одуше!В..ъеноr, 
младићки oлaroor, ј'fРИШИОГ глак:а, сnремног да боде 
као јелен, а:ли је nри rом окренуо СЗЈМО очи inyт Јан
ка, и то cnopo и тр01М10: 

- Сви ти Ј апиrови предлози за ИЗлазаЈК •из ситу
ације• гори су од ситуације, и израз су •nретерано 
лоrичноr« nонашаља А:Ичиости обузе<rих страшћу. 
Тврди да јесмо ХАЗ,<\ЈНИ, паметни .ъудн, са сто хи.ъада 
моrу!ilнооти у сваком џеn:у nрслука и још сто хи.ъада 
у сваrоом рукаву, а не уме да nредложи једно na
мe-rnro решење. 

Кошава је наnољу эавијала звонко, свеже, сна
жно, кад се иа то Јанrоо у гарооњери диже, одrурну 
Дратића, који :му се исnречм, доће до прозора, куциу 
Андреју гу теме кМ<ЈО се куца у врата и рече: 

-Слободно? 

Андреја се из&и, ИCIJij)aiШ и .ъуm:то окрену, сnре
ман да удари. Јаш<о се наамеја глаDНо кад га чу: 

- Не зезај се, јер ћу да те раапалим. 
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-"Видиш? Није слобожо да се уради шта други 
хоће. А да си личиост из романа, m би сад рекао: 
»изволите!« 

- Да! -рече неочек.њваио ~. који се гу овом 
сложно с Ј аиКЈОМ. - Јунак из књнrе био би &езан 
сво ј ом домина.нтном страшћу и ср.ъао сваким кора
ком у nропаст без одбране. ААИ ми npe свега имамо 
за собом своју прошлост и, npe;,~. собом и са собом 
своју слободу. Мо.лмм~ ако хоћеш, 1И прошлост с:во; 
:рода &учемо за .ообом. У св.аЈКОМ случају, иэборност 
Је унапред оrраинчен:а. Не дозволимо, дакле, узбу
ћењу да уэме толИI<О маха, јер смо одрећени одлуюм 
унаnред познатом, иако не зна!Мо још шта би с&е 
моr ло да !НаМ се деаи. 

- Хајдуковали емх>! - дошаnнем Јанку. ААИ' он 
рече: 

- Јесте ли эабора&ИА:И да смо слобоДни л,уди? 
~рнмали амо битке где омо 1МИ хтеА:И, не - непри
Јате.ъ. 

- А битка на Црi!Юм &р:х;у? - уnита Андреја .н 
осмех резну nреко лица као бритва nреко камена. 
- ФиЛШI НОСИ на души смрт СВIИХ Ј:Ю11ИНУЛИХ ТОГ 
даНа. Зато сад филозофира. ААИ ја •.. 

- Шта Црни врх? Пооrоји код тебе и юд мене 
и юд С&Нју нас - рече Филim одrушев.ъеи и миран 
-:-- nрилично беАiИ!На IНЭМећу оног што сад дожив.ъу
Јемо и оног што радимо! -застаде и :nQ[!И с дна шо
.ъице оотатак кафе. ОНда nродужи: 

- Ту, на тој беЛШ~М,. нев:идл,m~а је борба. Брза. 
Кратка. Ти куциеш Андреју у •уаијаио теме, он те 
не млаmе, нааю х.оће, него само nрети да ће те у:да
риm, а СТ.варi!Ю Је iИЭабрао већ, одлучио: неће уда
рити. Зашто? Нико ие ради више што му nрво nафЈНе 
на .nа:мет и 1Ј!ГО ј_е ~. сnонтани одговор :на дожив
.ЪаЈ и асоциЈациЈа на њеrа по aynp<YII!IOCТи чешће 
него~ no СЛНЧ1ЮСТН. То је тако и кад изгледа дру
гаЧI!-Је. Али и да ТаiКО НИЈе, зар бисмо, чим загусти, 
убиЈали Кука~~ИЧI<Н ·I<aO у &естеринма? А то неуби
Јање, шта је? Ослобоћење од неуслов.ъенЈI!х рефлекса? 
Нови, :ycЛIO!В.tЪetErn IЮТез? 

- С лица? - уnита Јанка. 

- С наличја! - одеече Филиrr. - С наличја јесмо 
слободни од њих, али с А:ИЦа? 
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-Јесмо м.ора.лЈU<!- наомеја ое Јанко.- Бар хо
ћемо да такви изг ледамо. 

- Досrа ИЭМIОтавања. Штафета куца иа паша 

врата. 

- Врата оу жен= рода; прислон:и: ruiAИдy на 
њих и .не брини. 

- Куш! оюреиу :му ое Андреја, који се држао 
згуреи сrюоро. Од СВ1ИХ ментели које је осећао да га уз
немирују и о:!Јј)КГИОКују, нн реоргапmзација посла У 
Дирекцпји, ни о::пуцарања на .накаог;решеи:им оnет 
rрашщама, na :ни ово сад f!Ије ое могло мерити с 011ЮМ 
неиздрЖ!оiИВОМ муком :коју му је наносило O!fiO што 
навикао Нl!ije да га мери - Мубав. Не 1СЗМ10 i!IIТO му 
се сад .није ишлю с друrом женском (Л!Ила .није хтела 
с НIНIМ, док се не региструју) неrо што је баш та 
њена уздржмпюст разбуктала његов.у ~Dубав. ИОК!D}!· 
чујући осећања, то га Је стање врећало. Осећао Је 
оапствену ~Dубав као ограничење, као неnравду, као 
лишавање себе свих .дЈ.РУГИХ жена, као r.луrюст, дакле,. 
аАн rAJynDICT јачу од ;памети, фаталнију од свега, каР 
неизбежну nponam без радости. А оnет, није APYI10 
умео да жели се:м ту проnаст. Он јој је зато, сав 
црвен и оэоојен, јуче први nyr истннски nредлож!!!О 
брак, а она - »Да размислим«. И сад из ведра неба 
та неiИЗбежtНа сасАушања. Али и rope од њих - шта 
ће она на то? Набуџим> ое. Ако казне, неће хтетн 
да nоће за њега. Тога ое бојоо. И nrra ми је то тре
баАЈО? Све због тих неморалних Ј анк.овнх cro хиљада 
излаза. БоАIИ те г.ыwа, досадНIС> ти на nослу, јЗIНI<ОВСI<И 
излаз је: - Хало, мала, шта кажеш за један мали 
судар удвоје? МomrrOiНИja трика 1>poyrAa: КЗ!Ндела
рија - кућа - кафана. Избор? Окшш једну у Дра
гићевој гарооњери. (- Драгнћу, имам кар11у за тебе. 
Бокс-меч или позориште?) Али доста. Досrа са тим 
иэврдавање:м. Треба прнзнати: IШСМО у:меАЈИ да се пo
HШII!WO достојНIО. Ва~Dда омю остали, мајкуму, оно 
што СМ~Ј npe билн, уnркос ов:им ветровима? Убила 
нас, уснтнила свакодневица. Излаз? Није то нн од
говор Филиnов, rн:и: терај бригу на весе~Dе. Него nри
знати н ~ што ое од нас може •сnасти. Нисам био 
дорастао преиаглом rюпушrању -iВOjilre стеге. То је. 
Посао који радим и на који !Ме nоставила ратничка 
срећа и вештнна- не запоШ1D31Ва ме целог. Цело no-

406 

. ~ . 

i! 

; . 1' 

; : ·. 

слеnодне и вече - хтео бих ... Не знам. Немам Ba!D· 
да, довоЈЬНо страсти за те неметале, а сrало М1И 'је да 
задрЖIИ!М то :меаrо због друrова који су МЈИ га дали 
Да ми не би рекАЈИ: обрукао ои ое (.сиое!«), ја с~ 
I1р<11!1ИМ да nреэирем стручњаке и држ.им се овисоюi 
круто и rщro nрема ЊИIМа. А онда nре:млад сам 
дОIШЭ.о на завидан nоюжај, где као 'шеф rреба да 
nружамАлнnрiИIМер лмч.1ШМ ЖИIВОТОМ. Старцима то .НИЈ. е 
тешко. .мени ... 

- AynAJynлyna ли овај! Aynлyna ли? -Као да за
кокодака Јанка. 

- ДемобилисаАЈИ (Щ10 се! -. зава.nи Андреја. . 
- Да не бн затражио пензнЈ.у? - уnита га. 

је 3~'f'"се~~ио сам занос. ОнаЈ ј стари. Где~ . . ' реЦИ110iВЗ10 СИ а.кшића: »И оваЈ 
:КаМен ••. « 

- Па;етика! Данас је тај •камен - камењарка 
Ббић.;__ да Је и Бура мислио даоомислено. Иначе н~ 
и 'W10 леаник. -

- Покриј ое! 
СветАаст. се чrом ;угаои. 
- Шта Је то? - окочи Јанко. - Где баш сад 

наће да се I!I<ЖВари? 
ФВ са СТОАИ~е '!/'ПИТа узбућено а неnомично: 

у , рэо, АlндреЈа, .на urra си mЈIМНСАИО кад се 
гасило. 

н - Зашто? Не знам ... На костолачки ,..,.-•• 
а ЛОШ :КВЭ.ЛИТ Н ~ • • • ет ут!Dа ..• · а •КОКС који ћемо пре-

~-:_.~~ ~ · · - Ваво ra знао ... на сабог""е на 
-----·• l<IOJa Је nрсла. . . ""' ' 

- А на ЮО1IЈаВ\у О<ЈОја је могм да nрекине 
,негде - ниси? т~ је. ~оживљајн су на:м се ~ 
мизираАИ. А:содиЈаднЈе - нето. То кажем вези 
с овим покаЈањем, ами и с он.омадашњом . .У 
ћом с ниrк:о.лајеанће:м, о сценарију, шта лн ~ом сва-
~Ја се окрену ФИАИ111у наrАо као ударен 

била-Ли~? си? А где ои био? Шта си радио? Где је 

- Лим? - зачуди ое <Ж\илиn 0св . . јект. с Драгнће:м Алн ~ З11'lЊ:м0 · • - а.Јала Је об-
гујемю на догаћаје? .".,_!', свет•:':. теМЈИа ми.~~.~ реа-
ЊеЈЮ оби' ... ""'tt:'"z.. llд.lllo..;.L, щ ............... ~~"о на 

д Јање, на хидроцен1>рале у ТОI<у 1113 е 
Пре рата је ли ое тако МIИСАИАО' П q>адњ • . vцао ти прслук. 
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А :кад се угаои - nсовао ои владу. То у вези с демо
бИЮiЗэдијом о I«>joj си говорио, Андреја. Није то, 
дакле. Ми мих:ли.мо и даље КЗiО комуrнисти. СЭIМО ... 
ЕКЮ!!Юмија је данас у првом плану. И у nоследњ<>М· 
Екоиомишемо до на дно механизма снова. Лре но 
што омо nостали скојеащи, шта је била наша rим.на
зијалока оnсесија? Аитибог. Све смо тада деметафи
ЗИЦ!Ирали: друшr:во, ~оубав, жявот. К<:>реЛат метафи
зици шта је данас? ЕК<ЖОМија. Све еi<ОНомизујемо, 
а !П1Итање oarroлOIIIКOI' даказа npenyшrЗIМQ будућим 
ИЈНтерплаиетараmм июферима. И ја да вам кажем: 
ниоу важни 0КВИiјЈ1И - лаичка мета~а без боос:а, 
или економија, или nолитика - важва Је енергиЈа, 
тотамюсr сила којима се у тим ОI<ВИрима ;к,рећемо. 
Нема ту скала вр~. Шта је било t«>рен деме
тафизика:ције свега? Пуберцен11НiИ С11р3Х nред доrа
ћај:има који су нас чекали за уrлом. Шта је сад? 
Самоrю.ве~е, осећање СОI!ЈСТВене снаге, сигурност 
да нема сгвари која иеће nocтam плен рационалног 
разумеваља. Онда смо свет доЖЈИВ~оавали nреко ма
ште више :неrоли nреко IИ!Педекта. Аучили омо тад 
маштОIМ овет као mук мрежЈУ. Треба ли да се још 
уnлићемо 'У сопствену мреж,у коју су чињенице раз
дерале и :н.anpiUiiИЛe реалнијом и лепшом? Не. Пошто 
већ мислш.rо на основу тих реал;них искустава и до
живМI!ја. Останимо онда без стида оно што смо. И 
без страха. Зато и тражмм да се niOII!aшaмo рэдионал
но и покушамо да схвати:мо о чему се заnраво ради. 

- Покварила се .младеж! - "'Ј)ООМрм!оа Андреја. 
-То је. 

- Глу>nости! -уздахну Филип.- Les jeunes ont 
toujoшs l!'aison ... 

- Чекај, чекај, Андреја! Али чекни и ти, nо
францужени :нешто друг уметиичюи ствараоче! Че
кајте. . 

ЈЗ!Н'КО скочи и ухвати Филиnа за ревер. Али оваЈ 
ra гурну и настави: 

- Машта, ЮЈЮВИ - до врага? Па како стварати? 
- npel:;e :дугим очима nреко њихових лица. - Разу-
мем, nромениАIО се доста око нас. Промени.ли смо се 
и ми доста, nостали иооуанији и ове, али с1110ве ја 
не дам. Читао сам некад давно :нешто о сиов:има 
који раде. И то ми, ето, сад nало на памет. Раде оня. 
Не ови. 
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- Уморан сам за ово! - yзAax.ity Андреја. 

Филип се 01Крену Андреји: 
- Да не мислиш да је мећу нашим предратним 

с!ЮIВИМа било и мућковитих? Уосталом, моЖда би 
се овде-онде нашао nонеюи. Па шта? Мноrnји су, 
јасно, били од глаrолаке т:раће. Айщrи.ОIНiИ. Не треба 
се одрицаm тих nрелазиих ll'лaroлa снова. Прелазиих 
у живот. Јучерашњих снова у даиашњи живот. Да
наЈШЊIИХ С!ЕЮВа -у cyrrpannьи: Жi'ИВОТ. Иначе- шта 
ће бити с II!JМI'IЛ:IiШЩJjaм!L оне десете, мисАЈИЈМ, тезе 
о Фојербаху? Нестаnе филозофа, остаће само Јаико 
који мења свет, али га не разуме. Али :кад ra измени 
на основу објашњења света IФји су дали филозофи, 
шта онда? Развој да стане, nрогрес- на месту во~о
но? Мал.о сутра. Зашrо .мшшт.и човека могућност.и 
да оде још да~ое? Треба и после револуције осигу
раm беRЗIИIН за моторе што ће сутра вртети замај
ннке. Јер ми мења>М.О свет захва~оујућн сnособиости 
маште да све увек замш:ли и лепше но што је. Ми 
мењачи. У rоме је ствар. 

ЈЭЈНКо се иасмеја: 

- Ја сам, дакле, мењачка кутија. Добро. А ти? 
Ти сањаш успехе, остварvјеш - неуса:rехе. Али Ан
дреја и ја? Он МЭЈС'I'.Иiоари, ја зидам. Такав :НЗIМ је 
посао. К":'\ се CВp!IILИ дан, ја сам умдраи за читање, 
учење, обЈааnњавање. Ја онда, као и Филип, омладину 
nотражим. (А ви, ВiИдИМ, другачије не радите, а 
што сте се ynдa!IliИМI- ваша ствар.) А омладина
то је корисно. ЈесЭIМ л.и ја крив што ми је женска 
омладЈИЈНЭ. заRИМЈоивија? Бо~ое је и тако него ,као код 
Енглеза~ rде једна ~лашща у nарлЗЈМенту говори 
да 1И!М Је. o:;reдepacmJa школски и иэдионад:њи nро

бл7М броЈ Једа.<. А, .ионако, лежећн уз неко дооојче, 
чуЈем и искусим 111С>Иешто што је врло IIO;>ЧIIIO и о 
чему ~ требало разМИ~IIА>ати. Знате л.и ви, .на nример, 
зашто ЈЕ>да>! делић омладине данас саrорева 1НЭ. ти
шим ватр31Ма од огњих које су биле огњеви наших 
ломача_? Не "!"""' што оитуација не захтева веће 
11атре, Јер им Је свима оаигураи хлеб ... неrо зато, 
ЧИ1НIИ ми се, што им вертика.ле, да тако кажем, нису 

дОВО/оИО високе без в.и.па. За noдВiiiГe им је потребна 
атмосфера коцке: све или ништа, сад ИЛ1И R!ИКад. 
А данас тај њеи делић веР'1{је да досеже nлафои чим 
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мах.не два-трипут Крил!ИiМа. Зачас. У 011IOOi је, чини ми 
се, зЭЈВршен. И шrа? На nензиЈу неки IJ'iOМИll!Ы1jy 
пребрзо, у nуној још анави. 

- Ја сам СВОЈ'\' npoиi'Pao! - излете Андреја. - А 
он.да, једној је rене,рацији дано да добр!> . изврШи 
једа.н иСТQријоки задата!К само. · 

- Пази га! Сто ХИА>З.да доказа m: I!Iобијају ово. 
Омла.АЈИiШI ••• 

- Пуст.и амладину! - рекне ФИNИП. - Вратшю · 
се Фојерба>оу, или, ако Х>Оћеш, једној rреищи у љего
вом тумачељу. Она nроизилази из nретпоставки да 
се свет за~~ршава с !НаМа. Ти би, .Ан,А,реја, зато nре
брзо скраrио руке, јер једНа тенерација . . . Макар 
и у ша..л.и да си то рекао, Шiфектио је. IIIaAa је, мож
да, најчисm:јн обАЈИК искреиог МiИIU<I>eИ.a. Одrоврр
нооти нема! 

- Ша.лио сам се! - рече Драrнћ .место Ааtдреје, 
мада је ходао крај мене. - Ја то оо незаин:те;ресова
ној шри МIIЮАИ. 

- Мељати ваtоа ~оудске рефлексе на својiИI!Iаке 
одиосе, на моје, на твоје ... Где то nрестаје? Где 
nочнње? Морал ... 

- Досга је m:x интешкнх на:клаnања! - викну 
Ја:н;к,о iИ3 rарсољере. - Окан:и се моралне nроnодев
тике. Њюмо се јуче ООА.ОбодИАи једНог .морала да 
биомо да:нш: улетеА.И у други .•. Ја, AJ)yr, М1ОЈ!3.А схва
там iКОО C11pOI'O !КАаОНУ ствар. Кад :им&n кога да 
угљетаваш, К<ШIЛЗр~Неш у iИМе .морала једио мирно и 
напред марш и налево и надесно. Јер, ЈЩ.~ЈИ, ~намо 
ко дiЗ!Нас мQра.л.ише сем И:МDИ!Ша . .. Не iВИ, не Ја, не 
ико нормал<ШI. Ко вакелише? Онај ко се није изву
као из mape КЈОЖе. Или има кћерку или сестре, а 
није заборавию часове верDЈШIУ'{е. Отресли се ~оуди 
бога, не и катеrоричк.о:г iИМI!Iератива у име екоnлоаЈГа
ТQРОК!ИХ интереоа . . . Чнјих? Њнхавнх! Наших? Оn
штељудских? Јок, V =име :неоваренiИХ аrарих. .глупих 
1ројки и двој:кн из етике и катехиЗiИса? У име себич
них nатријщрхалних rре:rщ.\<ИВВ. Јер, извин:и, ЦИЈ:оеви.ма 
пролетаријата :не омета t1ревртање ту ИАИ тамо. Пре
млад је зато. Прежнв је. Прем:нюго i!tO'EOМCIЋa му јдш 
треба. Моралу :који је цркаю - лаюу :ноћ. А нови 
мораiЛ? Ја бих у сваком rрад!Ићу и селу по.А.Игао љему 
споменик. У виду биmе др Флеминrу, а може (у na-.. 
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сивнијим крајевима) н у виду јефтине боЧIЩе пенн
UИАiИI!Iа или шrрца.tо>Ке за инјекцнје. 

- /ьудсi<М. морал ... 
То је Андреја почео, аА1И га Јанко прекиде: 

- Ти се жениш, друг. Ја, недоследии н контра
днкторнн Ја:нко, ја остајем .момак. Тамо у nустиљи 
правим rрад свих леmих :ваiјкадашњих снова. Још 
смо код теме~оа и струтова. ТЗIМО сеЈ:оаЦИ, кад хоће 
неюr да nреrюруче, :кажу: »Поштен је то ~«, а 
ја им •кажем: »0 клин поШгења. Реци је АН тај човек 
видра, хоће АН да запне и уме А!И да воА!И?« Јесте, 
онн који умејrу да воле 3Нај<у и да """ју ове од себе. 
Ниоу стипсе и не штеде никакrву ОНВ11У, 1НИ крв, ни 
зној. А с ~ се~оачК!ИIМ поштењачина:ма старовре
менских домаћи!нокмх образа - ја радити под тим 
услОВ!И'Ма не .могу. Зато сам бећаре nокуmю. Мангупе 
из целе зем~ое. И да видиш 1Ка!К0 се код мене ра.дЈИ. 
Бре - :из ока ће ти <ЈВВЈ.<М. "\'•Красти, ВА1И не за себе, 
за посао. У крајљој линији за социјализам. А то је 
разлнкоа. 

- На разА:ИКа.ма се јашило три, пет ХiИ!оада го
И\!НЈЭ. у овом евроазиЈском баЈСену. На .слнчности.ма 
сад 11реба ледалираm: некю време. Не .мора два миле
нија. Доста је н 100ја стотина ГОДИ/На. И видећеш ре
зултате. Сва([(.О ће лронаћн себе. Под једнiИМ rуславом. 

- Једностав:н:ије је купнm: о.rледалце с две по
лећине. На једи'Ој 1С1'рЗ!1Ш имаш Бобека или Ммтнћа, 
Одр!И Хепберн или Жерар Филипа, на другој - себе. 

- Ла:ко је лоједоrоставмшаm:. За 0В10 што мн
слн;м треба НОIВИХ огледала. Ја да се сад погледам, 
а себе да видим као део целоr света. 

- Ти опет о рату говориш. 

- Бакса треба убити! - рече Андреја. - То је 
кверулант · незадавоЈ:оаН. То нам не треба. И ја ... 

Не юврши. 
-Убити? - Јанко обриса 3ној одједиом на челу: 

- Убити? - По логици у ро!Ма:нима важећег МiОРаАа, 
ја сам већ мртав. И ови мн. Јесте ли игде прочитали 
да је убица остао некажњен? А ја сам својеручно 
убијао. Као и m:. И? - IНВСМеја ое нерво31Ю. - Добро 
ми је. Чак сам наrраћен - снове остварујем. Ако 
не 1ото nосто, онда бар :највише што се може. 
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- Друrо је то! - рече Андреја одсутно. - Рат. 
Нека их, nомисли Вук, не сщшајући Драrића, 

идући сам10 крај њега. Све је то познато, nознато, 

nознато. 

ИСТОВРЕМЕНО УАИЦОМ НАСТАВ!ьАЈУЋИ
РЕПОРТАЖА 

Вrрата је от!ЮрИIО Андреја, nогледао у мене .као 
да сзм пиштољ уnерен у његове l'рiУди, нам,рштио 
се, :и без здраво се вратио у собу. Дак сзм сооидао 
тренч, наsлаш аr:юро, слушао сам: Јанка и схватио 
одмах да га вежбају, јер им он својом иеобуздано
шћу једи!ИИ задаје бриге за случај да :их ПОЗО!Ву nред 
коМ~ЮИју ИЛ1И суд. Уздахнем. За дан-два ће их сигурно 
nозвати. И добро је што ћу сзд чути А:ЊЊИју њихове 
одбране. 

А.ли Јаико је већ почињао да »ИМ« одговара. 
Стојар је. Исnред стола за који седе и Драrић, лево 
од ,<IIO!Кropa. 

- Рећи ћу ИЈМ nросто и jaiOНIO: Јесте, тражим то 
од сваке која ми се допзд:не. И, ако хоће, ствар 
је у реду и нико :нема nрава да ми мери тежину 

јаја. Коме може да смета нешто што се дешшва оби
чно иаrюд јоргана и у мраку! 

- А nаrн:алуа? -уnита Драrић не обраћајући ви
ше пажњу на мене. Сео је десно од доктора, који 
заузе место за столом: - Је ли то тајна организа" 
ција? 

-То је шала. Алузија на гентилно ... Уосталом, 
нећу да дајем објашњења о сrварИ!Ма и оувнше нева
ЖИIИМ. Ја сам човек рада и нећу да rубим време на 
то. Ја сам IМОМак ••• 

- Cron! Има !1Џ1С и ожењеиих! - рече Филиn 
узбуt;ено тромо. - Рекл.и амо: - момаштво да се не 
сlЈ!О!МЈИње као ола.кша:вајућа околност. 

- Добро! - npo<мptМIDa Ja!IIКo. - Добро. 
-А ја? - уnита Драrић. Седео сам на нехюзнатом 

каучу са раздешеном оцруrом. Стресем се, nривучем 
столицу коју је Ј анко обиЧIИо јахар и се.днем у нај. 
замrрачеиијн угао. Њњко није обраћао већу .nажњу 
на мене, сви заузеru Јашwм IФјн је говорио. Њеrове 
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су се пЛаховитости и укуса за штооирање ради што
сирања нарочито nрибојавал.и, па су пазил.и на сваку 
његову реч (а то значи дв ипак НИЈСу све то дожн
вел.и као катарзу). УживаЈући у пажњи коју су му 
поклаљали, ан је намерно с времена на време одва
љивао nонеку сувишну, на шта би га обој!Ща уrлЗЈС 
заустављали; или би, аnадало какав је већ био, оки
дао уз инат нешто на што би реаrирао само по једw 
од двојиrrе импровнзирmmх тренера за сућење. Но 
ОН је, ОВЗ!КЗКО. ТО. IIIЗfМ'I1ИQ И КЊИЖIИО, да И1М. друГОМ 
!!(Ј'ИЛЈИКОМ ил.и вечерас још :можда све :и скреше у 
л:ще. Био сам сигуран да ће пре краја то и учинити 
судећи по rrrpcтy IЮји би савио сваки nут кад би реа
говао један од њ:их. Прсте леве руке савијао је очито 
за Аи.Аiреју (три прст већ), десне -за Филиnа (даа 
црста). 

Била оу само два савијена на деснtој кад Јанка 
спомену Турке којн да оу нето људи, али га доктор 
nедагошки nрекнде: »То nустн: Мушкаrраца је. било 
више него жена IК.Од раrr~~ЈИЧКЈИХ шемена«. 

Jarmoo сави зачућено !JipCT: •да, али rюrrrro су 
nродрли у Eэponiy, научили су и нас, нератиике и 
џаболеrще, да ценимо њихова ратиичка искуства«. 
»Молим те!« nрекиде га доктор. 

Јаа<Ко настави, али склизнувши ускоро на терен 
nрш:тарог патр;ијархамюг морала сrочарских Племе
на, !Коме да ми, из обзира tпреtм:а заоОТЗАОСТiИ нашеr 
света, још nодлежемо, мада већ 1'радИМ0 фабрике, 
сва тројоща оу му углас рекла да не бу:4.е атреоиван, 
неrо да се брани само. - »Како?« - уnита. •Кад 
нама ту могу да се читају векеле једиiЮ с ПОЗIЩИја 
сеља'Ч!К~малЈОграћажжоr морала«. •Није истина!« рече 
Драmћ И ФИЛiИn КЛИМИ)! ГЛ!ШЮМ. 

- Криви смо! - рече Андреја тихо. - Ми би 
требало да се друкчије бранимо. »Како?« »Не знам.« 
(Патите - nомислим гледајући их. - Мучите се. 
Цвоа<.оћете! Време је!) Бојали су се и нису видели 
да су свесни да би ОКа<Ндал у вези с том ствари -
цриватне главобоље на страну (о њима су мало гов~ 
рили) - нwео такав удар њиховом друщгвеном 
углму да nосле њега не би М!!Юго зиачили њи у соn
ственим ОЧИЈМа. Само се Дратан nравио раmюдушан, 
но то је можда и био. Докторово лице је оtдавало 
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такву пажњу и било тако зборЗIН!О као да је Т1рИ сата 
пешице ишао сМедеревс:t<.ИМ друмом гол.оглав против 
најп<Ј<М11ХН1ИТалије фебруарске 'КО!ШШ!';· . 

Почео је изненада да rов<Ј1ј)Я очаЈНО да су ЈУI?НАЯ 
женоке зато IIГГО нису ,миСАiИЛИ д<mf?h>>Ю на СВОЈ по
сао ( и о ТО!Ме је rооорио у сценарщу, путем оваЈМО). 
тако да не раде !Н'И ра.А~НИЦИ, ни другови горе. Само 
ми средњаци, моћнмји од оних доле, а 31Н0tНШо11НИ и 
нев.и:дыmи наоуnрот Oi!IIИMa горе, ~огли смо себи д~ 
дозвоМ<МР тај бес, злоупотребtоаВаЈући оно мало ау 
торнтета и ~ IФј!И да су нам дати у друге 

сврхе. 
На шта m ЈанЈКо прстну и пра:ану гневно:. 
- Ако и не знам све IIГГа ко rради У ОВОЈ земА>!И, 

nyetm м!И раднике, знам IIГГа би волео свакя да учини. 
дос:rа м.и:rова! Научимо да гледамо Ч!ИЊеннце. И по
сле "'ет годИНа рада на rрэ.дилиnrmiМа, шездесет rro
cтo оолусеtошка oceha !И мисли :roao неюи тамо љихови 
НШ<ЈНфорн, Пантелије или Милисави остали »КОА 
куће«! 

1 - Мислим иа праве .раД!ИИКе. 
- Онда !ИДИ у 3аm.ДИу Немачку. По~а их 

је била у СА или у СС-једнницама. Доста Је лице
мерја, друг. Тр&!,а гледати голим очима, голе ~е: 
нице. Марксу Је био ~щн пролетер, нашаю га Је. 
револуција је :нanpailltoeиa. И сад тачка. Доле ромаи
тl!iКа. Реалност је систем к.оји ВОДИ, !ОО!НаЧНО, рачуна 
0 iИНТереСIИ!Ма произвоЬача. Све друго ће доћ1и посте
пеi!Ю. Но битно је остэа,рено • . • . • 

Андреја га је гледаю забезеЈ?'У'Ю· Ка~ да се nита, 
»Је АЈИ луд или се n;родао Непр!ИЈаТеЈо~ИМ'а. « · 

Пооrоји и треће! - хтедох да кажем, но не nре-
кинем своје уживаље, њm<Ове муке. 

АА1И он ,~>Рдаде: 
- Мање се лицемерје не укида већим. 
..,.-- А.щемерје! - ПОIНОВИ Андреја и погледа нас 

одједком изrубtоено. - Пре свега, били смо лице; 
мери свэлои nрема себи! Себе смо лагали да се ·!10-
на:mа:мо ослобоЬеаrи од nредрасуда. У ствари •.. Ра
дећи што смо :ра,АIИЛИ, имали смо сви одувек осеhањ~. 
да грешимо. 

- Али то нам и 1'0\дiИМ)! - прстну га Јашсо. 
- Грешили СМЈО у QА;НОСу на саме себе. · 
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И АНДреја заiUоучи: 
- РЗ\д'ИО сам неiiГГо шrо није смело да се радИ. 

Не дио:юутујемl 
(Стара војничинаl Оnаiсност да нзаDе nред старе

шине довела га у став ннтелектуамюг »разумем• .) 
(Само кад би то бил.о без звука иминентrн:е трубе 
страшноr суда!) 

ЈанЈКО је забQравио на старије, који су за њега 
постали нека неQДI>еЬеиа сила под којом му његова 
природа није доnуштала да се IПрИКЛоаm и вербално 
nризна :юривицу. 

Али овог <>уТа он диже свих десq прстију (пет 
Андреја, пет Фим!Јп). 

-Нови tоуАИ; nроналазачи? Пет-'Пет. 
И поче да објашљава дрско, цннично, оупери

о:р>Ю: 
- Први !!IУГ је доктор насео кад сам рекао да 

аюм момак, и да ми жена, ка;д засrmм, не ИЭНЈООИ rаће 
у ходник да их њушка, и не шк.н,ьи ми сваtко вече 

кад се в:ра'11И:М 1<ућн у врхове к.ра!1НИ од к.ошу toe у 
ПО'!1рЗЗИ за траrсхви.ма .ружа са не њене усне. Проте-
сrовао је ciiм. Драmћ опет . . . · · 

- Сваtко иона'КiО, "'руже ЈЗIН!ОО, брине о себи. Ја 
сам ту ме!;у вама, из СТЗ1р0Г другарства, једини начн
сто настрадао. Ви ћете се извућн, а ја? На мени ће 
се слОМИТlИ кола и шта? Нико од вас неће""' nрстом 
да мрдне да ме ишчупа из рупе богу за леЬима, и 
то сад уочи моје озбиh>Не, тако рећ!н, регистрације 
с једном друrарицом <Која има св:ршен факултет и 
добро место: одговоран поАiОжај, јер је илегамю ра
дила, што ја не l\IOI1y рећн за себе, из вама познатих 
већ равл.ога. 

Јанко је још crajao nрат и гледао нас својим 
подсмеllllЪивим, светлим, дрским оком. Ништа га 
није такло. Ни беда кајања, ни латос беде, ни мој 
мир. Изгледало је да нас презире, надвисуј:ући нас 
чврс:гино:м, уверељем, карактером. 

АА1И утом, из чиста М!Ира, iНепрiШЈЈремtое>Ю и нео
бразлюжено, исти Јанко, дрзак дwле, још зачикава
јуће свеж, заплака без припреме, ;као да се СКtоОка, 
заплака 'ГЗЈКО 11<ру:пно, а ненавикло, очај.но, дуго. Б:ило 
је то толико необично да и Драmћ преста да ламен
mра, ућута. Осrалrи, nосле дужег запрепашћења, нај-
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зад nриме ту чиљеницу, схвате м он плаче и, не 
энајући urra да раде, збуљени, забораве на себ7 и 
зааау уэнемrирен.им а меюњм, тужним: •Шта m Је?« 
Сви оу га nитам~. Сем мене. Он ре'!е кроз грцање: 
»Ништа«. Аля ррдаде мало после м Је свс:о_ГО"IIОЮ, М 
је до :ммочас мисл.ио да се :НШОl\Ю ПрlОМе!!ИЛЯ, м амо 
они младић;и који амо бнля кад 01\Ю се уnознали пре 
рат:а и таЈ<.вя остали, алм да .нисмо, ФИАИII је _оћела~ 
вио, савест и воља му нзгубимi турrор, Андреја се 
сав скочанм;о, у старе калупе без риме данас, Дра
гић се збрчкао. Ја .престао м М!ИСАИМ на будућност, 
као да оу ми доста даrн и комад. »Готово је!« за:nла~ 
. ка. »Остарели смо!« и за.пла:ка ооет. 

Све МЈИ IЮСТа аумЊIИВО н гад,но. Најед,ном. · Све 
што сам хтео, чему се надао. И уживаље. А МDжда 
сам и боо сит тог уживања. Зато устанем и рекнем 
лажући их непредвиђено. (Дотле је све iИШЛО no 
nлЭЈ!НУ. У ствари, :и сад је још ишло. И ја сам :имао 
разЛРга да будем nOIIOC3JI на своју nрОI!!оИЦh>ИВОСТ и 
своју оцену њнх. У сва;оом случају, ства;р ~е добро 
cвp!IIЊIA: nочео сам да orn<paм увреду КОЈУ ау ми 
задали. Још :иисам докраја, ал.и сад ћу, сад ћу.) 

- Имам разлога да nретпоставим - nочех да 
ГОВОiр.ИЈМ nолако и разговетою - м знаrм ко вам је 
све 110 сместио и м 3НаiМ г,де је она. 
. -Она?- зачуд,и се юктор Мутавџић, кога сад 
сасвим јасно угледам на """""У где је седео Филиn. 
Он оста отворених уста. 

- Која она? - yrnrna Дrраганче .,...- место Андреје. 
- Гага! - рекнем.- Не nравите се луд,и. 
- Шта m пада на nамет! .- најежи се Дrрагић, а 

доктор Ма.хrнЈУ руком: - Отюуд? 
- Где је Гага? - ок,рену ми се Драганче и nо

гледа ме разрогачено. 

- Приэнала је! - рекнем АШ<ујући. Али тад се 
nојаве и оНЈИ други. 

- Аажеш! - Фимш ме је још гледао rtаЖ,А,ИВО; 
- Што лажеш? - 011<реиу мн се и Андреја не-

милице. 

- Не з.на.м! - рек;нем :и иаамејем се. 
На 110 ЈаЈНко nрасну у такав амех, такав смех да 

МЈИ је б!Идо ове јасно као у блеску оне оюћие мун._е 
која ми је осветлнла давно у детиљству роДНЈИ пеј, 
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заж кроЗ окно iКIУће с брдима благим, винограднма 
и ?аштама пуним воћа и с небом боје кравте оаоке; 
пеЈЗаж тад внћен, урезан н nонет заувек. 

За МЈЮМ је јурио 1НН3 степенице само Драгнћ. 
- Нема везе! - рек.нем му :кад ме стиже. - Ша-

ЛШ> сам се. Шал.ио. 
-Знам! Али зашто? 
Узмем ваздуха: 
- Зато urro не лнчите. Њrere какви би требало 

мете. 

- Није =д тебе? 
- Ко? -:као м сам заборавио . 
Он учини: »Ах!«, баци цигарету, згаэн је, аим 

се окрену и i!J!O]';e оолако уз степенице. 

VII 

ВУК ВАСИЕi ИАИ СВИ ОСТААИ 

- Видео сам оnет Мидету! - слажем улазећи у 
rараољеру. - Уобразио је м је Чс:орчилов и Беријин 
сшr. - Али ме она дочека једиИ!М збун.еннм nолуосме
хом, махну ру!ООIМ и одјури у юуnатило. Омтле се зачу 
одмах млаз воде у кади, несгрпh>ив ;и nун. У!;ем за 
њом: »Шта ти је?« уnитаЈМ недово.tьно изненаlsено. 
»Ништа«, одговори овлачећ!И се навикло. »Рекао СИ1 
да се од -оутра нећу више аметн да кулам«. И yl:ie 
у воду. 

. <;та~ао сам крај врата _куnатила не глемјући је, 
Ј<:ОР ЈУ Је сед~ пари ОЧiИЈУ ооамаграло и свако је 
видео друкчиЈу. Сви су се они чешали жудним no
rл~a о IМАечну :кажу, али ја сам одлучио већ ра
НИЈе ове. Нисам нмао ;ни nосле састанка с њима ишта 
да додам свом nлану. Био је савршен. То сазнаље 
ми је опет било необично .пријатно. Чак забавно. Ра
сположен, rприбЛ1ИЖИМ јој се: »Хоћеш ли да ти наса
nуНiИМ лећа?« Она се ум:итато наамеши. Свучем киш
ни манmл и са:ко, заоучем рукаве ny ловс:ора :и кошу те 
и nочнем д.а јој сапунам гипка Ааанчја ле!;а, док је 
она, nредаЈући се лрнјатности масаже, једвачујно 
прела. И онда, тргнувши се nостићено (откуд тај стид 
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са закаоне.лям паЈьењем), рече: »Мо.л.им: те, иэиf5.и~. 
Осе11ИМ на:гло сmюсажа~оење IМecro о:южуде шю Је 
npoo i!IЛИМНУла, али истовремено се сетим свега, цре
кинем с не'К!Им НООЏiорећеЈШМ, нејаСIННIМ рЭiСП(W)ОКВЊИ· 
ма, :нарогушен на себе: Она их жали. Мене--избаЦује 
да Ю1НЈИ не би били л.убомqти. Изићем м:ислећи: 

Ваg;>аш се, нема више тушева. А овај, nоследљи, 
неће оорати стиrмате <IpO!ILWCТiИ. 

И""""""' из своје оl'р<)МНе жуте бундева=е актеи
ташне махиЈi~>Л,НИМ nок,ретам АВе шерnе, је.А/НУ од два 
ли'l'ј>а, другу маљу. То !Ме изиенади: био сам забqра
вио да mм их малючаrс KYI!IИO. Нисам аrов.им знао 
зaurro .л.и сам tих:, ю Ьавола, као донео ·IС!ући, само се, 
изненаћен, упитам: »Нlиоа.\1 ли ИЈ:ЈаК nретерао?• И ни
је ли аве то исуаише свиреnо. Али, љут на себе, шап
нем: »ВОЛИ!М је•. И дода!М: »Не бојiИIМ се«. 

Т!И:Ме са.м се ОIЈ!ј)Э>Вдао за све. Сама ће изићн. 
Убиће се. Оючиће у .Саву !ИЛИ Дунаrв. И ИИ1(D неће 
знати да сам је iИ!Кдиректн.о на .то нагнао. 

Да ООI!ЮВИ.МО! - рек.не1М себи неразг01Ве11НО н 
угледа!М је I<aO да ce,IIИ nрек.оnута !Мене.- 3ашго сам 
је заволео? . . 

Као да се :riOJarвн преда !МНОМ, м.щда, чиста ЈОШ, 
неоста;рела нагло. 

Заволео сам те. 
(То није дОI!О!оаН разлог за све шю ће се десити.) 

( 3наiМ и сам да није.) 
Али зашто бих се осећао тол.ик.о кривим да н:исам 

б:ию саов<ЊМ овеаган своје љубави док ниси заз:вi0111ИАа 
у IJIOIНOћ? Да те не бих убио? А да ли сам и tripe знао 
да ће се друп<чије дООИ'llИ? Зашrо? Што нисам ><тео да 
је :вол:им је;р сам је већ !IIOAoo? 

То је nитаље на IWje мюгу да да1М Ј<И~оаДу уве;р!DИ· 
вих одговора и ниједан. 

Али од те ј~е;ра.шње nоноћи знам да юћу да 
будеш oroja, од nрве до последље речи. И да хоћу 
да те юе не агидИМ nред сва.юим који ће нас видети 
па б1ю тај неко жив, илrи мртав :каю Каста, ИАИ .ма ко 
од '11Р'Ојице других, ма iКЮ од свих који су се наста
НЛL\!И у мени и rледаЈју на моје очи. Да ли сам само 
зато желео да ЗiИЭЈМ с •ким ан ОШ1НИЛЭ. осећања пре 
мене? У шихово !ИМе? Не зиа:м, али дрlfКЧИје се нећу 
<>aAJ06o.<liи"r аумњичења с.веrа и с.вета. Али ти? Mearo 
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да !П'ОМЈОI'Неш - ћутиш СЭЈМО, Јеси ли била Миле11ИН 
саучеаник! Кажи »Ниiсамl• Э!iКо ниои, а не да ме щ
шташ св.у нюћ и цео дан да се мучiИIМ, узалуд оnу
штај:ући цразнч мрежу, Аа пуну не из:вучем. Али за
што оњда ћутнш? Не. Нешто си морала забрањено да 
учиниш! Не 1!1а:лЈИ nренемагање ОФд мене. 3ашrо си 
уЧИIН!Ила кр:иmщу коју јеси? Из lj/ii!E:peњa? Ниои чла:н. 
Наrовореиа? Од кога? Од оног кога !ВОЛИШ? Али m 
тврдиш да мене 0З1М0 ВОIЛШП. За;р би иначе nодносила 
то щчно, увреД!оiИВо, ncene mање у ов.ој ЭаiК!оуq&!Юј 
штеаrа;ри? Значи, НiИСИ на.rоворена. А можда сама и 
ниси н:mnrra учинила. Сигурню ниаи. Али онда до.лаэи 
у обзир само 01НЈ0 дрчrо: нешю си !КаЖЈЫ!!ВО дооиала, 
па ћуmш СЈМа'11ј)ај>ући да то не омеш ;рећи никоме да 
му не би нашкодила. Коме? Онtом кога воЛЈИШ. Бес
nриэорка он била, энаш ·= 31т'!И издати, провалити. 
МюАИIМ. Нема онда ни "'-'l"'ања кад IМе нема код куће. 
И ;11а ЭНШll: игра се ii!!Э!Став!оа без kутње. На снази 
остају све забране, и вода се неће 1!РОШIИТИ. одсад. 
Нећу бити !!ЩД .юуће. И молим, ћуги ai<.O хоћеш. Биће 
ти маље теmкю (НЈ() .мени, IИЗ!КО во.мшх да се .к.аю паче 

брчкаш. Нека. Ја ћу и нада~ое да те држим эаmворену 
у га;раоњери. .Свеједно ми је шю си :на:аикАа да се 
~ок;рећеш. 

А она?- упита уnлашеаrа Че11110рка. 

ОдюВQрим: 

Место да НаЈМ •rroмome, она ћути, место да отво
ре:ню каже: Била сам или нисам била Милеmн сау
чесник, она ћ'У"'И п;реэирући и лаже. 

Лаже ли? - yttmГa Јединица .. И ј.ош неки тамо. 
Оњи nродуже: 

И Ш1Ю онда НаСТ""-"'ЗМО у tп;рЭЗНЮ IМtpe>«y да ба
дамо? НЗ!да.мо ли се да ћемо је nуну да :извучемо 
и CI!IaJCeмo свеnа шю сам јој ја сам НЭЈМеашо? Или да 
ћещ ако је празнч утледаш, I!IOМИCA:m11'1 да Нi11!Ка1д ни
шта и није било, да је уображење све што у оебЙ 
говориш о њој - њу nред собом да иэмучиш и опгу
жиш за rорњвицу која :нЈИје СЗ1М0 њеиа? 

Моја није. 
Ни наша! 

Али зашю ћутн тапю a!IW је неВ~<Н~а? почием ја да 
nитам rоука.вице. 
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Баш зато! - рекне и Тројка. - Зашто би се 
брiИIНЈУ ла ако су оnтужбе лажне. . . 

Нису. Морала је нешто учинити. Не бих зе за 
криmrо ни за шта. · 

Оно за шга је кривиш не сnада у кривице. 
Спада. Аюо је ;к.ривица Бакоова у т~ме што асећа 

друштвене проблеме као Л\ИЧНе, ОIНДа Је и, обрнуто, 
лична увреда - увреда друштва. 

Ко каже да је то iЮривица? ymrraj<y сви утлас као 
да смо пријатеми. 

Ја кажем. 
Њије то довомю. 
Наговорена је да прећуm :иЈМе :издајника. 
Од кога? 
Од оног кога воли. 
Али она сЭЈМО ;нас .во.л:и:. . 
Тврди само да ·нас воли! - рекнем зетко и не 

зачу дим се кад :МRI: у седам гласова одrоворе: 
Да не воли, зар би читав дан чекала да. ое вра: 

тимо трпећи мучпrо, увре,м,иво, :поеће ?I'ање у ОНОЈ 
заКА>уча!Н'Ој штенари? Зар ми НIИЈе већ заоно да, кри
ва, не би, чим би ме угледала, одјурила у купатило, 
јер би после свих неАА,Рећених претњи и сумњ:иче~ 
којима је од јутрос, од ноћас засипам било логичнизе 
да ме уплашено ·упита нешто у .вези са ствари збоr 
које је држим забрав,ъену. 

МоЖда. ААи оНда је нешто :кажњиво дознала и 
прећутала. Шта? Нема тутиш ако IПОКуша!М да то 
ДОЗНЭЈМ, 

Како? Батинашки? 
Напротив - ја ћу научио. Воли да се купа. До

бро. Преко дана неће више <улазнти у купаtп<Л.о, пУ• 
штати воду. Воли да се брчка као =~· ,Одли'IН!О. 
Треба је лупити по во..ъењу. Забран:ити ЈОЈ купаље,. 

И тиме убрзати старење? - уmпају сви утлас. Ј~ 
се тад уплашим: IЈ;ремнюго их зна за i!ЮНе!КИ од А~ 
система којим мислим ~ је наrнам сама да се убИЈ~~· 
Да неко од тих не провали. Зато рекнем: ,, 

Нека ћути ако хоће. Биће јој маље тешко . 111? 
мени, али држаћу је заКА>учану у гаР<?ОЊери док не 
попусти и све не призна. А 'Пр{ИЗнаће, Јер 1ЮМ1 да се 
купа. Молим. .. 

Али додам као да ми је nосле свега '1!.ПЗiК стало. 
да ме сваки од њих провали: · 
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НавИкла је и да се слободно креће. 
А одсад ће цео дан прележаm на каучу, не усу

ћуј;ућiи се ни да се макне. Све се чује кроа акустичне 
зидове. Разумете? 

Објашњавајући lИ1М детаљ по детаљ, указа ми ое, 
у свој СЈтреПОСТИ, технш.ка моr ислеЬивања, чак и 
ОНО ШТО МИ је И саЈМ0М досад ИЗ:МR!:ЦаАО, 

Купа се. 
А апrо све 'Пр{И31На пре >Џ> шrо O'mY'l'Yjeмo? - упи

та Се.АЈМИЦа. 

Паж..ъiИiВО ослушнем шумове из купатила. Готова 
је, !ИЗлази из •IЩДе, суши се, чеш..ъа, облачи. Чујем 
врата кваrо ое отварај<у, осетим на '11ренутак отужни 
мирис rпаре, и већ ми nрилази, rрли ме и, седеliи ми 
на 11<ЮЛ€й!iИ1М8., шћућwена, стут;к.ана, НеМIИЈРНе, живахне 
главице сад на м.ом рамену, прича ми цео свој живот, 
од Коаrиног одласка до синоli. Слушам је и већ ми 
је м.ило што то што ми 'Пр(Ича, тако одшапуrаио сво
јим ведрим rЛЭЈоом, није више отрЗIШ!Ю, yOIПIIтe није 
ништа озбимю- један обичаи ЖiИВОТ, беспризоран 
или не. И ка1<10 су све rм:оје претпоаrавке <у суштини 
биле ус:rrа"ьене, i!IЭЈрЭ.Ноидне. И како iОНе дијаrиосТици
рају више зло код мене самог неголи код ње. Али 
акю ме ·вара? Ако ме лаже? Ако се, у ствари, ради о 
нечем озби..ъни:јем. Зашто nотцељивати непријатеља? . 
Није он глуп. И средства к:ојима се служи против 
нас :нису НЭ!ИВНа. A:I.ro је 1011а вешт агент? Ако има 
задатак 'да ме обрлаm? 

Заотаием. 

Не дам се! -помислим одлучно. Не дам! Ја ни
сам ·само за ово ту и сад, ја сам цео ово сад ту. Али 
утом зачујем глас као оа сопственог рамена, иако ми 
је седела на коленима. Cmro тлас њен био ми је за 
лећима. 
-А за:ипю онда ШWШI саrм:о несреће? 
- Зато што оне и сметај<у оном ко се бори да 

их укине. 

- Али m само о њима оовориш. 
- Боле ме. Вичем. Зовем на узбуну. 
- Али nостоји ту и добро. 
- Ја њеrа изазивам. Да ми ПОМОI'!Не. УiКЭ.3ујем 

му кад 1ЈР6ба .да у да ри. 
- То је иnак сувише тамна слика. 
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- JaOIIO. Јер хтео бих ~да алип<а бУiде ове<rМ<ја но 
што већ јесте. 

Она се тад !НаОМеши офанзивно, с nодсмехом, !И 
nрви оrут с неверицом. Она! . 

- Не треба да вичеш - рече. - Ми д9бро зНаМо 
ко си. Зна.-ш б!Иомо шта :мисл.иш и да се још вештије 
кријеш. Нама требају баш таюm као ти. ТаЧ!Ю је. 
Добил:а саЈМ за;датак да те заi81рбујем. И да МiИ нису 
рек.лм: »И""'УТЈ>а је већ труо, начет!«, ја бих yarreлa. 
Ја сам већ усnела, 'УЩ>КОiС овеМЈУ гАаiС!юМ .и rqтв.ид
IНОМ. Из I<10111ЗерБа"11ИЗМа и iГЈР"!МИ11ИiВИЗМа не rамеш 
да гледаш ствари кап<Ве јесу, а стало ти је да све
-"'очиш. Али ro ш:rо Ч11iН1ИШ оа:мо је фњнта. Зар је 
св~ење Q1Iaj твој исцуцланм аписак унаnред за
М~ШLЛ>ен.их и rнеж.ивих· врлина? Којеш:rа. СтаЈВИО си 
на:DIЧЊаке на очи да те не би отва:рност У11IЛ3:IШ<Ла. 
А эаrшто? Јер се не бориш више шr ти. Јер аимули; 
раш да nоричеш оно ш:оо су остаци npoiiLЛocm у ОВОЈ 

C~OCI'iИ I<rOjy СИ ОИЛ!О:ва.С> И тиме 'ИЗгубщ> МiО'ГућнОСТ 
да је поштујеш. Силоваме се де.војке, жеrне и ствари 
не nоштују. Ииаче не б!И бежао и, бежећи, отi<.ривао 
да аи несрећа:н. 3а:ш"110? Зarro шrо си остао веран ста
рИМ сновима, ·а знаш да их оа:мо rнаiШ11М nутем :мо

жеш ов~. Заш;rо б!И :и:наче и МiрТВИ Кооrа гле
дао у авет твој<ИМ оЧ<ИМа? Одговори! 

Ј а n:очием о nроменама наст&\iНIМ у ТеЈ<!IШЩ!И не
гације nосле (реВОЛЈУЦИје, кад више човек !!Ш<је неmри
јатеЈо чоrвек.у и кад оу друш11Ве!Ја i!<ipe1'8Jbll р!ЩЖЈ:-. 
Ha.AIНIO конт,рrомrсама, а.л.и м:и срце цело одједном: эа
гњетав!И, мр"118О эбуњеrно. Сад тек сиrурам у :њеrну :к.ри
nицу. Неуu:rлашеrн више rмоDућношћу да ме ана !ИЛИ.ма 
ко •цр!Оrласи lli!IiИjyнoм. Откуд? .. ' 

Ал.и докажи да ниои кад те ова уnераЋа да ~ 
жеш · биrn или rrюотати и nротив своје воље. На. про~,:: 
мер nроцеси. Зар не? Срце rми је стало ЭИIМОМ<!рН!О да 
rрца, ЦБiОКОћућ!и брзо, оитно, јмrо. А њен rла;с, који се 
npoQIIIПaiO са мог рамена, не саrмо да 1МiИ је iИJМIIOIIЦ>Бa)?, 
ја ·сам nочео чак да се ларпу;рларm1С11ИЧКМ . дивим 
њеној вешi1И!!<И, њеrној nамети. Кэ:юо је веш:rа! - по
м:ихЈЛiИМ с узбућењем. И зато је волим. 

Но тад тек она стварно rизаће rиз куnаТ!ИЛа, сва 
эајаnурена и овежа, али убрзо nобледи rи, не гледа• 
јући ме, оде до кауча, Аеже, окрењутих лећа сrоби, 

422 

f . · .. 

ГАаСВе з3.rЊY!P"'''e у јасюу;к, -"'одирујући зrид вршцнма 
?раwшица. 0м10!1нем снаге да реi<Нем rи, још rв:шnе, да 
Је I!ЈIОГледам: 

- Милета каже ... 
Али оrна ~ i1<ИЧ1ИМ није одавала да слуша .!ИЛИ да 

ме yюrrmrre чуЈе rилrи чак да iНаrмерава да узме iНа. знаље 
оно nrno ЮR01р11!1М. Вешта, искущаmала ме. И ја сам 
већ био њеrн, rnproдarи, осрамоћеrн. 

ИDрЭ. IIIИ, илrи се љymr? Зашто? Није могла да зна 
шта МИСЛIИiМ. Заш:rо б!И се Ю<НДа љутrила? Зatro што iНIИ
саrм nристао? Ра:эrнеаим се, осећање Raii!ИK на АЈИВЉУ 
МlрЖЊу зарн зубе ry врх .мог qрца - заболе. Зар ја 
да mристаrнем да слушам ан.оr ·КОГа оrиа воли? И који 
њу узима кад Ј<Оће? И тера је да се гужва по эаду
же:њrу с юим год јој наре-"'Н, а ја још и не знам ко 
је он. И ко је Ol!laj којrи је и НЭiР6д!Ю да доће мени 
и rю:Ье юа МIНO!l'd? 

Лампа се заљуљала. Соба заЦБiОКОТала. Стионем 
зубе. Добро. Нисам шr ја кмrнац. Не, ЈШtје юrна меrне · 
скуnала. 

Ако ћемо да изводим;о -у реду, rн:исз:М нrи ја тако 
лош глумац. 

Па не одајrу1;и ичим да ме њеrн rнеrмrи nротест д,и;ра, 
nродужим разбрбља..\IИМ глаrом rравнодуtШЮ да аи
nаrм дневне веоrи rи коментаре, враћајућ!и се узгред 
на Милету. 
. - Знаш ли . ..:а је .у лу-"'"""ци? Иследнrик (.та реч 
Је ефектна) :ми Је њеrов рекао да га је боравак у луд
нид;и СЛОМ!ИО брже rн:о шrо се омео да iНа.да, н сад је 
ТВОЈ эдра:в!И rи снажrии Милета nрrизнао ове 1И одао сау
чеонике. 

Очеатвао са.м •P~jry. Ма ка;к,ву. Чућење ма
кар. Ништа. То :ме раэЈарн. Прн15ем rкаучу, r,рубо је 
~охватнм за ~е. ~ренем јој лице себи. Гледао сам 
Је. Ништа. Ни дрхтаоа страm, н:и rиэненаћења, iН1И лаж
не ра.в!ЩАЈу!!ШЮС"!1И. 

Ја'?Но, олагао IОЗ!М, аЈЛ:И .стало \МИ је да буде моја, 
а сад Је измећу rнarc - таЈна. Њој не омета да воли 
незаrвиано. од задужења (nод nреmоставкюм да ме 
воли), НЮЈ .rие •. али мен.и да. И •аа<ю сама неће да каже 
ИС11ИiНу, МiС?Ја Је дуЖЈ!Юст да ОВИМ, rмакар (И mрА>ав.им 
и недо~ОЈНИМ иначе). средствима доћем до ње, rна
тераrм Је да У""-"'Н СВОЈУ грешку rилrи заблуду и да се 
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поорЗ!ВИ rюкајањем и испр""!ШМ поотупцима. Збоr 
Koc:re. И свих ос.талих. Има.М nрава. Hmro не nрипада 
само <:еби. /Џ. тако !НИје - жи:в.от никад не би постао 
оно што оос.таје: уск..ьучали оргазам ореће, истине. 
,ьубави, слободе. · 

Зато опет iНЭiВЭМШ: 
- Можеш м ћуmш. Пре шм кааняје уsндећеш 

своју кривицу и rюкајаћеш се. Не ЖiИВИ ти се? Нн 
меНЈИ ое тако вmпе не ж.иви. Јесте. Слободна си. И.ди: 

- Нећiу!- рече мирно Ю10 м је Коста тај шеф 
I<IOГa оиа слуша. 

3аЦiВО'!«>ћем сад ја, аАiИ стианем зубе из све онаrе, 
савладам ое н !ПрОдужим одвезапmм, немар!ШМ ак

цен?ГИМа: 
- Ја путујем сутра или преi<О<ЈУ11Ра и ооrајем на 

путу читаву неде,ьу. Можм и :више. Бићеш за аве то 
време •сама. Имаћеш ,4РВОМЮ времена да раэми
ии.аш. 

-О чему? 
- О овојм;м кривнца.ма. 
- Нека! - рече у себн безrлаано. 
- Зашто хоћеш м останеш ту затзорена? Бојиш 

А:И се м одеш кући? 
-Не. 
-Зашто оим? 
- Тащ> хоћу. 
- Аш зашто? 
Не ОIДГОВIОрИ, само ме к,ратк.о nоглем. Проме:нш< 

брзо pa3IIOВOP· 
- Ј е А1И 11<.0 ЗЈЮНИО? 
- Три пута! - брзо, не гле.о:Э!јућн ме: 
Толико са:м· пута ја ЗВОНIЮ. Нико је није ту тра

>ЮЮ. Е. А. По '!<Ма rnpaao. Ни Драrи.ћ ми iНИје пове
ровао. 

А.ш зак..ьучим: :юоће, мкле, да rовори о ак!УеЛНIОМ 
и оитном. О другом, о про!ПЛIОIМ, неће. Добро. Правићу 
се м то :нш:ам I:~рМЈМетИО и ·заиrраћу на нивоу сзако
днемюr. Да види:мо мало шта то оиа хоће тим дели' 
мич:ним признаљем. 
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- Ниои се одазивала? 
Б.утала је. Јесте? Не. Није. Није, З!Начи. 
-Истина?- :1/[ЈХГаЈМ. 
Подразуrм:ева се. Б.утала је. О, :муке! 

Тако ми и треба кад не верујем. Вероваље је лек 
за rлавобо,ьу душе. д~- Шта је ro? АА:И ако то 
мене љом на;wи i!ЈIРОВ"РаЈВаЈУ? Рецимо, лреnrостав,ьају 
да ме НеприЈате,ь може да покуша ј,;а заврбује? Заш
то да не? Зар му не бих :мшао бити зашrммш. Зашто? 
Каiко? У мене м сумљају? Како се yoyt;ryjy? Па ја 
са:м од :пре рата, од parra, од IЈ!ОСЛе рата . . . Све, 
увек ... Па ја са:м нa:rmcao бар двадесет чланака про
тив клевета :и клевеti'Н!ИКа ове зем.&е. ЧаЈк !МИ је и 
уредник честитао. »В:иди,се борац. Ништа се не бо
ЈНШ.« ИА:И ме не лроверавају? ИА!И ана:I<'О, само iИЭ 
шале? Или сам им иnак су.мњив? (»ИМ« и фединг
сви су гласови nрестали). После зачујем: Откад? За· 
што? Зато Ш'I!О сам npe осам месеци од иследника 
затражио дозволу да посетим Милету? .•• (»ИМ«? Зна
чи - нисам исто шго и 'О!Ш, Ш'110 и сви?) Био је 
присутан само Андреја 11ЩД са:м 11РЭ.ЖИЮ и добио lf.OЗo 
волу. Можда ме он откуцаоt И извео к.о зна ·каl(Ве 
зак,ьучке на ООЊО!ВУ тог :мог саавим лрива111ЮГ инте
реоов~а за Милету. ПриваТНIО, о:чтватно ... Где оНiО 
nрестаЈе? (»Им«? Ја сам им, и ја сам они.) КЈо може 
да се закУ'!!е да се јавне и nриватне воде не мешају 
као артериЈска и венозна крв? Једна и .иста је ro крв 
увек, уnркос боји овежиј.ој или устајалијој. Али мене 
оњи због таюо иечег м ооу.мњиче? Он.н? Или је то 
\'~о оа.м иследник и no званичној ·дуЖIЮС'ГiИ nри
Јавио. Он ће то бити. Милош? НемЈОтуће, па и он ме 
зна .о:обро. I!fтa онм? ДаЈНас 11реба IIJ сва:к.оr су.мњати. 
Има нас КОЈИ омо и десет година .трепщрали А>убав 
и безrранично Iюве~рење у Ста,ьина. И? Преi<iО!Юћ смо 
ra се ~еслн. Аш за~ ана м воли иследника? Не. 
Мора да Је Шiа1К АндреЈа држи на вези. Он? 11рубијан? 

Стој! Да ми је ои то н:ије и послао? Да ме про
вери? И све ,A,pyro м је обична Аегенда: areнrrn, Ми
лета, и њено »Не ом:ем кући«. 

Било би дИВНО кад би то било истина и било ис
тина м не одговара на моја mrraњa јер се сти.о:и 
и I1!W< улоге 1100ју игра "!Р""fИВ мене. А можда је њу 
~ош заврбова:о онда ЈОШ, J!Ij)e пет r~ина. кад су 
Је довели с Пилићима, и сад је на<:у~Мце уnотреб
љава? 

Зашто? 
А да није СаЈМ АР Мута.вџ:ић? 
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налазила се :већ ту :цд сам ЗЗЈМОАИО Мутавџића 
за I"IOOOI'Y· Он iНИје моrаю М n;ријави !НЭЈ<Надню. IJlrro 
м не? Могли оу преl1111001'З1В м ћiу xrerи М nосе
тим Ми.ле'IТУ. Он је њу могао .м n~e н~= Q\0. 
те 1М'Оје nосете Мялеm, немаЈући ЈIОШ !Оiд р<1!НИЈе nове-1 За, 
рење у мене? 0'111Щ11,? Од nрве IМIOje реп:орт~е • 
што ra не би :имао? Збоr ње са:ме? Збоr МIОЈ'И!Х ОЧЈ'I· 
хова? Ам< не може се таж.о из ЧЈ!<'Та мира: lte.llaтu 
поеерења! Заunю- да не? То !НQМ Је •Поса!О, дужност;· 
Неnријатна, аля задатке треба ИЗВрша!ВЗТИ. ( •На!М• · 
А :r;рЮ'IТИВ мене?) (Али 01Н је .-~.екарl) (Па?_Сви смо .ми 
исrо, а11<0 заТtреба.) У оваком оа1М случаЈу мqроо АЗ 
МИЛРШУ И3МIИОЛ><М читаву причу о томе Ка11Ф бих XT<;'Q 
да nрави:м rрепqртажу о разнiОВрО!ШМ ~ КОЈIН 
!ЮДе IНЗдајн .. Ми.лош ме ошје rледа.о, пуштао Је димове 
аля са:м осетио м је .лаrне !Врло !ПiрОфес~НЮ~НаА~Ю слу· 
шаю оа1М0 мој :глас. Не ОМIНсао речи. 

Па ја ,ОЭЈМ Г8!!1И, С8I1ИМ се 'I{OOIМ. донео за вечеру 
нешто 'OOI!L\O. - Ходи! зовнем је. »Нам«? 31Начи ";"' 
да је чОIВек заиста бојm ооље на :к.оtм .се оукюбЫШ"'.Ј~ 
и бqре до истраrе С1Ве nротнвничке !ВОЈ<Же OIВIOr с:вета. 

- Ниса:м Глад!На. 
- ИЗВИНIН! Имаш М једеш. ,да.iас НИС1И !НIНШТа 

1:жуси.ла. Поглемо сам малочас - хлеб скорен. 
- Паnила сам чај ;из терtмоса. 
- Празан чај! Не може 'IIO. Иtма м једеш; Празна 

се врећа не ,о,ржи ryooJJ>amiO· (»Нам•? ЗIНачи, Ја 1НИС3М 
~ начисrо шrа хоћiу. Чему то i0111д3 в;оди? Окр,. 
ШТе!НIНIМ ·р~?) 

- Немам ЭI!Iemrra. .. 
- А зашто га немЗlШ?- упитам 1Н ПООI<DЧiИМ: "":-; 

Кајеш се? Је лм? ПрiНЗнајеш кривицу? ДЭЈКАе, шrа ои 
учњБ~ИАЗ? ПОМIЗТала аи Ми.л=? ГоворiН. Брзо. . . _ 

П:очекам да ОД11000р!Н, а&И Гата .ни ooo:r nута .И,~ 
рече НIИ!llТа. (»Нам«? Значи ја сам нeQ'l\1Xo~ на СПОЊ'
не rла:аове. Они ([]]>Од'ИЈРУ .'1 мене, рањаваЈу _ме, vб!f· 
јају, mqpe :ме яэиова. Ја, Јесу ли то ра!Не КОЈе замЈУ 
нај.nро11НВречнијн rлаюови?) Почнем издалека: . -') 

- Кад ,~ бИо пре ,parra ,ухапшен, IИ!С:ГО ~.мо;
гао сnр!Ва да Једем. (Хаnшен npe рата? Cлaralo ca>;t 
намерно.) Али ти немаш разлога да слабиш. Ја ·не 
тучем. Штавише, слобо.оЈНа ои. Само док ои 'D'j, ~~ 
рена, схваташ лм? HЗIDIOA>Y те "I;раже. Пред твоЈИМ 
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СТаЈ!Ю!М Стоје ·Н ЧекаЈ/У. И у ШКОЛИ су :re reiO>I:ie :IрЗ· 
>ЮИЛIИ. Ја те оад ту &ријем. У СТВЗiрiИ, ја Ж.р!WИIМ закон 
држећи :re 'DY· IIIn:a Ј.Югу, В0А1И!М те. Kocrшm ои о.естр;о.. 
(То је речено СIЈ!РЛО 1добро.) Али знај: тек 1ЩД ми с:ве 
признаш, отић1И ћу Ми.лошу, и, евентуамю, ако се не 
буде рад11LЮ ,.и о чему озбНМI!Ијем, ја ћу m, уз ње
rову nомоћ, mдејmваваm ощюштење. ТЗ\д ћу те fi'i· 
стити на алобо.щ. Али црно i!JiPIIIЭIШO. Мени макар. 
Ј е.оЈННОtм меии. 

Б.утала је. Правио СаЈМ се 1да не обраћаtм :в.ише 
nажљу на ro, заузет i!:!рОСТ:и;р;иыtм сrолњап<а. 

- Cro је IПIОDТЗ~ВЉенl - рi>к:нем. - Иэво.ште, nо
шrована! 

Она. се НIИје ·nомерила. При!;ем креве'D'ј и ;нагло 
диnнеtм Јорrа!Н 

- Хоћеш А1И м rустанеш? 
- Са1д ћуl - и ооглем ме каю ;узе-mм очима. Не! 

Нећу јој рећн м сам о.лучајно, npe неких месец да!На, 
разrоваq;>аю с М!и:летином сестром и м ми се она кле
ла м Гат !НИје >ЮВеАа с ЊИ!М. 31НаЧIИ ли то ш:rа? 

Не OIЩ.IiЭJj'!liи овој [!разни nоглед с мене, ооа 
наслепо, ~Ј~И~Пајући боаи;м ногама око кауча (:гледао 
сам jqj iви·mсе, хрСI<аiВИЧаве тлежњеве), на!;е црвене 
nanyчe с 'D'јфнiом. Ј а сам јој !ИХ jryipoc наба!ВИо и, с ос
тамш ШТО јој ge <!iребалО, CКOI<JRVO ДО ГЗiрС'ОЊере да 
ОСТа!ВИМ. 

Седели омо сад једно крај .АiРУГО:Г за nисаћш.t сто
лом. с ii<Oгa сам СКАОIНИо књиге и зелену =шv "''У с цр
ВИtм текстом сценарија. ДодирiИВаАЯ омо се тако но
гама, алм ИИ!СМО обраћал:и ~ :на ro, она - загле
мна nред ообом у зеленЈИШ с иешто седЮШЮI' меса 
на ВИА>VШЦЈИ !Оiдједном задс:rа<Л:Ој у вазд'У!ХУ на nола 
nута язмеl>у таи.ира 1Н уста, ga јед!Ућн брзо као да 
намерно журнм м се јелю, !НЗI!ЈIОда охла!;ено, сасmrи.м 
не слојаош. 
. - УЗМIН маАЈО mmia! - налијем јој ЧЗliii'i ресюим 
Je,<IIRИiМoa:IO!<\.OIМ. 

- Не МO"VI - она OIJJY'Cl'И rв:ил,ушюу iНа тањн:р. 
- Шта се ту фемишеш! - хте.оЈНеtм м ~КаЖем, 

али рекнем само: - У реду. Ја саtм с:воје реtКа:О, m 
своје оћутЗАа. За м;.нас је дос:га. Нећу 111ШI1Та СНМЈIМ 
од .тебе. Ако ти се јtоШ не nрича - нещ>ј. Сад nијмо. 

Куцнулн смо се. Смешио сам се. 
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- На екс! - реК!Нем. ИСI<аПИА!И омо чаше. Она се 
нас.меULИ. Задоц;нели одrовор на !IIOj :малочашњи ос
меХRу11И nозив? 

Нал.ијем опет танке чаше и :намрштим се: 

- А сад једи! - и mкнем: - МОМ<М -те! 
Ако цретrюстаiВИМ да се она оупротставл.ала овој 

стварности, il<р!ИВiи:ца је јед'НIИМ деАDМ. моја. И ако је 
она сад у с..\ужби Неа:Iр!Ијател.а, ЊfiН!И ау шефови мо
рали да јој скрену nажљу баш на :ty :мој<у грешку 
и слабост :која је њу бацила њима у шаке. С те сам 
сч>а:не ја и рањив jeдi!i!IO. С друl1ИХ ~~re. УIМО!р се није 
заАеii!ИО за :мене. Нити ми је свакодневица трајаљем 
обуздала а:rла:мен и орубила неначете наде. Обрнуто 
a:rpe. А.ля и то је грешка, то. И :имају nрава њени 
шефови а:ко на оанову тога эакыучују да сам наrазио, 
мада ПОiреш!Ю закл.учују: због ,.wyтor IНИСЗМ бринуо 
о њој. 

»Нема се времена за приватни сектор«, рекао сам 
јој давно, IЮН!ОСЗ:Н што сам свет личних осећања кр
стио а:rежоратiИВНОМ и девал.вирајућом речи, баrате
лншућн тућа, ал.и и своја, тад још неnрозирна осе
ћања, мvтно заошијаЈНа nобедничком радошћу. 

Да сам моrао nретrюставити да ме је оиа већ тада 
волела н да је зато и тражила да се вићамо чешће, 
да излазимо nонекад, :МОЖда бих блаrовремено nостао 
свестан да је волим и <ДО овоrа свеrа не би дошло. 
А.ли: није ни то првина да, занет IIЮСлом, nонет важ
ношћу својих СIВедочења, 'nроnуштам nрилике које 
ау ми се саме намештале на rотовс И nреко којих бmс 
у таквим с..\учајевнма nрелазио као nреко -а.сфалта 
без npea:roнa. 

Знао сам: nрнтајујем се и nред ообОIМ. 
Иnак, кад омо леrли и уrасили светлост и ја је, 

после, тихо, rюл.усањиво ~ по коси:, уп:mтао сам 

је ушмћући овоје ноrе у њене: - " 
- Хоћеш ли """"лити с мржњо:м иа мене над 

не будем ту? Јесам ли ти рекао да оут,ра nутујем~ 
-На колико? 
- Зависи. Можда на недел.у дана. Мрзиш ли ме? 

Нећеш :ме ~Мрзети над осгwеш сама? 
-Не. 
-Зашто? Мучио сам те, 1МУЧ"М те, моучнћу те. 
- Ти си Шiак iд,ру11Э-чији. 
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Је Аи рекла •другачији«? Нисам био сшурэ.н. Је
сам. Рекла је. Не хаА/УЦИНИрам ја. 

- Другачији? - nла:нем, ал.и се 'У трчу савладам 
као nolli!"тep rn:peд преnелнцом:. - У одн;осу иа :t«>ra 
друrаЧИЈИ? 

. Разуме се, • ћутала је. Све МiИ је 'rюСтало јааю. 
НиЈе она издаЈНИК. Каrмо ореће да је. Не би била 
ку;рва. Њена ћутња, иа:ко је била део оа:rште тишине 
~ је своје напето трајаље дуrачко само КОЛЈИк~ 
Је времена требало да С6 неколико речи изrоворе у 
себи. После, :ма :ко~ се та 11И1ШtНа иначе nроду
жавала, затеmЈУтосr Је П<mушrrала. 

На.ставл.ао сам;_ а:rлан:ак.и: 
- Ни мени неПе битн Aai<IO кад О:ЮМИСАИ'М на све 

ово ш~ ~ да поднеоеш, своr добра ради, сама 
са СВОЈОМ таЈНОIМ. И nризнала то или не, са својом 
мржњом према мени. 

- Обрата је. На жалост. 
- Имаш np~. На жмост. Jecre, мучим те. 

Ј ecre, стадо ми Је да :ми све l:1lpИЗIIWU. Не заm ш:rо 
желим да будем !!ЮЛедн;ик! 

-Знам. 

.-Па зар ти није јЗIСЈ!!о да то ЧШ<ИМ зато што 
ми Је страшно :много Ста:лЈО до тебе? 

-Знам. 

- Хоћеш ли ОIНДа да ми све кажеш? 
Оно што сам звао ћiутањем трајало је IWAИI<P 

да она каже у себи »нећу«. 
- Зашто нећеш? 

Колико да каже нешто дуrачко. Четирн.,nет речи. 
- Зашто нећеш? Мислиш ли да сам nолудео 1ИАИ 

да немаш шта да ми m:рнзнаш? 

- Хоћу да :ме волиш та:кsу ""'-КВа сам. Без об
зира иа све. 

- И гору бих те волео и М!рзео истовремено. 
~ар не ВИДИIII М. те Замmп!оам ropy неrо ппо .можда 
Јеан? 

-Не смета. 

- Али ја бих хтео да знам каква си. Волећу те 
ТЗ<А више ... 

. - Немој бити сувише сиrураи! - рече једва
ЧУЈНО, алЈИ не обратим пажњу на -ro, сиrураи да ме, 
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YIJiPIКOC свему, мора ..". юли све ,м;Ј овrоје немл~е 
већ ом:рти. А.ля .RИЈСаМ МЈОГзР ..". преаrаЈНем. Тобо.rан Је 
бко и сувише к.лмза:в. 

- Јеан лм rotpa (Него :urro зa!\IJШII!DaJМ? 
Она је ћута:ла. Je,olilia реч. 
-Јеси? 
Она се ух:ва.ти обема рухама за чело. 
-Боли те глава? · 
- Ма.ло. 
УстаЈНеМ оо IПIИАуле. 
- Н€111Юј. Некад ВОАСИМ кад боли. 
Ја јој ДО!Несе<М куmјШ1У с 'mq>ЗiМ!ИдОIЊИМЭ. и чашу 

воде. . 
- Биће m о»<ах бо..ье. 
- Met!!iИ више не може rшикад Аа буде добро. 
- Зашrо? 
-Не може. 
- Ја хоћу ..". ти бу~ добр!О. Су111ра увече - по-

лазим. Бић1у одаутаи недеЈоу ..,.m. . 
Узмем JIJ<j полупразну чашу и iКЗ!Р'fОНСIК.у кути]ицу 

и аве ro ставим на :rmсаћи crro. 
ОНМi је nре:кк>раЧИIМ, npetд ОЧ!ИМЭ. М:И сев;ну дуrа, 

ма,ъа;ва :моја (НОrа, леrнем, покри:јем се, о:на 'I"L'erre 
моје охлаhене :мrотове меЬу ОВIО!је вр;уће, Неж(Не, 
г.лаmке. 

- Да IЮНОВИiМО!- pel<'lleм и већ друm пут пред 
СIIЗIВа.ње nO'Н10IВIIIIМO D:Lp<ШmAa юји:х ће се држати за 
време моr одсуства »a'IOO не же.лиш Аа ухапсе мене 
Ш110 I<(рИјем тебе - шrо си I<lp!ИВii«• 

- Н!ИСЗМ! -оте јој ,се. 
- Кю је 0111\да крив? 
- Ти! Ови! - рече неки ощшев..ьени г~ ~ 

мене. Не Ю<Нај ikojtи је пpemro уб:ооrвом. Не таЈ. Онај 
:који је ~ очек:ивзР Ње!Ю СаЈМоубиство. . ... 

:IOao ..". се I!JI01(aja, о:на ·ућута без речи, ни увре' 
ћена, ни ""'f'f'Il"lЭ.. НеМа. Ја сам је уmпао ТИХIО, аАЏ 
опеr уnораЈН, yqtpKOC Dlј)ОТИВНОј Одлуци. . i. 

- Кю су ови сви? 
И питао: 
- М:илеrа? Ја? Је tЛИ и ја? ... 
Није QАrОВарала. Али ја саЈМ []ЈИТЗО не очекују!IЯ 

вшnе одговора. П:итао, јер је ro би!о један од начина 
<Којим сам се cлyЖ.IIIO Аа С><ВаТИМ и 0'11КА>учам: себе 
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више н8rолм my, oner ућуrалу. Је.<~~На ,је мисао д<УВО
дила за узицу .4ЈРУ!У, ?ва, да..ье, -q>ећу, која је могла 
порнц_ати др'{I'У, Побtијати nрву. Али ове СЛ! оне ипак 
ПОС'11ОЈ":'е као iМiO~, ако не и реамюсти, нег~ 
У њеrноЈ ал.и и МОЈОЈ овес-m, мојој свести о њој, и жи
веле т_аЈМо несвесi!Ю :.\3. се i!IOI<h>YЧ!Y'jy, оопуњавајуlћи 
се ОВОЈОМ иск..ь~шћу, Н!И nобећене, ни ообе.41НИЦе: 
низ nаралела КОЈе се не до,А;Ируј:у ни у беак.рајним 
nросrорима маг ~~ rде, иw.леда; налазе до
во..ьно места за с:ве ОВО,Је еrзистен:ц:ије без судара. 
. Од свих ~ЈЗIЮ!И Ю\IМеrала 1М'И се nосле свеrа 
Је.АIВ!а као i!ШJ:ВepiOIВari!Нiиja. Q(На да је, незадовољна 
небриrом Кocmii!Иx друrова заузеmх nослераТ!НИМ 
дУЖНОСТ!НМа и обавеЗЗЈМа, изrубила :веру у моrућност 
М ће .се .=аРИ'Ш;' обећа.ње за које је ње;н брат пао. 
И да ЈУ Је тад, у Једном Ч>енуr&у деn;ресије 3aiМiOpa 
неверице, защ>бовао неко [(,() је знао ..". у љој no,.;ja~ 
уnрн.улу_ :вarд.IJ!V. Милета? Не. Преглу:n. Ватру Щу сам 
Ја у ЊОЈ заm:алио. Ја. · ' 

Ко је то реюю? Који ја? 
Трnнем се. 
Нисам их се осАЮбодяо. У мене су се 01НИ уселили 

и ОМi!Нде ,раде. 

Али оставиће 'Ме и 01НiИ на :миру. Каrо беле лале! 
. Поцрвеним утом сеmвши <::е nисама на која сам 

у ЈеднОМ !МаЈ1НОВењу nомислио и =естао ш- сам 
рекао? "'" · •u 

Заборавити! 
Заборавио. 
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ИСТОВРЕМЕНО ВУК ВАСИБ. 

ГАГА 

Дrиrао се и, nазе1;и /Ј/3. ме :не ТЗIКНе 1111И руком ни 
оком, изишао. 

И сад - СЗ!Моћа. И оюћу. Не само дањrу. 
Да се не бих nлашила, ynpa.Dyjeм се ;\аЊ1у ry звуке. 

Ноћу - у 'I'IИllШНY· Даљу, ЧИЈН:И се - још iNIOry да 
жм.в:mм: телефон звони; rнеоо:> Л'УШ' на врата - све 
добија '!Ю1Себн1о значење уМ~ЗећiИ ry мене - ту I<AAY 
nyi!!JV осећања. OIIO се гласа очаја:њем ~ дамара 
н то је npy ДНЈИ чаОС>ВIНIИК. Његови ме оn<удаЈИ ;разиосе 
аиТIIШМ щтцњима и бацају у праwи:ну, на немилост 
nомахнитаАIИ!М <rорrоос>ВiИЈМЭ. без брњица. А телефон 
звОНIИ. И онда све престане. И CI1pax. Шта мари. Та 
ме звоњава неће оживети кад ме он, оmутовао, не 
зове. У таюiшм '11Р<:!Н'Уцима rншnта не IМJOry . 1111И кораци 
nред враЋИма, 1111И бесюрајl>;tе дуrе стрке низ стео:хеmще, 
1111И сва.Ье жена, трдње маЈКИ и nлакаље део:хе иза сва
ког ЗИда, lROIIOД nа,ркета н изнад nлафона. Доле, 
с nлатЭЈИа, вејало је - сећала се - лишће; скуrи.ало 
се ry жуте ·и амеће хрпе. На ~лелим nаучн.иасmм 
rрЭЈИчtщама башмебриrали се враrщи, у шеснаест зоба
јућiИ косе зра:ке, док· их је неКIИ дуrоноги Мрша ни
шанио овојом праћКОIМ, аtт'ОШТен одозго и као nри
I'њечен за земл.у. !Lpeк.ony:ra, из капије oi'J)OМiie ново
rрадње с юф!ЩИроi<ИМ стаiЮвима, ~их cry ~есет 
МЯI!lута !И:\rрајала као из iИ'Нкубатора Јата nanepJacтe 
деце и, једући свој хлеб са белом сmnьском ма.шћу 
или црi!!iИМ nекмезОtМ од ШЈоива, задив.ъе}Ю звали 
Мршу у знЭЈК /Ј/3. с одушев~оењем nримаш њеrову 

432 

команду и воћство. А Мрша је га.Ьао Rpamte с храб
рошћу IИНДИја:накоr nогла.вице и, .не осврћiући се на 
nроАЗЗНИКе, М!ИА!1111Iе или разјарене аrанаре коЈима 
је лупао npoэtQpe, ооубијао је у току дЭЈИа пет-шест, 
rн ОНда их, окружен <:.БОјОМ војском, о,днiОСЈЮ у неки 
подрум, где ће пред децом улице, :и<:!Ј!УЊен и сам 
тајаЈ!ЈСГВОIМ, оочети /Ј/3. жилетом сече убијене птице 
(као некад Henaja 1И Киiки;рез, који су, радећи то, ми
слили /Ј/3. хоће /Ј/3. буду доктори), отвара им утробе 
и лроучава, mмерио КрвfmећiИ руп<е пуне бра.да.вица 
(оне су у њему избиле од ОIЮГ летос, 1<Ј1<д је хвата:о 
жабе крастаче по шанчеви:ма крај зимзеленюг Ду
нава). 

Али кад nадне :мрЭЈК, црна ће метла оочистити 
улицу ЛVНЈУ дечјих гласова, а ја ћу, иако пуна љихо
вих безбројних цвркута и непотребне ју;рњаве, nоку
шати м nочнем м разлежем све гласове, оокрете 

и разлоге сюуwоене током бескраЈно белих час0111а 
АЭЈИа тек nрошлог. Узалуд. Нећу се вратити ококом 
гла.вачке у де'11ИЊСТt80, 1!Ш'11И се доЧеа<ати на ЖИАЭЈве 
ноге девојчице до појаса -утонуле у друго лишће 
оnало за рата, I<AA сам презирала лутке rн остале игре 
уnараћених &јЈ[ll!ШКIИња које !Мама ЧeiiLЪa, отац иэ
ВОАIИ у шетњу, брат Вр111И, 1И које мећу браЈI'О!>им 
.друrовrима имају тај:ног иза6ра1Ни;ка за :юоrа ће се 
удати. Пекмезеl - nсовала сам, служила се тад обrнл-
1!0 СВ~Им nсовкама и няоам имала разлога да ц:рвен.им 
више кад одвалим неооу од њих него.ли кад кажем 

рука, 01<10, IООСЭ.. И ro !Ме је, уз друго, ~ржав,ало 
DpiВIOIМ !Мећу »Пи.шћиiма« и i!<ад cry већ лоче,щ /Ј/3. ме
љају глаrове. А сад? 

Нисам веркmала /Ј/3. ће се то све доrодити тако. 
Сам је rнапунио тестију. »Једна rна дан«, ;рекао је 

.и ПОНОIВIИО сва своја уrцутства. О свему је I1р0М11<:МЮ 
као да је то иг.ра, а не озби!оlЮ: седам дана. И ааш
рина ми је ОГЗIВ1ИО На д'О!Мак руке: »За случај глаrво
боА>е«. И :вате. И тек ако неКIИ озби!оЭЈИ IЮЖЭIЈ? захваm 
зграду, рекао је, смем да разбијем стЭЈКАо уокоr nро
зора шrо из куnатила гледа на СТео:tеЈШ!ШТе: »Хоћеш 
ли ro моћiИ?« <yiiiИТao ме је брижiЮ и као да се сми
рио сетившrн се: »Моћи ћеш. Крала ОИ«. 

- Никад на rуокакrнвање! - ·рекох, јер су ми ска
кавци, не ЗIНам зашто, бИАIИ одвра'DНИ: можда што оу 
били осућеии да оnеришу само no лартерушама. 
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- Али IИ!!аЈК, ;моћи ћеш! - МИЈрИО се. 
- Н:ије то n;робле:мl - лочнем, али :на прекиде. 
- Дабоме! - и дочека ме олет једак. - Теби 

~а . . 
Сама сад, сцразна - j[()[II без речи, али ЗЈm!М. Биле 

би оувишне. Убијеие ау МЈЮrе у меии. 

Ашmк. 
Чекам их да iНЗДОћу ЛЛИIМОМ и изрекну пресуду. 

Не знам је, али једна nocrojи аЈКО се без .~оубаmи не 
може жtИЈВеФИ. 

Шта? - mпала сам тихо и чекала пресуду -
одјек, који ће ООоТВрдиТ!И ОШЈ што без иједне речи већ 
слеДНIМ. 

п 

ВУК 

Гаrа је оаrала за llli!«JJМ, оси.уч је код меие У џелу, 
точкови 1Већ клоn:а.рају, зак1оучана; l!IИТао сам се: 

Нисам ли и ја, каiО Бакс, I«>јИ је за.мислио ;нешто 
~хем.отуће, као што је срећа, сав СIВОј lЖ!ИВОТ подредио 
оотварењу те СIВОје фИIКсне М!ИСА!И, na остајем једини 
на СIВету rнмоколебаЈН, .уnркос цротИIВИИМ ч:ињени
цама? А можда сам, обрнуто, исувише Д<ЈСАК)IВ;Н:О оче
кивао да ће одмах nосле рата nотећи с кОIНIВејера дана 
нови .~оу ди, rкоји ау .А1РУТ0 иЈМе за оно о:пrо је иесрећни 
Буша звао .срећом, !Па кад 'сам iВИдеО да их ~ема оtна
кв:их каКЈВе саiМ. их 33.МIИСЛИО, пао ·У неко очазање што 
ме бичује да бичује:м дрхrе? Изrовор? Ја сам бежао, 
сведочи:о и сценарисао, тЈ. доnовао ооедочанства, али 
Бакс ,се борио nро<rИВ <>НОГ шrо је нззивао :несрећом 
и ЈМОГао назвати и заооталошћу :или, таЧ!I!Ије, rнеnр:н
јаТНIИМ :наюлеће:м nрошлости, и настав.~оао без изгледа 
на успех ("/[[P«<<C QВ10М сад одликовању 100је :не меља 
юшrга :на ствари, будућн да аутра већ, .преrкосутра, 
може да почне :нова рунда нев01оа, :несnоразума и 
свега зла юmретек). 

Да нисам :наnустио ноsи:не, да сам стр!lh>ИВО саче
као :r<paj И nристао да nријатно так'!'изирам, лажуц
кам у мећувре:меиу, ја бих као новинар дочекао Бак
сово одлиКО!Вање, нацравио nрави новинарски подвиг, 
објЗiВИО свих nетнаест одбије:них својих рмортажа 
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о њему од 1945. до данас (девет још имам, а остале 
бих могао да напишем по сећању, зачудо свежем), 
nочев од оне треће у РЈУДН!Ику, iКаА је л;ротера:н, па 
предж!ИВОТ до рудника, ла редОМ све наше суорете 

и ~ОIВа nогуцања од Рад!ИЛ11II1та до рщдилишта, и 
таЈ Ба.t<с, неnюразив ynptКOC поразима и победник уnр
кос могућ:ности :да у новом животном колу настави 
на вшuем осцра-ху коштац цротив несреће шrо ће 
и да..съе неговати mtoк.e, !Нerrpoo:m:oнe nрот:и:вударце, 

НИiКаД не би био ~ побећеи, ИаЈКО су "{ВеiК иа 
коцки. ИСI!И бескрај ящвота и !ИСТа омрт, тај tмаМ>час 
прох.уЈали 'l1реиутак. 

Да иш:ам ••• Да иисам ... Па шта? Јесам. И онда? 
Сад бих славаю ногу ломеша.н.их са ГЗ!ГИНИМ и не бих 
се мучио ~ад би таrкво nомешано СIЈаЈВаЊе исцрп~ои
валю щбаiВ. Да ореће, оnавати! Ја сам rладан другог, 
.~оубави увек '1 ~ зенн-ху, .~оубави без П8iд01Ва, без 
оних предаха КОЈИ ау умор :r<ад нису раmюдушност. 

Тражити од ~е ВИIШе ою игг.о живот даје без ,тра
жеша - то Је, 'ИЗГЛеда МIИ, моја и не сам.о моја 
судбина. 

Хтео сам да М!ИСЛИМ још на Бакса мислио сам 
на Гагу, а .то :њисам хт~, па је crap~ тако дуго 
~ шушкао 'У мраку хартиЈама и тако дуго 1Вадио оло
јањеио ћуфте 1И ТЗ!!ОО ra i<\IYЮ :иамешгао :на комаду цр
ног ~еба :наЈМаЗаном ЗаrореАО!М м:ашћу и тако ;;;уго 
развијао :на rкроилу новњне с ИЭ!ПОла решениЈМ укрште

~нм речима .. А оида _је, 'I'ЩЖОС одлагању, ипак стао 
ЈУiНаЧКИ да Једе СIВОЈ трећи оброк. Жеиа с корлОIМ 
шмећу тешкrих llrory ~аэила се оnет да СЛЗIВа. Сем 
ње,. сви су 11ЈУТ1НИЦН Јели, 1И IМЛада жеиа са смећим 
младежом над јамицом. ЉусКе тврдо кува.них јаја 
летеле ау кроз. је~ :прозор и уnадале IЮрОЗ други. 
Неки студ~ Јео Је сала.му заједно са цревом од 
мао:не хартиЈе :и иео.~оуштеиу јабуку шrо је :хрускала 
" пrраштала под iВЛаж:ннм :мАаАИМ зубима. Старац је 
извадИо флашу с ~рним вином из џеnа старог~ 
каnута, СIВечано Је ОТЧеiПИО и, ие гледајући НИI<IОГ и 
све, затурио главу: шесг дубоких клокотавих гут
Јоаја. Онда је обрнсао уста :надлактицом, трлић фла
ше дланом и пр·стима, зачепио је, ударио шаком пре

ко эаnушача да га б01ое <yrepa, 1Истресао новине кроз 
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nрозор, оаrвио их, сео, и nочео да гледа у жену с мла

дежом. Сузе су 'МIУ IКЭЈПаЛе низ хро:нични I«>њукти
виmс. 

- Изв:ииите, али ја сам ТаЈ<.<> слаб :на ЛeiiOil'Y! -
говорио је тyЖillo, кроз I<.pynиe сузе. Н:ишrа иећу, 
са.мо .._а l8aC гледам и плачем. · 

- А ви сге 1ИЗ Беоорада? - упи:га жена I«>ja је 
још I1р!ЩКала .свој таЈЖИ се.ндвич од хлеба без коре. 

- Одасвуд са.м ја, roarroћo или другарице, мени 
је свеједtrо. ОдаОВЈУд. Ја сам, благодарећи свом очу 
- великм је он човек био, :иако ни ви ни ико НИЈе 
чуо за њега - МI<>гао да раЭВIИјем у себи Ю{ЛТ ле:ЈЮГе. 
ц~ сам ж:ивоrа радио што сам хтео. »Уживачем« 
ме зваrо. Право је имао. :нiи!'де стално не живим, мада 
имам своју Ю{ћу у Београду - двособан стан, а .са
мац сам. Био сам сад у Македонији, у Охриду, чули 
сте, nрекрасно једrн.о мес'!Ю! сад су отк~ старе 
фресже Исnод !!ЮВИХ у једноЈ ·.цра:иСКОИСI<ОЈ црквиn:и. 
TaiМIO сам отишао, хтео <ЈаЈМ !И то да nогледам пре но 
што умрем, јер ја С81М nperypиo осз;мдесету. Ал1И на 
nовратку зачујем да оу .у Ваљеву нашли неке старе 
ћуnове, те место кућ!И, ПiЈ>ОIМе!ШМ LtJiP....aд, с:и15ем, али 
ћуnове су већ однеми у Бооrрад. Но ја сам иnак 
дошао на своје и СИШЭ10 у ровове у којима су '!Х на
шли, гледао, мњрисао, би.л.о ;м:и је лепо. Кшпа Је nа
дала, незапамћеиа. Пакисао С81М м:> голе I<Оже, а и 
да НIИСа:М, сув не бих дошао _у хотел, јер сам се npei<O 
брвна овално у Колубаlру. кажу да су Риw.аии њу 
још nрозвали Цулевра јер је ЭМiИјава, отуд тој срn
ској реци несрnсжо име. Ал1И шта је име? И шта је 
срnство? РечиЦа је лепа :иначе, ЗМIИјолшш, само боЈа , 
- жућкаста, биће због кшпе, а и !ПОЖутiИ се од врлу
даља и шарања. 

- Чиме се ви, реi<ОСТе, ба:в!Ите? - уnита ме не-
марно сtудент. 

- r ледањем, друже. 
- Нешго радите, ваљда? 

- Стар сам ја за то, сине. А ни LOIPe раАИm нисам 
могао. Одувек сам живео, у ствари, само тако: раду
јем се што живим. Скромним се задово,ъавам. Раз
мишл,а:м. 

-О Ч"""У?- шrсистирао је студент. 
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-: О ОВ"""У. О смислу, на пример. Имам 1И ја свој;у 
теориЈу. О IЉ<р'11И. Сва је леnота, ;у ствари због ње. 
Смрт не ;шаш шта је, дај зато живот. Ни' он се не 
зна шта Је, али бар га видиш и можеш да уживаш 
кад аи ту. 

- А-ха! - учини студент и nогледа с досадом у 
мрак иза LtJiPOЗO<pa. П""У'НУ и бриш;ући усне одсече: 

- Мистик! 

ш -; Мпст.mк? - уnлаши се одједном Ж<m!Ща. -
та Је то? • 
. - Пост?Ји у ФИЛОЗОФиЈи систем I<Ojiи ништа не 

об ЈЗl!IЊа;Ва Једнmм ЛIОГИЧНИМ, реалним RаЧИНО!М. Ј ед· 
ном речЈ:у, идеам<зам. Ето! 

- Ах, тачно! - у~ старац. -Мене се тума
ч~ не 'l'ичу иж. ЖИВИIМ. Шта ће ми? Постоји, драги 
МОЈ, живот, довољно прИВАачан да се исплати пра
вити се каrо да га разу>м:е!МЈО и више но што га истин
ски cxвarrm.ю. 

- Аmос'I1ИЦИЗаљ<? То иде заједно. 
- НiИ!ООМ чуо. 
- Порица;ње објекТIИВI!Iе вредности нашег саз-

наља. 

- Па да видите и није тако лоше с времена на 
време ОПЈ1i':RУ'ГИ ~ачем оумње наших nет-шест чула 
преко ОЧИЈУ 1И ушиЈу. Хоће м се улење. Са.мозадо
вЈоЉ!Ие су то мрци:не. ИЗОШ'l\раваm их треба неуморно. 
а ВЗ/М tкажем. НеуморiНIО. 

- То су Olla<Жe теорије. 
- Зашто оnаоие? 
-;- Не эна с,е ·КО треба да удари чула npei<O очију. 

И ЧIИЈа. И шта Је резултат? Светлаци! Стварност нису 
звезде ;уаред бела .-.ана! 

-;- Ох, IC'l\Вap.1IOCI'! Ви cre, чини ми се, нешто су
РО.ШЩ~ од ње. Ами nазите се, млади човече, суровости. 
Било Је nуно већ nOiltyшaja да се цео свет стрпа nод 
Ка:>У IНeiOor аnсолутног с:истема који га, као калауз 
баЈаm целог O'I'Вalpa и .објашљава. • 

-;- Аа нећете да осюрекнете nрогресивност најна
учни:Јег моашстнч.rсаг аиаrема? 

- .~ је досад претендовао 1ИЭ. то. И хришћан
ски б и Ј6БреЈСiКИ и онај свеТQГ Томе и онај светог Пе
та:м ера. Али чињеиице, неnредвићене чињенице увек 
су IИЗВргавале ;руглу аваа<.о i!!ретерано једшrсТВО. 
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- Овог nута се аве· nредвидмо. 

-- Живот тече да~ое. Па би се требало бојати дв 
неком који ће вас на,\.ЖШ~ети не изгледате iИЗАЈШЈНО 
нетрпеtонви. Али nуСТИМЈО то. Срећом, nостоје с.пи
ралнн црrви. Врло хладни. 

- Нисам чула! - рече женнца и најеЖЈИ се. -
Страшоо. Сш<ралнн и хладни! 

Јежила се ћутке неко :време, оща рече: 

- Змије су то, не? 

III 

ГАГА 

Други дан с:шоће nрошао ми је !Као прва два, 
плус накјучерашњи, обично, оно nrro је СЗIМО мени 
:иогло да изгл~а обИЧIЮ: лежm< без IМ!ИСЛИ, без анаге, 
без воtое изашrа. И чек.ам. Шта? Реч? Мождв. Нис.а1.< 
13Ш!Iе <'ЈИI:1"РНа· У зr.tем por.taН, i!ЮЧНем да чнтам. Не 
могу. У mодне бих ручала мало од свега nrro ми је 
оставио и пornrлa чај iИ3 -термоса. Чему? Време се 
уi<ЈОчнло. Не мили. Стала бих у мислш.<а iИЗа завесе 
на nрозору и rл~ала умщу као да се одједном надвr.1 
да је он мали службеник који живи без cтpacrn, ван 
догаћаја, цео жtИВОТ навнјен као сат, r.<Нрою, једно
лично, лепо. И да сад треба да доће кући. Чему наде? 
Службен:uци в.исе сад с трамвајских паnучица, журе 
далеiКШi кућама, праћенiИ nогледима оrних који иису 
успели дв се окаче na иду пешке, зверајући завид
kИВIО за аутомобил!И~Ма К!Оји без наi!Юра и шума се
вају крај њих. Aeno. Иду кући. Они се иnак чине 
радосни 1И кад :мрзовоtоНО !!ЈiРОЛЗЗе nоред побеогра
ће!НIИХ Ш!Иптарчића, продаваца семенки и Ю<КИрШ<iИја, 
nутника JAT.Q, :милиционера расејана хода, амалi!. 
зооn:а.л.их на К!ОМЩНr.1а кра!ј гломаэне 1И одврати.,, 

зтраде Пonrre измећу лиЦ<ИТароке цркве светог Марха 
и куполе СIКупшmне с броiнэа.н1Им I«>Њима и I'OA1t14, 
деча:ком; оюсачи cnaaaj.y, али пролазе жене са цеке
рима од мреже, маме с бебама у колици:ма, апа:вај.у 
испод оћмавелих mатана 1И аЈГЛомерзција Зе.\еf<ИЛI\ 
око СiК<у~П~I11.1ИНе. 
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. Али 'мell>!, живој сахрањеиој а пуној kубави, из 
nер""!ек11ИВе 'Једног четвртог оnрата, nrra они значе -
кад Ја Н11Ш!Та не осећам внше па r.tН св.и .личе на 
иrрачке, као што и ја то мора дв IИЗГ~ам њему да
леком, rиза ових х:о.ризоната? 

~о да иу не будем iИГрачка кад сам и себи 
само Ј већ нестварна, немоћиа и плен зидоВа nrro су 
ме одсекли од муклог ку tоања живота iИ3 IПрОСто;ра 
мени .ускраћен:их. Због љубаЈm? Било ми је горе него 
некад у хапсу. -о/Убав то не радн. Hиcar.t имала оду
шка за гнев К()ЈИ се сад .устремио, пун мржње, на 
мене као некад на :кључарку. Сама сам била с:вој 
тамиичар. А знала да слобода чека на меие затегну
тих дlИЗrина, nponeтa, зауста.вљена. Car.to да се сјур!ИМ 
/Ф умще 1И живаг •је мој оnет. 

Ништа. Ни "ЧЮЮМ једне о.шсл;и ошсаr.< се ПDI<ре
нула. Мrрlгва. Од ~ави. Све, и она чак - убија. 

Мисао на смрт дошла је ТНХ'О. Не одјекује још 
У Мен!И, не помера речи из лежншта. Џокеји су се 
ДОI1ОВQрнлн да nрва стигне на ЦИА> ;рага на коју се 
НИIКО сем њих није кладио. ЈО!Ш док car.t ~ледала ~оћ 
Kai<JO ПОЧIИ'."е да надолази, nомислила ear.t: благо враn
цима, RМаЈУ неке усn:омене (на црве поједеие током 
дана). Они И> јУ!ра неће :да извуку главицу испод 
крила, :неће IКао Ја да буље у мрак нападани ис:ки
ретмраном материцом сећања, !!Iразником без речи, 
без игара, без ичеr што би ме nретворило у догаћај, 
М8i!(З!р У камен nrro nада у воду и nрави оне кругове. 
Ништа се не шири око ране. Без бусења је земља 
испражњеиог времена nrro зааиnа нестала одушев
~ења. Сва ner!IIВa од сеи:кн, ючекала СЗ1М јутро што 
ЈедНУ тешку иоћ иеће уtКЛООШТIН. Али откуд тежина 
сад? Ноћ ~е пуста била и празна? Н!Ије БЭ.Ж.IЮ. Била 
car.< :изубиЈана и као мртва. Чум сам Мршин глас. 
Он Је csy иоћ IКАИНаЧКИ преапа:вао :и сад МlllrpНO као 
да не ~аћа, IЩ'ШТа .свој камен из праћке. Увек б.;; пао 
после Један џивџанер. Али ,тад баш зачујем: »Ја бих 
саста~~Шо геиералшrаб од мртваца. НшОО жив не би 
имао 1>ИШИ чин од мајора ИЛiИ начелвика. По чему 
живи муд_и да буду геиераА!И?« .дРа.ганчетов је .то 
г л~с. Вио Је тад незадовољан nrro су му цреТIИЛИ леи
ЗИЈ.ом. Је ли он прв.и np~a IМЈНОМ говорио о неком 
Утриоки? 
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Утриока? Учини ми се <уrоМ м му се нешrо де
шава на лицу које се пола:ко преm~ у Вуж.ово и оо 
то м сад виче: 

-Ја СЭ1М У11р1ЮIШ. Ја СЭ1М Утриока. 
Ах! досеmм ·се. То ја наставtоам шру ·· бирања 

про!ШЛОСТИ. Ошюћ, иrрајући то у мислима, засnала 
сам. 

Yl!IAa:IIEИIМ се iИI!ЗК. м нећу ослабити сутра, пре
косутра, 1И за своју tоубав? 

Аля тад приметим да су сви nриаути1И у QОби која 
то као м није, ава четворица, и м су сви добили Ву
ково лице из дана 'КаА је IНIОСИО немоrуће косо гвожће 
преiОС> груди. Оно неiЈiРОМеЊеио мще с којим Јwи 
неум.орt!Ю од границе до границе м сведочи и днг:не 

насиnе iП1р0ТИВ поnлаве заборава већеr од ноћашње 
ооћи што се стишавала, м ме Н!И А3ЈН9М не уСIПЗВЭ., јер 
знЗIМ да се и он у неком кли:мавом iiiOSY са:да клати 
и не ..,рема <МИСЛећи на мене (яда~К, ипак) био ои ко 
год био. АА.и ни Драган ме неће заборавити, ии док: 
тор, 1ИИ М!илета, !Н1И Симић, 1ИИ Драmћ, ии ико од оних 
неiiiОэнатих чија је имена сазивао лежећи на мени. 
И видех га онашэот (у црвеним пантало~ИЗ~Ма од nи
жаме с пешкиром преко још мокрог рамена) какав 
ми је отворi!Ю врата, стаю постићен, ненасмешен, узео 
ваздуха, отворио уста м изусти je,oii!IO заrршrуто: 
»Ти?« и 01НДЭ. iМаХ!НУ са све четири глЗiВе, Драrановом, 
Мњ\етином, Симићевом, Дратићеоом, букнулом од 
радрСТIИ, и негде далеюо реке оу текле ведре, веселе, 

чула СЭ1М како теку као радост што ме облива сву, 
а он - сrоји преда мном, гледа ме у зЭЈСАепеле очи 
и баца се у мене одједном као огроман водопад nун 
слаrгких мириса на траве, дiНВtое, бод!оикаве. И ја која 
сам била дс>те кад је Коста отишао и кад СЗ1М остала 
без родиrеtоа и чак била на нек.и блесав, мушкарачки 
начин rорда кад сам остала СЗ1Ма и могла без ичије 
брижне rрдње да ОКИТЗЈМ с децом и кад 0М10 почели 
да iЮрадемо и ове, и ОДЛЈуЧИла м не шачем и чак 

нисам ни кад су Непају, Перицу, Кик.иреза и мене 
ухватили у 1<>раћи нек.и кочијЭОС!.ШI и стал:и АушманСК.И 
м ТV"''( ( •Ми ћемо вам узмемо свима меру, какви 
полициЈа«) и ЛОСАе пустили, јер је 1На1ИШЛЭ. јеАНа 
ШВЗiПска патрола, m омо се разнооора!НО рштр!!ШIАИi 
ја сам осетила први пут у животу сузе онакве какве 
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"""-:' видела на лнцима Кикиреза, и Непаје, и Перице, 
КОЈИ су шакали после, у;век, """"" 0М10 се нашли у С1801М 
СI<АОiНИIIГту, а :нису били изубијаЈН:Ији ОА :мене која сам 
им мељала облоrе 1И 1ИМада најстрашиије су;ве очи 
на овету. 

Шта юлази после сузе? 
Реч? 
Задрхтим. Ухва11ИiМ ое м се омеumм ЗIНајvћи м 

док не И?ће реч црооуде, ја rне :м:оr.у м се дигнем, 
обучем, СЈ'\'РИМ на rумщу, 
. Чекала сам је отворена, 

Ни било :ми се iНIИје IВI!Ше гла!СаАIО .. 
Ни реке нису текле. 
Ни САавiИiНе м их отворим не би процуреле. 
Ни парitет не би ШI<iРШЈИУ.О м устанем и про

ходам. 

Реч није долазила. Све је МiИр!Ю, муве су 01110-
ганиле воде, црви су ИОIIА>ували :мене ж.иву усмрделу 
на леш. Зар и реч коју ЧекаЈМ да ми се Га.АЈИ? 

3а:!1Аачем, опет. Г ласно. Али, Ш11К0 сама сад се 
застидим као м нема СЗIМоће, а олабија ве~;' ио што 
сам икад била (у:мори.о ме ПQI<.рет ii<ЮjiИ ICaiМ учинила 
да обришем сузе), юю дете нзсгавим IIIOCЛe с упор
ним Иеукд<>!ЬИВИМ питањима: А зашто? Што је таЈI<аВ? 
Нисам ли му добра сад? Је ли се разочарао у мене? 
Је ли бИЈО много размажен? Је ли :навикао на боtое 
жене,, ватреније, зналачк:и:је, приоуmнје? Што ми не 
каже. Прошлост! -зачух га. Затворим очи да не nо
бегне, :макар и. таrкав, у чеrири-«<ет тућа лица и три 
незнана :место Једног овог. Прошлост? Шта, зар није 
сам 'ГВ)>дио м је изборна? Зар не могу себи лице м 
иСЛtоуЈем? Не :могу .л.и да ое кајем? Могу. Нисам 
крива. Не мари. 

А како прощжити 0180? НаставtоаЛа сам по цео 
сп<?'~'"' дан и ц<;'"У уnлашену, пстрзану, буднrу, дуrач
КИЈ'У од бескраЈа IНIОћ. Какю? 1Lpe сам још могла !НИје 
ми iН1И било тешко м ое помирцм с неж:нвОто:М, ии
сам га ЗiНаАа, осећала. Чини ли се мушка.рЦIIIМа -
уnитам се- м је Ж11В0Т нешто Га.А/ИО а не алатко 
зато што та не ИЗ1ЮСе ·ИЗ себе? Па ~ га ~ИЗааИЋају 
оллоћ~јући нас. Зар то није исто као и да га носе. 

н.~е - рекнем, rместо њеrа !Неаrалоr, место док .. 
тора, имића, Милете, Драmћа, Аршшm. Није. Код 
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њих све 11ра:је тренутак. Он их не обавезује као нас. 
жене, пло iВезује на: цео живот. 

На: цео живот. А једнакост? А обећа:ње? - упи
там. Они се на:смеју: - Нема: једнак;аати, заис;а нема 
и неће је Ш! бити јер је немотуће ~rtостнћи Једна:ко 
осећа:ње оД110iВ01рНОСТИ. Род I<t:JМ.e <IрШ13:дЗ.МО деМ! нас. 
Ми смо :мушкарци изабрали неодговорност. 

ПоМiИIСлm<: В.уп<. је одгоtВоран, он ,уме А": се СТ1ИАН 
до заборавМ~Ља: правог юмисла 1И разА!Оrа КОЈИ су стид 

изазвалИ. 
Али тад Вук рече одје,А<Ном саЈМ: изједна~ти тре

ба тренутак сюrда:ња: љуба:внот :мрака с ОЧИЈУ и целу 
вечност. Проба:о сам! Изједначити tнаШ М!р»К и ваш 
мрак, два друкчија: .,.,ајања. Зато "'УТ'У~ем толико. 
И још не умем да: кла:нем. 

Зашто? - питала сам. 
- А ра!ВНОirtрЗ:ВНОСТ? 
Сетим се њеГОiВQ(!' од пре: »Будеш ли зна:чила љу

дн:ма:, нећеш сину. Будеш ли мајка:, збоrом равно
правна: једнакости«. 

Ј а уздах:нем. Не ВОАiИМ веА!ИКе речи. Можда :ми 
се чини да у .њих стаје мн.ого лажи јер их не 'l>Юry 
иэмерити својим малим иоюусmом. СумЊИiВе су ми 
и зато што обавезују на нешrо на шrа сама не бих 
nомислила. НемирiНIОдоnоке .оу то речи. Бесмис.л.ено 
је луnати главу отm-и.м кад оаЈМ била та:ко сама. Но 
онај којега сам о,<~~Мах издвојила и ставила изнад 
свих, Н1И он нишrа није схватао. Што не живи nросто 
као urro се живи, без оиот овог вet.mтor математскоr 
»ИМI-ИЛИ«? Збот разлике измећу мушкоr и женског 
осећа:ња трајања љубави? Је ли у томе све? Па онда 
је све просто и лако. Ја ћу се ЗrурiИТIИ ~ ова с.тЈ?ПЭ-?1 
у један 11ренутак. Бићу као и он. Он Је старiИЈИ Је
дино, али ја сам одговорна и за његово трајање. Он 
миСАИ да је мени све ла'КО. А ЗИЭЈМ ли ја IOI!l<IO је њ~ 
nало тешк.о то што ни мени :није .никад nадало лэ.R?? 
Знаћу, Треба да се, ·I<ЗЈО и они, СiВа 0I<ЈУШИ14 само у Је
дан секунд. Ја цела, неnОСАушна, неукрDIТIИВа некад .. 
На - двадесет година. Ја. И тиме да nретвори.м У iМ8!' 
новење оне 11ри годи:не кад оу ме с.л.ушаЈШl МОЈИ 
кли:нци. Без речи. Поштовали. (И СiВИ друrи.) 

У магновење - године учења, сече дрва за бол· 
нице, кад сам nостала и ·ударпик ry !11аДИ да ће он 
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доћн да iнаnрави реnортажу и о мени. Не због penop· 
таже и славе. Да би дошао и nричао са мном. Али 
њега нису занимале обичне девојке, аа!МО ба:кснћи, 
ударени wжром чарапом несреће. 

Све, све, све - у маrновење. Сто година живота 
- малrовење. Старост - исто. 

И онај снег на I<t:JМ.e сам m чекала седећи на 
стражњи.м стеnеницама шумаrреве кућице на Црном 
В!Р"У· 

Осетмм се стаrрицом. • 
Промашено. Не разумем га :ни матоrра. 
Ма.mrовење - његова и моја кривица кад се над-

вео нада мн.ом, ја му прrужила руке и он ме узео 
(тако са!М то хтела!) и онда oдjypi!IIO ка џ;иnу, а ја 
остала да nлачем уnлашена да се II!Иje разочарао, 
а после rорда и ом,рзнrута и озбИЛ>на (озбил,ност је 
друго rmмe nоноса) пристала да lrtИjeм, желећи да се 
с Драганом оnијем и иаnробам да А:И би и Утrриока 
nобегао од мене као Вук. А :нисам могла, иа!КО сам 
хтела у делrн.ћу ма:гновења. Али с Вуоо:Ј!М - :никад да 
се не увредиш. Најбоље - понос lrtO\д ноге. Бити неоз
би.ъан. Као да жена то може? Кад ће мушкарци да 
схвате да је наш безбрпж'!!И смех само замка у коју 
се саме Ј<Вата,:мо С""У=ајући се до њих безбрижних. 

А и то - безбр~ИЖ>~Юст, и то је делrн.ћ магно
:вења. 

Ни~ад нисам знала, IНЈИ сада не знам како 1!реба 
с њим. Шта учини;ги: :да му ужЗIСIНО буде кад nримети 
да ме нема, а осећа да сам му nотребна? Онда још 
кад је с Драганом (важН!Ијим од :мене) изишао из 
куће и отшuао у шуму да ме тамо тrражи, а ја: био 
је мраз, све је било круто, снег је све време пуцкетао 
под си:rним невщЬliВИМ корацима много nrpe но пло 
је и nомислио да :поће к мени, а nосле је тај исти снег 
гнусно љигавно nода мном, тако nроо.фзмм да ми се 

већ чинио зеленкаст као лишће и оnет .храnав и иг ли
част уnркос мени. Била сам у СiВОјој краткој оукњици
·ланталонама, кратким чаrралама од rвуне и Э1ИНУ лим 

01дозrо и одоздо iВеликm.~ цок у ЛЭЈМа, и !ИМала танак 

na~ nуловер на телу. Прошли оу кrрцкајући неда
леко, и видела сам да је забринут, и чу.-~~а кад га је 
Драган оnомињаю да 01де, јер ће за:кас:н.иm на воз, 
и =омињао .z.уж:w:х:л:. Знао је да Вук трза у себи 
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увек на ту реч, :и кад је забринут за мене к.оје нема. 
ЗЗiМОЛИо је ДраrЭ!НЭ. да му јави пrra је са мном и где 
сам то била и зашто ra нисам сачекала кад м:и је ре
као: »Сад ћу, само с Драганом непrrо да свршим. 
Причекэ:ј, највшпе пет >.<ЈШУта!« Сат оу причали. Си
гурiНО о рату. Зато сам уврећено прво ћутала, а онда, 
кад ВlШiе н:исам хтела ни могла rлас да одам, \li(tOЧeнa, 

ск.оро омрзнута, скоро мртва, онда кад је Дратам про
дуЖШЈ <nут шуме, ја уза.Ауд зовнула Вука, он ме је, 
враћајућ:и се, ШЈЗК <УDКри.о, окоро зft!РВљењену, и био 
тако слаб да тамо на онегу узме оно што сам му тако 
неодоЛ>ИВО дэ:вала, и оставио ме одмах побетавши као 
да се зrадио мене (а можда се rюостидео себе?). Не 
знаЈМ. Али Драrан ме [ЮСЛе нашао и,~. одмах 
на онеrу хтео ... Н:исаiМ могла да се маоонем, мада сам 
видела да се враћа без Драrана и наџщоои, баца на 
мене. III.t<pи:пao је ооут зеленим ит..шцама нада мном 
док је зелоо и мут онет пуцкао као заrореле к.орице 
свежеr хлеба nrro крцкају под зубима :или јаrњећа 
ре!\ра о:юд ударцем касаnске секире. Али био је да
леко. А онај, тежак, као мртав човек над мојим оне
мелим :усти;ма и IрЛОМ. Мушкарац је једно непроо 
ЛЭЗ!Ю искуство, иако се воли један само који би да 
је увек .щ>ути. Ухва'I1ИЛЭ. сам се за nотреицют. ПО<Ку
шала сам у мислима. Узалуд. 

Матиовење. 

Дошла сам после свести, у ДparЭifiOIIOj соби, тола: 
он ме је трљао онеrом и хладНом водом што је пекла 
кэ:о рој пчела док су се к.роз шуму кретали саблаоно 
уnаљени црвени ројеви буктиња без муди, све !Не:ује
диње!НИја с :мат:ицом I!Wja сам пожелела да будем. 
»Млад!Ићи те траже«, ам:ејао се он, али и ја маље не
весела (јесаЈМ л:и за:малоумнела?), мање весела но што 
сам очекщвала да ћу бити, чак заювољна иекак~>, 
упрi!ЮС тихој, болиој жалости. Била сам већ nопила 
врућ чај с пу:но ;ракије я још једаНцут вруће ракије. 
само, а mак !НИЈе смео ни да ме так.ие. Нугхао :ме: 
»То је најбоље«. Омејао се, ск.инуо зелени шињел с 
ра!Мена и бацио га на моое као да је с§м хтео да се 
баци !На моое с тек отвореоrом раном, али рекао: »Не' 
ма омисла, може неко од њ:их случајно да наиће«; 
Онда је QИШао и, к.ад се вратяо, буктиње оу се у/Ф.• 
љэ:вале rорећи већ далеко и сву да где ютле још t!Шсу 
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биле cmr ле, на свям '100СаМа и оброtЩl!ЈМа, '\:' свим 
вртачама, и ја сам nила куваног ВИIНа nrro је Дра!Ган 
одиекуд донео, било је слатко, а nламени пчеласти 
лист:ићи буктиња верали оу се бешум:ио за то време 
уз дрвеће као да то чине звери на т!ШfКiИМ ,АiИ311ИНаМа. 
Ја то нисам хтела, затварала сам очи, али било је 
см~ и смејала сам се ю оуза, јер је све знаю, све. 
•Где Је сада?« а Драrан намиmу: »У тр!Н ок.а да ти 
као Ј'?!к.о кажем, ншnта се не бој, и нема везе«. 
И смеЈао се :и додао: •Чщ;!На реч, свака јеДНIОIМ то 
мора. И ништа не боли«. 

Јанко? Вук та је nОIМ!ИЊЭ.О. Ко је Ј111111Ко? Аа знам 
аве би постало јасно. TaiOO ми се сад чин:И:ло. ' 

Смејала сам Се тад, смејала и прешла TaiOO без 
nр'?"аза у nлач да се и Драrан изнооадно. И НiИШта 
ЊИЈе амео. 

А Филип? И њега Је: nомињао. И Ан,щ>еју иек.ог. 
Ншпта не знам. То Је. 
~овење. Воде су текле, текле, а ја сам опет 

била ПИЈаНа и сва Юtо прЛ>ава вода из nомија. Уда
рала сам та: А ои - iНИШТа. Наставио је да прича 
о рату :и ОДЈедном мушки разбије!НО стао да rxrvie: 
зна да њега нико више неће моћи да воли јер Је из
rу~ око, не, поnравио се, /J.IJJO га свеано да би де
~Ј:Ке ВОАеле .кога воле, али њега вн:ше ниједна неће 
хтети, ~таЛ> Је и ружан, и боље да Је остэ:о крај Ко
ст~, К.ОЈ>< бар више неће осет:ит:и увреду сажаЛ>ења 
КОЈИМ би та, унакажеиоr, дочекивале оне к.оје је осло
бо.дио. Ја сам плакала и нисам имала онаrе за отnор. 
Не. И да сам имала снаrе, било б:и ме стид да се оду
nрем. А опет - ншита се није догодило, иако сам 
осећала и то к.ао увреду. После ме чаК било толико 
ст:ид д~ сам брзо заборавила све, и :ПОRОВ!НИ суров 
бол К.ОЈИ нисам хтела ни себи да признам. А онеr је 
и сад вејао, али није било букт:иња пrro ми нису дале 
да се не сети;м. Вхк је nутовао, nутовао, путовао да 
би nисао ~Ја обЈавЛ>ИВаНа и необја:вљщана сведо
чанства и НИЈе га било недеЛ>ама. Враћао се с почетка 
срећан и није морао иипrrа да ми цр;нча, читала сам 
њетове репортаже са свих рад:илипrrа у земЛ>И, ње
гове тэ:ко миле разтоворе са свим ударницима и била 

толико Щ"На те њеrове литературе да сам, 'У неrоу руку 

анестезнрана тим Оi!ШIТИМ К~Dучањем, заборэ:вЛ>ала 
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својгу неарећу, њеrа и Косту (:к.ога IВИШе нисам разли
ковала од Вука), Косту о I<ОМе :ми је ан најдивније 
од свих у.мео ,>:а црича, тако да саЈМ осећала да сам 
бнла неэаслужено сестра човека :који је стајао иза 
свега што nюстоји и јесте, и ПО11ИН\'О :да. би зе.м.ьа 
>>Одвеэала своје одлаrЭ!Не САЈОбоде и А>уде«. Забо<рав
!оала сам пречесто своје свакодневне IIIКОлске бриге 
и досаде. Заборав~оала сам аве сем њеrа, чекајући да 
ми доће, да ме поведе. У шетн;у обичн.о. Свејед:ио. 
Кад би ме одвео себи у СТЭIН - јгош исте би иоћи 
отпутовао. 

МШ1Н01Вење. 
Ал:и шrа остаје, аида? За:к~оучЭIНа у њеrооој соби, 

с мање права но затооренице у ћелrији, нашла сам се 
ту јер волим свог та.миичара, а не разумем сасвим 
њеrове .разлоге због којих ]е щт на мене (~o<yr или 
~оубооrораи, то не знам!), али ои је OI!Ieт далеко и шта 
могу? Маrиовење. 

Ја бих сад правила ред мећу њеrовим харmјама 
иа столу и П011ЮВ0 читала њеrове репортаже у IЮВИ· 

нама и поново ме стид шrо му нисам преаrоиноћ !'Ф
шла неупр!оаиа оним с њим само иа снегу (зар иск){; 
ства само пр~оају, зар rисrовремеио не чисте?) Чиме. 

Маrиовењем. 

Тад схватим. Или ми се учинило да ове пр!оа сем 
маrnrовења? Има вода апорих, теш:ких и пуних уэие
миреноr му~оа и крупних риба. Све су воде такве. 
YODIOpeиe. Оне не перу. Опрати хоће, али очистити 
неће. Трају. Прање неrашеиим кречом исто не 
ако и траје. А ако не траје ни шL11НоВ<ење 
све чисто. (Цео iМIOj живот да као 
трен:уrак?) (Ту је сва разлика :измећу 
штине и њеrОIВе чистоте.) (Како ОНда да не 
искуствима која су ме провела крај 
(Да захвалrим?) (Зар приче не трају?) 
хоое приче о Кoc:mtJ који им је свима био врста 
памет и jyиaurrвa, о Кости који би ми, да је 
рекао да је од свm: својих скојеваца највише 
Вука (ја сам зато и тражила да ми причају о ,;.,., ..... ", 
да бих слушала о томе КЗЈКО су се њих двојица 
жили све време рата и не нашли) (из почетка 
и одлазила увек само кад би се предуго · 
"У111'' један начин да га брже доэовем и 
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шајући liix, ја бих на тренутак замиш~оала да су Ми
лета или доктор или Драrић нанэме:и.ично Коста па 
Ву:к (дуrоrодншњНiМ се дружењем iМIОЖда O,<liiiOТa и Щ,е
носе покреm сличности шrо почињу од 1ИС'1Ю< rиэраэа 
и речи), и жалећи nrro нису СЗСВIW :као Ву:к ја бих 
заnлакала. И ја, не знајући 'још сасвим добро'Вукову 
нежност, ПОIМIИслила бих да је она то, препоэнавала 
ra 1{ ЊНiМа и, rубећи ава:ку моrућ!ноот да се одупрем 
СВ'ОЈ!ИМ ОК~е.дlШМ чежњаЈМа за њим~ !ИЗазЈШа.Аа љи
хове же~ое. Они су, и кад .:;у били свесни моје иrре, 
хтелrи. ув~ да ис:к.ористе ту слабост од 1оу6ааи и, 
осећаЈући Је непогреш:н.о ·као звери, rоворили 0 свему 
што ошамути двос:Ј.ру:ко узек rладну tttpИpOДy мајки 
(~ и будућих), наивне и уа~ек :иеиокусие оно~~<е 
девозки без обаира на све; а аида кад бих се осетила 
I101Ћрће;юм. ја бих бежала од њиховоr iМа.ГНОВеЊа 
што НИЈе маrноВ<еНо пролазило. Ал:и ја сам поимала 
~а ОВ!Ы<И од њих само у неважном АИЧИ на Вука, који 
Је осюседОIВао врмпrе шrо други нису ИЈМалrи и ми
слила о њему =да ми је дечко с 1<М1М одув~ идем 
и тако, ~ неискуству, !На IНе:ки начин: tиПаК r~ 
знала дрrуrачиЈе од сваког од њих и осећала у себи 
II волела СВ<е више caiМIO њеrа, волела. Они опет увре
ћени одбијаљем, 1оуrили су се неко време 'после 
ме :иаrrrуштали, н тако је почињао !МОј дуги, Щ,~оави 
живот у ком сам бнла сама, али замишл,ала да нисам 
" ЗЗМИШ!оЗЈЛа м 0011И nостају !'руби, да ме одводе 
на седе~оке с дpyrl!iМ девојка;ма покушавајући да у 
мр~ врше it!piOIМeнe па, нам то иисам хтела бИМ> 
ми. Је, у МИСАiаМа прилитој - !Пресвеједно, кад Вука 
НИЈе било 11\' да ме отреэни својим МрКНiМ nогледом, 
стрт:им и далеким као """' !ИЗВОри. 

Али Драrић је био посебно i!IИТаи.е. Није ратовао 
и зато био 'У"Рећен пре ичеrа. За.ми:n:rz"ала сам и њему 
да идем, био је жалостан и то :кр!IЮ, дакле - сличан 
мени, и мио - N> покущаја да ме на једно попо,дне 
»баане« себи. 

БIIo је I1руб, називао ме ША>уиком који се фе
моше, наорт1оиво нападао, разбио лактом прозорско 
~Tai<:ЛD и то ra у:мирило. Почео да тражи да то платим 
Јер Ја да сам !Крива, ои м не разбија обично нипrrа. 
Како сам зграrн;уто ћу-тла, он предложи да пребијемо 
1рошак напола. Бацим му све паре што сам имала 
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у ташни и истрчим. На улици сретнем /шлу, друта
рицу из школе. Она је аве Rреме nитала само: »Шта 
ти је? Шта ти је? Је АИ m се нешто десИМЈ?« и од
јурила ·на неi<!Н састанаЈК- већ је за;каонила. Не З!Н~ 
шта је nосле било са iМ!НОМ, створила се не:как.о краЈ 
мене докторова Ана, оилом ме окоро одвела У nосла
стичарницу и пиле смо чај с Р')/'МОМ и сувим кола
чима, а ја сам била као мртва Јер ми ·се чинило да 
сам схватила нешто страшно у ВеЗ!Н с мушкарцима, 
да оу неоэбимm н сурови, и да зато НЈИКад нећу >:tоћи 
да будем .ВукО'ВЗ жена, да се не исnлати то и да Је са 
МНОIМ зато с.ве овршен.о, а љен ми се оваАIШ. д_еколт_е 
чii!НiiЮ одједНОМ остарео и neraв као ћуреће ЈаЈе, и Ја 
сам мислила да жене 1Н1И<ЗД не !МОГу бити срећве, ни
кад mка:д и устала, не, оnет :исrрчала. Не энам да 
ли;,_ хт~а кући у своју собицу у Аомину. 

Преч>нем пре но што телефон зазвони. Обраду
јем се - он. ЈеДН!О магнОЈ>еЊе! Готово је: забраљено. 
Не постојим. Звони у n;разном, без мене. Звони, звони, 
звони, ЗiВОНИ. И ја које нема Ио1Ја:!< бројим. И ооет 
четири nута. Мене нема више и Ја не смем да ту 
животиљу СТИIШIIМ, не смем rласа од себе да N'ЈМ, 
мене ту нема, :мене уОIЈШте в!Шiе нема као да сам 
крива. Ја сам nостојала. Али и то је nрошло. Дуто сам 
само цвокотала. 

Прю телефон, онда врата. Без престанка звони. 
Онда :нешто nаде :на nод: Кад се сасвиrм ~чило, 
устала је полако с КЗЈуЧа Једна пrro не nom;c>JИ В!ШI~. 
Унапред нисам nостојала више. дlрхтала Је, али Је 
сnустила оnорезнх> шалоне, заТRОрила дрхтећи за собом 
врата малоr nредсобл,а, диrла бушу, nоrледала У ""'А: 
ник: мрак, 1'ИillИIН3. Брзо затюрила rукер и, дахтава; 
уnалила светлост. 

.нема ЋИШе оумње ю је зanЭJ!iPIIO чорбу. СтшлО 
је, rовори се о једНОМ њеном опрошrајн.ом nисм.v; 
Спомиње у њему и тебе. Ми засад о:Ј!ОiрИЧемО. Т'!'З:
жимо суочење. Имаш ли појма шrа је с "'РОФVКЛ>а' 
чом? Јави се tmм стигнеш, а ово ушшmи:. И :нишrа /Не 
признај. Глуnо је и то што П!Шiем, али ниr.ь:е не <МО
жемо да је наliемо. Филип се плаши да се НИЈе убила; 
Сви ra, нарочито Андреја и Јанко, уверавамо да нећ~, 
Али и ја rючињем да помишл.ам на то. Било би 'I'Pa' 
rично. Никад :нас не би опрали ни Дунав :ни Сава\« 
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Зато даа<.Ле эвоњава! Зато. Од јуче оо l!loдиel 
.1\iИrнем главу и ·VТАедам - олећена - електрични 

4:ат. 

Кроз бескрајi!Ю дуrу '111Ш1И:Rу ;разаберем [liOOЛe сто 
ыzљада векова .свој да.\ек:И глас, некmсю nртав, а ипак 
t~еуверл,ив у оно што l'OВIOipИ: ~И Вук. -Слаrао. И он..-:.. 
лажов. ТвР~д~Ио је да је доле у ходн:ику. И он~истИ? 
ИЛЈИ се варам? Немоауће да би он сла.rа:о мене. Он 
ме:не да лрИСИЈЬаiВа ла.ж.има да не rna.w.м оветлост као 

..,.еца што се лаж.и:ма <:.иле да буду добра? ЗашrЬl Да 
ми n;равери послушност? Gap он да не зна да бих ra 
џоощшала заrо пrro желим да слушам њеrову мушку 

ру:щ, а не зато шrо ј!1 снi!ЖIНИји и лаж.нији.? Зар меие 
да вара? Зашто? Је љи мотуће да не ох:вата да би нај
nросечнија жена fМIOI'лa да m1a IВIИШе мушка!р>аЦа за 
~rесец дана неrо Андреја за I'О.д!И'ЊУ? AJ<D се ми не 
nредајемо чyМIIJ!da ТЗ!lф лако· као О!НИ, то је што 0м0 
эмvженије пре\<\, ЖШЈОТОМ од њих који · :н~ИI~Що~. · неће 
cJOВamm да !ЊИје све у rоме да. ое мећусюбно обала
:еоимю и да се nосле што npe IПOКymw.<>. Маrновење? 
:((аква rлynocтl ЧистОтаl Ка:ква nредраоудаl Ако су 
<>ни nразнiИ као !nрОШЛОСТ што је, ми омо tnylire бу дућ
иосm. Тело наше эа:rо н О!!Ма обзира. Старинске ИА1Н 
неотариноке, А.аЈКО:М1IЮЛене иЛЈИ ·.малоzраЬанс~ее, ове.. 
једно, наше .је тело проба:рЫIIВО, бриж.није, обазри
~је, и саЈМ.О се љубаiв.ьу лреже 'У жаmат, у 'l'рајање. 
И ту нема ~ИЗУЗетака. 
· А IМ'ОЖДа је он хтео ~ју да ме увреди. Знао је 

..,.а је плнтка и да ћу је от:крИm. Зашто је хтео да ме 
узре..;и? ... 

Нећу ra дочекати! - одлучим напречац, место све
tа друтот. Не IМI0!1y. 

тад и зачух реч r<.<>jy са:м чека.ла T<>AIIiКO . да:на 
_. <IIO!iи. Била је црiОСТа и ЭИIIIНal Г лаоила је: O!.qlт! 
И није >m<кот изнеЈЩДИла. Ни мене, ни сећања, ни 
эаборавл.ено, НiИ н.ебило. Само ће њеrа iИЗНе>Пiџ\оИТИ. 

Отоориће врата, устр.ујати 'У пра311Ю: 
- Оцросm! Опрооrи! 
У том се обрем на 1Щ4јИ да от:кујем :nрозор, али ra 

уrледам '118. мом месту - npe :неки дан. 
Побеrла у ·МИслима већ. 

Није била прошла l!loнoli, чини 1111И се. Трећа? 
Пета? Не ЗIНам. Н~И<:Ш.~ ВШIIе .моrла да ·ИздржиiМ. Исто 
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као OIIIAa у послас:mчар!UЩЈИ с А:ном, пре 11Ю што C8:ll 
nошла да re 6щи'М у Саву. Не знаЈМ R~e да АЯ еам 
заиста пошла или о:юверовам њему, КОЈИ Је r:юс.ле :rap· 
дио да сам то хтела. Осећала сам се сад само ужасно 

.. nреварена, осюкрадена, cmycrroшeиa. Не бих, да. ои .!Шiје 
хтео да re тако ·DCernJМ •. Осећам re таЈКО. Прев.арена. 
Не са.мо од љу~. Од љуба.ви; Од очеi<:И.ВЗ.Ња. Од света 
што нас чин:и а ие да:је на:м и оредст'Ва да се лако 
разумемо и брзо СХ!Ват..м.о. 

А.л1И нисам се покрену ла, И11й«> сам в.ерова:ла да ћу 
одмах 'ИЗ.iурити. 

Увреда је тежа од олова. Зато. У~дио ~е. 
Arl<o .је ои :ма.N!IОВење а вара (рекао Је Аа Је елек

Тричi!Ш CaJI' IJ.IJ'Лe), онда 1НИ !М!IМОВење юче чистота, 
као ни траЈање. И шта aaw је npJI>aiВllll'IИИa !'\'дбина? 
Прљавшmна за прыmшl'l!~Ну? Њеrова III!ИJe .мања. 
Већа је. Мање "IJ)aje њеrово искушење љубаm.и .но на
ше, вечно, без предаха. ПрљавК<>! А ја ra ~ 
чисmЈМ. Мlисл!ила м се Ж>ИВО.Т променм.о iВИШе :н:о шrо 
је Qlll н 38ЈМШ:ЛИО да ће се npoмeюrm. ри .се, у ствари, 
nромеiНИо маље но ооо OCiraA.O. Не, iRИJe ме лаrао тада 
на КаАемеrдану. Преценм.о је себе, оотцеНIЮ леност 
ствари, обичаја, тих решења на која аr.ю навикли .. 

Не приаrајем тад да се заловољим иа I!I'Pлa rпy:ra 
од жеље. • 

За.машем р~: Неt<ЈОЛШ<.О -иrа са полнце краЈ 
кревета П8.А1Н'У ра:.роrачене на nод. 

Неочекивано се ужаюием, а nperqpeлa ве!\ била 
и љубав, не само њена IНЗЈР"ћења. Не 31Н1аМ ни сад 1«>
АШФ с8м ОСТала ТаК<> ужаюиута. 

Исnод :књиrа сам .уr.ледала револве!р. Он је оба
везивао il<aO и моје тело. 

Добро. 
Зграбим та, принесем qрПЈУ, и брею, из све снаrе, 

оi<:ИНем. Шк!оОЦН:уЛО је. Иаnао .ми је из ру:юу. Beh 
убијених. Али -.yra iМе је држала још, неслободиу. 
Нишrа тиме omcaiМ решнла. 

Био је i!ЮЩ>ажњен. 

Рааумела саЈМ шта је значила САDбода: не себе да 
убијем. Њеrа да о.nуСТОШИIМ. · 

Јер он ме је сла:rао. Као непријатељ што се лаже. 

Нови аrюразум :измећу НЭЈС !НИје стюрен. Оста.А!> 
је за нас све по СТЗЈРО!М. Право rласа и шест недеља 
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lW!fieoЮr одсуства nред nopo);atj не мења.ју :нишrа 
бИТIIЮ. Онн и д""'е траже од нас оно што НЗiМ не дају 
заузарат. Изrовор је да су друкчнјн. И кад им хо
ћемо да докажемо да њихова друкчнјост има исто 
то.шко мањкавих разлога КОЛИiКО и наша, женок.а, тад 
шrс у raj)<XJIЊeply зак,ьучавају, ие дају <Нам да се ку
nамо, муче се и свете нарећујући НЭIМ да се не юу
nамо, СаЈМе себе да се 1'З1дИiМ0 колико 01Н1И нас (лажу) 
(не rаде нас. се, желе нас) (али не :кад омо "'Р""""'· 
Неоnр!Ш!1ИХ PYIIGY, yara, тел,а в.ећ талњко дана и 1Юћи). 

Вратим револвер на nолицу. ПО!КрИјем ra књ.и
rама. Осећала сам се оол0бо15ена тек сад кад ми је 
било као да сам њеrа убила: пр11Щ) коначно creчCIIIO! 
М0111Ла сам да В01Л1Н!М коса волим свом шњршюм СаЈВе 
и Дунава, ооет чисrа, оnет сва аюја. Моrла и да се 
убијем, ј7р сам се оалОбодила њеrа. РЗВ11110П1р8Виа ко
начно и •Ја. 

НиЈе. треба;ло 0'11КИВаТИ прозор. Био је .. Оио с пр
СТОiМ, КОЈИ да Је онда повредио nровераваЈуliн да ли 
су ексери '\'RVЦIIfiН iiOatКO "IЈ)еба, била је јЈош ј~WЩ rщ
лост њеrова. Поr.ледЗiМ неnотребно :к..ррз прозор. У ли
ца 1М1И се учЈ1iНi1Ма за.rQрела као дно шерпе, онако 
~рачн:а, ~ пОбодеiН:ИIМ жутим светил.ка;ма. (Неюн 
Је резер;щса:н за rлаЈВНе 8ij)ll'e,pиje юојИЈМа се не иде 
у Саву.) 

Не щем IНИКаЈМО иnаtк. Чекам ra. Ис:увише о.ловна, 
УБ{'Сћена, пуна са;д rрубих, <Ј!РОСfНХ речи које се iМD
paJy ca<cym у нечије лице а не у воде којима је Ове 
СВСЈе,дно. Јер он то :rоће. Не себе, њеrа да убијем. 
Хоће ли ои то >rоmНоки? Кааrо? Постоје ли реке чи· 
~rоте, овеЖIНIНе прiИ1јаТ~ЮСТИ? Никад :нису ки посто
Јале. Само тежак, З!Юјав један rycr с.мрад 011!ИХ које 
лешеаи о,.~~рећују јер се ЊИiМа хране. 

. Мој омрад: подбуо, CiiiИ оудааљени. Као у сну! 
На јежим "7• Јер саЈМ ·знала да неmде даtлеко од 
оловиих iМОЈИХ ноrу .те:юу САЈОбодно неке чисте sоде 
неке клобу-чаве, rприја'l'Не, пит:ке воде :rеку IКОВрџа~ 
~~ ове r~al5e, равније, бистрије, као једна IМИСОО која, 
ЈОШ нејаат, почнње да дише у .мени н ја јој начуље
них ушију ослушкујем да!Х, али јој СМ1ИСао још не 
СХRаtТаЈМ, на.рећење не 1И13вршујем. ИЗiМећу иас су још 
танкн :неrои :щдов.и RJOje треба срушнти. То знам. 
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И знам: не pyiilШ!mИ iНХ rnpe неrо што се врати, 
и ме сrиr:нем ма rму 11реанем оау rорк.у разорну IИIС'DИНУ 

v леrю AIIЩe :.<у ље. 

IV. 

ВУК 

Бало је опет юукчи:је оо шrо сам !М.ИЮАЈЮ у возу. 
Није ra 1Ј0'111<1УПИЛО ОДNИКОIВање, :насrављаЈо је. 

Сире<На је, заурлавш:и ооасиос.т и. збор, цре1<ИНуАа 
свечЗiН!И чiш1 ,цредаlје Одл.и:к'ОВЗЊа у часу кад омо н;о 
дрхТЗIВИХ уста узбућеноr а крућеr <НО i!Шlаче БWКЈСа слу
ШЗЈАIИ тек nрвИ део њеrове аутООIЮI'Ј>'lфије намељене 
мш:аЈМа: •да вам ја, д~ и друrарице, 'IЮПрiИЧ/lМ 
»Ј~е•, ro би бш.и Јадн.иl\'И, а ме 01Н1И Фрmщузil 
KQJe Ме Rа;ГОIВ<>рiИАiИ да ДООрОIВОЉIИО ЧИТаЈМ .<раДи уз..Щ
зања и· ко Је сам rnpoчкra<> скоро целе, без 01Н1ИХ д"... 
љења yonшre_ :из J!!C'liOIPI{je lli шта ти ја ЗluW, која се 
нас "!е· ТИЧ\У Јер !МИ AJ>.YI'O хоћемо и I1Ј>!I!дИIМО, и које 
сам Ја зато с щюлетераком хл;аднОiКрвношћу 'Ч)ес
кочио, видећн O.AIМW< м не ·користе IНаШОј ~ИЗГраДЉи. 
ААя хоћу да вам кажем ••. « 

· Бакс се удари оиа:жЈИО у тврде, мада уоке rpy ди 
( рћаiво JQj)lhЊeR у доба CIIIOГa !P""JШ"l1l<8., рекао би Рса
вац), али :из Н;ИХ је одјеюнуо .ду6~ои и анаж.нији звук 
н:о ~ се М?'"ло очеi<И.Ваm ·~ тако .ја.днмх и к<ЖО
ШИЈiИХ, звук зачи но шrо би се mре'rlЮС.тавило на: ос> 
новуљеrовоr nроэу:к.лоr, пребијеноr rAaca ИЛ1И израза 
шца ошамарен.ог И !КаО јед:н.'ОIМ 3а~У'В"К "VVJЖVТТT 'У Зli
nећа.к бића.. HQroМ. Као што се rnac ноrом отера. Па 
отщд онда2 С. ;~~На њеrа цe.wr? С дна несреће? Не, 
~ЮIЮд I!IpВOI' уmока меонаrе ·који· ос;rЗ:Вља мора да се 
н~ леrло яеке љегове тајне м несаломљИIВе енер
rиЈе. Гледао с;ам ra пажљиво са:да, траокећи кључао
ницу Iqi03 К.ОЈ'У ћу 131Ир<НуТИ у ту моћ, схватити је .. Је 
Л1И му то од оне ~ене пр:ивлач.ности IЮ!Юра оrесреће? 
Али то јадно лице без АiИЧНОСТIИ аtЮНИЈМИо уплашено 
лице без уочљиве !ВОЉе, ·У'Юр<НО~ и смисла за маШ
тање, ~ ;исmчуће се лице што би моrло послу
жити свима који !ИМају разлоrа да кроз живоТ пр!)
лаэе н~мећени, IН:Ије """!ало ЩЈ!Кера. Затворено. Но . 
тад НЗIМ rce cpemy очи м Ја у љима, мало .укоченмм 
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очима, Опазим ·уrара.к што .је, nриту~оен wrлe, жудио 
сад; уочи доса:њаноr одликоваља, овима, из СеБе онаге 

причаю једа>И живот "' уоiШIТе шrа је живоr радни.1<а 
био, и чеrму тај ЖIИВОТ кщ је човек већ ту жm~, 
и С8.М1111М тим меnоражен. Иначе, и те Баrк.сове очи -
нишrа необично, већ нешто сасвим као nпо треба: 
~· Али :ИСТОIВремено, уз неодрећеносrr што их 
НИЈе ?6ележавала Н1И леnотом """ IИЗразитошћу, бли
стао Је тамно, !/' часу кад су нам се сусрели пагл~. 
ИО!Юд ЛаЈКе уюоченосm једа;н иэраэ необИЧНiО тућ, iКаО 
nридодат љеrовом тако свакоднеmюм лицу, тещ, жи

вотrу и овему, нешто .тeiiiЮ) и гломазно, тру.нrrаво' и 

трЗ!ПЗiВО, !Нешто шrо би, узмемо ли тај накалемљени 
виша;к енерmје у изразу очију, ~ПрИСТајало човеку 
тежем од сто ~а, а не тој ша.ци ФИЭИ'ПФ!' јада који, 
са све новим СВОЈИМ вартекс оделом и цокулама, није 
Mep!IIO шпи ПОАОВШ!ЈУ центе, ТОIВорећи: 

» ••• Али Х!Оћу ~а вам још кажем: ово су, друrови, 
ово. (он се удари ЈОШ дваа:1УТ nреснаж'IЮ у I<ОКОШIИје 
:воЈе rруди), ово су .наши домаћи ја:дН>ИI\'И црема кО. 
ЈИМа онн шюогр!ШIИ без овесm и эалаrања могу да се 
сакрију у МIНШј<у рупу. А ако још nОМЈИсЛЈИте да сам 
роћен без Ј?9дитеља, не энэ;јући 1НИ дан-данас за :датум 
своr ;роћења, и то ;роЬен на 1К1!1Мењару где Л1Ю1Ща по
Ш11У НЈОСИ а :вук ШЈ\<\јНе ЗВОIНIИ, и да сам, тако одбачен, 
наћен у сизrубљен;ом !<РШV где ме стари један чобани:и 
ОМ<ах !!IO,IPJIИO ОВЧИЈИМ !МЛеком и ПОСЛе "11р1И I0,4,ИИе 

умро, па су ме ~ преда.л.и: преко OШIJ11'ИIIIe на 

ПОС'l\уПаК 'У престОННЧI<rИ Дом за наћену децу, онда ће 
ваЈМ биm јаrан.о да ником iдJIIYI10М живот иије 1!11И tмар<НО 
да испонамешта такве игре као мени и да ми се ниiе 
вредело звати на;диЈМ:Ком Буша Отров, """ Буша Меко 
Срце, већ само Буша Баrкс, како су ме и црозвали кад 
су. 1МЈН и:з Дома, rде ·сам .растао .ор своје девете rоД)!!Не 
и ВIИШе "l1рИ месеца, одвели иајбољеr 'ПРИјатеља дeriuь
~ по имену Вука, !I(JQI"'!- су збоr леnушносги и эrод
Н!ИЈеr изгледа мща УОRОЈiИЛИ iНекЈИ добри љу/Џi/. и fИ3о 
вели неочеоои:вано, што са.'\1 и дознаь тек кад сам се 

вратио из школе, rде сам напредовао и без своје кри
вице био кажљен са 11Ј>И аата затвора н СЭ.ТОIМ кле
чања на :куку.руэу, збоr чеrа СЗ1М "' I!Юбеrао 1ИЗ .tfi»u,. 
ј<>ш исте иоћи у псnразн за љима, СIВQј:ЈШ дpyro-
BИillda. • • • . 
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•Хоћу м кажем« - наютави он да nрича пред са· 
лом, акоро ю чела сш<.р><ВеiН ~М~ИЮрофоном на. столу 
- »Оба. три rореiЮМенута rнадимка била су МЈОЈа, веh 
nрема фазама мог IЈ?3ЗВИ"l'К'i• од I!IрОдавца пертле -
жuлети-семенке-кикибомбоне IJP рэ:дюша· и ~а 
тек чла!На · тог мог до да!НЗIС бЭЈКсузног rраэви:ћа за IOOtJe 
је, rynpкoc' неqрећи, iВаж:и.ло само 'једно: срећзiн ~ 
без обзиlра м А1Н ra има и м ли се он .може; Јер Је 
МIОја па;рола Маоила: и е попуштај и x.oliи "'У, CiP";"Y • 
па ;макар -оаЈМО овеrлаце видео и звезде М"'У броЈао. 

»И e:ro, д,руrови, Т:ВРiдОГлавост :nобећује, то јест 
упораюст, и -мој мил:и друг дет.ињс::rва т,у је :у сали 
и бележи моје :речи, јер је малифиiюва!Н за то и но
винар оо nрофесији, који оваку реч IКој:у iВЭЈМ кажем 
и авЭЈКу :кЈОја -ме <npeћym вешто бел~ с намером 
да штамnа rмој жи.вот у новинама коЈе 1l11.ИЛ>Ю11И рад· 
ни:х z"уди села и града читају, сваки на свом гр!ЏiИЛИ· 
Шl'У· Па зато кажем: Дрко је бЭЈКсуз! Иако још не 
саовим. Али он .не пали виrр:е онако отnрве, с обзи
ром на omnтe стање овест!И ... « 

- Добро! Добро! - IJiPI'IЩДe ra цредсе,.IIIШ!IК l!Ю
дружrнице. Али је у тренутку покрета кој:им се ~ре
нуо nрема C'l10AIY· rде .је дmаrкао, праћен крущипtја<>
том и неnоверz"ицом радозналошћу Бак~~· шатулу с 
орденом рам другог реда :на _црвеиоЈ чоЈИ,, qрденом 
кој!ИЈМ је требало :да га одликуЈе, С.И:РеЈU! СВОЈ. :шм wли, 
ком, маОН'ИМ од па.ре и гари, убацИЛа на>ЈЩ!;их четр.де
сет осам cam ;коЈима сам буда!Н сведочио; -...а сам 
већ npecrraP да будем професионални СiВедок; зау· 
век ЗЗ!Па1М"ШВШИ 11рзај који је заЈУСТавЈЮ !ПОКрет пред· 
с~ pyu<.e на ОI}Мену и ци.мнуо је У!Назад као да 
је Ю1Н усија!Н 1ИА1И неочекивано леден; заувек магна
веље Ба.ксовоr гласа који је nромукло iВИЈКОi!УО: •Брже!. 
Прикачинт ··!МИ ra!« и оно друго кад је од rnpвor тр
заја предсе,АЈНЈИКО!ве руп<.е шатула на ИiВИЦИ стола IIa'Лa 
на nод и Бак.с из]'У'Ј?'Ю ооујући нес;рећи мајку у уста. 
За .ro се време очаЈНIИЧКIИ на:rло ,ра<Жiруt~ПЬ~~О у<>ЊЈII!НО-. 
бели о::IОАРТИ wм.к w маЈСiНiИХ и ЩЈ1НИХ грла С1&ИХ пар· 
них ва.h>З!Ка, дизал.ица, багера, ют.лова, пумпи, бетон-.
ских добоша и .,..робИЛ:ИЦа расутих no .щбоком лев!Џl• 
стом дну оrрам.ноr заrата који је бујица на тр!И места, 
nодлокала, н тај је урл.ик сада, позивајући ове жив~ 
у поо.юћ, заЈУСТа&rо !Као ~ и рад П омене и дн~ 
ни :ред - тачку: nредаЈа одмщо~Вања! · 
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. 
Зале!;и:вала се с;рж љу,дока .у барици КЮ!Нфереи

цнјюке сале синди:калне !ЮА!Р'УЖННUе. 3ааЈамтно сам 
иэра.з на ·AIНU'Y мл"".нћа с nразном z"уаком ораха на 
уан:и у часу кад се измеЬу два љегова rЛО.даiРСКа по
крета В!ИАИЦе провукао шиљак IlЭIЊИКерОКОГ rласа СИ· 

рене; -п:редсед'НИ!Ка, који се мртвом усном · очешао о 
Бааоаов образ н Бакса, !Који ra је сочно цмокиу<>. слева 
и здесна 'У чекнње н онда iМ.у 'ЈОШ <ЈЈродр~Мао py:I<Jy, ny· 
стио је и, неодмш<""""' (јер је ша-rула с орденом 
nала), nрви изјурЈЮ м се' 'М'Ож:да не зраm (је ли IЮ
МНIСЛ!ИО на то кад -је с арата, после il1СОВ<Ке, бацио па· 
ролу: •За мном, орећн!И!«)· (!ИЛИ -ми се учинило само да 
је то уЗВ!Икнуо?); и nредседника, чија је металока те
шка Р'УКа с !ИЗУбија!ШIIМ ЦЈ>1ШМ·IЮКТНМа лебдела.неко. 
време ;напуштена у вазд'УХУ над црвеЈЮМ чојом и није 
ПЗЏ~.аАа одржава}ући се без снаге и тежине као читав 
једа!Н С6КУ!Нд растеiТ!!iут у непотребну вечност; iНИЛИЦу 
глолаът крај мене, ту ВIИАIИцу 11<0ја се увлачи у себе 
као мачји нокти, најзад nрве знаке живота дуrо од· 
суmог на лицу тог младнћа; али утом се и -рука пред
седникова диже nут врата, утом и глодар нешто викну, 

то му одлеnи nра3Н'У i!IOЛym<:y QРаХОВе z"уаке с усне 

н 01Н скочи IЮНет свеnш ~ем што је најзад сти• 
r лrо м и љему nonpc:кa оитним, хладим '11ЛаМИЧ11ИМа 
очи, које су rnpвe, учинило ,м,и се, и полетеле н nову
кле за собо!м лице што је тек тад, mтучено, севн:уло 
као неки зелено-бели мач -исуiКаН iИЭ Ка!Ннја н, ;на челу 
неке неnостојеће војаке, nовело за собоМ теАХ> улреr
нуrо у ЛIИЦе, inpВO nо1;рчало за оком !Као мишнh јед· 
1ЮГ рефлеаrоиозајед'ННЧ!Ког осећања потребе да се свом 
теЖIИНом баци у правцу опаюности шrо иоувише д'УЮ, 
иеnре~КИАНо н вечиrо ЗЗI!IЉуоюује све животе својим 
смр11НИМ !Юдама да би се већ омело и могло очеки· 
ваm нешто д,руrо, а не баш ro што се деша:ваАО. 
МАаiд1Ић је, зrpЧIИВIIItИ се :као NJ. се ценrrар 11рча налази 
у бубрезима, јурнуо nрема вратима 111, ношен дугим 
ск<Ј!I(QВима nреко обОренiИХ већ и необореии:х клупа, 
од ;кој.и:х неке још нису nрестајале да nадај;у, отварао 
уста !И урлао с,воју неюу уплашену nобуду мамузану 
НеnроiМИIПЉЕIНiИ -крицима н стЭЈВљао сву своју с:нату 

уМау те СКОI<ОВе .којiИМа је cpz"ao, рекло би се, храбро, 
вропm неnроојатеz"ства што су ra цревазялазила. Јер 
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наnо"'у бiи:о је (преко оборене двојице I<paj врата9 
(ЊiИХЈОВа неаn:ретi!ЮОТ је нека· врсrа •дезер:rерс.тва) ~ 
nрвој груnи nролетелој за Бакоом. 

Са затата што се диэао 111З;Д пеном воде која га је· 
са аеих C1pЗIIIЭ. nритисла, са врха эагата С!!iёГа ·метар 
и !Нешто яэнщд ~er:rraxe на IПА8Ме!НУ млаза У'%"'У'" 
чале алке ;реке шrо је затеэала омчу својих вода око 
тог бетоНiСIФ!' врата без ГАаiВе npeтeliи да се nрелије 
11pe!<IO његовоr lliЩIOй<iOI" руба и сруши Y"fY'I1Pa, на днв 
дубоког левкаютог АD!Нца, где ће као .м:ишеве подави:rи 
tоуде и девиэне iМЗШII!Не и својш.< i!Iадом од х:и..ьад~ 
тона ун!И11lТИ"1'И петоrодяшње иапоре, са за.rата C>Uil 
већ ~&идео !Како се продужени крик мла:диће;в матери
јализује у корисне покрете тела што су прво јур
нула само piyl<ИyВIIШ на врата 111 IПpOGQPe бараке и, ву· 
кућrи као неко хао<I'1ИЧ11Ю и С11р1ШЈ1Н.0 узнемирено iiЛa"l' 
но, ове са11КШIО од IИЗАЈИШНе npe15e Ие!ОО!РИIСI!ШХ :урлика 
и претеран!ИХ покрета, сјур;ила се сад наилазећи из 
рззних цра:ваца н.из ст.рме е1ране заrата ка њeroвollt 
дну. Aym редови ЈЬIУДСIКИХ <М<раВа оилазШrи ·су још 
npaзi11I0< руtку, и друrи, не мањи, neњa.ill .се већ нзно
сећи !ИЗ обалу тi!IМie и колмца са шљ.уlliiКОМ, бетопске 
мешалице и ланце, жнцу и врећице цемента с ис:rом 
јЕW<ачарски 'YCI!IЛЗXJI!JPell журбюiм и иеуо.пmюшћу. 
И треба:ло је нешто времена да про];е 1ПЗ да се та 
акуиулисана и сnремна за подвиr енергија осмели и 
vчшm з311Юта Кор1Ю!ЮМ и непатетичiНО<М. Коман.де се 
ни оу чу ле, или је nрошао· црви 1ll<JI<'QНIOI<И ТЗМЈ<: C'l'pilxil 
што је у првом ЧЗQУ добро u:r.ос;л,уж.и.о и по~ "1\1<0"" 
чене tоуде. Сад су се већ осећале методе у -реm.ма, 
с.мисао за врЕW<ОСТИ ИЭМIИре!Не на i[]j>ИJIO,<IjiЮj лестiiИ!ЦИ 
утврћених мера; као из срца левка куыале оу, форми
ране !Иеюшо<> СЭЈМе од себе (одозго гледа!!Ю) г.pyi!Ie које 
су опасавале редом nрво m>јак"\'IПОЦеније :мэmине, 1ПЗ 
оне мање mтpeбile и окуnе, и II'Иделе се груnе (Щ 
мlЮГоброј~Н~Ије) које су узеле на себе да.эашт:Иrе эarai 
од II'OДe што би га, pз.cmyl:bl, прел.ил:а (с чела само)• 
Али тамо оу бащ и почеАИ радови брзовезуј.ућим бе
тонам, уједињени с :наi!Ј!орима да се ,AIИI"He нека Б,рста 
HOOИi!Ia !И IiРУдобрана ОД i!IAe<repa, Врећа ПeiOI<a И КОје
чег трећег, нејасног, с врха жичаре, али iio свој пр~ 
лиm намењен.ог опаоу заrата од подлокавања оi>РЗд<> 

или, иатраrичнијii<М од свега, nопуштању самих Њеr<Ј'о 

456 

вих бокова Ю1 кq>wmЧ'I<И избачен;им тачкама Бакс 
који је 1ПрiВИ иэј'УР"Ю (и пре но што оу 0111И ~ји сУ 
за ЊИ1М истрчали ст.игли до заrата), сад је уз пт.юћ 
дежурН!ИХ затезао каЈИШе р<mилачког одела, и убрэо 
и заронио, снабдевен nр<жалицом за инј!IЩИраЊе под
водног бетона '!Wјим је IПАIОМбирао пукотине, nојача.
ваю олаба места и уiШ1рЦаiВао у иапрслиие ЖНАЭiВУ 
теЧ!НОСТ шго се I<аменrила у КО!ИТаЈК"У с водом. Над 
њим, nодводним ;н невидљ~ИВ><М, ювлачили оу вреће 
с песком, Ч3iК!оама заус11ЗВ!оали IOAym<Нe ОПЛЭiВОВа и 
ИЗВЗ!оених Стабала, Сi!IречаiВајући ИХ да ту1Ш<М удар
цима о 1Реб1ра О<.ОНС1р'УКIШ<је раздрмају још аише зи
дове срачунате за '1IрИТ<ИСаК који је превазилазио иор
маwни за извес:щr меру, ами 1НiИ1'!И толику ииm Т!1Щ) 
неочеюиваиу. Све је сада ту било непре'ДВ1ИI5ено 014. 
страrне вюкењера. Не памти се I<аД је река ваtоала 
т.оАiИ\Ке воде; оне оу nриmсюом:, трењем и :кот,рЈDа:Њем 
количњна густе II'ОДене маrме чупаде са дна блОtКове 
noдii'OAЮIX il'))lllН!И'I1Нillx стена носећи их ОПQро и неиз
беж.и.о као ИеБ~ИД~о>иве ратне машине nротив ....,умже 
тврћаiВе загата. Иэронивщи, Бакс је обавешта;вао сад 
инжењере 10 1'ИЈМ с IПОВ<рШЯЈНе :невиД!оИВИМ опаон.о
ст:њма. И ооет убрзо нестајао с новом количииом бе
тоиске подводне масе. foG>e је уrом начиљена од ме
Тал.нЈИХ тра;верзи нека врста раакрече!Ноr ЏИЈЮвског 
коџtоа наслоњеиог крајевима =о оу се IШ<рили и 
<;>бухватали бокове загата и цреко њих наслањали се 
Једни~ Kpai!OOIМ ю обал.у, другим 1На саЈМу матицу. Ђре
бало Је да се саче:ка ударац матице ослабtоен '!'ОМ 
сп~, да се эадржан заИQс ка.мења одбије од ме
ста !КОЈа оу ИЮ<Наi<О nомюаи:ла засад много · вШпе но 
ill110 је Тех!!ТИЧЈI<МЈМ рачуиом ~ :цредвићеио. Пумnе 
су tиеrовремено. щюле ВОiдУ што Је изнуrра, петоiко.л.о
наш:ки, подлОIКЭiВаЛа. Радећи на· 1>/ЊУ заrатскоr ..юнца 
пуном паром, 'У :води Ща је иа nочетку· прелазила 
рубове "У1Мених Ч!ИЗаЈМа ·Ра:,41ИИКа, а сад ПО.Л.ЗIКО ОП8џ!.ЗЛа 
и, према предвrиl,;ању :инжењера Рајковића, за .маље
од~ сата <Мамутска nуМ~ПЗ (тек што је ступила у ак
ЦИЈу, ero, ~ећ ВИДtоИ'ВО смањује ниво :ооде у загатоком 
лоощу) заЈе..џrо ће с осталим, мањим, исцрт:;m: сву 
в.оду, ако река не ОТi8О[:>И нове продоре. Али с те 
стране, nрема њеrовом 1\ИIIJ".I.....eњy, ;није претила ос
новна опасност. Киша је nрестајаЛа. Ни с те,. значи. 
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Гла.вну је nретљу n:ред.став.А>ала !Неэа:мш:мmо аг.ромна 
количина воде !IOOja је nовећа!вала nрит.нсак \На бокове 
претећи да их OIIIoOШ'IЯ н ј;>азнесе. А'и> rорЊIИ ток 
nр<>М'ЖИ да онабдева матицу !НОВИМ I«МИчина.ма, !(а· 
та<:"l1ј)Офа ће бити !НензбеЖЈНа. Инжењер· ме ·је потом 
оставио н rурлајућн оmшаю да1ое. . 

Пред зору се учинило да је н та опасност минула. 
Друта н 11рећа омена исnуниле оу опет CIIUWI1<IIЛИY 
салу за КО'Нф~цнје и председн!И>К је у оq>аћем rо
вору пОО<валио све nрисутне за с.омопреrорно зматање 
и иrоакао оnет за nример Бак.са, који Је осам лута 
силазно ora дно реке, и онда истим :покретом своr сад 
уморног тела .!НЗiеrавио nотез руке nрекинут пре IOcaiМ· 
на:еат саЋИ •урлн:!ООIМ с.и;рена (незнани је !Неко, npe rна· 
ставка седнице, ставио оnет шатулу на црвену чоју 
стала), али овог nyra је изrледало иек.њма да је пред· 
сеДНЈИК, с ордеаrом већ у шацн, збрисао све nрошло 
- наnоре н мокре <ЈУ!РОВе сате - кад је стао да забија 
иrлу у ревер Бакrовоr новоr IIIЛaвor iii8JPireКC одела од 
К.Опрн!Ве rна смеће-црве!Не 1Ш11р0Ке npyre (седам н IПО 
хи~оа;да, а пруrаста му<::11ра чшни човека ширим и ду· 

жИ!М). И то одем, :y>nplOOiC нзrужваносш (1Навлачио је 
преко њеrа rњурачку оnрему) (:хюће ли нзронmон 
опет?) (Н!<КаА се не зrна), н каtоавосш (откуд? зар 
роннлачко одело није неnромочиiВо?), изrледало је 
ОЭјД наје,li!ЮМ, збоr орде!На, :вал.да, новије неrо ново, а 
и орден, ilrojн је сребрнасто оијао не као обичан орден; • 
и он се, добШIШИ ваыда услед свих ок;олностн већн 
сјај, вреднооr и далекЈ01Ме'11Н1ИјiИ ОМIИсао, Ч>Ш1ЈЮ !На. 
уо.к.им БЗЈКСОвим rруди.ма вел'И>КН mњирић што ·се ста
вља под шољу за црну кафу. Алм предсеДНIИК је опет .• 
РИ11УЭЈЛНIО ПО,4ЈМетнуQ образ •УЗ Бак.сов 1И ПрG11рА>аО ra • 
својИ!М још ryiJ:IIj,им чек.ињама. Мој ra је АQМОКИ A'f!YE, 
на то ОIПет двапут ЦМQКНуо врло мадно ,и СОЧЈI?• 
И Шl:је се звук ror IЮЛ>уmщ био mшшю, а с,ире!На Је. 
опет улетела у бараху, 'У"'осећн узи~ >пару оча,. 
јања која је nодиrла овоr пута мање >ЮУСЧЮ IЫУ'д~, 
повезаие СУ'дбиiИскн Ipi!IДЊOIМ, али накусн:ије већ н., 
сва>каЈКО, ~орннје. Ба.юс је ооет <nрВИ излетео nод небQ, 
што се отва.ра.ло~ I<.a/0 н у.век после .н.с:)ћи, са IНе.IОЩ.. 
иеnрилич.Ним захаш.њењем. Паnшке IЊИје бнло. Скла' 
ња.лн су ДЭ>СКе од обале ( машине су већ биле на сщ,., 
rур.!ЮМ) и утвр!;ива,ш заrат изнутра талпама н баА,;; 
ванима. 
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. с....Ю овоr пута је Бакс ушао у рDiНилачко одело 
заЈед'IЮ с орденом ~ •к:щд iМJ'i се у мени сутра-дан дес.им> 
ооо последље, он Је за мене бар остао тамо на дну 
(ка.ко са>м и nреАВ,идео 'У сцен>аЈрИју), rде је и .требало·: 
о~ВЗЈН ... Не би омело друrачнје да буде. Јер он 
НИЈе више он, неrо ЈiроТаi1<ЈIЊНста. Он nриватан нека 
изаће. Он лик мора да остше на АНIУ· Постиrао је 
циљ. Више се човеку не оме доэвоАИ'11И за>саџ~.. Још 
пе.десет ~ .лиша.вања н ТВIКВОI' •рада нека :поднесу 
Аруrн. Бакс 1е дао nример 1И ЯСiПуН!ИО задатак. 

Та ме мисао •узнемири: •Лажем, а аведок?« »Не
ка!~ - слеrнем раменнма уместо бољеr одговора. -
МоЈе сведочеље и почело је лажју о Неви!НОС'm Дра· 
rичиној, и лажју о Баксу и Мl:>јој домск.ој прошлости. 
- У~ста..юм, лаокем лн? Ја дрiiЈМI!\тизујем само, н Си· 
~ић Је у цраву: авако вићење нма за nреmоставку 
Једш«:ТВIО он.оr што се збива и оноr юји то збн1!18!1Ье 
доя;ивљава, значи драмаТ!ИЗује, сце!Нарнзује. Не значи 
да Је немоrуће и друкчије СБе.<liОЧИТН. Алм онда юн
таК!ООIМ и iМШ1НетофОiНо:к.ам врпцом - 01е човеком који 
инrерира у "f''"'Daje .с <>рrаiНIНченюш:ћу i!tptИICil1pacнor 
репортера ЧЯЈа осећаЈНОСТ треба да буде на страни 
смиюла збнвања, ,о:а му разуме перопекшву н да јој 
открива правце кретаља с оне невидљиве обиЧIЮ 
С11ра!Не :nостојаља nrro граби 01а:пред ка будуt;иЈм обли· 
цима акрнвен:им иаrюд nојмНЈИХ. Не мора то увек ,да 
буде сиrурно. Али ја, као сви сведоц,и одувек rOCI!Io
д:ap ОЗЈМ ка31Не н ом:огућујем осуде на ·СМРТ ~ на 
>ImDOO'. ЗаЈОВа..оЬ<ујућн Баксу могу :ro да будем. 
· У ствари, ОВаЈКО се то збило. Киша је и сву API\'OC'Y 

и.оћ па;дала, а Бакс би, авак.и nут кад би ;из,роноо да 
nредахие и да се yrpeje, потражцо мене, rонећн ме да 
СЛУ'WЭ>М њеrов живот ю сюраја .. »Рецимо, зrнаш да саЈМ 
био :и рудар?« ,.•Срел.и QМIO се таЈМО.« »У возу ом:о се 
сре.ли.« СлушаЈућн ra, :меiН!И се мешале њеrове речи 
са сликама ·ових ,РУдника I«>je сам обилазио, видео 
11 ОIЈИснвао у СВОЈИ:М ·ре!ЮрТаiЖама н I!ШСЭ>М се сцрве 

<<И cemro зaurro iМ!Н се, већ !ПреКОМерно ум<>р!ЮМ, учи
нило да се све шrо .ми је причао десило v оном руд· 
~ику nод двоструЈОО белЈИм Црним врхам на чијем 
Је rребену Гаrа v омладИIНској брнrа.АЈИ секла дрва 
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за бомыщу, док •ме />РЛе, у рударској КаЈНТifН>!!, чека.~.о 
изнеsнаћење кад су 1НШ: иэвелм iИЗ ei<OIIA.OЗИjOIМ затр
ПЭIН\0[' :шах:rа. 

ИСТОВРЕМЕНО НА ТОЧКУ .СЕБАЊА 

. . . Н:иамо бИАЈИ баш онаЈКО СDрашИО затрпани 
как<> нам се у U:ЮЧе'1110У учинило. 

НекоАИКD сати iК.ШНИје, за юmм столам рудар
ске ракиi.I!ИlltИЦе, ·У одещ од nолуnамучноr штофа, о
купаtН и чиоr, седео је БаЈКе превијеsна чела IИЗМећу 
своја два ОЮМiОћнiи:ка, ТЗi!ФDе лако контузована, н дик
т:mрао 1МИ у nepO како ra Је .ьубав nрема наро,щ rонила 
да даде све од себе и, nротњв свих кукавица и оста
лих, туче стахановОКIИ рекорд общраља rвовдене руде 
и ја, јЈош невешт у н:овинараком nоалу, стид.ьив, не 
постаrв.ьајући директна !!ЋИТаЊЭ., lriИcao и налазио неку 
ем:оци;оналну искреноот у тим речима юсталнм у њеrо

вом сећању ка10 •мутаЈН mлor са н~емiiНIИХ 
читалачких часова. Прелетевши затим у !ПЭ.узн ·nреко 
својнх забележа:ка, осrвю сшм: незадовољ81Н и, сет~ 
се туче ю које је />P11liiD nосле О1'К.ОI!IШ!ања, ОIНе ужа
сне сцене кад је МечкаЈрОШ, norнer више жеЈоОМ да 
нас cmce неrоли iПIОтребом да се истак!Не, nрви са 
свој!ИIМ помоћ!ницима оуt<ЛОНИО одва..ъен:у јалОВIИЈНУ ШТ<? 
је затрnала изЛазе из амфитеатрално~ nростора крај 
nруста и застао эаnрепа.шћен кад нас је уrлеию живе 
и эшюслене: јер ООIС.Ле екоriЛознје и одрона, Бушини 
пОМЈО!hницн оставили су фоmна и, на БаЈКоову IWМЗИ
ду, стали~ товаре руду у ва_rонете, а он сАм да чисти 
алат. Бою зе р~Щостан 1КаА је оком о,дмероо учинак 
еiЮriЛОЗIИје, али рекао је сцмо: 

- Светак.и рекqрд, д~Ј~УrоВИ! Оставили смо Щ>
нач.ню Мечкщроша за ообом! 

Један је памоћ.н.и.к, И<:.'l'ИШ\, !/IIRТao искаш.ьава' 
јућiи nparuиmy, АЈИМ и омра:д: 

- Зар се иећем.о ~ИЗRАЭ~ЧИТИ? . . •... 
- Није наш n:ocao. ЕЈЮ фol1ИIIa и новинара. НЭ.-

ма је остаЈА.О још пола сата !>Р амене! Шта ме гледаш? 
- ..,рекну. - Шта ме rледаш ·као да и.rрам мечку. На 
пооао! Баш нас бриrа за затрпаi!!IОСТ! · · · 

- 'Ајд С~Щ! - ВИЮНЈУО је на ro друrи помоћник и 
стао да товари ВЩ'ОIНеr. 
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Фоfии и ја (nосле, :кад СЗ!М дошао свести) оочели 
Смо nнјуц,има да разри:вамо брдо nред излазом. Уско
ро .смо чули с друrе страЈНе ударце и rласове. А 1КаА 

се МечкајЖЈIШ nробио и "'1Р"И стаю, Ба.кс, ;к,оји је седе.ћи 
на вагонету !!IуШИО, рекао је ие rледајућiи 1НiИ у ~а: 

- OвeтCillli рекорд! - и насмејао се. 
Не слутећiи зло, пошао сам ка iИЗЛаGу из х:ори

зонта, 'ОО!КО да 'Н!Исам видео ко је почео тучу и КаЈКО • 
Према Мечкарошевrој верзији, iК.Оја је nри:хваhена као 
аутен:rnчна, Буша је, уме<:ТО да му се аахвали ..,.. nрвiИ 
nочео (остало Је нејаЈОНО: омехом !ИЛИ руком). 

Сутра, !Враћај~ се са ,цреаиј311Ы1, />РЗнаМ да су 
оmущrеsни из ру д:ника на OiliU'i1и захтев ра..\;Н11tка ( тра
жили ;су ro све <:та.рнји 1И .озбил;иији .ьуди, очеви 1!10-
ро..~ј~Ща) Буша и њеrови nомоћиицrи. ОmуШ;rени .су 
збоr rora и којечеr дpyror у вези с -СЦШIЛИIIЮМ и 
неnрекидИИiМ ювоћењем у :nитање норме, која, рече 
Мечкарош, »није :rу;мила<:mКа да се С8аЮ1 АаЈН ра
стеже и уноаи ИесtИГурЈН!ОСТ« 'Били су сви иначе шкР
ти у nодап~И~Ма, 111е и у ~ф-ујrуd;им караLКтери
стикама на рачун Буше, IК.ОГа оу »~~~ајэад Пј)\ОII'Ле.дали• 
и оценили као себичња.юа усијан:оrлавоr и ЧО!Века ста' 
РИIНОКО!' кова :којн само i\IЈИСЛИ ~ себе да ИСТIЫ<:Не. 
ИОТШiа, упитани да ли њега су.м~Ш~Че за п~еrање 
шрота у цеви Мечкарошевоr •вазюшн:оr •mmrra.ьa, од
I10ВqрИЛИ оу да не, и да је ro моrао да VЧ1НiИИ случај 
и~ ма к.о од других још нераскрiИНI(WfИХ, јер Вуша 
НИје био у том ОМIЮЛу рћав, неrо у APYI'OIМ· 
-У ком? 

- Не може да се смири.' ОборШII лм даЈНас више 
но јуче, он ;су17ра тражи щмах Та4<МИЧење, тУче те 
и тера да !Up<Щocy'llpa робујеш да би <:тиrао I!ЮрМУ. 

- Нисмо :моrли оnаваmи од њеrа. 
- МЩ)а II!Пolje даrвао. ИЗМ!Qроо нас. 
- И !НИIIrra ra II!Пolje брига шта .већина мисли. Свој 

тера nравац. И без nредаха. · 
- Није ro iра.01НИК од јемюr ·заната. Сто ;их има. 

И рад,и све само да би јРШ више заrужвао. Јербо му 
се у <:.тварности не милм ред. 

Неиокуснам та.д јЈош у тим стварИЈМа, \'Ч'И1Н'ИЛ0 1МИ 
се ro довол,но, 'lЮ1'0Ф0В0 шrо оу ми неке од тих пода
така о Б:уши рекли дире~~<тор и предrедник оодруж
нице, а :друте секретар, који !!Шје сматрао о:rотребним 
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м се извини за •nромењено сад МЈИiШ!оење о Буши, 
него је чак био убећен да је ноnраmю. 111:то .мнас на
зива анарЈСИэмом оне нcrre особине I<.o.Je Је JY"\Ie исти
цао «<IA Вуше као оданост. А11И и ја, ,ИIUIIIUCИyТ м· У 
сваком ко се не слаже. с већин.ом, то .Јест ·с руковод
ством, :~Щ.<~~ИМ објекТИВ!Юг неnријател.а, па ако и ни
сам негде у сЮи :истовремено у:шмаю све то за rотов 
rpmn, све сам то тад эапиоивао. Било <МЈИ је, пооле без
брqј!НИХ ~ања окmшетенmmх, некако разумыши
је 111 зашто штолне, I11р01А.ужене само за 40% али ny· 
њене двос11рук:и;м: »еледовањем« екО!IАIООива, не оба· 
рају двое11рук.о више руде, схrнећи је 'ЈiР'И ТОIМ боЛ>е, 
иако сам јуче ffЩ4.eO м баш то чине. Иотина, уз одрон. 
А11И он се мoraio сnречити бол.им nодграl;нвањем. Чи
љеница је да сnречен НЈИје. Сетим се да_ МЈИ је СIИI!Юћ, 
још неоmуштен, још бл.исrаа од .y:onexa, Вуша рекао: 
•да :ми је мехаiИIИЧIОО<' одвлачења матер~~~Ј!>Ла, мо:rао 
бих и по пети nут пуцати за с.меку и у дВоо:uручхги 
и тај у,до31С>С'Г!Ј?>Уен.и рекорд•. . 

У кантшm, пооле :иэвлачења из јаме н превијања, 
за ручп<IОIМ, слушао сам Вушин живот. А11И сам, 1ЮСЛе 
њеrовоr оrо:уштања, свој допис !Шсам ~с.мю да. ог· 
nочнем юраТЮ<М О!ПНСОIМ cmyaцtRJe у IOOJOJ СМО се ЈУЧе 
Наш.\IИ кад ОМiО се уверили да излаза· нема - затр

nаНЈИ. Нити хлад>ЮI<~У Вушmюм и 11ХЈ>МЈ011иш<.о
вом, 1НИТИ IIIOЧeтiOOIМ акц!Ије за наше спаса!lаiЊе. Решио 
сам м отm>чнем разговор с Мечха,роше!М. I)IВДе, У 
!РУ мрокој :мензн. Прихваrг л.:и:вије, нэбеrава се 1'01В01р 
о тучн, сваћи, :и о већ тада 11ИДЛ>И1110М :неодушевл.ава· 
њу већине рудара за Вушу н о ~ О'!"f'М• сад ув:и];ам, 
разлооима неисrw:ганн.м д01Кр8!Ја, !!«)Ј:И су и довели 
до O'I'!I1"YYID'l'aњa и овеrа oc:raлor, ,ха.о и о свемЈУ· ··()IЮ)М 

што је цред'ХО!А,ИЛо О!IIКЛад!И ВуnшЈ~Юј щютив. Мечка
роша, 01!ЈiКЛ3ДИ эавршеној штето." ( невелш<.ом, али 
НIЈiЭЈК штетом) кюја је нанета py;I/HИI<.y, тј. !((Ј()Лекmву, 
и, објек.ТИВIЮ, эајед~ИНЦИ. Њисам хтею 1НИ да ана;~~~~' 
зир8!М оаобmне Byrшmror Н'01В0Г система :копања. Си· 
ноћ сам, IИСТННа, желео само да забележ:и.м ВуЈЈ,IИН 
живот, који су, тад бар, 1ош Х11З1АИА1И они 01100 :мене, 
онај део живота неисприЧ8!Н у nрвој нешта.мпшрј ре
nортажи •о њему. Ам! он ме, опијен уапе:хом н кощу· 
зијама, није nреnознао, је,<~оНо - што !Реi!ЮIРтажа НИЈе 
објавtоеиа, друго, јер је тада лежао у болшщи;,јощ 
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исцрnл,ен седамдесе'11Шест.очаоQвним радом. Мирно ћу, 
даi<Ае, оnисати њеrов живот. Обично. Без сенэацио
налисmчкоr драмаruзовања. Мам> доса,<~оНо. Каiко 
уредник ВОЛIИ. О '!Ј'С.О<&кама, јаоно, нн о зат:рпа:вању 
нисам IМЈЮNИЈО да n:ишем, НЈИ о тучи. Пщ:ао бих КЗIКО 
су нас дОЧекали rope кад смо IИЭЗШЛН из дизалице, 
и ПОIСАе изласка о~ах о трећем нашем, ОИ!НIОћње:м, 
раэrовору у бmшюЈ рак:иџин:ици, садашњој .Ме:!IЗIИ 
rде ћу, ПОМНЊiући мирисе и nодатке свих IIIeт чум 
( облiик nрос:тој)яје, n;perpejaпy I!Ieћ, звуке IМаШИна, 
глаСОIВе Л>'lf.AIИ у пролазу, устајали вА&ЖНИ зр&< и МЈИ· 
рис џибре npei<O овега), преnричати само неке мо
'"""' из ЩМЈ> разrранатог Вуоmиюг живота, дотле 
ЗВЗiНИЧ1ЮIГ удщщика. тог ру,4јНЈИКа под Црним врхом. 
А11И nитања сам 1М1У ПОСЈГавл.ао неапретно сrидећи се 
Ш11О ме !Ч""Фесија г<ЈНН да .мамнм ?А ~. тад ћут
Л>И!ВОГ, ЈХ>Ш nодатке о томе шrа Је ![)а,4оНО пре и за 
~реме рата. У'rоЛ!И!КО вииrе ми је ове то билО неnри
Ја1111i0 шrо сам то саду подне •наста;вно оое.т да чиним 
али с Мечка~шем, nошто је Вуша у меDувре:менУ 

. отnущrгеи. Није iМ'И. бИЛЈО право што цонавл,ам посао. 
Бар тако СЭ!М IМИСАНО, неовестан да Жамtм ШТО нећу 
nрославиm тиме Бакса, него Мечкароша, који ме није 
ТОЛiИЈКО. одушевл.авао ·l<iOЛШ<IO Вуша. А11И кад ови ка
жу да Је ;шi!Lрх'ОИДНИ lltрНТИЭер н харанrер .•. 

Дознао С8!М од Мечкароша, који 1е, изгледа, био 
1Ј1!>ИЧаА:0 •кад не >ради, и био, Y"'PKOC свему, уображеи 
на ~Ј ЖНВIОТ (Има· ли ико •разАDГа. за 'l18!I<iO шrо? -
nитао ме IIXJOЛe ByiШIJIIOГ аmуштања ;!iИректор не :м,и. 
слећн на Мечкароша, о •КОМе сам 1му то рекао неrо 
на. Вушу, на кога је 01Н !М.ИСЛНО), да је лред ~рат, 
1\1 Јесен 194~. дошао овамо из Мрачаја и добио посао 
тек noшro Је :к!ОНт.раметру, Фра!щуэу, дао •три наnо
леона у чеmри ока•, без чега га онај не би никад 
увео У OIJIIICaLК за лекарску. »А лекарска је главна 
била за ;nримаље!« Дан је nрегледа испао nолумра
чан, ЭИiМО!(М •. Жгол.ави га је докmр натерао да. се 
свуче наnол.у н чека, и ;гек га nосле једног сата дру· 
ги неки Л»уди гурнули у ообу, >где су га ослушиуАИ, 
оnиnали, измернли му грудИ и рек.ш: »Воn!• И ·ре
:Ка!ВШИ то, ударили му nечат кОМЈiаиије на долаостицу 
»као да сам док.у.менат о эавичајносm иэваЈ5ен у оп: 
Ш11И>НИ, а не човек•. »ДОIКумеиат тај и кршrеиица 
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још nриде«, јер ау му ударили и један н.ов nечат. 
али OIIeт не на хартију него на гола npoa. »За љих 
.01псам ·НIИ бИо човек, а за себе - iКЗIКО да будеш хар-
тија? Ето.« { 

Али с тим тубИчасгим скупим nеча'ЈЈ!!Ма . »tрИ 
<Натолеона су ми они вредели«) !На roAIOJ ~и 
я прсима, nазећи да IIIX яе иэмр1оа, <JII'IiiJ1!"" Је rон
трам""РУ, дебе~оушп<.а~СГОМ човеку, 1«>Ме Је .. увек m
:њала noiд нооом циrарео::а ЗЗ!Ilа!ое!На за !!<раЈ] НаЈIЈРСЛе 
доље усне. Овај му Је ћутке дао металну nлочицу 
с бројем. Завезао му је заnраЈВО 10 врат, УдаР"? га по 
nечату 01а .м.и.шки, рекаю: »Bon!« 1И одвео ll'a У ЈВIМУ А~ 
rypa ваrонете, шrо је м чшшю све до_ nосле рата, 
увек неi<И ваганет. 

Већ nрве тада неде~ое ЗЗii<ИНУЛИ су МечкЭЈрОШу 
две целе ба!Н\Ке юд зЗiрЭ'Ае 1И Није више б:ш.о неде~ое 
да му nонешто не эакину, трудио се колико се тру
дио да ради чисто и inредам.о· /Ф QСЛЈОбоће:ња, а nо
сле - дру'11И nадеж да је настао - раднички. 
_А n;pe тога?- <уUЈИТВМ синоћ још Бак~, да не 

бих <mреокЈОЧЈЮ рат. Сад, у подне, f!ило М1И Је неnри
јаТ!НО да че<mркам о:ю СТВВiр!И"?' ;коЈе бИ. Мечкарошу 
могле бити неnријатне !ИЛИ КОЈе би !МОЖда IIIOIC:Dapилe 
моју n;редстЗЈВу о њему. 

- Свашта! - о,дгооорио је СiИНОћ Буша без усге
зања. Било је то !JIOIQЛe iJiP'IIOГ ха.nше:ња и ЮIНОГ пертле
-жилети-кикибо:мбоне. После I!;РУГОГ, за ~еме н~ 
слекосm нзмећу о-mуштања nосле шгрБЈIКВ =д <>; 
южарског и заnослеља l<Oiд Гоћевца, бИо сам свашта. 
носач, !nрОдавац :новrина. И!НСГа.АаТер, лаћар, маћио
ничар ... 

- МаћЈЮ11iИЧЭ,р? 
Бакс се ОИ!Юћ !ИСn;рС1Н0 и IЮМШ«> И!<Ј!lУШтао ваздrух. 
- Од једног сам МJII]IOBa у ћорК!' !Научио да lј~-

цам три карте, од другог (ЦиrаЈНIИН .Је био) сто ~' 
кова. И>.шм сnретне руке.- све је У .rоме. И !!ЩД,,~Iii'
иэгубим И IIЮСЛедЊ~ ;посао, ОДNуЧИМ да .аренем ОД 
месга до места даЈући nриредбе. За nр6I'!ЮСЛедњи 
динар куnим шареии картон и нeurro боје па н~~
вим плакат: Ова:мо, народе (овамо- оволика слова). 
Онда напишем све !1<В1<0 сам научио да Т<реба: »()(ваЮј, 
народе, овамо, једшюrвена iЦрИЛIИ!КЗ, чувени rоветс.ки 
маћ!Иош<чар Бен Али Јоги, !ИАуэ~Ю~ШСТ, на IЋJ>OI!>YTo-
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вању 1Кр6з Бaillie место при:рећује јединсгве.ни кон
церт говорења из трбуха, ваћење живих змијурина, 
!iЗЈУЧНО от;ррВоН!ИХ и угврћених по Сltlецијамюј коми
(tИји, из ува, :носа и црева, кокоi.I.tКе !ИЗ рукњва, КО!К<>
шијих јаја у виду IКВјгаЈНе !ИЗ цилин;дера, и живих 
гоNубова што лете из реш печенаг јајета на око, 
xиrmroзa, телеnаЈГија, флуидно зрачење мисгерије и 
во~ое која све МЈОже. Ови !На концерт и брже купите 
екромну '\"ЛВЗНIИЦУ јербо навала је велика.« 

- Где си даваю II:Ipeдc;raiВe? - ;~mrraм ra нзне
наћен. 

- !;де нисам, II:IИТaj ра:дије. Али сшурою Т1И ниси 
чуо за Мрцишге, Дери.ну, ГрК!оаЈН, Тијооно, Јажииу, 
VI<(pВ, Хргово, Шу:њевицу, Босјак, Потnут, ГЛ!Ибово, 
l'Iрашањ, Ковитлац, Јадово, Терет, Морну, Сириште, 
Шожине, Ааnину, Кобно, Сер!ИЛ!О. 

- Где су та места? 

- Засеоци н села тамо негде !ИЭМећу rолети н 
wy..m, све ~оу де да СВЖi11'Ј1ИШ - на ХИЫIIАУ г м.ва десет 

mroмemx ycra нећеш !НЗ.ћи, а и од :њих се,АЈМО!рiНца 
увек у бе:3ДИ11iарју, ГЛад!И !И беСIПарнци. Које чудо онда 
што оу ми предотаве ~јале дуnке nравне. Овет ћут
ыm и ау.м<>раЈН, уколико би !И <у.м:ео да nрочита пла
кат, И!Ије :и;мао napa. А и !IШiтање је да Л1И би б!ИЛо 
више публике да ау СВiН 61ИЛи mс.мени. Јер пара тад 
за баЈЦВЊе на нехлеб нmro IНИ.iе iНМаЈО. Те ми и та 
нада np<ma~дe. Аа се ту и тамо 11111Юа1М Ј:ЈЈРИХВаТIИО ко
шења или ок.опавања, бра:ња .и меЈЬЗ.rве, тешко да бих 
се !И nрехраЈНIИО и враmо жив у Беоi1Рад, :г.де утом 
uоче н рат. 

Али и од Гоћевца Бак.с би отnуштен [!()Сле неке 
ааботаже оа зарибавааьем nес;ка и сапуна у лежаје 
маши.на, а онда - у Ј>УIДНИiК. Не, о РУАНIИIКУ је сад 
nричаю Мечкарош, чијег сам се <>дrово!Ра био с о:ючет
ка уплаЈШИО до глувила, а сад га агчеп~оених )\'ШИју 
почињао да чујем и слушам. 

Место једног ~а ДОШЛiН .AiJ>IYI'И Фраюwзи. 
ш jecr Немци, ВЛ1И 01Н да се ускоро КВВiА!Ификовао 
!КаО ПОМОћН!И iКО!IВЧ на прусту у тр!И!НаесТОМ хори30Н· 
ту и та:мо тек (био I!ЮВембар 1941) ·чуо први nут 
за партизанце !И Пар<rИју и одмах био 0ЈЧ!е1МВ1Н да 
украде .ди~На~МИТа за :њих как.о би што пре nюбедили 
н довеЛIИ ра;~~~НIИЧку IКЛасу на власт. И он га је крао, 
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иако је то ишло тешко, за најмаљу грешку су cтpt:t 
.ъали каю да ништа друто на свету нема, само онај 
њихо~ »шајсен« - »schiessen«, исnравим ra, а он рече: 
»Заборавио ,сам«. Немци :да ау отварали че .. творе ?ЧН. 
а iНaumм ЫfдНМа ,щ је забраљено било. и ·да се 
приближе ,ма,гаци:ну с ек=:шво~. кад ау nар'I'И
зани једном 1942. дoiiLш, он ,щ им Је, ""' ценх rлf:, 
IЮказао· rсде је магацин, ~де главне машинер~Је."". !' 
су IМ&Гацii!Н сm>Ло!L'\оИ (кањва је то екС[ЈЛОЗИЈа ~џ
друже мој, неш:rо оrев~ИЬено \), мЭШИIНе МЈИ!НЈИРаАН и 
=Руишлн. 

- А m, јеси """ отишаю с њима? - nона,щм се. 
- Не! -·рече Мечкарош сЗIМ'Оуверено. - Сав сам 

се тих дша осећао .юман по снази и оо целом :rел У· 
Али дошли ау они уокоро и друm nут. Тад ау неки 
н:a.u.m, \МЗ.ХОМ неожељенн, изиш.ли с IПЗiр:rмз~~ 
МН!ОГИјИ НIИсу. Требало је радн:rи. Жена ми Је ЈОШ 
- з!ш:!ИШИ и ro - била носећа. Нек се nороди, мм
смю сам тад, болестан, na ћу ~ад .. ћи nутА доЈ:;у 
наши М'ИМi ослободиоци, изаћн :као богЈедаи. да :не 
М1ЮЛЈИШ да то сад 01На1К0 IЈЈРИЧЭМ, има ме З!I!II!'caнor У 
КЊIИЗIИ меродфизита ;~<Ва дана nред долазак наших. 
јесте, сrоји и данак: да сам тад добио n<>r дана по
штеде. 

- А онда, трећм rnyт, тад ен :изишао? · 
- Дошли ;су после две ГQА,ине, раније н:нсу моrАИ! 
- Значи ратовао си у Срему? 
- Не?- rрече Мечкарош с поносом: -НареДИЛЈI 

су 1МИ да останем ту •као .квалификовани радник. и у
даrрник. А и јесам, 'У очекиваљу њих, радио ОВОЈСIШ. 
што више .ка изучим занат копа.ча за 'IЮСЛе, ·кад <?е 
ослООодимо и •ра:дНИЧI<а класа узме власт 'У своЈе 

руке. 

- Откад си члан? 
Мечкарош п,ъуну у шаке и nротр.ъа их тешК~. 

црне, чворнювате. Али рече сасвим весело и ropNJ 
уз .то: . . 

- Од пре месец дана, то јест, још !НiИЈе nроша~ 
цео .месец, али тек што није. · 

- НаЈвише зараЬује у це.юм ру~! - ре~е 
друi!1И nомоћн.ик, млад. снажЈIЮI' rрудноr коша, као оа 
клесасноr ка:мена. · 

- КiОNИКО? - <у!Ш<ТЭМ. 
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- tiетрнЭ!јст и по х;иыада nрошлог месеца. А за
хва,ъујући томе што не пијем, а и ударн7Ичком и ру
дарОI<ЈОМ снабдевању, боновима и тачкицЭ!Ма, не по
трошим m ја :н:и четири х;и,ъадарке '!Ја месец. Кирија 
бадава, отрев и електрика исто. Менза, три порције, 
- 1.200 дИНара, дуван 1И остали с.латкяши још то
ЛИI<IО. До,да:ј још нешrо за nрање и ето ти -не можеш 
ПЛа:r<у да 'П0<11р0ШИШ iПЭ. да ОИ ОС<уруза. 

БелеЖЈИо сам те ·Р= 1100је ау М1И nосле свега, онда 
мал.очаwњег, :оnет некако. као лична IIIOXIВЗ:Aa rодiИАе, 

11отврЬујући да већ у I!IOOНy јесен 1946. радиици живе 
добро, ЧаЈК одмично, и да оу iН!ШУОЈРИ и ~m тОАИКИХ 
бораца добиљи оnрЭ!ВдЭ!Ње и ОМИIСЭ.о. Паде ми на па
мет ~да га питам , шта 1ради с оста.лим новцем. али се 
одјед'НОМ .<у~~~ЛЗШ~<М мюrућеr одювора и не желећм 
њИЈМ да l!lРI<Варим јреnQртажу о Мечкарошv, решим 
да то не m~там, иако сам знао да ће свакоrа читаоца 
ЗаЈНИ:МаЈI1И шта се Iroд нас ,рад!И са оувишком плате 

н да Мi он једињи ·не уапева ове :да I!I>ОТрОШИ или има 
још РЭАНИКа и коми.ко, и коАИко износи најмања 
зарада у руднику. Тешио сам се да то :није мој за
датак. Ја :и<мам да НЗ!Правим rpertiOpTaжy о МеЧI<арошу, 
НОВОIМ човеку, још крхком и 1Несавршеном, али но
вом •По незаiИIНтересованОСII'И и nлеменитим својствима 
несебнчно везаним за заједиицу, с чнјИЈМ !ИНТересима 
ЛIОIИотовећује своје, стварај'Ући тиме могућност да 
се набо~ nромени човеков омюс nрема ращ, .ъу
дим.а, заЈедници. У то сам веровао, на друго нисам 
<>pиcrrajao 1И тачка. И да не бих дOIШIQ у иокушење 
да ПОIКВЗ;р<ИМ авоју шлајфну, ја за11ВQРИМ налив-перо, 
nокупим брзо хартије и упитам не rл"'дајући Мечка
роша: 

- Пре, оигурн:о, и.иои тако мисАЈИО? 
- Како бих IМOI'ao кад сам екаплоатацију рсећао 

КЭЈо иrле под :ноктима, обашка стална увреЈ:;еност, а 
сад све фiшо: »Другови, хоћемо .ли О!Вако?« Сад кад 
сиЬем у окно, осећам се каю војНIИК I<Оји зеtмА.у 
бра!Н'И ••• 

- ПитЭЈј га - ,рече Мда!:;и liЮIМ'Оћнlик - шта рад1И 
с НО!Вцем који не по.троши! 

Подлацн! - <ЮМИСАИМ, rледа}ући камени полу
осмех :на .укоче:њим уснама.- Провокатор! 

- Није ва>:юно! - рекнем савла лав.п'и се. - Дос-
та 1М1И је за ДЭ!Нас. н 
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- Што? - зачуди се II{I<Oчe!!iИ помnћник. 
- Јесте, и то т,реба да запишеш! - добац.и Меч-

карош. 

I1oюlapldie ми реuартажу сопетвеном глуnошћу! 
- бојао сам се, осећајући се као мајка .щ јој дете 
треба да рецитује, а зна ra ·- збущиће јо1 се. . 

- Свахо IИ!Ма npaoo да ради шта хоће ·са СВОЈИМ 
rronrreoro зараћенмм iiЮВцем! - реi<НеiМ. 

- Нема npanю шта хоће! - Oдroi><JIPИ МеЧЈ<Арош. 
- Ј а дајем овој i!ЮВац у зајам ... 

(Ето! Злжом lr!ИШе, rовном зaJIIeчaml - сrrШЋем 
да nом;rоАIИ!М.) 

-Коме? 
Јесам NИ ја то ymmro и поrледао ·~прозор у. 

сиви, скао на ~ 101/ШенiИ снег набрекао с обе стра;не 
uеоте. Сив као лећа сама. Било М!! је јасно: ј!'- Меч
карюша ие ВОАШ.I, а Бз!кса волим и криво м.и Је urro 
меаrо с Вушом, rублм време nишуliи о јед1ЮМ рмпа
лији и зве.кану, човеку мени иез~ивом, т:илу за 
кога слобода и ·Култура ие nриан.ају као urro вода 
ие КВаQИ масно перје да'Мiа или rусаиа. Амi морало 
се. Иначе ме уре,~~ВШ< неће слаm више иа П11{Т да 
сведочим. 

- Држави! -рече Мечкар<ХШ.- Зелеиаш .нисам. 
Аакну ми, ii<IИВН<>М на .своју иеобјекmанрст. За

хваz.,ујући њој, ја сам .с u:ючеnса, .из ;малодушиости, 
без разлога, nрво и n;pemoaraвиo најгоре. Али осетио 
сам да ме обл;ио зној од iМ8iЛа!ЈР<'· Насмејем се на то 
као да ме је неко I!ICI!lli<8!I<.Лil. . 

Ала сам ја ro nодлац :из ~оуба.ви - .юстао! Ала 
сам покварен. 3aurro сам се 'У'ЈlЛЗШIИО? · '· " 

Па, iИа1Ю0 сам ;малочас. за'I'ВОrрИО nepp и crr~o . 
блок у џеп, сад га извучем и почием да заitlИсуЈем. 

- А и намештај саLМ купио! - дода Мечк.арош. 
- Код Н а.ме! - rрече с патосом и ;О!ИВ!оељем 

уюочеии о:rомоћ.н.ик юји ми се са;д ЧИНIИО маље ие
лријатаи. Ша!оивчи:на нека, маиrуtПЧИНа! Са """'"слОО< 
за врми;ну која се стиче Куn<>ВИНIОМ код Наме! = 
давао сам му у себи одоброво!оеНIИје кэrрактеристи.ке. 

- П,ре две неде.ъе сам га довезао! - рече МеЧ• 
кајюш. - То ти је једиа соба за .спаваље, тако· жута, 
н глатка и ооа једиЗЈI<а -очи да те заболе ·r~ 
..,.ња. А и QIГледало - цео у њеrа станеш. 
- десет 'lOOitiiY ља :да имаш, ове их не би нariy;iillйf. 
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Такве ~е собе ии !W!Нтраметар иије имао npe 
рата, знам Ја шта !КаЖем. Ни инжењер. Само буржуј 
и iЦparsи газда. А ето - сад радн:ичка ·класа ли.куЈе 
и ужива захБа!оу,јући борби Парmје. 

Позвао ме је ":'ЈУћи да ми mжаже ту собу и. да 
вИдИм »~R:O стануЈе рщтк који је иајвећи човек у 
данашн;оЈ Зем!оiИ«. Гледао сам у хрпасте изб~оувотине 
np~oaвor снега с о?е сrране пута, мучио се: »Сме ли 
се рећи Wi IIIOCТOJe ~оу.щ Не:цроtМ(>iЧШ!!И за културу? 
Бар ие брзо IЈ/РОIМОЧИВи. Сме ли се?• 

И одrовори;м себи: Не сме. А вашt10 се -ro rm:ra.м 
кад moy у nитаљу <RИ ку!'-rура <RИ лром:очнвост. А 
сnорост <11р0Мена душе .НИЈе paGAOr за . С11р!LЫ<Ве да 
се прогласе у:морюw. Cтpi!IbllfБ јесм, зэrр не? Онда 
и ocra-1 

. ~емr смо још 11ЩД Мечка;роша v юућ1И кад упа
де Ј е дан отари радl!ШК, сл:ичаи ФОГШIУ, и рече: • Ено 
nред меноом 11ремлатИАЈИ Буn;жу шrо се, и отцуштеи, 
хв~о OВetrOI<НIМ рекордом КОЈИМ да ће натераrrи Пар
ТИЈу, диреЈКтора и.Оиндиtкат на пут дуплирања норме, 
макар га cronyт ЈОШ оmуштамr. На то се blf.Щ по
бу<ЈЈИЛИ: ,Не даiМiО да врећа Партију и дирек. тора'. 
Али ,ои и ТЩда ·иасrав.и: , Оћете да д:уnлира.те :ко ~еле 
лале . На то та ови rщ>емлате, уз пароле на овом ме
сту: ,Зар оцевима U:ЮрiОДИца хлеб из ycra 'о!iеш да 
ОТИМiаШ?' Вел:ика је побуна била и њега су i!Iремла
ти:ur·и сад га терају на сrаницу. Ааоо одмах не. оmу
туЈе - сви отказују и одла.Эе .• 

v 
ГАrА 

Аежа.ла будиа, зrрqена, увијена у мрак nредсаи
тања кад поче оuет да куца, па звони, па nребе, I1ребе 
ка~ кучеице. Сва сад заривенз у зanrrитny таму ле
Жа.Ј:>-, Щ?ТiВа, ледена, без била. Се:rн:м се: реuю гори 
С.ВОЈIИМ дебелим, ооц;р:веиемnм ОПII<ралам:а. Али бојала 
сам се да устием. Нисам Ш<ала онаrе да nружим 
!РУКУ и ЈИЗВучем уrш<ач, Иа1<.О је вода наметљиво 
врела. Али CIНary :ми враm магућиосr да Oi!IO неnо-
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знато иза врата чује лупкање nоКЛОI!IЦа !ИЗД немир
ном IIaipOМ ИМ< 'fа:кмvчало гргол,ење воде. Иокл.учим 
к<ттакт. Чак убацим неколико листића чаја у воду 
и т:ихо n<Ј!КЛ011ЈИМ лончић. Тад зазвони још једном и 
још једном и још једном. Следила сам се .. ОТОGрИла 
сам му се. У;пропаогила Вука. Почнем да nлачем. 
Сузе су !МИ долазиле из трбуха, из 1\РУА!И. пеле се 
одаювуд !ИЗ ноћи, .из мене, ш незнани, и иэлазил,е 
на беШЈIМ!Не очи. Кад nосле дигнем уnЛЈШ<а.ну главу, 
ништа се више IЊИје чуло. Онај је illeкo .отишао. Ни
сам хтела да .миолим ко је тај неко. Нико није она
кав .какав се 1!1ЈР"ВИ да је ако не iМИОЛИ да зна какав 
би '11ребало да буде. ААм. !НИКО :н.ије ни онакав какав 
није кад је са својима у ,A~pyqmвy. Само са ЖенВ1Ма 
је сваки мушкарац онакав каосав није. То им је 
безоnаоно и лако. Немамо м.и:лнцију, 1Н1И закоНе, ни 
каэ.ююнице м 1ИХ присилимо да бу t.Y макар какви 
јавни јесу, кщ је иемогуће да бу ,.у Ю11К.ВИ треба да су. 

Све су уnрл,алн. И Косту. Био је .мущКаЈрац као 
и О!ИИ. 

Само су iКЛИIИЦИ били једиио чисто што јој је 
остало. Оно време кад су Щ>алн н ништа нису знали 
живећи у неким 1If\'IП!DIПНaмa овета без зла и добра, 
без гриже савести и .кајања, без rо,рчине и осећања 
nромЭЈШенОСТIИ, чисти ·уnрк;ос IIP""""""' црстнма, . мир
ни уцркос оотервма, блажењи и :кад би их. кочијаши, 
амалн, 11ИА>ари или ж.а.ндар.ми ;ухватили у к.раЈј.и и 
рИ11ИДЗ1Ма убијали бога у њнма. · · 

Онда се см.и:рим. Као увек кад се сетим деmњ
. ства. Макар н најгQрег из оних Л>Иснатих да.на. По
nијем чај и ~ се, бешу1МНИ1М корацима "ратим 
на :кауч и .заСI!ШМ тек кад се већ почело м дани. 

Јер од ОIНе јучерашње звоњаве, кад се Щ>ТВ!l 
бакелитс:ка ~<ути ја телефОIНа · nрещюрнла у <~'ЛЭЈСIНУ 
животиљу која је А>VГИТО скакvтала на нас.лону .ка
уча и, уnорно звонећи .све нервозкије, тра.жнла 1д3 
ЈОј се одговори, боји;м се <КОћу м ооавам: слушам 
кораке дуж &I<УС11ИЧНе .у лице, око себе, I<QрЭЈКе горе, 
доле, са стране. Као м сви тv. на свим с:праrговимаi 
газе оо срчи разбијеног звона на чијем сам дну ЗЗ.
борЭЈВiоена. Уврећена се црна животиља најзад пО: 
бунила и, као м је 3Н&'I.а м сам ту, уnорно је по' 
навл,ала •СВО је позиве и иисист:и;рала нестрwоиво И 
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убис~. све док у даh.ини човек који је позивао 
!/Ије, уморен, увидео узалу,о\IНОСт своје жел,е н, слом
.."ен, најзад поnустио. Како телефон ~ на човека 
који га је и наЧИRИо по свом обл:и:ч]у! И I<aKO све 
што човек проналази мора да има иечеr од· њеrовот 

лика и облнчја измученог мучнтеА>а. lGpo<I1кa и безо
iПЗЈСна !На изrлед, та щрава постаје npraвa, \'1ВЪ)ећен:а, 
побеlснела а претенциозна кад оживи .IКЗО малочас, 
юк сам ""УИiИ" пет м.и.нvта Пр""-"Ирала од њеног . ТIВР' 
доглавот !НаваЛ>ИВЗ!Ња да Јој одговорим и баШ Је 
«ipиra што ја ту за њу не смем ни у iКОМ случају да 
nоагоји.м, тако !МИ је ,рекао: н.е .АЈИћи .слушалицу. ;ни 
у ком ·случају. Јер ту сам неВИДА>ива самО ако бу
дем OC'Л"IjiiiЗ, !НeriOO'IIOjeћa ·I<I!IO IOВaii<II!I лоцов ·у тућем 
етану. Опет је 31!101НИЛ0. А онд!l, <усред тоr црнот на
пада звоњења и беанила и те запенушаие нw.rетл,и
вости телефОIНа, :неко је закуцэ.О на врата, па ·звонио 
прво кparrno, па дvто, и .та два захтева да одговорим, 
укрштена као мачеви, била оу 11,<е оо Нутр!ИНИ, севала, 
резала, эаiр'ИiВала се овоји.м !Р~ слеЬеним мла
зевнма 1И1Ифра-звука у !МОје дрхтаве тајне, у с:кровита 
места IIПГО пулсирају загрциуто, у ове. Лежџа сам 
е књиrом у руци ка;д је зазвонило: те.лефОIН. прво, 
па IВip&Ta. Згрчила сам се, престала да дншем, а срце 
ми је луnаАЮ као у првој краћи, само без оое неод
говорне храбрОСТIИ којом сам хтела да зад1!111ИМ своје 
дР'fГаре на С'f1Р'1ЖИ наiЮА>у, спрвм!Не 1д3 зазвижде 
•ду>m< ветре« у СЛ!VЧају оnасности. Тад сам <:818Л3Ьи
вала дрхтавицу да је оин не би видели, .иако omcy 
могли. С!mурна да сам далеко од Вуi<Овог IIЮI'леда, 
бесрамно сам цвок.оrма, и jewmю што сам још мо
гла, било је да загњурим главу у јастук, м ми О!Нај 
'!овек на вратима н онај на ·дру<!'ОМ крају жице не 
чују цвоi<Оте. Није ме дуго .било Н1И :rЮсле. Тек ·mw 
подне I!IOIПII{Cnю је грч који ме је укочио и тек после 
три по nодие I1!»ЩЩНУла сам безвоА>iКО у кекс од баде
ма. Пазила сам да гvтам бешу·мно, да без:в,учно гри;.ем, 
да !МИ покрети буду глуви, невндА>ИВIИ, џепарошки, 
али били су без свежшrе, остарели. Прещ:ма оам. 
О.щста. В;ук 1ИМа право, зидОВIИ су тан.ки и ја слушам 
како иза њих жене, безбр!ИЖ'Но ходајући, ударају 1!10Т· 
ыетицама no паркетv. То су жене др<уrачије од мене, 
мирие, жене које се перу кад хоће и не стрепе, које 
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не добијају луnњаву срца кад исnусте чеша.ъ, оба<ре 
бочнцу с «рем.о<М, жене које реррвно ~ заэВОЮI 
/>#IЖ1У ~ н ~КаЖУ: Ало!, жеtНе које _nохрле 
мужу iИАЈИ де:rетq нли щж:јатемщи, жене које воде 
бескрајне рюговоре, кувају, галаме, жене. · . Бнтu: 
та!К!Ва ЈеД!На. Ох, бНТiИ. . • 

А Ја ту, у стану чооека к.ога волим, Ја морам да 
n~ мИЈСАЈИ од страха кад телефон заэвонн н 
скоро !ИЭгубиЈм свеот кад неко застане nред ВiРЭ-ТИ.Ма 
да о:ЈРОчнта тq ;у~ име станара коо;а можда в 
не тражrи. Је:р кт :гу IIIIИJe мање него што Ја ту iii>IICaМ· 

Ја !ЊИСЗЈМ 0111а која јесам, ја СЗЈМ она која не nо
стоји, :и само ~јем као м ~тојим и СЗЈМ.О сам: 
још за себе nocтojelia, ;вп;ь..ыша., ЧVЈИа, ра!ЊIН.Ва, смрт
но rуrрожена. А зanrro? Шrо воАЈИМ Вука :и nриста
јем м верујем у његове IПрИЧе .1>/iJ. ме траже, да С:З.М 
CI<ipiiiiВИAR И О<Н.О ШТО шrоа!М, уч:ин.ила ШТО !ЊИСRМ, je}'l 
за .те ме греос:е траже, а 01е за јеД!НУ ;моју крищщу: 
крива шrо сам жива; и једини IМОј трех: ВОЛИIМ 0'.1ЮГ 
кога не схватам и не 1АЮГУ 14.R ршз.умем, а хоћу, иначе 
неће ништа бити од л.убави која не може без IIO!!'<:: 
реља. Зар је таква сулуда наnетост клима У КОЈОј} 
вол.ење може да буја? . 

Схвата А1И он л.убав? Је ли могуће да је слеn? 
Глув? Глуп? Мисли ли да ћу дуго IМОћи 10.1\ иэдрЖШ&, 
неrЈО!ОреТ!На, загушена С0IIСТВеЮ1ЈМ смрадО!М,. rладиа, 
жедна, ynмuneнa? Каоо> :волети кад не даЈе да се 
раэмашем, кад забр"'!'ује само. Вол.и АfИ другу?. Имr 
је, IМ!Ожда ••• Можда Је он од ~<>Удн iКОЈIИ не знаЈу да 
воле не умејући да се ОТВОЈ?е. []ј>едаду сасвим ..• 
Зашто? Боје Л1И се? ИАIИ немаЈу шта да мму, nразни. 
шуiLЫ<? Илн крију нешrо? Болест, сраiМ!О'Г'ј, Г!РИ>I<У • •• 

ОсеТ'ЊМ грнжу савести, ја, што ~ког н.исам nо
знавала изближе, што <МИ 'је он бно Једини мушка., 
рац. Да сам :ишла с друmма, rразумелабих бол.е њ~а 
усnа,ре!;ујућ:и га с осталима, овако, А!ИШена искуства; 
ја 'IрНем само и кајем се, :кајем. . 

Затворим оч:и м не бих дал.е шос.л:ила. Затњурнм 
гла:ау у јаотук. . 

- Можм - nочнем да се теiii'ИЈМ - он ми~ 
да не би смео да ме ЋОАIИ. ДвојнИIК је ;мог брата: 

Осећала сам да ћу, настаВi!tМ лн тако, от.ићи тамо 
где нећу. И да ћу му :гаквих С"Г!Iари IИсnовреmrюста-с 
вити и на'ЮВарит:и да ће <М1И nосле бнrи не!МОГ'I'ће 

472 

назад. А каrк.о волети без ди:вл.ења, како волеги чо
века КО!Га н вомшr да би се nокосила њеоовОIМ сна· 
гом која је леnота н леа:rотом која је У1М и эбњр &р
лина? 

Но 1М1ЮАЈИ се IIUiay дале 'I>ИШе ућуткати жел.ом. 
Све горе, одвраrrније, !1Н'уСН!Ије nре:шюставке о њему 
надола3НЛе су нееауста:вЛ>ИВО, ,као да су све 15убре 
с&ета н све прња:вштњне, nонете једнњм :лењњм гусе
нич.авим веtрОм, !rЮЧеле да ra затрпавају у мени, да 
та даве у том iМiOIМ cм;pa,•il''. да га гуше. И ја сам нсто
зреме'НЈО видела њега од r!l\aвe 'до струка, тужноr, 

оча:јног, а ие;могућег, rкако се гуши и давн. Ноге и 
бе~а и трбух, већ nрндавл,ен 'У меин, Лi!Ще које 
му Је од тога irJIQGeAeнeлo, губил.о се, раqnадало, уми· 
pyli.н све убрэан:ије, нестајућ:и све iКОНаЧ>НИје. 

Избрж:аЈНО. 
Неко i!>реме било је nyc:ro, мирно, неnОМично, 

rлу&о. А ја - као да сам чекала да се његова глава 
one:r IЮја.ви у мени на месту где је ·одаmю. Заувек. 
Тамо где девојка:ма о вра"DУ 1111ЮИ эвезАИЦа, ленгер, 
ЧеТfИ!РИ листа детелине, срце са rутиокутим рубинчи
ћем у злато. Само изнутра. Тамо је било њеrово 
место. 

Празно сад. Тако nразно да је болело као nра
ЭRИIНа свих зуба наједном иэв&15енimt. Врисиула бих, 
nоју,рила, је:р без њега !НИ ја више ниса:м ништа_ 
Мр11Вац један обнчан, леш глуn, немоћан. 

Кп>в .мш је ударила свом снагом 'У ;rла&у, у сва 
била.1lес:гао је! - rоворнла сам - је:р са.м nрестала 
да i!IОЛНМ, је:р то не заслужује, јер эабрањује само, 
јер није добар, !"'је_ јак, јер се боји. Ја сам nрестала 
да га . вОЛ<ИМ. :и, Јер Је несr:ао у м""'!, осе~а сам да 
нест!"Јем .и Ја, умирем и Ја, ':Ч'естаЈем rн Ја. Ионако 
iWИ је ОдЈедНОМ СВе IП'Ос:гаЛО јаЈСНО; ОН - слаб, И ја 
- _олаба. Он - М1рТа:в - и ја мртва. Веэанш! Неод· 
ВОЈ:И:ВИ. А бедник, бе,4ЈНИк. (И ја беднЈНја од њега, 
бедница). Подлац и лажОIВ, rклеве-nник и убица ЧИ· 
стих руку; ·убица (и ја - све то - nодла, лажл.ива, 
КАеветюща, убица ... ). 

Моје су руке IПрЛ>З.Ве. Не перем се. (Зидови ау 
танки, могло ?и се чуm, и л.уд:и бн се эабринули, 
звали мнлицИЈУ м:ислећи да је ту ЛOIIIOIВ, а не ја, 
бИВШIИ ЛОIПОВ ••• ) А не разумем. Њеrа сад нема &ише 
У Ме!ЊИ (да ми забрани nра:ње), а ја оmак не устајем 
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да се оnерем. Јеса:м .А1И dош њеrов роб !' без туба.в.и? 
Ј а та !Не вомом в:и.ше. Не волим. Али Ја и не nосто
ј им зато. ису:в;и:ше цр!D3.В ·,ма бих пристала ,ма ra 
живог дочеi<а\М. Моја амрт је једИЈНИ наЧiНН да умре 
н О!Нај ,који ме је ту ·закfоуча<> "'-" бих све ·то nоми-
слила :и умрла. · 

УстаЈНе.м. Одју;рим у i!<У'патило. Yna.ARМ светАОСТ· 
Окре!Нем славину. Али вода !Не по15е. 

Ј е л;и Ю!Н, који :не постоји в:и.ше у diЮНИ, МЈОћан и 
вем!КИ ,ма и 180-'IИ нареди ... Ил:и је, не верујућя ми 
да fiy га nосл'!/IдRТIИ• npocrro :нОКtоуч:ио воду? . 

Та.к:а:в ужас од човека: мени· ,ма не верује! 
Значи да са;м неувi'!РIDИIВЭ. и •кад осећам. Је М< 

зато? ДИmiем .главу и угледэ:м она два као укуцана 
ексера. НIИсу. ~ ·сам nосле. Зниа. сэ:м. 

Сва nлан;ула од беса, 011Ида, узреде, :немоћiИ, оча-
јања. · 

<ЈI<1<>чИМ на :IЩо~~У. • 
И то је IНЗIМе.р!Ю, он. ЗНачи - хтео Је. Зашто? 

врианем; заiШО аrко ме је волео? 
Није ме вомо. Зато. 

vr 

ВУК ВАСИћ 

Све је Щ>O'lllЛO· Сщшао са;м Ба.кса који ме је 
ВО,АЈИО овојој кућ!И ма ми ~е сина и жену, жив 
после овик. тих ;киша, .:К:ИЈЗtМета~ nоплава и савлада
них неволоа, и на њеrово иноисntрање трећеr настав
тања оноr сиренама nрек;и>~,а.ноr с.инд~И~Камtоr =!!· 
ка иа коме је мырчас тек орећн.о окончана предаЈа 
одлнковаЈЊа и наnраде, аАИ !Не и nричање њеrовоr 
ЖIИВОТа: • 

» ••• npoxqдao сэ:м nосле некоr време!На« - гово-
рио је, окоро иевидд>ив иза ~фоиа - »аАЯ ие 
каж.о вал.а. За борца НИ1СЗ!М био. Постанем полубан
rаrвм чеТIНЈИ ii<н;r~. То је! Бакоићи ме ооет узели 
под оБоје, а не могу да .кажем - бИАо .!.!е чак и :кан•. 
дидооа.ло. Пришrаблrије noлei'SoМI: рЗIН!И]е те ноћи, 
cyiJpa ће зором партијоки оа:станак. Под .таЧЈКОМ opta-· 
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низационо - моје nримање. Бри~ се тукла три 
да>Iа и пробила, анабдевање оте>кан.о, аАИ ја заседу 
наnравио уnркос томе, Заробио :нешто хитАеровске 
коморе, па xpaнiii!М оне мој~ манrуnе као м оу есе
совци. ДЭЈЮЛем, кажем, !НИЈе да нисам би:о ·и тада 
уморан, алн <КаКо да зао!ЈIИШ! Преврћем се, бројим 
~о cro, прегумба;вам сећа.ње иа цео свој живот -
Једа!Н велики безоб<разщq<. небQрач:юи, алн эaJaiiam 

- НIИ!К:аКО. Шта да се ра!ди? - ЛИТЗ/М .се, штоЈЮ рекао 
дi'У"' Ле~ - СТВЗIЈ? је важна. Бићу сутра члан, бак· 
суз . пуЈ..-тке, више његово. не важи. Таrюо ја ми
СЛIИМ, поле!>ушке, на папрати. Оведем у нек.о доба и 
очи, w..уанем у .сан не прекинувши: оRИт сећања на 
баксузrне доrаћаЈе из досадашњеr свог i!Iредживота. 
тач:но·као личнrо на јави. Мора да сам засnао, јер ме 
неко поче да. ;l.pi!Мyca: 

- Вечеру! С1111ЈГАИ смо. 
Пй'!'ледам ја - главом Миланче' 
А тај МИАа:њч!' :курир, спада.д9 ;. изел;ица, у .кор

пусу ra већеr НИЈе бил.о, . четири 110Ј>Ције појео~,е за 
qброк, а ВiИдеD сам ra јутрос кад Је амазао оваки 
комад преане овчетиие, ни <уШИМа да стригне, само 

што га баци у К~Dун и nporyra. У:крао, али докажя. 
Онако ма;му;ран, дам :му Q\'Be хране, 
- Ноаи! - рекох. 
И опет Аеrнам, овеж м будем за пријем Лежим 

мамуэам бедевије свО<јих сатова, па као д~е ск.ла: 
пам неке речи у пеампще: 

»Ат, ат. ат/ 
»сутра члан, не к:андидат, 
»ататат! 
•куnићу ти свилен сат.« 

Опет iдРМУсање. МиАаиче. 
-Вечеру. 
.Мислим ја: Е, :нећеш да ми по,дЈВЗ.Л:ИШ Сад сам 

ти Је дао. · · 
. - Море -рекох- ·иди мало мајци; ВiИ,>!ИШ да 

мислим на оуч>ашњу тачку- цео бивпm живот мо
рам пред другове у зору м иэручим н ;ювеже:м. 

- Дакле KYIPIНP нека цркне, а ком"..оn .нек се 
тови. ... ....... .t" 

-Губи се. 
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УтОtМ и свану. ДЭЈМ дорrучЭ!к свима. Састанак глат
ко nрооекао. Мiилшт. Најзад, ето и моје тачке -
nријем: nроэваше tме, али МИЛ31Нче ОI<!ОЧИ: •AP1fl''?"И, 
није што се меки СiН.НiОћ то и то десило, али он ЈОЦI 
није д<m>hiНo уздиrнут и нема Юiд1Юсе, ОЛ.уqЭ!ј бици
клизма: горе - кичму савија, доле - гази и услед 
малограћа:ноких эаос.татака n"'Ј)екла не уме ствари 
nрИНЦИILИјелнiО да эаili.ИЛ>И, неrо ЛИЧIЮ nоста.вља, ко
месару који се вратио из обиласка батаљона суву 
хр<ШV ;;;ю, а мењи који сам га пратио - ено ти траве, 
пааиf« 

Било је то дово&iНО. Ба=ић.и се nоказали боы< 
стратези од :ншюрНЮIГ чооеiОО!ВО!' права на иаучну 

судООну, то јест - qрећу. 

Па ми:СМIIМ: сrrкуд да је НЭ!УЧНОСТ nартијска за 
баксуза човека. Али и супротно мИслим: објашња
вам друrо<В111'МЭ-, објашњаваtм rи<:т.И!Иу ствари. Те тако 
и оота- одлаrање nријема у члан.ове. 

Утом - ~ суорет са црвеиоаро.<ејОКIИМ 
те!Ы<IИсm.ма под БOOI'I()I!IAPМ. Шта 1да вам .т;у nрrичЭ!М 
- јед'!Ю одушевљење с наше С11р<!Не и с ЊIИХОве: па~ 
такарте. А ка100 сам био металац и iВЭ!рилад, о:юред 
кес<»rерства и рударства, послЭ!Ше ме у nОtМоћнашн 
на русlК1И аеродром, nомо\шrи механмча;р да будем. 
Пилотажу ја почео rпо мало да, по обичаЈу, ·I<IР'Iдуцка
јућiИ иэучаваЈМ, али ЧАаН не постах тамо юд Беле 
ЦрiК'Ве, где се аеродрОtМ налазио. И наших је ихта 
било (а где 1ИЭ1С нема? Нек се ос:sю туче :илц паm, 
и то где год х.оћеш у свету белом- ето m и яаске!}. 
Ка:петан кОtМесщ:юког пол.ожаја, вндећи ме на раду 
какав јесам, хтеде да ме и учла.ъm., затражrи IIIИСМено 
·карактерм,с.т.ике, али док оу cmrлe, рат nре!ОО!НОћ и 
nрестаю. Као пребрзо у<mНИ се некЈЊМа; као таммt се 
~НЉВИКАМ; тек - Не<ИЈСцрпљене pa1'\0бoplнloc"r1 закаоие
лих искеэиле эубе, друг на друга иаqрће хад неприја
тељ ОIР'УЖје полаже. На пример, мој случај urro се 
мени десио баш кад се 0111ет обрадовах што је· најЗад 
нааrа.ла слобода и оnште с.тан.е: црко баксуз за рад
НИЧЈЮУ класу, научни !ПреiQИЈДаЧ људских невоља чо

века !IIO чювеюу. 
Јер, раоnоредна ОДАЈУIКа је nала: ја я.мам да као 

мехаиичар у ЈеДНЈОМ aБIIIOHY ле:тм над Загребом· V 
ПЭ1рЭi"1И rпобеде. 
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. Везујем се већ ја, према таме, за седнште, кад 
ЈедЭ!Н КЭ!Пета><, ћаво га Э!Нао откуд се створiЮ, скочи 
на мене: 

- Нећеm летети, .ниси -ни чин, ни чл.ан, .ни спо-
меница, ни заслуrе за народ. 

. Повуче nрећицу, i1<.3ВЛаЧIИ ме, ~. за враr 
ЈедЈНом ·руком :као да а~<М !ПИле. Ја га, отимајућн се 
бЭ!каићима, на~леnо .удЭ!рНМ, бил.о ми nрекипею. 

Резултат: Ја О!Пет - <рас.кЭ~ЩНДовање, он - 0111<>-
мена. . 

Како то? - уnитам се: наставља .ли се бЭ!Коова.ње? 
Јер мене оу <:прва и nред ра'IН!И суд. ЗЭ!Мало не стре
љаше. Дигао руку на офвдвра! Амi схваmли некако: 
радна сна:rа с nет квалификација nотребна је обиови 
'И ИЗI1раД!ЬИ. 

. Шта ћеш! Ја - х:-Јд, nоди.жя мОаюве I<Юје смо 
ЈОШ ~еа<'И мec"':: ~ИЈе власторучно рушили! Прм 
с.л.учаЈ бiЮ ми Је таЈ, na да не рекием - има не!КiО.Г 
Dавола у авему. Ту се замало н не у д!!i!!<ИМ. 

Амi да ~е ду~м: ја кес.оощра.м и мостњрам д<>
rпола. Што Је наЈтеже. Но кад '11реба nрослављати 
пушта.ње у саобраћај и деАЈИТИ ударничке натраде 
за залаrа.ње на послу, ја већ, с деАIО!М реком nрею 
главе, на друrом 10рају државе, бето:!ШрЭ!IМ и iВучем 
темм.с:; :новом неюсщ мосту, с обзирОtМ :на мој nре
мештаЈ оо потреби службе. 

Ето шта значи бити nреквамифнкова.н. 
Ни то, изгледа, не ваља ако с.и бак.оуз 
Али шта је у мом случају ваљало? ·Р~ и 

сами знате. С !ПОЧе:ш<а хаос, а док се мало ствари сре
де и ПЭ~ртија својим бy,li!I!IIIМ оком nочне да одмерава, 
на основу !ПОimзаНоr залагаља, кога ће да обухвати 
а ~ora неће, стубови оу готови, IIIOлaraњe IКОНстру;к
цИЈе извршено и хајд, друг Бушо nокУ!ПIИ прње na 
хиmо на нову неос.аобраћајену ,реКу, ЗОЈ>у те у нови 
хаос, потребан ои. Тако да сам n>ОЧео да се поујем 
што сам !Некад "'Р3О зна>ье мајстор-БАаЖЈИ и мајстор
·Спmи. КоАЈИКО сам батина эбоr те жеље за знањем 
извуос"'? кад би ме ухваз;иля у краћн, а ког APIIoвa 
на ·!'ЈРЗ':tУ; да ухвате кад Је 1<1ра!:;а, зна се, што и те
СТИЈа ·~ОЈУ носе на бунар док се не разбије, то јест, 
на ·юра]:у увек француоюим кључем оо потиљку. Али 
та.к.о МЈИ тре?а, ем баксуз, ем Э!На.ње хоће. На в.рбу 
се не IЈ<р<ИбиЈа застава. И urra вреди мени слобода 
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кад аве продужује да на:БаЛ>ује по старом и неорећ
ном оо мене ::приваrгно, што ~Показује да човек КАЗ.ано 
најс:рећtњији може АИЧIRО да буде жрт.ва несреће, 
иако се та.ко нисмо доrоворњш, АNи не пушта баксу<> 
свога, оо сто ny1I'a paдii!ИЧII<y власт да уСЈјiОСТавИШ! 
Јесте, било је тренутака таквих мисли. 'Било је и 
горих. 

А И!ПаК, мислио сам кад би ми 1юш.ло за руком 
да се охлалим: »Немогуће је то! Ипак, толm<о и то
лвко, друг секретар Э!Щће тачан број, толи:ко и то
лико нас погинуло у борби да !НИКО не буде баксуз, 
па како му то сад доће? А ја сам знаю одувек, чинило 
ми се: узалудно се :може и ПDЖивети, али гинути

то се не може узалуд. Јооге, опио СЗЈМ се кад ми 1945, 
у ЗIИIМу, награду за н.оваторство дали, па одмах и оду

зели - urrao.ma,pcкa грешка. Јесте, у руднику, у же
МI да разбијем њокамщу бакоу:;~у, претераD< у не
бриж!о.ИВОСТИ,услед чега нес:рећ;щу изазовем, окоро 
~а11р!ШВЗЊе, али без ПОiСЛерща. Јесте, али nостојало 
Је и оно пертловање, то ]ест седамдесет шест сати 

на радНом :месту и незнано:м пасп.у, .и шта вреди оп

равtоеН казан кад су три месеца измећу ·живага и 
смрm довоМ<а да те награда за залагање мимоиће и 
допЗфЈНе другом. Сем тога - и нарав није да ми није 
пог~, IКОЧН!ИЦе !Нема!М на уонама: .сечем, реже:м:, .кри-
ТШ<оуЈем. Hero. · 

У прво "i!Ј<'Ме, сећате се, сви у један глас: »Ех 
да су наЈМ :машинеl« Кук.њаm једна, а акЈОНТО за:ме
нице томе некн m>јединци, не само ја, и по 76 су сати 
без nре<:'I'ЗЈНI(Э. ~· Ја који СЗЈМ прва жр.mа те 
глупаве заноснооm, Ја са:м се n:рви бутю nооле. кад 
бих видео усааљен:ика да тиме хюће заосталост нашу 
да ~ЧИ. Нисмо се, ООрНМI, људи, зЭ_ 76-часовни 
Рад111И да':'. Па трес MQJ пр!НМер пре боМ!'ИЦе. И . за
КЛ>уча!К: Ја сад не рмб31М вшпе од ОСЗIМ! (Сем .!(3"6, 
треба, као ово, јер реке и .остале бесловесне стваРи 
не бренују z.yм:;Jre жеz.е и СIЮВе!) А />Р пре овог, 
сад ту, један је увек био ;резултат: »Мщ>ш напоље, . 
харанrеру, сузбијаш одушЕ>В!Dење, nодбуЊIУјеш. Иди 
од~Ш~~де док си читав, Ар:угде m посао тражи. А да 
ниси рањен, ·питао бих: те за мајку четнИЧЈКЈу и сабО:, 
тероку!« Тако су меош више о:пу.та без разлога и правf\ 
говорили разни друтоЈШ, и nrro да ие п;ризнаiМ: . 11рцс 
nут ме и намрт:во премлатило. Добро, ~ШСЛ!ИоМ 'jai ВЈ<~ 
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дећете. И ист.ина: ја се и не заr:юсли.м, а оно стигне 
нарећење: »Немој сте људи, дру·ГОВИ, ,АiрЖ'те се paд
HQI' времена! IIpOПИCЭIIIOI' од Центрамюг већа«. Знао 
сам ја. Али не вреАЈИ мећу људИМа незналицаЈМа ни 
сувише унапред знати. Јесте, почели су овw.а да .се 
држе новог закона ОИПW<!<ЗЛНог, аАЈИ машияе I<JOje су 
стале ПрiИIСТ!ИЗаТИ 1Нi'1<И ca.:mpy а!ООIНТО оомосатиог 

прописа. Не ЧI!ЮТе, не nодмазују, остављэ:ј;у да iКИСЈНУ• 
Али најгоре - недоучени, ие знају паогупак с њима, 
на моrор се !о'Уте, маојку дихтунгу псују, мењачку 
кутију распале курблом, !(ао да је она :к,ривац љихо
вој неумешности! И све 1ЊМ нешто на МОТО\!)!И!МЭ. није 
потаман. Те нека цевка сувишна, те неки шраф -
ВЭ\<\IИ га, мајку .,.у, мхюке и без њега! БУ~НИМ се ја, 
кажем им лепо: - Идите у очин и мајЧiИЈНУ, шта ;вам 
машина :к.р<ИЋа? Незиамщеl 

Резултат? Не nитај. Моја је реч без чина и епо
лета, !Не с.л.уша се. 

И ·КОје чудо? Ја опет Фусишуз"!РЗоН. Да се увре
д!'!М? А да Ш!Га! Или .не? Хајде, АО'!< ои читав, нов.и 
посао lrЮтражlИ, биће га, упркос карактер4'Стнци -
•Нема поверења у млаће кадрове. Омета сме.ло уз
дизаље но~ сната«. Није, б.раћо, неrо жао 1М1И само 
малDреrгапиЈе н~ па:ра и м3IlliШra; ЧИ!Ме се и 

уо!Юр<I!Ва крајње оства:ре:ње "'Раведно заслуженог 
ослобоћења. 

Али знао сам. Опет не nроће Мol!iOl'O, СТШ1Не па
рола: »Овладајмо :МЕ>Ј<а1Н11:3ацијом! Чувај:мо машине 
ка10 ОЧЈНе зенице«. 

Није да са:м вид~, алм знам, па то ти је. Схва
тим '!" зашто се. МОЈа не слуша и ~ тумачи. 
У ПОЈеftiИНЦа се ЈОШ нема nоверења, ЈербО '!НИЈе, ми
сли се ЈОШ ту и тамо, юrал.ифиюован да саЈМООГаЛОКИ 
и !'а своју ручерду брине о 0IШ1'!'ИМ ствар~НМа. А .то 
и Јесте главно, и чим то ув:решем, :ре!.!LЊМ: пр~НМетим 

.ли одсад нешто да не 1КЛаПа - од:мах ударај доnис 
сИНдиКату и упозорење сеа<;ретару, А не као пре ~ 
што иа уму, то на .AIPVМ!Y -дИректно првом I<ЈОГ ви
дим и оmужи:м. Јер друмови су GШоМ још џомбасти и 
излокани, али власт је, !МИСЛИМ ја, ТIВОја чврста, права, 
и добро ти хоће кад ВIW'! да знаш путеве и нач:ин за 
сарщдњу с .њом. Опоразум, ~.потражи; а не као цре 
рата: ?vни ,се кад нешто !НИЈе у реду. Јер то је - бу
њење Је МОЈе данас неnравимю и заостатаЈК, с обэ!'ро!М 
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да је то сад све твоје, и власт и фабрика, па нема 
с.мЈИсла ни буна :ка;д је цро'ГШI са:м;оr .себе. ОпО!разум се 
зато сад хюће и стрiUЪење. Па Ф.обрю, ·кад iНИЈе .ц>уге, 
одл.у<mМ: бiНћу СI1Ј>IUЪИВ :као roд'ИIIa. . 

Само 1!18ЗИ м није ни тако кад се н~ вуче 
за тобом као твој H€1C>I1II&\И. :реп. Јер мене у вези 
с тим оптуже да иступам цротив ~ењера н д'И'Ре:к
т<:>ра који се не i!Щд;и;ру «<ако ·то Ја обра111Ю писмено 
,. уомено ха:ранrер<ЖЈИ тврдим. На састанку СИНАН· 
Ка.ЛЈНОIМ ја 1И m>:Шем, сећате се, У. вези с тiИ!М: »Нисмо 
ми најневаж.шче нешто, а КЗЈКо Је ~ rлamюr 
директора? Урлањ<:•· Већина на .то ~Је, днже ,руку, 
:како оу одтов"!рНИЈИ после :мене обЈазпњавал.и. НиЈе 
то што се улагују, него в7ћина [!'Ој~аца· не ВИN1 
сама својим очима, а и бојуцка се- већииа. Закtоу; 
чим ја: »Сада к.о хоће орећу, нека гледа само СВОЈ 
посао. И ћут!« 

Тешко паде мени такав кукавички ЗЭ~КА>учак, али 
издржим '1'Щ>К0С зуц;кању (сећате се?) м саЈМ мути
каша. У след чега ме шrоу rпримећивали н наrраD.ива
ли, iМа.да са:м за !l\ШOI'e пос.люве био ацретаи. Али куш! 
решио се и rот.ово: м пробам .тако и <nШФ,_ не из стра
ха ши из оног дршплоташк.оr - паметниЈИ попу!Пта. 
Јок. Али издржи, ћути, другог излаза нема. СВОЈ по
сао ради. Човек лећа и 1ИМЭ. Аа их под терет подмеће 
и не шенећи да их савија док терет заосталооти ·при· 
тиак,ује. Ствар је у томе што сад човек iИIИје непри
јатељ па се на њеrа и не вредн :роrушити за IНевоЈое 
као "'Р"· Зато сам, ·упркос слободИ и ;:вемv, и ост!!О 
ю даи . ..данас баксуз. Др. сам эиаю м Је сад неприЈа· 
тељству и бааrоузл уху ~друго ооре.кло - не..ьу ДОIОО, 
речно и таме слично, не бих ни сrорадавао nосле рата, 
већ бих првом IUpИЛIИIWМ био запажен, ОДЛИI(IОIВRН и 
завољен од свих IЬУАН· Али ја :нисам paчy'!faiO с тi!Ш 
што човек није, а меша се у живот човечиЈИ. 

Но тад, кад сам још био на ;нули радости н ћутке 
сnq:юводио ro своје зиање у живот, nриће iМiИ после 
нек.оr времена ~р н .поче д'а ме иэдал~ кува 
"' nридобија. Не зна он МОЈ живот и све што Ј" прет· 
ЈЮАНЛО, аА1И ја - каmнац. Схватио сам ипак у прави 
час ову вЗIЖНОст !!110Наш81Ња эа успех ра;да животноr 
и за зауставЈьање !)а.юаићких мешања у ny;r и ЖШ101Г 
које ми досад iНIИЈе полазило за ~· Јер сам се 
пре~дРRтно држ.аю према човеку КОЈИ заос:rаЈе, као ·да 
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је душмЗнин. Нисам се зато 11Ш секрићу одједа.нnут 
офирао, него :миц по МIИЦ: данас мало, оут:ра мало, 
мало разговарај са секрићем о овом н ОЈЮМ, показуј 
све већи Ш:Iтерес за omnтe .ствари, и ја тек .кад ·осе
тим да ми верује, почнем оn:резно м излажеiм као 
»МОГЛО би Се« ИЛИ »R.аКО би бИАО« 'ИЛИ »t.На ооно:Ву 
овог што -кажеш• и .можм би требало l!IОКушатн« ... 
Моји се предлози однооили на рад, штедњу, оrрани
чење самовласти днректора, на ожосе :измећу IЬУАН 
и према pa,w. Све старе •. моје прiИМедбе, али у ие
деЈьном нерадiЮМ :руху. Што? И чоколада се продаје 
у стањолу. Зашто •Не би :и истина? Секретар, ето га 
тамо да потврди, .слуша .ме и .мисли ћутке овој е, али 
утом стиже и закон о .раднич!КОМ самоуправЈьању и 

већи:ма, те он једног јутра: »Хоћеш ли члан да бу
деш?« »Како да не!« одговорим и, као што видите, 
приме ме у ч.ла'Н'СТВО, што саtм вам nоТанко и исnри
чао као један роман. Живели зато ови што сте ме 
ПажЈьИВО слушали, н како сам потанко оборио бак
сузлук и Баа<са на. обе nлећ-ке. А није да није био 
дуrоrодишЊIИ рвач од прве светске категорије н је
дан ван ове зеМЈье још увек свеrоки ШI>МШЮН. Али 
сад двособаи стан имам, и жену н дете. А чим нешто 
голоруш~ у руке добије, све се мења: власт сад рад
ник треба да чува н развија. Па ;к,ак.о да не ВiИКНем: 
Црко баксуз! Живели наши рЩдјНИЧКЯ савети, убице 
човекове иесреће! Под rрюце му ногом .:ми из· нauie 
генерације стали као Милош некад оцробушеном Му
рату ... « 

Није ме, дабоме, одушевио :крај њеrовог ЖШЈОТа 
и знања. Због сценарија? Остарио је! - помислим. 
- Опа:мепю се, што се ·каже, а можда је ове то њ& 
гово више nоследица умора, .мање искуства и памети. 

Али и сад, путем њеrовој кући, КаЈМ'О ме водно, 
наставЈьао је каЈьав, уморан, 'ИЗИемогао: »Купићу ра
диО«. Једињм: оам УЋОМ слушао nричања о томе и 
осталом шта ће м купи јеАНОГ од iИ.<\iућиХ месеци, 
јер сад је дошло време м се ра.д,ниЈК културно уэ
днже. и како ће зато на зиму м поће на неке куР
севе, а ако му rимиазија не падие сувише тешко, 
постаће и инжењер nосле. Радиик све може данас, 
ак.о хоће. И директор .може да се постане, ако је 
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неi<О бН1о првоборац, Ча!К и без школе, а а:к.о ;н,ије -
треба KJIIP<:"Be само свршити ... 

Још :малочас :кад ·:ме, завршивш.и, nозвао да му 
nогледаМ сган, жену, дете, у себи саЈМ то одбйј~:>о 
нajeжeii!IO, иако доЦI<аН; Јер сам an:o!Da одуџrев!Dено 
чак одмах пристао, опет из страха да га не ув.редн:м. 
Пугем сам двапут покуџrао Да се И3Вучем на време: 
·.жури.м« и »Уморан сам~ и та;ко да!Dе -: сећао сам 
се u:юсете МеЧ'КЏшу - алм он би :ме свакн пут кад 
бих почињао о rоме, тако несрећно погледао да. бих 
н :мртЗiВ nо<rЈУСТИО и продужио да!Dе <уз њега. Бојао 
саЈМ се - поштено да ~<аЖем - !ВИШе разочарања 
. у његову срећу неголн ранијег његов;оr баксузл ука; 

Слуџrао сам га .ШЈаК наnола, да зашгиТН!М своЈ 
већ rоТОIВИ сценарио од разорног эрачења та;кве не
коначне ореће и ПIЈ>!'ТИ.О само друоом полоВИНIОIМ свог 
слуха с двосl'рlу'Ю!:М дно:м извесне своје приговоре на 
тај nретерани њеrов наједном ПОЗИТIИВIИСТIИЧКIИ опти· 
мизам, на тај слепи наје,АiНОМ њеrов do ut des мента· 
литет заинтересованог практнчзра, :и на ту њеrОIВу, 
после свега, врло наивну веру да је свршеiЮ са »ЛIИЧ· 
но:м несрећом«. Вера је то сад Хiрањена ВIИШе неиза· 
зњвањем iпроблема неrолн том аn:оменутом а њему 
незнЭ.ном формулом из римског прЗiВа. Но ја не бИх 
био онај IЮји сам да ;н.исам истовремено »>lООКЛЗЈПао« 
јет.ЮIЈМ У'!'УЦИМа сопствена rунћања и неза_довоlDСтва 
баш rом n;ривидно:м победом, и путем устаЈао против 
себе, који сам те приговоре ИЗМИll1.сЪао и, изМШilh»ене, 
одгуривао одмах у позадиiНУ фиока овог ума, ..ъ<утећи 
се што се nравим да 011Ј1ЮМ<М да је лоТЈИЧ!Ю очекива~ 
да човек ра.л~~ШК буде већ да><ас пуно различитиЈИ 
него јуче, кад се ј.ош борио за оно што није имао, 
иако сад има дел.иЈМИЧIЮ онО за шта се борио ЈИ оруће 
да борбу настави уСПешиије још .. Али Бакс се угом 
почињао сам од себе nост<упно да претапа у одсут· 
ног Мечкароша, привремене lU!Iьeвe је rпрог.лаптаВЭQ 
за RЮ~Начне и, некритичан, пресама<уверен, журио да 
се ЗЗДОIВО!DИ. Само, какав бИх ја сведок и сцена:рист 
био кад бих очекивао да ће се nри!рОiдЭ. IDyдOI<A за 
неколико rодњња из основа да нз.м:ен:иl Од OIВOI' ту 
дана не треба тражити оно немnгvће које ће тек 
сутра доћн на ред оствареља. KaiW? Зашто? Re Cio' 
ри:мо се =е эа непосrојеће него за да!DИ развој 
онос што већ постоји. Мечкарош, ·на яочетку, алк 
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и Ба!Кс Сада, примери ау тог пр31Кrицистичкот недале· 
коме1'11ЮГ ситЈЮГ сањарења на реалнtИМ детаљяrма, 

доступним свима, оствар.lьИ.ВИМ ква.нmтат.ивно, мало 

помало: стрпмшюшћу. Стандард? Није за њега у 
питању амерички way· of Life? Не. Социјализам -
то су пре света Н101ВИ щноси Ql<eћy !DуД!Ша, IDYAИ ... 
А онда, приче о радију и остам>м што ће да купи, 
то !НИје МЈОНОIПОЛ Америке, то ОВ\'IТде ДОIIЮСИ Шf.61Устри· 
јализац;ија. Неке њене nојаве могу бити и сличне 
упркос основним ра3ЛИ\ШТ~ iИЭМећ<у оистема. 

Опет се узбуди;м. Одуџrев!Dен ухва'11ИМ Бакса за 
још снrурну IМИШКУ и !IЮМИIС.АИМ: није он остарио, 
дакле, ни поклецнуо, ни пао на тој дечјој клизавици, 
Не ради се !ВИШе о елити класе. О њој целој је реч; 
ниво с ког почиње нови човек врло је ;н,иэак •• , Али 
тај ниакя оцра.т онај је на коме данас юю нација 
живиж) и сад заједНо треба и плански - QВ1И увис. 
То му треба објасни:юи. Тrих педесет гоДина тешкот 
рада пред нама да бН1омо cmrA>I и преститлн. 

У·вео ме у кухињу у ~ј<у се улазило преко уокот 
прага на IННВОУ улнце. На црном твозденои :кревету 
лежала је као АОПОВ ружна жена са спалом повеза· 
чом, чуnавс;м косом, што је већ од врата одвратно 
заудвралаиагас. Учинило :ми седа сам је видео, личи
ла је на Мечкарош<mу. Не лажем да ми се учинило да 
личи на њу. Али x:reo сам цре но што сам је и видео 
да на њу АИЧИ. И то »1Шiе Баксу неrоАИ мени. Јер 
њему сам хтео да зга...,.м ту :малотра!;ансюу идилу. 
Била је, у -ствари, она ~МЛаДа, н~ж.на, ма.да м .нелепа .. 
Свежа. 
. Она се, чим ућос;мо, без .речи диже је.АIН111М трза· 
Јем целог тела, трзаЈем као пошли.м из унуграшњо

сти доњет дела трбуха, и, руковавши се са МiН01М (не 
и с Баюсом) неком .мртвом руком, чучну и поче без
изразиа лица ,да се расањује џарајући ват.ру у шrед· 
њаку. Затим насу, јО!Ј!! не знајући сасвим добро шта 
'Ј)а.АIИ, :ка<менот yr!Da у пећ, иа!КО је у тој малој .про
сторији шrо је :мирисала на амочено пројlИIНо брашно 
и кутпус било ионако превруће. НеиздрЖ!DИВО. Само 
Ја нисам хтео да то :мени једино смета. И Ба.юсу. Али 
он седе домаћински сигурно за сто (друго се није 
ни ll'IIOrлo), гурну једну од две Х<ЖЛИце према мени 
и рече: »Седи!« НФ у;ом се одлик.оваии ·као нечег 
сеш, ИЗБа.А!Н из џепа свог капутића кесу полуис:.оп
!Dених tiомбона и понуди ме. 
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- )(;вала! - одбијем, и добро што сам то учинио 
јер БаЈке рече с неким тугаьивим изразом iЮОјИ ИЈМа
ју хрубијани кад говоре о деци: 

- То је за малог! - и викну: - Клемnо! - окр~ 
се делету које је спавало nрш:шјено уза зид: _; ЕЈ, 
клемrю! 

Неоокривеио, на згуЖВЗI!Юј аоури, у :к;рат.IОИЈМ 
nЗIНталонrицама, џемЈriеру ~ ClliВe сел,ачке вуне и теш
.ким чарапЗ:l\lа nрљавим и мокрим, дете отВОiрИ окру• 

гле веверrичје очи и :пруЖЈИ руке nрема оцу, I!Юји га 
ymrra пре ко што му тутну једну бомбону у мека, 
за:мазана уста. Својом ш,оанатом шаком држао М1/ 
је браду: 

- Шта сnада на ударнмчко дете? Реци, шта 
спада? 

То није сад I!!Итао Бакс, него у МЗ!ЈЋОВеЊу Меч
карош, аNИ и БаiОООВ је ма.шшаи :пруж1ю исТе рущще, 
nрл,аве и црвене према кеси. 

- РеЦ:И шта спада? -nитао је Мечкарош оме· 
шећи се срећн.о и прелазио руооом nреко дечјеr об
раза. 

- Двеста глама шећела! - rрекао је Ба.ксов IМа
АШIЈаЈН. 

Баt«: му даде ј.ош је.АЈНУ бомбону и nогледа ме 
кратко, с !IЮИОООIМ орећноr оца, Мечкароша: 

- TaiiOO ја њеrа одмалеиа учиiМ да воли Партију! 
- ухвати се широком р"{{!Юм за сто. 

- Добро! - (Ж.реиу се оnет малом. - И још 
шта? Двеста rлама шећела, мимо ... 

Рука МЈУ се иа столу зrрчи док се иаrињао делету 
које одговори научено: 

- Mt!IМO осталу децу. 
- Та:к.о је! - трмну Мечкарош као да је у окну, 

и кух:ињнца се затресе сва, али ове је ту дав!ИО, кан
да, .навикло на љегов rAac 1И НЈ.Шiта се не nомери iИ не 
разби. Жена је чучала iropaj штедњака џарај.ући ca
lЫШIIIМ рукама ватру. 

- Он ће на li.I.IIOЛe! - рече 1М1И Бакс nосле и уда
ри пеашицом о свој сто- инжењера ИIМЗЈМ да наЧИНИм 
од њеrа, НQВатара. 

Можда је то право. И сутра, ће се живети. И 
МаNИ треба да иаста!ВIИ очеву борбу. Не·11.1оже се тра
жити све ~ једне само генерације. 
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IIоi'леда.м на сат. 
Ко каже генерација? Није она у IIЈИТању. Реч је 

о једном иеумориом човеку х.оји је остарио, "{{МОри.о 
се и nрестао П!iМе за !Мене да nocrojи. У сценарију 
гине м би Ие"{{МОр стекао п:ра:во на вечност. 

- Воз IМе чека! - рекнем устајући. 
- А спаваћа соба? - скочи Мечкщюш и ухвати 

ме орећни:м и TetiiXIИМ руi<ама за ревер. Не. Скочи 
Бакс и ВИII<IН'У: - За мном! 

. Соба у КЈОју омо уш.\1И ми~ је на бојеље и 
низе била ложеиа, али Н0В1И намештаз зато није ни био 
употребл,аван. Ка1жо би? Кревети нису имали душеке 
- само ЖИЧЗ!Не мадраце и политиране рамове. q,ман 
- о.ТВО!реИ и nразан. Комада - веровати.о нето 
празна. 

- Ле11110! - rpetOOa< - аNИ rде апаваш? 
- У кухињи - рече Бакс М!ИЛујући ,.рапавим 

прстИЈМа rлатки Фwиир. И објаани: жао му је jiOI!II да 
троши »гу лепоту«. Нека зато тај нови намештај још 
неко време тако, као у изюгу! Не nрл,а се и не квари. 

Опет оиај тугамши израз и руке вазда у nокре
ту, у ЖеЈо!И да дотичу, да осете, схвате. 

- Имам и душеке, још их нисам ни ~о из 
хартије. Нек стоје ю лета! - '("'Че МечкаQ)ОШ. - Па 
и навикао сам на тоол:о, а у ТОЈ соби ни nећ ие греје 
добро, дими ..• Кад отопли, поновићу собу и сан! -
рече Бакс с мутним СI1ИДЛ>ИВИIМ обећањем у скром
ном rлаоу. Тад се сруши на даоке и ЖЈИЧаИИ .маАрац 
НОВIО!Г :кревета. И заоnа као .мртав. 

Не знам шта сам рекао, како се опростя.о, како 
саrм изшп~, како, опет не погледа.вши је, стеrао руку 
жени ( !roO Ја ми се OIIeл учини ружна и оnел иаNИК 
на МечкЗiрОшеву). Добро је што се БЭIК!С срушио. 
Онесвестио. У:мро. Као у сценариј~ који ПiРfiЛЈ<ОдИ 
чињеница.ма. Оклевао сам: да ли м одем по лекара. 
»Не треба«, рекао је он лробуДI!iВши се ужаснут. 
•Уморан сам сам:о«. Ужаснут што је тах.о несвечано 
ПОНIОIВIИО ЖЈIВУ собу И Намештај. 

Јесте, убијам га, јер одNИКОВаЊе је - љегово 
освојење Анапурне: nосле тога ничег вишег rнема за 
њета. Убија:м га у ~еиарију и зато што борац који 
се сав D!рiИЛЗТОДIИО Једном nmy борбе не може да с. е, 
ю у делаье nриапособл,ен победи над једном врстом 
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неnр;иЈатеља, усnешно бори с друm.м. Он би .морао 
да се сав пр.омеНiИ, демонnrра и nоново mреудеси 

своје обМШ<е изложене сад I'IРУГИIМ nритисцима и NPY· 
гом стилу борења. Тежак је и за ИИдус.триЈу nрелаз 
с pame на МЈИрiНОДјО[IСЈКу !lрОIИЭВС>дњу, а !"а.моли за 
биће адаптирано тол= ГОдИна рваљу с Једном од· 
рећеном rраном невоља. Сад су мање антаоrонистич.;tа 
лро11И!Буречја no некад, аА1И ипак су <прот:ивуречЈа, 
имю су tиМ уједи пљи:ћи и rynzoи. Но ма.неври су 
мм зато домишљатији. БЭ~КС rн.ије од људи :који оу 
за ro дорасли. Повлачи се зато. СМIИIЈ)'Ује. И nре:пушта 
сину наставак фељтона. Јер БаЈКс ·ИЈМа aie врлњне 
борца QСућеног да се rом>рук туче с до зуба наору· 
жаним пр.о'!'ИВIШКОМ. И није од оних кюји уз сачу· 
ван:о ~НеЗа:довољство (ту rордост човекову) умеју да 
се nовинују ноВИЈМ, мање гоАЈОрукю.< уСМЈ~ВИ>Ма рада, 
условима у којима знаље и И!НВенција, не нашазећи 
на раније omope, опадају у срећено и свакодневно 
од седам до два и не ИЭIЮКују никаквих 76 cam не
nрекидног пертловања, с болницом у којој се лежи 
док се ие :измене ав:и руi<оОводећи кадрови Струzо
ихне (у мећувремеиу уједињење с Ослобо/Јењем), а 
преос:r~L~~И стари радн!ИЦИ не забораве на његов под
виг. Чаок и .нмје важно што су га у мећувремео<у сви 
били забора:вњш. Нежа се Се!Кретар или иови дирек· 
тор :није о.щмах сетио легендарног ње:'а, нека га, с11о1р· 
шалоr, шrоу одмах nрепоэиа:м< раниЈИ АрутоБИ и -
готово, Бакс мора да :им оа<;рене лећа. Тако се и де· 
сиАЈО. Окренуо се и IИЗI!Шао, rиэј"/РИО заnраво, mеван 
и уврећеи, а nомоћнш<. дИректора, који је, м;ж:ла дуго 
тражеи, стигао уrом у канцеларију (на њеrа се и 
чекало, јер је :рЗi<\јИIО ту и npe, знао за БЗЈКСЭ. и у чему 
је ст:вар), пој урно је тада аваме столу у другој соби 
да из фиоке извуче дИI1ЛОМу СИИАИката, зах:валницу 
колектива и налог за исnлату наrраде, я, натттавттrи. 

их после дужег тражења у једној ромш с цртеж.има 
шрзфова и мутера, вратио се, ·И, .не .видећи га .. више, 
изј'\"Р(ИО за њим. АNи юк га је тражио no хам~, две>: 
рншту и маrацииима - Бакс је, nрек, наrао :и .увре
ћеи -:нестао. Помоћинк директора ra је nосле акто>:t 
јурию nреКо ОИЈНДИКата металаца. АNи Бакс је '!Ш"У' 
С11ИО варилаштво, nрешао Ol!leт у рударе, НИЈе с,е; 

задржао ду·го у уrљу, враm:о се у Београд, заnосАИ;О 
у фабрици бетонских стубова, а дак11ИЛоrрафк.ин;а 
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Месиоr већа, која је тоr дана олучајно nрекуцавала 
и њеrове карактеристн·ке и ранију nре<rЈЈИс:ку :иэмећу 
помоћника директора и СИ!НДИКата, као и нове nред· 
логе за наmраде, импресионирана њеrовом судбином, 

побркала све 1И ставила га нехо.тнце мећу наrраћеие 
на другом сnшжу брюдараца, који ra оnра!Вдано !НiИје 
предаићао. А Бакс, 'КОји је диrаю mpe и после са.знао 
за 11р<>ШКу, оnио се,, маље :иэ очајања што је у мећу· 
времену начуо да Је реч о rреuщи, више што, опет 

уврећеи, осетљИiВИји но иначе, није могао да O'l1pi!И 
»:идеал:иС'l'ИЧКI? ск~ање шустера . Тозе, иnак 'ЈРОЛе
тера«, како Је ИЗЈавиЈО на саслушању и :и1С'11И1М ми 

речима. оnет то ~~~ричао пр~_аћ измећу четвртог 
:и пeror роњења, •Ка.д сам nрви !ПУТ и nокуша<> да 
nобегнем од њеrове танке још среће, реал:иэоване no 
цену де!lрад:и:рања она, бојећи се Oliera што сам слу
тио, али Н!Исам побегао, иааоо сам аве то унаnред 
знаю,, него га сачекаю да .иэиће, ·решен да га у сце
иари)lу no оваку цену убиЈеМ ... 

То је дово!оl!lо. 
Јер шта би v сценарију - ако остане жив :и све 

се леnо сврши? Да се ожени? Оженио се у мећу· 
времену. И 0111Да? Бракави су с.АiИЧНИји но шrо то· 
изгледа. У :нес:рећи •која је срећа јер је збир два не· 
гативна броја жмвота. Сабрана. Он, осетљив :на ситне 
неправде и наоштреи на бОрбу nротив стихије не
среће, цроти1В »Мрт:вих што мрдају каю mхт:ија у 
живима•, :ка:ко је преюсопюћ још рекао, сам је моrао 
имаmи у себи nрнваТIН!ОIМ !МНОГо те nиxm:je, се.ЕГИМен· 
талн:ости неиживљеие, а, '\"'Вредљи:в каю да је у да рен 
моюром Крi!ЮМ осећања мање вреАИОСТИ, бию би каю 
муж безразложно љубоморан, и дошао у QИТУације 
да се према мени nонаша !Као неко, моМ<М! !Као ја 
nрема Гаm баш у исто време, јер сам је држао за· 
творен:у у свом стану (и све,дочење је борба и, nрема 
томе, ~а сам исто борац ·КОЈИ !НИсам У"'ес да се 1П!!>"" 
шалтуЈем са сnрата эалаrања за IИСП<Ну о животу 
на nлан љубави, коЈа је борба за nретварање RС'I'ННе 
нагона у !ИСТИНУ свачијеr М<ЧИог живљења, упркос 
свим неnодудариостима са О!ЮВима и осrалим). Или 
да iМ!у се деси што и меЈШI, који још увек не:иживљено 
носталг.ишеl'd за опаонОС'mма освајања, за mrјанст:вом 
неизвесности, за ~коцкарОIЮМ чари савла.ћивања omo.. 
ра, за орrазмом заривања мача nобеде д0 балчака у 
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туЬе отnоре и туl>а меса, а том врсrом победа на 
које омо нав;икли, а којих нема више ·у бра!Ку, и шта, 
Ва1к.с да вара своју жену? Какав би онда он јунак 
био? Јунаци не :носе узалуд оклопе ПроТiНВ ра\дОЭ!iа· 
М1Х стрела. Иак.о су изнутра начињеки, I<aJO и неју
наци, од истог .меког, неиздрЖ!D'ИВiОГ меса. 

Нешто iМ1И је постајало j=ro. Ја нисам разми· 
шмао о Бакоу, ја сам с.ве време о себи. о свом бе
.жЭЈЊу од Гаrе. 

Хтео одмах да иоt;рчим. Устао сам нагло, изви
нио ое неnотребно, више напола: »Заборавио сам не· 
што. Онда и воз«. И 'IЮТрчао. Ужаснут. Зар то? »ТО?« 
Ник::ам могао више. Јурио сам, а повраћало ми се од 
тог њеrовог СЗiМОЗадово~, после несвестице, крат

I<.ОГ она заЈЈЈј)аво, nосле завршености. Уплашио сам 
се :крута, увек гнусно nогрешног. Стигао сам до за
гата я, без даха већ, nродуЖIЮ, жетан заборава. 
Да зааш~ЈМ и ја, уморан. 

Али од заrата до станице nрешао сам последљи 
километар мркле ноћи дремајући у Ј110ду; ту, ЗВПIDУ· 
с:киван nоследњим исцеТЦИЈМа МОКЈрих поњава; из те 

горчине, непробуЬен, ступио на болеоню пренатрпан 
перон; n1робио се кроз тамна :крда унезвереноr бадо· 
Јоења; таро ое о корпе, ко<ј>ере, сащуке (бол будИ!), 
о rајбе се таро, комаде разrовюра: »Сувише сам млада 
да бих uсЈСрено волела!«; не, то сам раније чуо; сад 
само: »Он. нии:ад не доЬе к:ад к:аже, па чекам:, че
кам •.• « Катранс:кн црно ове је; само два квадрата 
јетрене боје струје утиснуте у мрак; све ближа вра· 
та ресторације; да ми је да заузмем :комадНћ места 
за nртавим столам и седећи ОАремам. Али неко 
ОЧШЮI<И рече: »Све су оне курве, и мавно им је не~<:у 
корист да изву~<:у од тozal•, ја утом ногом закачим 
о нeurro отпорно, квааю и опотЗ~К~Нем се као о кона. 

пац разаnет у висини чланка: воз 03 из Ниша за Све
тозарево, Аапово, Беоzрад, Вин~<:овце, Брод, Заzреб, 
Љубљана, с прик:ључк:о.м за Ј есен.ице и Сежан.у, касни 
386 минута; nрестајем да чујем жену: »Али да до
знам да ме преварио, одмах бих za оставила«; nреда 
М!ЮМ се отварају врата собе дежурн;оr; падам сапле
тен пом преостал:и.м дубока<М женским глаоом, затег
ну'I'ИЈМ од г лавоботе и у луку падања хватам се да 
још .рачунам (да не бих мисмю, да nрестанем . да 
мислнм): то је шест и по сати чекања/ Можда и ви-
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ше; треанем; будЭiН: под једНим ми је дланом чуnа 
влажне ту_..аке косе; с ње склизнем згаl>ен и ударим 
о !DШаво блатан бетОIН; m>д "<!>УЈ:"ОМ руком осећам 
још гњетаво Оуn<Но яад и.сnршеношћу, јек.њулом, али 
без оокрета; оче~<ујем псовку да доnун:и:м nад rи бол; 
шајЗIК се не миче за то iвре<ме изме!>у удараца од nада 
и овестя о болу: и ја се цел;и,м оловом своr тела про
сипам на тело шrо се и даmе не помера. Премлада 
за љубав? Можда сам то ја премлад за живот? Сви 
премлади за cpeliy? И IIIOI'дe питам: ја или сви? И од· 
говарам - Исто! Усправим се с напором и, чучећи 
(сасви;м будан), nочнем да по џепОIВИма виrнд-јаке 
испод црног rумираноr манmла, с:кннутоr с есеоовца. 

тражим лампицу; нада мном још нзгубтеније теку 
сви ·nротивуречн:и правци баутања гунтуле, то црио 
струјање кроз црње, то безбројНIО ооругање оnан
цима, цок у лама у31Немиренијiим од nлитКЈИХ ципела; 
сви ru страхови да не изгубе ооз заус:rавЈоен nр<>
валам обла:ка што је развезала бујице, затрnала про
nусте, занела неке мостове; ево коначно и бате
рије. АаМ!П!Нем. На асталу nревученом тан;ки,м слојем 
блата, :као прегажен, лежн сеЈоак. И већ С1Ю1П мо је 
батерије 1НВ измаку Apx:m: одбој.но с онш.< ужасну· 
пш пошrовање:м које ЖИiВИiМВ уЛИ!Вају <м:ртВ!lЦ.и њи· 
хове врсте, .нарочито наrажени и такяути ИЗIНенада 

или н.оћу; али огледалца, колико МЗNИ .нюк.ти, ужлеб
h>еНВ у некад црвено срце насред npacтapor и пр!Dа· 
вог кожуха, као иг.рајући се, равњоме;рi!Ю скраћују 
и развлаче јектичаво:>~<утн CiiO!I хармонике моје све· 
тлости: човек дИШе. Кад издrо<не, прса као да му се 
спушrају све до ИОIЮд асфалта; кад удахне, трудИ 
му иарас'rу као хлебно тесто, na избледело срце од 
уфасованих и IЮИОПадаМ!Х IШIАИтера ог ле дала засн· 
јуцка 'l!аХере<НИЈМ прШI11ИiВеням за јатњећу кюжу 
ll wамтеним ·у гајтанчиће без боје. А онда опет ИЗ· 
дахне и груди се С11р01!110штају ниже од пода, i!IрОСтрте 
по њему као прегажена лепиња. Конвексна. Он стра

шно још хуче· и rрудН м;у се rрумуЈоају у чворове с 
ребрима изнад оба трупца бутина у скроз промоче
ним чакширама, закрn!DенЈИМ на десетак .места, све 
до руба чарапа !НВ гране. А 01р<Жде11И безООличии 
оnанци, мокри, ОIЮКри, мокрн: баш м;у пуца. Настав
Јоа nрастари неки мр111Ш сан, iНеосет.ыш на месrо и 
време. Ни удар од моrа nада га не извлачи у јаву. 

489 



Дише дубок.о. И nrro да му кажем: »Није з",ра.во та· 
ко, на бетО<Н;;:!« кад. би ми Oil"ICOВao мајку и ја му 
вратио, па -.Један: Један, и - и стаље неnромељено. 

Шакатање да не искључим и вероватно општу нер·· 
ВОЗ!НУ июрку. · 

Ашнем се. Из сомотоких пантал.она боје липовоr 
меда извадмм марамицу да обршпем ударену руку, 
аАИ разаберем звук ~це i1ШЗ nреi<Ш<ути, :недовр· 
ше:ни олук. Оперем :краЈ M!Wil'lL\a првю. П ремлада за 
~убав? А шта је љубав? Сmд и уплашена · машта, 
Је ли? Trprи недеље ОО!МО да прож.ив.им с њом, и од 
љеног савршенства неће много остати. А ОНАа? Није 
ли <>ВеједНо? Шта? · 

ИСТОВРЕМЕНО ЈЕААН ТРЕН. СПРАТ НИЖЕ 

Био сам претерааi и у томе. А у чему нисам? 
Патио сам, ~ сам а<ао никад уврећен. А>убомора? 
Можда и :НИЈе. 

Док сам био још неижн:вљен, за мене је женска 
по.да 1ШЮМ била потврда мене као бића, .не само мене 
као мушкарца. 

Зашго је IМАаДОСТ ГЈ\у:па? Зашто :искус.тво тако 
поразио? ' 

Али оно што не разумем, то је право с којим 
~ очек""!'й да јој будем једини (иако ни ана мени 
НИЈе биАа Једина дотле). 

Аажем се, лажем се, лажем се. Није то. Није. 
Шта је онда? 
А гледање, а жеЈЬе, а исюушења -noCAe, ~Кад nрви 

заноои проћу? 
Не. морам ли и ја на делу да пomp,IWd равно· 

правност за коју се гину"?? Шта? Морал? Не. Нови 
МiОраА. А за= баш на. 11ЮЈУ штету? По чему је љена 
будућ;а невиност - МОЈа :nтета? Зашто то љубав про
дужуЈе, у:nркос револуциЈИ, да се држи својих старих 
·НОрiМiИ? Немогуће да је у питању бИАа самю смена 
на :масти. Не и нооо, другачије, у круг незатвюрено, 
довомrо незадовољн;о да. се никад не уобручи у круг, 
у завр!!llено. Бар не JOOII у часу тог пуног зева измећу 
rюруше:не зграде и нових коис11Ј)ухщија, још не ефи· 
r<асно очврслих у рефлекс:ни већ, с.амоодбрамбеии 
СЈЮГем човеков. Горе но 1ИШТа било ми је, мора бити, 
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од nочеТка то nrro би неnромељена могла да остане 
љубав. И још горе: што не. знам :какву би требадо да 
је нову измислим. Донедавню је СЗ1е то нејаоно ле
жало у мени, помешано, :м-утно, неnробућено. Нисам 
нн слутио колико је вомш, иако сам. бежао nосле 
сваn<10г нашег додира, уплашен да се :неловратню не 

вежем, сва1юг свог дана, за неки ква.~,~>а11ИiИ !Корен 

из !ИраЦИОНалног минус један сваке Јо'l'ба!Ш. Али сад 
се све узбуркало тако блесыо јер са:м аигуран да је 
ВС>М<М заувек, а не знам ЈЩКО да је ВОЛ!ИiМ. Не могу да 
се помнрнм да то треба тако. Не i&Юry. Сестра је ОНЈОГ 
у IЮМ сам навикао /ЈЈ1., -незнаiНОМ, на:лаэим оо'Dварене 

све в,рлине неуморноr човека, човека ка:каrв ан тек 

има да бу де и за чије се поогајање вреди целог ЖИ· 
вота борити стиснут у оклоое <ЈЈ>ИХ нер!IIЊИВОСm, упр· 
кос несназн Ј<ЈОја је људсаш. 

А да се rоЛiИIКо не познајем! Кака1в је !!ећ удар 
био за мене онај суорет с њом крај зелене кућице 
бившеr уnра.винка Зоолошкоr врта, iИАiИ IНек.с>лн:ко 
дана раније тамо, у Аом.иној (!Не, тЗЈМО још нисам 
знао ко је она) (Је АН то љубав? Знаm.). :КОЛiИ!<ЈО С111М 
се nута раније mrraю: •Јесу ли љене прошлосm и па~ 
дови делови вреД!ЮОТИ •КОЈе ми је Коста засвештао?• 
Умањују АН могућности новог или их поtВећа!!ају? 
И одговарао шкргућући час ПО11Врдно, час, опет, :раз· 
диран, мучен, иемиран, - одречио. Већ према томе 
да АИ МЈУ је на немиrрrиој ваги сав001'И пред очима иг· 
рала у првом nлану моја судбина или могућност 
спасења свих људи. Сем rora, Гага 1МИ је већ од nрВОг 
внћења почела неја.ано да значи не <Ја1М10 иастаmа:к 
Костине :крви и живота, и можда је ro и допринело 
претвараљу у љубав оног мугносложеног првобИ'11НОГ 
осећања :неодрећене свести о обавези; планулој још 
у изузетоюм часу 1на111еr првог сусрета; али љубав 
која није :ни у јеАИОМ часу уопела да се ослободи 
по.м.ало ЭЈnстрактиог и внолентног укуса ;кореља моје 
Ода1Н10С11И nромени, новини, друкчијем. Баш зато је 
и то наследню оптерећеље Гаге омислом Косте издво
јнло љу у мој!ИМ очима изнад свих друrих девојака 
и жена, ЧН!Нећи је, ј.ош много пре но што 1МИ 'је у nо
НРћ доШАа, једи1Ном женом од које вреди nочети нову 
љубав и борити се за њу, улажући све што се има 
и више но што се •има. Све СЭIМ, канда, и ставио .на ту 
боју и чекао да лоптнца ру лета i!W<jн, зна се, не укида 
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Случај, упркос дефињитиmюсти исхода, заврши свој 
последњи I<pyr и открије л.ице и укус које ће ..ьубав 
имаm. Зшрцнут, претрием код речи последњи tc~yz. 
Окруrао, он извуче целу руку из nразног рукава Јед, 
не безазле:ие речи на изглед - без IИ3ЛЗЗа. . .. · 

ПОВРАТАК НА СПРАТ ЧИЊЕНИЦА 

••• 0н>да обе pyate. Једна је огу..ьена мало, О!На 
захвата с КIИШНIИЦОМ из олука щтну шаку гирица језе, 
али угом теретни воз крену с трећег колосека уда
рајући се за..ьу..ьани.м гвозденим crroj~a оо тр
буху огромие црвене :ttpaзe вагона КОЈ." репом тера 
муве с избалеганоr вимена. Невид..ьива Је ЛОIКОМ<>Г.IiЈ!а 
трnнула мушки неочеi<ИВаiН.О и цела се КОМ'!ЮзициЈа 

nочела да развлачи пре кретаља с много оипшх и не

вешmх уздаха: ваrони већ клизе настав..ьајући да 
клате тешке ланце што су висили са опојшща. Али 
у •цродужеиом nокрету, оне су све ВIИШе губиле :кои
зистенцију метала; nреображавале се, nостајале IИЗ· 
ненаће:не СЛО!IЮВ<Же сурле зањиха.не IИЗМеЬу оодреза
>ШХ ~~<..ьова одбо ји.и:ка юји би се 'Ч' ед фењером под 
црвеном каnом забелели на 'Dре.иутак с ане чинелс.к.е 
страие, ИЗЛИ3а>!о-светле од су дарања, скоро веселе од 

нс:к,ричавнх осмејака који нас.тав..ьају да тару таљи
расте уоне као nоследњу својrу nоруку ..ьудима на 
nероиу, поруку од С'11р3Ће љихових, на силу одвучених 

субјеката у неnознато. А то су нe:tta nасивна бића, 
тренутно само у облику бескрајних летвичастих ва
тона, црвенијих од rовеЬих бифтека, и Тре.иrу'DНО само 
серије платоа nокриве!Н!ИХ зеле.иi<аСТОСИВИiМ цира
дама nотамнелм.м од КЈИШе што их п;ри..ьубила 011<0 ма
мутоких обриса те~НКова са жирафским вратоsима 
топовских цеви упере:иих у облаке, невид..ь:и;ве; ши 
серије цистерни, или серије ваrона без крова с мо
крим неnокривеним ОI<реперима, камЈИо.нњма, · локо
мобилама, ши с јамском rраћом ·везаиом ланцима, 
или с тракrори!Ма, булдожерњма и делОВИЈМа диза
лица и rенератора, или, најзад, са заоб..ьени.м, оба.Јое-
1/ИМ на лећа десет1'0НСI<Ј!<м трбушчићима какса, ов
лаш nO!IIJ)CКaiior кречом nроТIИВ краће одозrо, али не 
и испод жита. Последњи ваrои већ показује своје 
црвено дугме nод реnом. Све то до идуће станице иде 
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па стане и чеtса и ми ћемо ову tсомпозицију .стићи 
пре Велиtсе Плане, уморан ~ ·и исцрп..ьен, J:l после 
четрдесетоомочасоВIНОI!' бдења ЈОШ rорче МИ: Је иеза
дово,."ство збоr беде телефонских иэвештаЈа ре~ак
цији (још траје nетнаестодиевни ОТКЗЗII!И рок) и Јаче 
очајање што нисам сведок достојан те дводневие 
дЭI!ЮIЮћне бЈпке која би у !Историју изгра,дње моrла 
ућ!И nод оnра:вдаио бомбасmЧ!ним наслОвом Уtсроти· 
тељ судбиие. кщ би !ИК~ яко умео да аутенТ!ИЧIЮ 
ВидИ и осети СИЛШ1У с КОЈО!М је nоnла:ва ударила, иео
чеюивано збрисаr&ши прве неnриnрем..ьене хаоmчие 
omope; и како је коначrю сазладаиа. Али noorojaњe 
поnлаве и посrојање ту~, то су две истовремене по
јаве које би да ~ порекну. Па ка1<0 онда видети 
и осећати? Једно тражи поглед оаq>еиут на ван, друго 
- на унутра. Може ли се одвојиm ОМЈНсао ствари од 
ЊИЈМа суnротстаз..ьеноr осећања? Сваюи се ~ 
и трюструюи секунд једног и дpyror у .ситуациЈИ КОЈУ 
r.ружа она борбэ, nро'I\ИВ С11ИЈ<IИЈе са свим nокретима 
у једном ударцу пулса врем~ IНе моr.у да обrухва:rе 
и опишу истом секуидом КОЈОМ ра.аоолаже СТИЈ<ИЈа, 

онај који је савлаЬује и сведок, јер је та сеi<Уида i!Ю
требна води да руши, VЧеi011ЈИКУ да је обузда и остане 
жив ЗiЛ!11 и свеююу да схвата и ocem себе, не само 
да бележи сазнаио !ВаН себе. Постоји ли јединство 
стихије и ноВtИНара, учеснtИ:Ка и авеtА~схка, учеонмка, 
свед<>I<Э. и стихије? Оно би спасазало. Било би ifiQCAe
дяцa бивања и иокуС'I\ва I<Oje фабулира. А фабула 
укроћује оби..ье, превазилази ra, ОСМiИ!Wоује н прила
гоЬује човеку, ИOIИIIIКO увек у Теа!ЮМ грлу времена. 
Чиме? Ак'I\Уализацијом nрошлОСТIИ; оmарањем врата 
над њом. Јасно, nрошлост је богато .сиромаштво; бо-
rа'I\СТВО оиромашнmс. • 

Ал1И крај са;м,оr мене врата се IОТВараЈу, и то ми 
пооrаје одједяом ЋЗ.Ж.!Шје од свега јер са:м на трен 
угледао дежур;њу телефаиисТ!КШЬу (о чији са:м се за
теnнуm конопац дубок.оr гласа эаn;раоо и саnлео ма
лочас), телефоиистi<Иња са сл уwЗiЛ!Ицама на ушима 
и крушкастом бакелитн.ом трубицом nред устима: ис
к,ъучrује ·коитак са rла01Юговориика расутих дуж 
узиемиреиоr, Х810Т!ИЧЊ01' перона; слобоNШм прозрач
ним дланом nрелази nреко чела, не тако блато из.ву. 
чеН!ИХ АИНИја као у Гаrе, а iН1ПЗК чела сличног њеном 
по истом утиску к.оји остав..ьа та заједиичка им тако 
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у1110рна беапомо!hност, узалудно эа:обљена, и она у же
ЫI м докраја схваm оно шrо је наумила м разуме, 
не ;и да себе, неразумыша, 1110раэи. Учшшло м:и се да 
су се nомешале љуm<а реnтилока Гаrnна гАЗВИЦа И 
ова ту са mфуофр;иэуром, ура>.~~оена, ооред свих раз
лика, још и у гломазне олуш;>АЈИце и црну 15-рушку 
трубице nред уснЭЈМа, да оу с,е ~e:IIIЗ;\e у Једну у 
чаоу док сЭЈМ nадао и м сад Ја эаЈ~дно с њима цре
дуэимЭЈМ да .размроњмо оио urro сам не 1\IPI.'Y и не 
пр!И!ЗIНајемо себи м не можемо. Са.м:о тоАШW. Али 
сад кад сам '!IOHOIВO iВИДео телефонисткињу како пре
лази nровиДНiИiМ ДЛ!ЫЮМ преко гдаiВОбоље и чинећи 
то эад;иже шишку, Гаrе је нестало. Не личи на њу. 

Застанем. Је л.и престала м важи одлука, непре
кршена nуних четрдесет и ОСЭЈМ са':"? ИА!И ћу опет 
миолити само на њу эак~оучану у МОЈОЈ гарсоњери на 
Булевару? Телефонисrкиња још прелази проэрачном 
руком nреко чела заобљеноr од вечне гАа.Вобоље и 
њеНЈИ оу nрсти мање ЛОМВ!И и ВИТКIИ, маље лоnоваки 

дyrnr и жи.ви, и Гага н.икад не би тако неоправдано 
наrА!ИIМ покретом тргла руку с чела urro, сад оrољеио 
па веће, и не подсећа на њено. 

И фабуле, помислим:, исrо тако: јеоу СА!ИЧНе и ии
су сл.ичне ЖМВО'I\НОМ обиљу које се на nо11КИ биогра
фије оведока утк.иова у елементе а<.оји је чине, зави
СНIИ од њих, ИЗВIИТОПереНIИ, ањr не и несхваттиви 

и неоуrестивНIИ; за:r<Ва!оУјtући јединсrву urro д;иже за
С'Юре с бу дућиосm. Како бих радо зато уклонмо Гаrу 
из себе. БезбрижНIИје но телефОН!ИСТI<ЈИЊа Шl!lШКу. 
Али нацртала се Гаrа тушем на nаус-хартиј;и свести 
којом осећам себе и н~ће ју. је избрисати сад кад 
се поја:вrила мање слична телефониС'ГК:ИЊIИ ;ню што сам 
мисмю, а >miaк дово!оНО да замеНIИ све друго у том 

тренtутк.у измећу отвараља и затвараља :врата проме
ТНИ'КЭ., који !МИ је, улаэећи у наложену канцеларију, 
отi<ри;о телефонисткињу у часу кад је ИОКЈоучивала 
контВIКт с глааного:ворНIИКа и пружила руку да узме 
плеm:во са п:исаћег с1ЮМI. 

Гаrа не nлете: ни мајка, Н!И жена. 
Не бих да варЗIМ жену. Као ожељени Фимшr. Ни 

да се дам уловиrи каю Айџ,реја који ће .се оженити. 
Ни да '11ј!ажЈИМ жену . са д:воообним станО!М ;и положа
ј ем. Као Драгић. Ни да безвезно ю нем.оћи обара..,.. 
kao Јанко. · 
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ВоЛIIШ је. Волиш је. Волиш је. Зар не зцаш? 
Окренем се: један је воз к.ретао (јављено је преко 

rласоюго:ворн;ика). У оуtцрОТНО!М правцу СЗIМо. Имам 
да "{екам још КQМ<Ко cam. npe но што поћем и стиr
ием да је замолим- сад М1И је.све urro ће се десити 
јасно- за ОIЈрОШТај, да ми опрости сва сумњичења, 
онај пакао у :који СЗ1М бац;ню и њу 1И себе у страху 
од њеног још необјашњеiЮI' и необјашњи.вог можда 
долаrс.ка оне поноћи, кад сам се, после, намесrио крај 
ње, nрvжно НDге, ·истеrао, цело тело коме нису тре

бале усне да би се омешило савијајућ;и шаке ле:ве 
руке на којој она лежи раоуте к.осе, а ја је милујем 
no танком образу QД летње топлог белутка над не
СМИiЈ>еном nучином. Али она се тад окупила као да 
се застидела наЈСЛу:rи:вдш~ то, и окренула ми је гола 
ле!;а. 

Волимо се. 

ИЗМЕБУ СПРАТОВА 

Г.роэнtиЧаво зацвокоћем кад отворим врата и љу
тит од умора ућем у тај ујарени смрД!оИВIИ лане још 
ханrар раднлишта, предат железници пролетос, кад 

се тежиште радова пребацило на другу обалу, до
ВО!оi!Ю ~далеко lЈдавде да би се тамо, nреко, испла11ИЛО 
подизаље једне НIОВе ради:оiИИЦе за оправку механи
зац;ије, !КОЈУ оу чиниле ок.оро саавим већ задавоља
вајуће коА!Ичине булдожера и дизаА!ИЦа, трактора, 
пумDЈИ, бетонских мешаА!ИЦа 1И камиона, али још увек 
недово!оНе коА!ИЧИНе I,IИ!ПОI&К.И и маљих, специјалних 
машина неопходних тако замашюi'М радОIВИlМа. Но 
билО је и ту, као и авуда, дово!оНо руку, срца, ума да 
уз веће наrюре надо~е мањко:ве те врсте. »Ти«, 
УЧЈИНIИЛО ми се да сам чуо. •Ти«, рекаiо је неко иза 
мене мојНЈМ i'лаоом од пре десет nоноћи, кад сам с 
чупазщм i!еш:к.ирО!М пребаченим: преко још неосуШе
них лећа, само у mнта.АIОНаiМа ШIЖаме, пошао. м от· 
J30Imм: врата из којих је :щ>ошрало ошЂро, рес:ко зво
њење на ИВ!ИЦИ rрча. 

Али кад оу само . стиrли м и~е тај ханrар
ресrаурацију с:ви 01НИ љу~Џ~ који су до пре неки сат 
скакали у завиrлан.И уриебес бујице J'I.tro се, иаке-
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жена tt<ao глувонеми кољач, nенила и муљајући nори
цала све nrro год би дотаiКЛа? Кад су само усnели 
да C'J'Ш1IIiY ти 1>iy !Ј:)! што су с nочетка сnасавали nоред 
nотребж>г и нзмmnю, а сад, јаш м<Жри н каљави, га, 
ла.мили оод гасом Вlруће рмоије? Јер ја сам nошао не
што npe њих са радилишта. (Замало да не заборавим 
да у.рачунам: задржао сам се код Бакса!) (Зашто?) 
Али изгледа да сам био '!Юћас осућен да ми све буде 
јааю и само са:м слегао раменmма и на то не само 

сво је вечно »зaurra«. 
Ваљда се не може тражити од људи да се, nосле 

два даr!ЮRОћна дана напрезаља, као вреће свале тек 
ТЗIКО на слаЈМарицу н заоnе пре но nrro не кажу све 
што су оо ЖИ1ВОТ оnасно доживели, не чују као<о је 
било ,о;руm.ма и уnореде. 

Сем ако нису о.двратни малограћаЈНИ, преваранти, 
лажови ... 

Пролазећи нзмећу СТОМ>Ва, nрепознао сам мла
дића с орасима, али сад .моюрог и каљавог, који је 
баш био рекао: »Није то ништа, према >.Юме, јер 
мене је на nлећке o6Qp!IЛO и заве.ю nод nоnлављене 
океле, а пливати ЈШТIИ знам, IНИТИ сам чуо м је ико 
мој энао«. Сетио сам се да сам га видео н на загату 
и доле на диу уrроженщ љеговог амфитеатралноr 
.\евка н пре тога у сал.и, где је с nосредии.м осмехом 
крцкао <JI!!aD<e nрнносећн их неким смеши:!IЈМ г лодар
СК'ИIМ по:кретнћима прстију обе руке nод аиажне и ве
лике секутиће, у сал.и юк је са бине vюрашене црве
ним I!Ј:ИЈРОТСКИМ ~ма оод симетрично уюуцан.им 
гирландама ЗИЈМЗеленог .о.рача, обојеним фотоСЈ1!1Ма ру
ководилаца и једном жанрооСЛМКом бомбаша и заста
воносца уједно, који, усред неnријатељске руље, у 
овешталом сmлу Куновог ,о,војНIИка, баца бомбу nреко 
ГЛЗIВа окупатора, до:к је Бакс са бине, дрхтазих очију, 
гласа н Н10Здр.ва, али круга чела, образа и окра'11Ка 
tела, причао овој nролетероки живот, најзад примљен 
у Партију, наrраћен СИ1НДИiКаЛН0М наградом и одли
:кован ... 

Али тад nреста то ... 
И кад се nреврну страна i!<ЊИге (страна у коју 

сам предуго буюио ·као да читам, а читао !НИсам), 
као да се с-грана прев.рну, нешто се о:като ослободи 
и течно нeurro nотече. Почнем да схватам да нисам 
очајан и нисам разочаран, па сам само .мислио да 
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морам да то бу,р,ем, да Бш<Qоова жена и није онако 
ружна :каЈКо М1И се чи:нило, да .му дете Н'Ије онако 
мусаво, да ми се све то чинило јер сам npe вићења 
веровао да та100 мора да буде (а знао сам нека:к.о да 
tаЈКО мора бити), и зато- све. 

Стрnљеља треба iii!Мати !В11.1.1Је и не npeзaJrn се у 
nрЗЗIНе жеље, већ у ру ду кала. Понека>Д машта демо-
билЈише више и од најоупротнијих чи:њеница. · 

ИСТОВРЕМЕНО ВАН ТУЕЕ 

Уоора~Н нисам остао, Бакса сам се iрЭ.ТОС.И:Љао 
онога часа кад је требало дићи nоклоnац хладњака 
:и зарон;ити у СФру:ктуру <МI)Il'Opa тог десеттонског ка

МЈЮНЭ., тог багера и ак.реnера марке Бакс који се још 
увек :юве Буша Ca.вi<li. Не зато што се машина поква
рила. Него онаiКО. Само м !ВИдИМ како ради, од чега 
је. Пiобегао сам 1\1З њеr0111е собе за сnава.ње куnљене 
код Наме и неупотребљаЈВЗНа јер је била нова, док се 
није онеавесmо од умора. Б'\'Ш& није Мечкарош, али 
соба је од кавкаскоr ораха, а комбинација кав:ка
ског ораха са неовеаrмцом од у.мора nо.сл.е 48 сати 
!Рада за ..,руштво Чlll!liИЛa .ми се несnојиво нeurro н нео
држиво. Побе15ује заоад кавка<ЖЈИ орах и ударНIИЧКО 
дете које 'ИМа <r>paSa на 200 г.рама бомбона !МИМО ос
талу децу. То 11раје један секунд. #цу не т.реба кри
внm за грехе очеве, ии Ба:к.са за грехе авојих незна
них роАИТеља, али њеrав оин, роћен на т.рЩА,Илншту 
а вак:питан у оквирима схватања која оу обележила 
Бакоа, хоће ли ика:д, без невоље која је г<Ј!НiИЛа оца 
Бакса, да дотера даюе ОА малоrраћаиСК'ИХ идеала 
ста>НД!ђрда »МИМО« осталrях љу;щ и себичннх потеза 
и брига о себи сэ.мю? Побегао сам и са ре:ке и сад 
ћу да че:ка.м у зад<ИМЈоеном хашару железничке реста
урације на iВО3 пуних шест cam: овог nута иећу гле
дати како кухmьоки МОМЗIК коље ћурку; НЈИ слушати 
ра.А;НИКе !ИЗ дРУГе реnублике; трт..ъаћу са старцем 
сећајући со: разговора с ударником. И rрднћу себе за 
ситуацију 'У којој се налазим у вези са Гаrом коју 
тамиичэ.рски закључавам и мучим. Од које оам побе
гао :као шrо сам· ообегЗIО н од кав:каског ораха, као 
и из рэ.та што сам у себи nобегао кад су старе теш
коће престале RИiрiГуелно, а нове тешкоће 1И3rрадње 
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nочиња.ле. Не престајем да се Шlјем шrо сам убио 
Бакса у сценарију, а ниса.'! могао да останем крај 
реке, остаяем К(рЗј Бакса лишеног оне љегове упор
носm, да сведочим о неупотребљаааној соби за СЈ;Iа
вање. Коначно, сви је има:мо. И ја МЈМа:м .затворену 
Гагу на савесm n:рљавијој од оне кесе ·иэмељаних 
бомбона. И !ИМам овю убнјаЊе Гаге, оно <НИСКО, ос.вет
>шчко ужМвање у могућносrн да се некажњен отре
сем ље, иако знам да ro са;в !ИIIаК нећу и да не морам 
прсrом да iМiрАНем да бих добио 01!1КАадУ npcrrиiВ W:И· 
ства, као шго се могу ОIIКЛаДИТН да јој неће фалиm 
IOI о'Гnа.ла мака са њене дра!Ге, драге, драrе главице. 
А Ш!ЭIК, 'УЖИВао сам убијају!Ш је, као шго Мечкарош, 
не, као што Бакс улази у неуnотребљаван-у собу за 
сnаваље, где ће једног n:ролећа Шiак nonycтиm жељи 
и лећи на !ЮреВет од. фурнира ораха иэраслог ищо,д 
стене Прометејеве и тааоо nочети борбу nротив СО!'· 
ствеН!ИХ лриМИ'I1ИВНИХ нмтка си.ромашка и роба .КОЈИ 
је !IIp6CТaO и н:ије сасвим престао да то б-уде, све дщ. 
не '1""И1"ЈИ да је већа rюловина неорећа с· кој~ се 
дотад рвао имала основно кореље у љему, а наЈВз.Ж.· 
није жнлнце у другима. 

Победио је несрећу. Он је то мис.uю тад на ест: 
раАН и тад у реци. 

Али сад и он зна да' је победи<:> само један д69 
себе, онај свено!Ши у дану, онај мртви у живом, онај. 
мртвожнви, али ·Не ".окраја, и то сигурно већ . ЗIЩ, 
Али ОН је уnоран И сmдљИВ, бар КОМ<КО И ја, И Xp<l: 
бро ће иаставиm као и ја. Зашго да не замислим 
да је и он наишао на своју Гагу? И да је .имао. да; 
с љом у вези, решава nроблеме сличне. МОЈИМа ... К9· 
наЧЈIЮ, дellllall!ajy се и већа nонављаља. Људске cy,w 
закон:иrосm: IЮНављање и нестрпљеље. Али љеМу,је; 
захва.љују!Ш уnорrюсти, nошло За руком да с!>Вла'* 
део себе. А мени? Мени уnорност није <I!МКад још "'"' 
рнстила. Ни оиоr тврдо уnРриог и храбро уn0рИрг 
и Ве"'РО уо:юрног даиа иа Црном врху кад је ~a.o.a,\q 
одолевати до мрака, а био је најдужи CpiJCКI:I . ~ 
у го,4:ИЈНИ, био је 28. јуни: :кад смо сви одО!Аели, :и .~ 
смо сви издржали све, ја сам бию раљен, веровв.rl!о 
последљим од . сто хиљада рафала I!Фје је н~ј~' 
тељ :иопалио тог даиа? Или случај с КоотоМ, на ,npilif, 
мер: Ншnта ми rније вредело што сам га упорно,,;од 
Оног првог про:машеног :к.онта."та 1939. до пред .ЮЧ~ 
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так ооер8ција inp8д Србијом, т.р~о и јурио nуних 
пет година: оног· даиа кад сам ОО Јурио nреко nрю

nлаЈНКа њему у сус.реЈ.: и ја ra, трче!Ш, гледао к:ы<о ме 
гледа као из неiЮГ огледала ослобоЬеж>г СВОЈе nри
роде огледала, фијуi<:Нуда је т.раяата и У;Наказида ~ 
главу до неnреnоэна>Ваља. Мога раста Је био, МОЈе 
граЬе и ситурно је личио, али ниамо заједно стали 
nред огледало да се обоЈица у исти мах уверю.rо у то. 
Не, није та слиЧЈЮСТ -разлог ·што сам причао некима 
rюсле да са:м наход на!;ен крај Хајдучке чооме. П:р:и
чао сам сумњај'(!Ш чак лакше у верност своје маЈК. е 
неголи љегове. Да АН зато што сам своју волео? Да 
ли зато што је бест:ид исnод акра:ме сваког стида? 

Неупорност, је ли ми она КОiрИIС'l'ИАа? На друго.м 
Црном врху, где оам nрви nут загрлио Гагу докраЈа 
и побегао јер је постојала могућнос:r да то Ш!I'О се 
деоило не личн на .OIIIO nrro сам хтео? 

Па mак: круг није заТ!ворен, !laioo је Бакс одл.и
КОВЭЈН; љегова неорећа цркла, шnренгован рулет цр
ног, црвено одиоси банй<.у; nриродНЈИ за1!ФНИ среће 
nронаЬени, сваки РМИИ човек је глав'!"' зrодИТак. 

Разм.ишљам о свему таме детаљниЈе после, у рит
му воза који пролази ·кроз баште; љушКајући дим 
из баџе, мешају!Ш перјаиицу својиХ углаЬених исюри 
са жут:имбуковим димом који ће мириса~ на вечере 
у IКотлу: кромnир, пасуљ, качамак. И таЈ мали воз 
у I).ОМ сам· лудо зажелео да већ не будемо' АНЧИО ми 
је на привидно само :Несувислу реченицу, у ствари 
пуну омисла који се ту налази већ у свему. АЛИ људи 
на прозорима вагоиа nocrajy утD<М- слова, ваrони
речи, ·~озilц.ија - речеюща, локомотива - тен
денције развитюi; ОМ!Исао што граби ·Кров rюћ · да 
ујутро стШ1Нем у Београд осветљен оунцем. Касно 
јесењим:. 

ИСТОВРЕМЕНО СПРАТ НАЈНИЖЕ 

Срозао сам се на НИ1В0 тамничара, држао с.ам је 
затворену и мучио, не уnитавши се ниједном на ос
нову чега .дајем себи nраво да ислеЬујем, судим, каж
ња:вЭЈМ; Јесте, светио сам се, н:ајдивљ~чк.ије сам се 
свеmо. К!Оме? Себи? Њој? И то зато што није стрn
љивО чехала. Kojeurra. Нисам nримитивац. Себи сам 
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се светио. Јест. Зашто? Зар сам исто греiШШК као 
и она? Ја? Шта СЗ1М ја скривио? Ништа. Кост:и.на по
rибија - нrишта. Пуцали су •пре но ш11о С8iМ му по
шаю у ауорет? То ·није ""Ј)ЈИВИЦЭ. Па зашто онда му. 
чим друrе, мучим себе кад и.исам ни nроф!'QИОЈНалЈIИ 
rрехшmк, ни мучите.tо оо защимању? СвеD:им .t\!И се? 
Коме? Њој? Себи? Зашrо себи? А ко је крив за то? 
Невера? Је ли мени она била невериа или Кoctra? Или 
ја њима? То треба :изви:дети. Јесам л.и ја пa'l'liio, љубо
моран l!l'a њу, зато шrо ии љубав, ни ыуди нису Мi· 
чимr саСВИЈМ на оно што је .мој .мртви А:ИК, Кос.та, 
мислио да ће бити ж.ивот. Знам, анови Н111ЈК8Д не праве 
кащnе у =је .ота~је јава без оотаmка. 3нi!IМ, ни јава !~е 
стаје ова у себе, и СНО<ВИ ау аувишак љених енерrиЈа. 
Они се враћају онда из ана у јаву као бумеранr. Али 
ипак, ја сам више nропаТIЮ од ње шrо све није онако 
како ·сам ја у Костиној Mp<rnOj rлi!IВи на свом двоrла
вом р1!1Мену бию замиСАИО, јер су се rnoji!IВИлa нова, 
непредвићена ооећања, још :пре оне СI)рашно далеке 
lЮIЮћн кад је зазвон.ила на врата СВО!Г садашњеr 
затвора, а •ја ое нисам туiКIЗIО зато да њу држ.им у xan
cy м натерам да скочи_ с моста, јесте, НЈИСаМ зато 
био рањен, јесте, и ја немам права да наставим да 
рафјИМ оно што сам радио, jecre, јер .у.мор од сnорости 
моја је crnap, ја сам криВ што ;н,исам рачунао с на
слећем-, шта СЭ!М IРЭ.чунао само са чистим, Aer:tiИМ, 
новим, непхх:rојећ.иiм у неком најдеотилнса.нЈИјем виду 
и шта? Шта сад? Сведочио саiМ. И шта? И rope! Њен 
убица! И још? Писма. Посла.на. 

Трrнем се. . 
Ал.и :ИЈСТовремено сам осетио да у эаслуrу ОВШ<ОiГ 

жшюr треба урачунати и заслуrе свих nалих. Од rora 
ми 'I]()Cfa неиздрж.ъи:во вруће, ншеrо, без.ваэдушно. 

Изићем у х.одиик на ваздух. Није !Н1И ту било 
зраЈКЭ.. CI!IМo ,AJ~Wa. Гушио сам се. 

ПРОЗОР, СТЕПЕНИЦЕ 

Поr ле дам из ходника кроз <>КЖЈ у себе неумно
'кеноr, обцчноr, свако~еаноr, nод кишом варmща. 

Можда би треба.Ао само оставити уmсак да је 
Баюс поrннуо на крају сценар!Ија. А у ствари: с.пасен 
је. (Драmћев ·К<>МnромiИСНИ предлоr!) Сшурио је он 
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већ за:врillио објект »Лаћа«. Зашrо? Не мора да је 
Ахерооюва. Али њом, неахероиовом, исто бих могао 
(ИЮ<ЈО је сваа<а лаћа њеrова у юрајњој линији) можда 
отпочеm следећн фш.м о њему срећиом на <nрату 
среће која би нам ам.nутирала ове црне, паклене, 
досадашње светмх:.ти, не Аll!шавајућн никога IМDrућ
ности да, н орећi!IН, не буде тром и уморан, као што 
НИ 'п;ра!3И щбавНIИЦИ НIИСУ НИКЭIД тр'0М1И И уморни ОД 
љубави. Не НаrtуС11ИТИ ту м;и,с;ао. 

Бакс, ожењен Римом, uостаје директор ру;АјНИКЭ., 
отац породице ... А онда ... Елементарна неорећа ..• 
Чеюај! Зашто се ие би и сад радило о еле...:ењrариој 
неорећн? Је ли II<Oд нас саботажа ТiИ!ПИчна? Није; 
Небриж!оИВОСт онда, ;место саботаже. Небриrа је че
шћа. Не. Е.Аеменm су боА>~И партнер у ои:стему rде 
се чавек юдвикава да буде човеку.- мој н.мењак. 
Поnлава- IМecro диверзије СIИНа бившеr rаэде. Још 
размнх:АII!те о томе! одупрем се и зачујем: - Нема 
пОЂРебе. 

Знао С1!1М rлас оnооиционара у себи. 
Шта? Нема потребе да - укинем оаботажу? А<>

во"'ню смо будни ми, а неnриЈатеА>~И рево.Ауције до
ООМ!iО малобројни да би омели да се усуде да нас 
nреваре на спавању ако и за.оrшмо на 11Рен. Уr.АаВном 
то ЧИНiИМО на смену. Јанко, досад син власника руд
Н!Ика, nocтafie један од оне двојице •рад,I!НI<а из хан
rара и, пp:иmrr, или тако нешто, си11и ће у метанско 
оюно. Нооиће случајно пот;юоване цокуле. Једна вар
иица nр~ИА>НКОМ посртаља и - урл.ик екоiLЛОЗIИје. 

Према томе, цео полуоmали Муф оmада саСВIИМ. 
И ОНlО нишrа што је остало од њеrа. А шта ће бити 
с Шiтриrом, оотре.бном да би личноСти nощале носи
оци во.tЬНе ак.ЦrИје, !Не СЭЈМО изрази паоиrвних стања? 

Та;да углемм 'I<ЈИлометарски камен с бројем ;юоји 
се завршавао СедмицОIМ и РСЗIВац се наомеlii!И. 

ИСТОВРЕМЕНО КАМЕН СЕААМ 

- Све у свему - личност си своју неrовао су
више, месrо - эубни сmскавац и шта ту има. Ради 
и не мис.лrи: -да л.и ћеш СКЭ!Паm на рмби, као што ниси 
МИС.АИО да ли ћеш nРТИНуТИ у јуришу. Јакако. Није 
то бициклистичка трка I<po<l Југославију, да те тре-
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нери ХЈ1"1Не и доје млеком из флашица уз пут. Има,. 
бре, ое пропадне личню. Али ако nаштено промислшп,. 
- врло важно је;дна генерација, две, па· н трн; У nн
таН>у је царство слободе за човечанства. А не бежање. 
од rora и ИЗМИillЛ:ЈЭ!Ње . . . · 

ИСТОВРЕМЕНО 

Не сећам се, Рсав:че, да сам, и радећя све штО с8м 
рад11110 у животу, m<aA био У iiраЈюм смислу ЗЈКТИВаЈН. 
Нн оНда кад а!ЈМ. бежао из воза. Чега \:е ја сећам? 
Да ЛЈН себе у а.кцнји за време а.кцнје? Не. Тама је чИн. 
Само у :маrnовеН>у npe веАикиХ; пре.i.омниХ "tреНуТака 
биЈо сам сnособан себе да ВЈЩIМ. После само су другИ 
то МЈОГЛЈН, а;ко их је бию. Али И тад сам Себе сагл~ 
давао из nрофила, ако не и с· ·ле!Ја - у часу некаквог 
пролажења !КрЭ.ј Себе. Неухватz..ив, јер превнше· Ok 
ре!Јен. И МiОЖда је сiЮДочење било жеља да 'себе· 
дебароi<iИЗ!!IРа:м, не страх. . · ·; · · 

И само можда слнчност ·Изме!Ју чина н страха ме 
је ... И један и други эатв~рају очи ·и начас преСтаЈЈ( 
да виде. А биЈо сам, уnркос затворенм.м очима, тад· наЈ• 
ВЈШiе ја, највећи ја, најхрабрији ја, најуnорнији, 
најаЈНГажованмјн човек. С;рећни ја. ЗаборавИ>,<. себе 
и не знам ·шrа сам эаборапшо. Бити, дакле - таЈ бели 
километарс.кп< камен са шестицом на крају. 

ИСТОВРЕМЕНО КАМЕН ШЕСТ 

Бакс се удЗЈрП у 11руди: 
- Себе СМiО жал;или. Признајемо rpeшt<y. Нисмо 

мисМ!.Мi на друге, ми.слећ.и да се не nравимо да не 
мис.мrмо на њих; јесте, себе о:м:о само хтели да истак
немо. - Себи се дивили! - дода Гага 1Н nродужи:. ~ 
Јер дРУГИ нису то Чиннл.и довољно. 

Бакс се уnлете: 
- Други нису имали вре.'<!ена. . · 
- Па? - ymrra Гага. - Јеои ли волео мене или 

Ба.юса? 
Бакс рече: 
- Па? Једанnут се ЖИЈВИ, али дваnут - воли .• 

Ето и ја. Била једНа Драгица, и сад ова жена и мајка 
мог смна. 
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- Једанпrутl - рече Гага опраштајући Баксу за
блуду. - Увек се једна жена 11Ј!ЗЖИ у свим док се не 
на!Је она која се у СВИil\18. lН1Ије нашла, ·него у тој, 
на!Јеној, јЕW<НОј што пmс <1011<0ри и омири. Та;д тек 
може да I!ЮЧНе љубав, живот .•. 

-Живот? За коrа? За Себе .нли за аве људе? 
Зашrо сам се сад окрасио? Зато што сам схватно да 
јеАаЈНпут у животу зем~оине :и човеча.нске историје 
сва:юо има да живи и за све -људе, не .еамо за. себе. 
А :не да се бежи од тога. 1ер ноорећа је то баш: не· 
cxвamm. 

ВУК ВАСИЋ 

Па да, жалиm себе! То и јесте nрави разлог. што 
са:м nобегао из рудника, убиiо Бакса у сценарију и 
био сад спрема,н да га опет оживим, јер нај:в:и:ше сме
лости н .нздржљивости треба морнару кад .пос.ле буре 
спусm сидро. . 

3arro што нисам веровао да QРеће и мира још 
може биm - зато. сам се и уnлаnшю да 111И <:е Бакс 
не оомалQ11рЗ!Јанм :као Мечкар.ош, место да ·видим 
да сам се ја то сам преnустио nливању низ струју 
као да сам коначно изабрао HeiO'l1!Iop и nоложио ору
жје. Срећа која представља извеоио смањење прити.с
ка на стуб пун живе живота не укида .ипак терет nод 
кој.нм је tnОдАегао Срезојевнћ. Има зато Филип право 
што неће да убијем Бакса. Хлеб борбе 1Њ111Кад не сме 
престати да хра:ни. Тнм пре што има e:rroxa кад се 
друштвено и личио изј~начују. Као оа,д кад се ни-. 
шта личио не уме да јави изван о.пштих IЖВИ.ра који 
ra држе. Наставити зато, да бих схватио тренутак 
свог неnоnуштања :као немалоrра!Јаишти.ну и учинио 
потребаЈН наnор ка.ко би он, Бакс, nродужио успон. . ка 
среn:и. Треба re окренути себ.н, и лица ОI<реНутог 
лицу, натерати да настави битку. (Њега :иш себе? 
Свеједно.) На вишем сnрату. Не.цоо.m;рен увек са аоn
ствеоrом прошлошћу, слабошћу, иав.нкама, сустаја
њима, предрасудама; љубавник праве, једине жиле 
веЛЈНКе жртвене љубави, Бакс се неће више жалити 
на авоју несрећу. · Мождв ће ту :и тамо наставити да 
крва..и у борби lllpQ'I1I<В судбние н ако буде умакала 
своје (бнвше) бичеве само у мед и шећер у праху, 
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Баюс неће nустити ћем из сюј:их му дсКЈi/Х жвалаэих 
уста, чшк Щду ли јој rвожћа премаэана шлаrом. 

- Лакше, А~е, друже! - рече АЈЩе којем сам 
се rокренуо: - А аюо му, оо филшrовски, не буде !Ш· 
шта омеsrало да се брэопОО'еЭНо 111»алериwе ове док га 
нелепа, али исmiНIИта Мара ИА:И Рима, yдarn за њега, 
не затек.не с другом! Шта онда? · 

Оштри ваздух насрњу на мене, эаm'1И ми плућа 
си'IIНЈИМ ЖИWiКама и :ве.л.:иrюим притrи:оком дpmr и вла

жноr ваэдушног ћебета. Не даде мм одмах да одгово
рим, нако је то ... 

ИСТОВРЕМЕНО КАМЕН ПЕТ 

. . . био Андреја, с оном юомесарсюом тугом у очи
ма. Ипак реюием: 

- Не мора до тога да доће. 
-А аюо доће? Јер долази до тога, знаш, и су-

више чесrо да не узмемо сад и "У евентуал.ију у 
обзир. 

Гледао сам: га. Он nружи руку. 
- Ходи! - рече. - дipyro не преостаје. 
- Да се ја убијем? - ЭаЈЧудим се и ухватим чвр· 

шће за •ручку на вратима . .Ј... Је ЛЈИ ro решење за све? 
- За све :није. За тебе само. Ходи! - IЮЭИВЭЈО ме 

иэдалеа<а белом руком. Са свог l<ИЛометарског юамена 
махао ми је и да;вао знаке да скочим и Ire бринем. 

Оклевао сам. - Ходи. Потрчи. Као онда преко 
поА>а. Тад си нас О'I'Юрио. - Коме? - Јемюј !ШiаП· 
сюој роди која нас је надлетала. 

- Зашrо? Ја вас н.иоам зато звао! Мени помо· 
зите да се онаћем. 

- Теби је лако. АNи Филип је кукавица. Немој 
се угледати на њега. Доћи. 

-Није истина. Он је храбар. Данас исто ко-
ли.к.о и Пl. 

- Исто? Има ли власnи у ОIВОј земА>и? 
-Шта ће ти :власт? 
-Да натера А>уде да учине оно што треба. Сами, 

В1W<Ш - не умете. Забушq;нти као Ара;mћ - COAJ'l· 
наше, јунаци труну. Је ли ro право? Ходи! Ходи! -
звао ме је. - Не буди кукавица. Ходи, ми смо твоје 
друпгrво. Не, ва.-ьда. дiрмић. 
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ВУК ВАСИВ. 

Не! реt<!Нем најс'l'рЭ.ШН!Ије у себи и ухваmм се за 
дршку на степеница.ма. Ј а хоћу да Баrкс себе DlрОIМени 
до10раја. И хоћу да аеаки од нас себе промени. Не. 
на основу ОIЮГ догматСIКiИ нео.држивог сwска ·НI!IПраБ

л.еног за оотребе ЖШ1ЮТ1Ю још неискусног репортера 
и окојеэца. Јеловн.ик аићела је глуnост. дipyre су 
потребе к.оје !М1И намеће н':"'Ријател., чијем сам се лику 
окренуо. Окренуо да га, себиЧ!ЮГ и прастарог, IOao 
препотопску неку живС>ТИЊу, СIМЛЗ!ВИМ, згазим, доту· 

чем. МЗ~Кар chl јаукао. Свет да би RaJCTamro да се 
саображаiва IЈIРавди. И :м;и. ro :морамо, ако нећемо да 
варамо оне које волимо: жене, пале другове и живе 
А> у де . 

ИСТОВРЕМЕНО КАМЕН ЧЕТИРИ 

- Жене! - эацереiЩ се непријатеА>. - Жене, 
рекао си! А наЈС? Мушкарце? Нас да варају и дал.е 
nричама за децу: »Још мало, стрПА>ења. Још оно 
брдо, па •.. « Не, брај10аие! - омејао 'се Драrnћ. -
Знамо штос. И иза оног брда равнице нема. 

- Да се убијеiМЈО? 
- Не! - уозбИА>И се и зnрби. - Не. Не. Да жи· 

nи~. У мишјој :р'f"И, оюромно, тихо, нечујио, безна
ЧаЈно, преr.а:ж.ено, али да .Жimимо и сачувамо себе ... 

- За шта? - рекнем ... 
- Ни за шта од оног на шга си ПОIМИСЛЈИО. Нисам 

ја r л уп. За А>убав се треба сачувати. За даоообни стан
'Шћ. За женицу. За детенце. Можда ће оњо бити 
срећиије ... 

- Кушl Нећу ту 'ГВОју омрдл.иву срећу. 

ВУК ВАСИВ. 

Воз је .ове бесом\"!"'ије клооарао раэдешеним точ
КОDИ!Ма КОЈИ су ме, заЈедно са свима, А>уА>али. 
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ИСТОВРЕМЕНО КАМЕН ТРИ 

Саrмо је Филип иаборао камен с Трој:юом као 
чело: 

- Срећа - то је наше небо избрисано гумо.М. 
П<ШIА.И смо му; :не значи да ћемо му стићи. То ие
стизање је наша вечност. Остало cv пороћајн.и болови 
СНЈОIВЭ.. 

- р......,.,ар31Н он, Филнnе. Раэочарао оИ. ме. 
- Доћи авw.ю. Не буди тврдогдаs. Ако ти је г ла· 

ва тврћ!" 01д ОIВОГ IКЗ!Мена, Њему прети .опасНРОТ, не 
теби ·КОЈИ он оставио стари цw. за собом, а. нови ниси 
себи nоставио. Ја јеса:м. Филм ћу наnравити о не
срећн бити човек, онај IМаАiИ, обични Човек који би 
хтео само да га сви nусте на ~ н да жИви скромно 
и тихо до aмprn. 

-Она је савдадана. Смрт. 
-Зато те н зовем! Доћи! Јер шта ћеш, срећа:н, 

кад арећv; не признајеш, јер не 'fМеш да је видиш 
тамо где Је. 

-Где је? 
- У ц:и~оу. Постави га испред себе. Оствари. По-

стави нови. Остваiрн. ПосТ31ВiИ још :новйјн . . . А.ш не 
буди Андреја. Њему су очи на дећима. Зато вуqе 
уназад. И ти, = не доћеш. ' 

ИСТОВРЕМЕНО КАМЕН АВА 

- Ле!IЮ! Где је ту доследност? И Андреја га, 
Ф.и:липе, зове. 

Ко је то рекао? Двојка. 
- У три ака, друг. Ствар је у овоме: струја 

малаг напоиа не убија. Средњег - убија. Високог -
не убија. С",первисаког - убија. Схваташ? Ствар је 
у томе: црво да видиш на чему стојиш! Ако то није 
даока, слободно измери свој.у волтажу. 

-Шта си ти изабрао? 
- Мене је изабрао живот. И ја сам врло сре-

ћан 1И на 01В01М про,дуженом одсуству. Шта могу! Али 
не мисА!И да ми није јасна твоја игра. 

-Моја игра? 
- Твоја. Бла= нас, јесте, блатнш, нас увлачиш 

у којекакве сграшне афЕ:ре, твоје прд>аiВШтине да се 
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не би вИделе. Али вараш се, друг. Нама не можеш да 
нашкодиш. Нама је срећа оно и 01В0 и све. Срећа 
је <:Ве. 
~ А no арећа није још оно о чему смо сањали? 
- Зашто не би била ка1д јесте? 
- Сви то не увићају и не мисле ·као m н ја. 
- Сви? Свако и не ·може још да буде срећаи. 

Нису нам још изједиачене nрошлости. Јесам .ш ·ТИ 
прiИ'!ао о оном мом зем~оаку који је 1945. ослобаћао 
Трст са својом брИГаlдом.? . 

- Не сећам се. 
- Непријате/он каnитулиралн. Шта. сад? ДОiбро-

воА>~Ю, к= је сту,пио у бојне редове, тако .их мој 
зем!оЗЈК и наn'Јустно. Рат је завршен. Доста му је било 
џаболебарења. И, шта да m причам - једна жена, 
па брод, па nут преко акеана, па луњање по свегу. 
Мора да је то све било врло занимtоиво. Гутао је 
очима, гутао је ушкма, на све поре. НИкад две ноћи 
у истом кревету, мећ истим ногама. ЗеМЛ>а је велика, 
аNЯ није бес:крајна. А н умор, ситост, чежња за род
ним крајем, својШ\1 језиком, од кога уста :не боле -
сто ГОАИНа брб~оао, својим лицима. Једне се ноћи 
иощ:щао из воза. Никог НIИје било на стаЊИЦ!И. У ње
говiоlм селу се раiно леже. То је јеюно што је остало 
од пре нетакнута. Јер брдаnще над њим - помере:ио, 
због пруге, станице. А неОНIИ, па фабричица, па мост, 
na асфалтна т,рака, па трг ... А на Tpl1y СIIоменик. По
I·леда га - бронза, сведена глава - не личи нн на 
ког rюзнатог. Онда прочита ово је <ИЈМе - »Хероју nо
гиНу лом у борбама за· ослlобоћење Трста«. Протр1оа 
очи. Оnоме:и.и.к је nодигнут њему у славу. 

- Шта је ура.що? 
Камен се :иаомеши страшно бело: 
- Обеоио се о свој споменик. То је nрво што је 

хтео да учини. Затим је nомисмю да побегне невићен 
и нечут :и остави све на свом месту. 

-Је ли побегао? 
- Чекај, има јаш варијанти. Наумио је н да ..• 

Ал:и причаћу ти iКад доЬеш. 
· · - Нећу! - рекием стншћући дршку коју сам 

већ био nустио. Ал:и сетио сам се да он начисто из
МИII.I.tЬа, као ја ~екад, nодатке о себи. Јер знам, он те 
прiИЧе !Не може више да зна. Сем ..• 
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ВУК ВАСИВ 

... ако се онај одиста обесио. Држао сам се чвр
сто. Знао СЗЈМ, треба да стигнем негде, јер увек се . 
стиже :кад се некуд НЗЈУIМИАО. Или с ТQрбом о---врат.у. 
Им! с главом о танком брашненику с надама неnре
живелих. А ја СЗЈМ наумио друга врата да отзори;м, 
оnро!Штај да измолњм: - Qnрости, Гаrо! 

То је онда нова варијанта! помислим. ОсеТIИМ 
оnет, не, nрви nут с:грашну зиму н сн~ан ветар. 

Уаајана жишка пец:ну ме по челу. Погледам- врата 
су остала за мном nолузатворена - танак њен 
nрофил. . 

ИСТОВРЕМЕНО КАМЕН ЈЕААН 

-Ту бедну ва.ријанту знамо! - рече уреДНlИК 
свој!И'М недостојансmеНИЈМ гАаСОМ. - Она, пре свега, 
није ни нооа. И опада у твој комnлекс - заменљиве 
ПрОIШЛООТИ. 

- То је пре свега те><>шка одржавања одушев
љеља. 

- Знам, знам. Али ниједно одушевљење није за
увек. За кад онда? - '!/[Ј!ИТа"' - За онда кад нестану 
услови за њу? 

-Не. 
- Кад Ч!Ињенице не буду хтеле у калуnе које си 

направио npe но што су се јавиле? 
- Не. Нисам :к.рив што прошлост неће . да не

стЗЈНе довољно брзо. ИэМЈИШ!оам зато дру.ту. 
- Ах! - не зачуди се уредник. - То је онда 

неi<И излаз за случај оо:шаности. 
- Мож:да. 
- Али nрошлост нас не угрожава. Бар не -

озбиљно. 
-Како кога. 
- Ваљда нећеш тврдити после свеrа да тебе 

угрожа;ва цела твоја nрошлост? 
- Не цела. Само оно још неубијено што не аме 

да се СЗ!!"леда у свету који настаје. Не знам како то 
да у себи убијем. · 

- Твој јеловнюс анhела то није nредвидео? Ста
НИ1 казао ои: »не с.ме«. 
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- И то. Не зrнаш ти све. Побегао оам од Гахе 
nосле оног што се деоило измећу ње и мене на снегу 
ЦрiЮГ :~~рха, где сам стигао с Је.о.ном необјаtаљеном 
репортажом. Бежао сам, бежао - правно сценарио, 
разбио се, раслојавао ... 

И? 
- Она је дошла мени у стан. Репортажа. 
- То је чињеница. 
-Није. Ч..њенице ау •пасуљарније. Све се поме· 

шало - једно, друто и .треће. РаслојiИО сам се, бе
жао да бих сачувао с:вој'У љубав од деградације, од 
стварности. Али, раслоји.вши се, nостајао сам љубо
МОРIIЈН на оне који ме чине, да се не бих враћао је
динству. УзалуА. Они су остајали. И тиме пао у ру
ке још јед~~Юм деградацнји од !l<.oje сам nобегао: љубо
мори, неверици, с:гарннским својннок.им осећањима, 
свему што нисам успео· у себи да убијем, иако сам 
осећао ветар, не, предветар >rеК.И у эра:ку. Промену. 
Али та;д Бакс још није М!ИСЛИо да је qрећа што И!Ма 
собу од кЗЈВкаског ораха. Убио сам га да то не би био. 
Место себе. · 

- Разумеш! -рече уредник.- Не виднш разли
ку iИЗМећу некад и сад. Некад ниси ништа nоседОIВао, 
сад имаш већ много ••• 

-Ја? -зачу дим се.- Ја? 
- Ти и =· Однос nрема раду, заједници и чо-

веку - то је већ nромењеню. ЧудИМ> би ме да то 
не видиш ти који, по свему што те .мучи, пре'I"ПОСТЗВ· 
А>а1Ш "l'реНуrак муп<е раћања ТОГ НОIВОГ у На!Ма саМ!ИМа. 

- А однос nрема жени iКоју волим? 
Али камен с Ј едишщом О<еста. 
Crojao сам на nоследљој сгеnеници ваrона који 

је дрхтао. Држао сам се још за поцрнелу од гара 
МеоиЈНrа!Ну ШИПКу. 

Нова варијанта: могу н да се nустим :и паднем 
лицем о своју земљу. То? Реци, Јаико! 

Пода миом, она !Ме јури као ја некад Косту. 
Могу без IИК8i!QIOГ напора - чел.ом у .огледало. 

- Јеси ли луд, друже! 
Кондуктер ме ухвати за каnут и ЧRрсто nовуче 

уназад. 

Ј е ли то био 'Кондуктер? 
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ВУК ВАСИВ 

Али тад схвати.м да сам све време .АЈРЖЗО нешто 
у руц!И. Мес.ингану ограду. Не више сад. Гаrу - ру· 
ком: овоја четири зида, руком закf"учаrних врата, за· 
брањеноr телефона, неза~~<.уцаноr nрозора с погледом: 
на ходник који води nраво у Саву. 

Воз је :м.нлоо. · 
Брже! викао сам. - Брже! - у себИ сам викао 

уnлашен да не иокочн у ходник и не сrиrне :каЈМО сам 
је У"ђ"'1ИО· . 

За Гаrу сам се АржЭ.о. Њу сам држао. И нисам 
подлац, зна:м. За њену ле.iюТу сам се држао, њу да 
засАужим, мучио се, путовао, бесанио, бдио, цвоко
тао, а аве из страха да не бу де као што је бивало 
некад - оно сит о и ра.внодушно IЮСле . високе,. вели
ке ватре. И знам, није, није то позиција сведок. 

ДрЈGтао сам у vгщ купеа вребајући nрве знаке 
јутра. Из те заседе б.UК:Ну Беоорад - м.имо возног 

Pfi.'.Э· . 
Само да се стрпи 01НЭ. АО јутра. Само да не изгу

би С"Гр'ПА>ење. 
Јер ја стижем, јур;и,м јој у сусрет, стрПЫ<В, ере~ 

ћан, пом:и;рен са овојiИМ немирњем, са јQШ једном 
чиљеницом. Последљом дре ',ьубави. 

и с њом. '• 

VII 

ГАГА 

Све су јој реке змi.лобучЭ.Ле у глави кад стуnи на 
улицу, на зрак, у попоАНе. Поведе се .. Срце јој је 
ошrро лупало. Клону; Наслони се на зид. Хтеде. да се 
врати у гарсоњеру, у тамницу. Тад виде реке чисте, 
увек при великом вешу, 'l"'ек код опирања зелених, 
снвих, белих поња.ва облаRЗ и ОНIИХ мрких асура 
обала што остају неосушене. · 

С којим. правом? Узму, оставе. Све што знају. 
v э:му, оставе. . 
Оставе јед'НИ - други узму. Уэму да остазе. И то 

да буде аве? А зашто? 
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Да·раћам? Сина који ће бити као они? ( Оњи дру
гачији не моrу да бу Ау.) Кћер? (И кад би се од прве 
у дала, ни онда ,АЈрvrачнја од мене не би мог ла да 
бу де.) И онда, шта? Дсжле лонаВА>аm сузе и раћати 
децу о кОIНЦњма неареће што се не уме да n!реБ:ИНе? 
И чему онда да,ье? 

ДевојкајеишлаnремаДунавv. (НаСави је увек 
пуно света.) Осећала је у себи неразмраи;в гнев, бес, 
срџбу, побуну. Бунила се. Била побуњена можда први 
nут у ж.ивоrу. Воде Саве су •слаће, мекше. Дунавске 
воде rребу, песковнтије, ~,ьуштавије, ш,ьунковнтије, 
киселије. · 

Против коrа. 
Протнв света: света, живота, А>УАН. Света. Закона 

који оу женv направили таквом гадиом оунЈsерастом 
цмиэдром; услова 'lrojи јој НiИсу дали да постане не
што што би се бо,ье држало и одржало. Чему? 

Шта би било бо,ье? Опет бих раћала осућена на 
А>убав што престаје, :на омрт. Опет била веэа:на за 
мушкарце, исто ЛЗIКОМiИIСАене, по:х.леnне, неозбЈ:ЈЈоНе. 
Морају да су такви. З:наlчн, не би ни били да такви 
iНiИсу. 

Осећала је како јој се ВИАIИЦе стежу од мржње, 
а срце бубри, Т01!lН се, rуби. Није то хтела. И њнх, 
и живот, све треба мрз=. . 

А не ,уме надуго. Зато брзо. 
Брзала је, али ипак било јој је жао мушкнх. Сад 

јој је било јасно зашто iИМ Је непотребно хтела да 
nопушта, иако је vнапред знала да би се све аврmило 
без :ис:юуства што јој мије, вsише било насЈIШНО. Било 
јој их је ун3111ред жао. Ниједног не би волела, јер 
је до омрти волела само. јеАНОТ. Али њега јој није 
сад било више жао. Заrо и корачам тако брзо. Он 
није тражио :ништа, ан је био увек далеко. А они 
други, који су хтели да се џотају око њен.их ноту, 
они су причали, nричаАLН, лоше ТlрiНчаАи, и мнслећи 
да заводе, ла·жно се ·клели, дрско лаr~, ис.колачени 

nреmли :из празног. А знала је: н:ије ro ништа, То 
уэбућење nроће, лажу, не доэволи да те гану .. 

Не поnуштај им никад н кад би хтела, и каД 
мораш јер сама ro хоћещ не nопуштај и кад су ду
хо:виm и кад су лепи, МАаАИ богови, и кад им се 
зенице маrле и усне стншћу и кад изгледају оштрн 
као ножеви и кад су обл,и и иа изглед безоtпаони, не 

511 



веруј, :не веруј :и:м, сестrро, ОIКЈ!ен.и "" лећа, залупи 
врата nред :нооом. 

3aq> сам им· икад веровала? Али они су nричали 
и 'n!"!'чали, о брату и свему, о будућем животу и ње-. 
rо:воЈ вел.икодушности, а мени је, иако не,увереној, 
срце расло, !КаО земунОI<:И хлеб, lrJIOНeтo узбућењем 
изаврељим из мене, и, кад већ дисати не бих више 
могла, кад би ми се очи иапуииле сузама и они би 
наrАО nрестајали да причају, nочел.и да ме грабе 
стишћу, обарају. Ја - да се оти.мам, rрабећи. оти: 
мати се другима умем. Себи је неnотребно. 

Јер он .би се дигао сигур:но из креtВета још тоnлог 
од нас обоје и мирно би nосле везивао 1Кравату. Зви
ждућући !КаО Драган иахrо је Вуп<.. 

А он би •мирно :налио себи чао:шщу ·:коњака. Док
тор. А Вук. 

А он би мирно nричао о неооом складу светлости 
н сенки. Симић. Не. Вук. 

А он би М!Ир:НО казао: »А сад се поюуnи, чекам 
неке.« Драmћ. Оnет Вук. . 
. А ни:ко не би nом.ислио на мене. КЭЈКО М1И је. Зар 
Ја сама о свима да мислим. Нико о мени? Кад сам 
сломљена. Кщд нисам више само ја. Кад сам и он. 
Taxro хладан. Ни тада? • 

О!Шi не могу да бу,д;у другач.њји. А ја? 

Не!<И хладан ветар .место одrовора подиже .мокру 
пра1ЦИ1Ну, харmјице, мiШiie. Најежи.м се, али гнев 
ме опет обузе. Не. Сажаtоење неће sише биm обл.ик 
једне г л уп е слабости, једне г л уrње же~ое. 

Чему nродуЖ!!Ши несnоразуме и мржње I!ЈЮСЛе 
нечеr што је обећавало да ће биm само склщд? И 
~родуж:иm рат мећу ОНЈИЈМа f<IO јrи оу ствареrии да 
ЈСдн:и за друrе живе. Или ... 

.... У IМIУ11НИМ, жутозелеrиим водама Case које не 
престају да теку ... 

Tor ПОI!lОднева било је пуно nецача на обалама. 
Стражари .су стајаАIИ на мосrови.ма. Знала сам. 

И дlуна:в тече .. Жући иешто. И Дунав. 

512 

VIII 

ВУК И ГАГА 

Драгић ме није чекао (како сам се бојао) или 
ме није дочекао (лифт оnет ие ради). Стигао сам 
дахћући на четврm сnрат, .отКЈоучао. 

На првом кораку осетно сам празнину. Онај 
цељи Вук, од кога сам се осећао толико одвојен; сту
пио је несигурно у собу. Мирисало је на њу. Одсутну 
већ. Дрхтећи ушао је у куnатило. Вратио се у собу. 
У предсоб~ое. Није је било (до враrа СиМић). А било 
је заКЈоучано. Малочас. 0ТКfо1Учао је лако, лепо. (Њен 
бравар с уrла?) (Је ли се уловно у =вену мишо-
ловку?) · · 

»Аежај је још. врућ«. Драrић му додирну раме. 
Драrић? Откуд он? · 

- Прозор! - јави се из куnатила. Вук је дигао 
главу. Није се сећао. Откуд Драrић ту, а мене ту да 
нема? Истовремено. Значи АН то нешто? Окренуо му 
се бесан, насрнуо. Оставио му - чиниЛо му се- уби
лачке руке на раме. Несхват~оиво. Оне му клону без 
снаге. 

Отковала? Отковала. Знао је. Не. Прозор није 
ни био закован. Али он је то намерно тако: не вреди 
сасвим забранити. Не би било слатко да сам остала. 
Није ли то хтео? Да о.ст8.Ј!.ЬМ? Или да nобегнем, и све 
се nродужи? Хтео је да останем. Да ми буде тешко, 
да проnатим, а.ли да останем. Или је моЖда хтео не
што сасв:им друго? Да нестанем. 

Нестала сам. Па што онда није срећан? Није ме 
било. 

Све ·је ј11сно, једноставно: онако како је желео; 
мисАНо да. жеАН. Требало би да је задовол,ан, освећен. 
(Изишла сам путем који ми је мар!<Ирао, али извр
шена освета је управо та ·пустош.) 

Из јури не плачући, видео је себе из полуnрофила 
и с лећа, очајан, понет лудим ветром као сламчrица 
што уме само да. буде, не 1< да зна себе, или ветар, 
илн ишта на свету. (Је АН .стигла, ·урадила оно што 
сам, тамнича р, хтео?) · 

г де он? ~ јецао је у себи, невнд~оиво и за кога. 
-- Све треба претражиТ'I', Колик,о је у граду ул1щв, 
кућа, станова, таванв, подрума1 река? Две реке.· Шта 
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ће једном граду две реке? Зар није и једна дово~оиа 
за све очајнике на зем~ои? Ко ће све то да nрегледа. 
Сва.коr човека, сваку рибу, жабу, сва.ку глясту, трун 
му~оа м ће уnитати? . . . . 

Све треба nрегледати. ~е доnусти:и ~ОЈ ... · - Је
сте ли видели, молим вас, Једну девОЈКУ- рићеnлава 
коса, МОАИМ вас, црне очи? Нисте ,л:и, молим вас, 
видеNи једну девојку, рићеnлава коса. . 

Сад је могао да ~че, да урла. НИЈе га било 
nише срамота. Могао Је да воли, да воли, могао да 
се убије: очајање не смега. . 

Пре тога само зажеле лудачки снаж!Но да Је 
nогледа још једном, макар мртву, за.коnану. Молим 
вас, рићеплава коса. . . . 

Јьу ди су се окретали за IМL\1. Или Је урлао ЈУ· 
рећи улицама, или је nлакао вукући се ~еомисл~о 
од обале до обале. Па шта? Глуn Је. Глуn Је: Глуn Је. 
Као да је nрестао да је мрзи. Као ~>za ':!"~'. · Ј?Ш увек 
није драго што је иэишла путем I«>JH ЈОЈ Је обеле
жж> црним nорубом све до Саве и све ~о Дунава. 

Није му драго. Није то хтео. Друго _Је он. Оно 
старо у њој хтео је да уништи. У ЊОЈ. У свима. 
Прошлост. То. Да би остале чињенице КОЈе траже 
цеЛог човека, а не подеЈоеНоr, не раrстуреноr, расе
јаног .. А онда, нисам рачунас (просто. нцоам мисли<? 
на то обузет својом глупо':' тезом о унутрашЊОЈ 
драматургији) да човек има Један живот ~· и да 
се не може силом и на брзику уклонити ЈеДЈЮ биће 
што га 1'!Юри, а да се не уrрози он цео, оно у њему 

што волим. 
Зар је није волео и кад је бежао без _РЗЗлоrа 

или с разлогом (је ли то и а.ко се nрисуствуЈе одли
ковању Ба·ксовом, .слуша -цео њеrов живот и, зrаћен 
деградирањем анова од стране чињеница, nобегне нз 
његовог стана?) (а.да није још једном. погледао по
знату nperpejaнy кухињу) (уга~о бесплатан) (rв_оэдени 
кревет с мусавим-дететом и неружну жену КОЈа седи 
и не зна шта би са ообом: »Одоэю почињемо да 
rризе:м:о, зубима ·се за ниске гране хватамо, али ne· 
њемо се«). (Чињенице: камење, воде, ваздуш~, ог~у, 
разголитите се, наЈМетните се машти, зауздаЈте Је.) 

Још се није стиrю до фине собе од nолитираног 
дрвета: мд кавкаск~r смо ор~ ~к (као она соба 
на с:r~рату у АлиНИНОЈ кући). ВЈ, НИЈе ни то шала -
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фурнирi до опаваће фнне ообе у мјој још нико не 
спава дотле омо стиrАЈИ: али на nролеће ћемо тамо 
и да оnа:вамо :не само недеЈоОМ и на држав:не npaз

•rnкe. Свакя дан ћемо. Мадраце ћeliiO отnаковати. 
Кад IЮМНСЛИШ с ка.ко смо :НИОК!ИХ грана зубима nо
чели да хватамо, велика је то ствар. А дотле ће се 
IiрiИI!IIИТОМИТИ још nонешто недостижно. Само док на· 
ви:юне фурн!Ир на Ба!к.са, јер Баш: је већ навикао на 
њеrа. Вук је побегао јер се :није мирно, под :наnоном 
IIpOIIIAИX снова·, на то опоро мењање, то одлаrање 

среће за једно nитома бу".уће nролеће, то навика
вање (тад је још мисл,и,о да мрзи Гаrу) (СООВIКМ је 
мрзео нека њена бића, иако ~ IIIИje сметЗЛ!О да и 
тада воли друга њена бнћа,) (Јер орце је веће од 
себе). Или. то - ~оубав х.оће да и Вук nоцрВени и 
дигне руку на себе? Или се и ~оубав понаша исто као 
претерано Нестрп!оИВ човек ~ a:I(J() је увредя СТраХ 
urro је свачи:м rугрожава? Та.д IПООуроБИ и Љубав, за• 
борЗЈ!IИ на себе. Зна он да је Гаrу само волео, је,~,Ну, 
један, увек оклоn~оен у једно. - Жена, Човек, А сад 
се и мени десило што :и Баксу (који је онесвешћен 
поновио ~<ревет од фурнира, толико одлаrани кревет 
за једно мсолуmю nролеће). Требало је да Гаrе, моје 
свести, нестане да бих признао себи кОЛШ<о је бе
эум:но ВОАИМ. Такву каква jecre. ТребЗЛ!О је да је 
угроэим својим грчевима на прелазу из рата у М!Иiр
нодоб~ое, na да разумем кам се с nуно апраштања 
воли незна;на она эа коју се знано !1ЊНУЛО. За њу. 
Чињеницу. И шта ако је ћутала? И шта а.ко је н.икад 
нећу сазнати до10раја? Дајте ми је nОНIОво живу, 
живу, такву каква јесте, какву је воАЈИМ, да је IIОIНо
вим, свим улицаЈМа овог града којима је тражим, 
свим његовнм обалама од Карабурме, nреко Небој· 
шине куле, од ушћа ю Чукарице. Нек ми је врате 
таласи, rране кестена, одлуmьене коре платана,. рон

деле, блата, асфалта, грани11Не юоцке, буџаци, !юрсо
каци, небеса над булеварима :и улнцама! Н!Ж ми је 
врате куће у дворедима улица, куће укочене једне 
nрема другима, не усућујући се nреко коловоэа, не 
доmчући се, а жеА>Не, лева с11рана десне стране, 
вратите ми је, вратите улице с мрким неосвет~оеним 
прозорима шrо се оумњИЧЗIВО мере не доднрујући се. 

Трећег дана ме је неко дотакао. Поэнао сам га, 
nогледао, эаrрлио- М'ИАIОш. 
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Свеж, избријан, с наочщрима иоnред ведрине, ие
убл;ажеие, <rr!I(!Je. С MeiКIOIМ :n;рорећеном кюсом. Чист. 
С раздеlоl<ОМ rnoд конац. Хитијенак.и бела кошу z.a. 
Ни лекар, ни иал~ник. И nричао и '!IИТак>, а Вук 
nонекад одговарао, још. увек ошамућен љеним не
станl<iС>М ii<Ojи ra је пресурово вратио чињен:ица.ма, 
некад ћутао. Ал1И није ни покушавао да улази у њеrа. 
Скврчен као чвара;к, ОКАО!П/оен рушша 1На прсиiМа, 
седео је~ ·оnреман Nt бранrи своје п љене животе~ я 
Милош ra није ЗЗIНИIМЗ.О. А кад је Вук nрестао да 
цепти и cnycrno ле:nо руке на колена, рекао му је 
да је Гаrа жива, да ће доћи 01ВЗiМ!0 и да ће зајеМIО 
кући. Добро је ураАНО што му није рекао одједном 
ни њен:о лутаље и очајање !RИ њен улазак у трамвај 
иэ !КIOI'a је иэишла кад је требало, не, rде није тре
бало. Место у тринаестицу, ушла је у тројку. Јурила 
је кроз мрак. Хтела nреко КоШутњака на Саау. Два 
манrу<~а. ИстреСА!И новац, .АЈИТАИ јој капут, изударали 
је . . . (»Имам раэлоrа да мислим да оу хтеАИ и да 
Је силују« - М:и.лош.) (Па? - ја. - Тешк:о ли је 
учи;ииm то јеАНој беспомоћиој полуонесвешћеној 
девојци?) (Оне оу увек nолуонеовешћене - исто 
Вук.) 

Таrко се само још једном поmрдило ОЈЮ што 
се већ некаrко од пре знало о нама. Једно пиомо јој 
је нецримеrnо ставио у ташну. Неnриметно од К<»"а? 
Ње? Њеrа? Тек се rora cerno кад му ra је Милош 
поюазао. »Наћеио у ташни. У каквим сте везама би· 
ли? Интимним?« Глуutаrк. Било је упућеио Вуку Ва· 
сићу. Знаће ra до смрти напамет. 

- А Apyra? - упитам. 
- Која друта? 
- Она nреко поrште. 
- Преко !ПIОШI'е? На коrа су се односила? 
- На Фимmа, Андреју, Јанка, мене! - рекнем 

беэаэлеRIО. 

- Добио оам НХ ја. Нисам нх ОП>Орио. Та:к,о си 
ми телефонирао. Њисам све док се то није десило. 
А онда сам их nрочитао ... 

Ал1И ни тад кад сам, не энајућн то сасвим, МИ· 
смю да желим да она nобе1!1Не преко :юупатилскоr про
зора и да се баци у једну од двеју река, и мислио 
да ће јој ·наћи OIНiO опроштајно писмо у TЗii.IIRИ остав-
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z.еној на обаА!И, ни сад кад знам да то нисам хтео, 
не бих сасТIЫmЈО боz.е тексТО!Ве за ЦИ!оеве које сам 
мислио да оу моји. (»Још сам ПОКВ!I(!Јен, још ><yz.a!») 
И да је тад сасвиiМ био свестан (Н1Ије то Више), ни 
тад не би боz.е (сећа се једаа какав је онда био). 
Ниrде му се она у том nмому (за које Је Вук исекао 
маказицама за нокте ,речи из Брема и друrнх лекси· 
кона) не об,раћа именом, уэек: мили. И уэек: »схвати, 
мил.и«. »Ј а сам, и пре iliO што сам_ те видела како nyw 
жеш ·ка бункеру на ут л у, ,!:Ау:рила, нестрПМ<ВО чекала 
да юћеш, да се вратиш. Цело .мюје деттюrво је 
чекаље иечеr што ми је мајка шапнула ваz.да кад ме 
прии пут оодојила. Ја сам, док те није било, иэ АОСаде 
крала, била шеф »пилића« и тражила заrлушујуће 
забате (ТИ мислиш да сам то тра$ИАа. Добро, ја nри· 
стајем. Уа, самба, буrи, филмски rл'У"'диl Прошлост 
се АЭ!КШе иэмИШ/оа од бу;~<ућиости). А100 и није баш 
све тако иэтледало, ја ћу се и у Косту заклети да је 
тако mак све било. Сад знам да је тако морало бити, 
али није т3ЈIОО :mапало ;мојом кривицом. Била сам не· 
стрrrиоива. Опрос:rп •• ,« 

К:опрцала се т,ри н оо дана, пет иоћи, закz.учана 
у •МОМ стану, сзма, очајна што је Пo.If!liCТИAa, изгу~ 
била једmю што је још имала: наду да је волим. 

Најrроэније је: нису се Вуци nреварили да ће 
таюо осећати. Знао је. И тад. Али ко је моrао да по
мисли да оу осећања жилавија и растеrz.ив.ија и од 
самих мисли! Оне оу као дечје коцКЈИЦе којима се, 
иrрајућrи, nраве мостови и дворци; није,<IЈИе нема ван 
тврдих калупа речи. Друкчија су ооећања. Она су 
скоро rуrвек ван тих чврстнх, малих, эrру АВЗЈНIИХ, црних 

облика речи, н увек су сва истовремена, помеша:на, 
и тако ytOIIIШТeиa: плаче се од туте и раАОСТИ, омеје се 
из злобе, mшоост.и, али .и из ·Весе~оа. 

Смејао сам се кад ме Милош упитао да није по
среАИ моја nретерана осетz.ивост. 

- У вези с чим? 

- Остаsио си !ыЈАу. То се дешава. Али оно што 
се не дешава тако често, то је - Оll<!рИВИТИ себе у 
толикој мери ... 

- Шта причаш! - рекнем. 

- Ђвоја је к.ривнца била теби толика да је ниси 
моrао сам да поднесеш. Поделио си је с друrов.има 
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који су за њиховог живота све деАИЛИ с тобом: добро 
и зло. 

- Није! - реюнем ЖypiliO и изићем из љегове 
собе у Ј<ОдНШ<, где је остала Гаrа, у противсвеrrлу још· 
сличнија Аили. Смешила се. Све се·оомешало у љему. 
Било је и у њеrовом uамеху тамне rnш<ости и злобе 
окренуте самом себи. Било је радости - Њ!ОМ ме 
гледао. Било је више од овеrа оноr rрчевитог дРХ
таља спасених, ос.лобоЬен.их. 

Ве:кчани акт су суrрада.н потnисали на љегово 
тражење (да :не мисле да се он њих C11!Wf) (l!ШКаА 
се он није стидео њих) (само себе) у ОIПIIТИНИ; као 
Љен\И сведоци- Лила Драmћ Милетић :и Ана Мутав
џић (биле су с мужевима), а цо моји- Ни;колаје
вић и Милош. Олросmли амо сви све свакоме. 
УглавtНОIМ - мисли. Зато је ишло лако - onpocrи. 
С делиЈМЗ не би то !МОГЛО. 

После смо ови отишли у Мажу на безобразно 
скупу и дивну вечеру с :кзвијаром и ша.мпањцем. 
О11плаћиваћу је бар шест месеци редакцијИ. Јер отказ 
сам повукао. 

Али дан !l!lj)e rога :непотребно поче кошава, иако 
време на.rриза и кад не дува. Точкови :не стоје у ме
сту. Њеrови 11И!Ктака ј<ући ЦЈ>!>Ић:и стижу увек да уре
жу у сва:ко месо отиоок својих секутића. у све. Сва
IЩД. Свуда. Сем у ту канцела.рију у юју нас Милош 
не уведе заједню. Прво је увео :најмилијеr. Онда су 
заједно изишли. Мој мили се сме!IЩО и кад омо СТ!у
IIИЛИ у ИСЧ' собу у коју су ме јеАНдМ уводнли. За 
ове четtири. године она се 'Ј'1а!К.0 НrИ..Ка.КО, та:ко мало, 

тако ~шта :није изменила. И то је била најневеро
ваТ!:НИЈа I1р!01МеНа у однюсу на мене измељену. много. 

М је бар :ишrа O":'fЊ"AOI Али нису остарили :ни цр
вена затемута ЧОЈа 1Пј>Е>К0 великог стола, ни роло 

орман, iНiИ nо,д. Ипа:к, зачу до ~оубазан био је. Милошев 
r лас кад уће из rrокрајље собе IИЗВШЫlВајући се: 

- СедiНИте - обазре се. - Нема ли н:икоr више 
у ходнику? Учинило ми се да нема. Цигарету? Не, не, 
хвала. Од дрина бих ка:r:ил,ао, а зета, и то баш ова, 
ровињска, и фи.нансијсюн МЈИ некако више одговара. 

Јасно, на ~оубазносr, каrо и иа грубост, на таквом 
мес~ треба да се о,дrовори оамо дрско, али мој нај
~ЈИ то не учини: 
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'· - Је ли то алузија на такозвана ф:илмаџијско
уме11Н'ИЧКЗ КЛОI!ШЊа? 

Милош диже изиенаће1110 обрве; оне као да одгур
ну чело, иак.олаче очи, цимну увис горљу уану и по

крену му чак и в,рх носа. 

- Чиме сам ти досад дао nовода да мислиш да 
сам глупа;к или неки вулгарни завиДЈDивко? Смири се, 
драги друже. Гаrа стоји -крај тебе и све је у реду. 
Није ли? Или ме још не разумеш? 

- Разумем! - рече !ВIО~оени мој. 
- Зашто си онда нafmcao она nисма? 
Иајмилији ме погледа леnо, кмrо је једини на 

свету он умео. Милош се насмеја ~оубазно и настави: 
-Јеси ли чИтао у НIОВИН8Ма о оном сел,аку с два 

брата у куку? Разумеш? То само на први поглед из
гледа необично, али није. Др 40-те своје године, ка.о. 
се аг:рунио и отишао у боЛ111ицу, се~оак није ни знао 
да носи у куку два за:крЖЈDала своја, неразвијена 
тако рећн, брата близанца. А IЩД су му их извадили 
-били су длакави као и он, само маЈушни- цели 
као ша:ка? Длакави! Значи, у неку руку, развијали 
су се с ЊНЈМ. ЗанИМЈDиво? Развијали се, живели, имали 
же~ое, >nонекад супротне љеговим. Не? Или ме још 
увек не разумеш? 

- Све мој мили разуме! - рекнем вндећи да Вук 
кратко зацвокота. 

·- Не сумљам у ro. Друm ћу пример да узмем. 
СигурНоО си, iИЗВИНИ, чуо за индустријоку резервну 
армију? И улога т:и је љена позната? Незаnослени, 
самим својим гладним постојаљем, врше прит:иса:к 
на за:послене, обаЈрају цену иајамнини, је ли тако? 
И пристају да раде у ритму ·који им иамеће љихов 
ексnлоататор. Дабоме, свест и подсвест нису у односу 
иэрабл.ивач и :израб~оИВани, али чиљеница је да и у 
најцеловит:ијем бићу nостоји nотенцијална арМ!Ија ре
зервних личности, личности за сваки случај, Daoo ra 
знао шта носи дан, шта ноh у том свету што се не
равномерно мења, неочеi<ИВаi!Ю брзо, револуционар
но н свака:кю, алн пред ~оу де се долази с новим захте

вима после сваке промене н тражи од љих да иоnо~ое 

час ова, час она својства, час једне врлине, час друге. 
Р~умете?- погл~а у мене.- Ја намерно уп~
hуЈем н схемативуЈем структуру бића и његових лич-
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ности. Али nитам те, зар се не би једно такво биће, 
које није искиретирало л.ичност војiНИЗИраж>г сањара 
из себе, осеТIИЛо изгуб.»ено, прева,рено, имам> »раз
лога«( за.р не?) д:а буде разочарано (зар не?) 1И Ј:Юэ-. 
вана д:а стуnи у акцију прот1ИВ идеала за чије се 6с
тва>рење барило? Ради А1И се о- томе, Вуче? 

- Не дое.вw..авам таж:ве ин.с.инуације! - рече мој 
мил.и врло одлучно. - Ја nротестујем. 

- И ја! - САОЖМIМ. се, а Мил'ОШ се наомеiШI и 
диже обрне: 

- ВIИ.»ушка је већ на столу, али тањИiра с месом 
нема. Заnраво, има га, али се не види јер ;н,ије оно
лико велики кол.ико r::y неки nогрешно проценили да 
ће одмах бити! - и поглед;а ме. - Разумеш ли? -
није више обраћао nажњу на мене, само на најмили
јег тмюг. 

- Стнд, је л' д:а? - ymrnн:o nогледа мог милоr, 
који не одrоворм, и иследник на то нагло отвори 
зеленкасту кошу.»у за хартије и yrurra тако нагло, 
као да је уnерио револвер у њега, д:а ја I<ЈС>ракнем да 
бих с.тала исnред најдражеr, али се nосле нас.мејем 
себи, уверена д:а није ништа опасно. И д:а сам луцка
ста, СЭЈМО се IIЛ.Э..IШШ. 

- Сигурно ан эабораmщ-nоче 011ет иследНИК
шта си све тамо наnисао? У другој с.ерији nисама? 
Евю, на пример, Драrићу Милетићу: »Ти ~<.с>ји своје 
стамбено ПIИтање решаваш -улавећи њушкС<М у страж
њицу дрмаЈГОра и буџа, пред -којИl\iа шенЈИШ лаакајући 
им, док те они nюрају и w,apajy нОгом у ваэд:ан nо
сран тур .. ,« Итд. ИзВiИIИИте, Гаrо. Али 1И ви треба све 
да 3НЗ!I'е. дipaJГaciry: »Кай<ав промашај изблиэа (изблиза 
је nО!<>ЈВУЧено), тај твој о:юnишани живот од данас до 
r::утра. Г де ти је остала неnрактнцистичка некад nер
сnек1Шiност?« Али и Јанку: »Око је.АЈНо нис-н умео 
ширОIКе руке да земыи даш. И њеrа 'I'Нсвчујеш, стиn
со! ЗабораВЈDаш колики су, :маље лактавн, _а.л.и памет
нији, маље довитљиви, али: прОМШI.I.Л>е:нији, мање 
срећни, али храбрији noднeillИ смрт чијег оу целог 
зарћалоr јежа ла.кше nрогутали iНiO ти губитак ror 
свог једног ЭtИ.»авог ока. И nrra мислиш, да га унов
чиш с интересом, немилице дефл~, силујући, 
грабећи, отимајући зверскИ себично :и сулую да би 
nрож.ивео живот који ионааоо не губ:иш више сваким 
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1- даном; И то nред лицем оног -који се лишию целог 
себе истеклоr у магновељу на левак рЗЈНе, да би ти 
био друго, а не тај јед-ан бе,~~НИ, амрд.»нви солунаш 
на IНiИВоу р.-ужичаоrе мЗIНДрилске гузице која би се 
тако n:онашала кад би умела да мисли на том тако 
себичном н.и.во-у?« А:ндреји: »Macrn.»a.po -уображена 
и надувена, зар су мртви Па.\:И да би ти хабао њихсве 
гробове !;оном своје неапособности? Ти не верујеш 
више 1КИ у шта, а некад си -веровао у .»-уде 1И идеале 

и IЊИСИ све те:и:пк.оnе решавао СИЛС<М !И влашћу, које 
ти никад није доста. Зашrо? Зато што nризнајеш још 
је,~~НИо оно што дирекТI!Ю служи ТВЮ1М блаrоутробиј-у 
и бла:rоударањ-у. Чим :иэаћеш из канцеларије и ручаш, 
ПО11Ј>ажшii неку нову девојчицу. Њене раширене ноге 
- интелектуални су Га-урисанКЭЈр твог духа. А за
што? Издао си мртве, изд:ајеш живе, увек гладан но
вих и нових =тврда своје С'fМЊНВе муџrкости ... « 
Милош затвори фасциклу и рече: - И да.»е r::y све 
исте саме неприоrој:не, :неэан:и.мЈо~ИВе ОВИЊЭЈрИје. Фи
.шnа називаш издајникС<М, ЭЗЈПадњаком, трулим либе
ралом итд ... 

Мнлош уздахну и е11рже ЦВiИКере с носнћа: 
- А наЈстрашније је: ја не могу юкраја да ра

зумем твоју драму, драму оноr лица у теби које је 
ro на!ЈIИоало, утолико пре што би ње.rов гнев би.о дели
мично оправдан !И што би унеколиКIО и био у праву 
да се ради само о стварно постојећнм .-11ИЦИ1Ма ••• 

- У nраву? - -ушrта га најмилији. - Прочитај 
ОНда све. И оно шта је мени пребачено. Прочитај. 

Иследник стр11h>iИВО отвори юаије и nрочита: 
» Уситнио си се јурећи с ра,д:иЛiИШТа на р.ади:ЛiИ

ште, од детаtоа ю дета.»а, заборавh>Вј-ући д;а, упркос 
разликама које nостоје !ИЗМећ-у АЯста и листа, сваки 
на исrи начин ислуnи из ЛеiiЈ\)ИВОI' пуnо~Dка ... « 
Лир!ИiКВ. 

- Има 1И увреда. 

О да, има: »Мучите.&у, убицо, к.олеб.&IИвче«. 
Има и '!!ретњи: -~Чувај се боксерокrих nесница, али 
и врха ма.Rаэа за маникирање ноктију, ти пропали 
жандарОI<.И Прометеј-у!• Има и карактери<:ЈЈИКа: »lьу
бавњи подлаче«. Шта му то значи? 

- Од-ушев.»ење -уrроженс чнњеницама у борби 
за опстанак !Идеала. 
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- А знаш шта сам ја iМIИСЛИО ..:а је? Неш:!'о слич
но. Иq>а ж.мурке с чињенЈИЦама. Али у том случају 
твој Бакс је ПЈрО11ИВ чињеница. 

- Он их :nориче! - цвокотао је. 
-Чиме? 
- Иэградњом у којој у.дар!ШЧКН учествује. 
Милош је гледао неко време оАРЗдо у најмилијег, 

онда nромрси изненадно: 

- Прелазим nреко тога. Али реци ... 
Ус-щде, оби15е сто и n;pнDe нам. С>4еШНО се, Ж>4Нр-

.кајући: 
- Ти си наnисао nисма. 
- Признао сам! - рече најмилији. 
- Да! - гледао га је. - Али зашто ЈанiКу, Ан-

дрејн и Филиnу? 
-Рекао си. 
Али тад <МОј најiМIИЛИјн I!IобЛедИ н I!iрОмуца: 
- Шта хоћеш тиме? 
Мнлош СтаЈЗН nюлако руку на рЗIМе најiМ:ИЛИјег: 
-Љубавна nодлост, а? То је нека врста СЗIМоцен-

зуре, не? 
- Нека врста nревелике ,ъубави. Заслеn,ъује. 

-Кога? 

- Живе! - рече мили блед, без даха. - Прежи-
веле, миСАЈИ.М. 

-Чиме? 

- НеистрошеНIИМ животима I!Iогннулнх! ~ наста-
ви исrо, брзо, одговарајући без размиш_.ьања. 

- Не заслСIП.h>ује ли живе страхом да се <nриме 
одrовороtОС1ЈИ коју да,ъа борба иамеће? 

- Не! - рече, IЈiРОЭрачан скоро од бледила. ~ 
Она туга :ннје страх-

-Зашто би А>убав била туга? 

- Што их више нема да виде да све није онако 
каt«> смо СВ<И МИСАНАН да ће биm. 

- Окренеш nрекидач и све се по теби треба у 
трен да nроме:нн, ,ъуди, односи, стандард? 

- Не. Али на Црном врху ... 
- Uна битка? Тешка је го битка била, тамо сам 

примио прВ!И пут чету. Све су битке тешке. 

- Не подједна!Ко тешке. 
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-То није разлог да •ИI«>:Ме нмпутнраш своје кри
вице? 

- Кривице? - шamry зачу15ен. - Је ли реч о 
<крнвицама? Ј а сам похва,ъен тог дана. 

- Ко не би могао бити бо,ън, чисmјн и јунаЧ!Шји 
но шrо јесте? 

- Није то. Није ro. Није ro. 
Најмилијн је дрхтао вид,ънво, na и Милош ухвати 

најзад энаке које сам ;му давала :молећн га очима да 
престане. Он климну АакQ главом и rnpнDe милом, који 
се једва држао на НОГЗIМа, ослоњен све више на мене . 

- И ја волим -па знам и то твоје! - рече 
Мнлош неочекивано тронут. - Волим те. Идн сад. 
Због свега те волим. И због = писама •.• 

Пошли смо к вратима. Али тад он викну нетро-
нуто: 

- Васићуl - и сачека да се нај:милнји окрене. 
- Ва,ъда нећеш тако да одеш. 
- Како? - уnита најмнлнји. 
- Шта се m:равиш да не разумеш? 
- На шта мислиш? 
Говор<ИАИ су одједном брзо, дахтали су, глас им 

је обојици грцао и сад :ми није сметало оно Мило
шево ти. 

- Шта ти је, Шiа.К, све то требало? Себе толико 
да блатиш? Претерано, <npeтepai!IO. 

- Не ·разумем. 

- Добро знаш . . . Граната !Која је Кости ... -
Милош застаде, али :мој дРаТИ рече истим дахом: 

- • • • скашила лице ••• 
То је :изrовори.о најмилији грлом шrо је грцало 

већ. 

-Јесте, с.кашила му лице, убила је истовремено 
Jam<a, ФИАi!Ша, Андреју, јесте, а тебе није. СЗIМо лако 
те 011<рэнула. Али то није разлог. 

-И није то ... смрт. Живот само ... Мој живот. 
- Иnак, ето, ја поштујем и твој живот, такав 

какав јесте. Не блати га. 

Најмилијн преста да се тресе као шrо се тресао. 
Док је Милош после нешто још говорио, најмилији 
мој се ·само истезао, растућн увис, а кад је завршио 
да расте, пао је као nокошен. 
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IX 

Omyrosaлrи СМQ ОПАИТСКИ.М возом. 
Или ће111Ю се сместrити негде на обали, iИЛН. на 

острву неком, или ће.мо се укрца ти н двадесет пет· 
дана пл<>ВИТ!И само. 

Небо се цр;нело ка.д омо KPmfY ли. У зору се пред 
Заюребом разведрнл.о и он преможн да nрекинемо 
ВОЖН>'I[. Дабоме. Никад нисам још била у За.-р.ебу. 
ПриА>убљених сенки, пp.oi.IIAИ омо.на цр.стњ\{а умщама 
Гор.љеr rр.ада као кроз музеј nионир.оких снова; вра
ТИАИ омо се на Зр.нљеаац, мећу вр.шще и велике пла
тане што су се белели испод коре као и на Буле
вару; вр.атШ!Н се '!lоеде још једве турске и још једног 
капуцинера успиљачом из снаосмеl>их мирних улица 
у рујило Цмрока и, цр.огољени (шалио се) уздасима 
заљубљен:их, изишли на меки Софијин пут, опет се 
спустили кроз ТуШКЗЈНац на Илицу, где смо гледали 
излоге (он то воли) и после опет сели у је,<I:ЩТ кафану 
(:капуц.инер и колачи) и онда, nосле .щљаља без везе, 
у другу неку, сасвим малу (турска). Заrребачке су 
девојке дотер.аније од беоrр.адооих (penmлa сам -
сваког месеца ћу и ја фризеру- roca и нокm) (боја 
седефа). У Гор.оком Котару је кишило (заволела сам 
ту сла=у реч коју код нас не кажу, а не знам зашто 
кад је тако слатка) и ·воз се у једном часу пренаrло 
заустави- кофери излете из мрежа. Али не закачи 
ме ниједан. Он врати све на ОВ'Оје место, нзиЬе 'i ход
ник, обааести се: •Избегнут је судар«. И загрли ме 
снажио и ја тек тада схватим да то значи да см:о мо
гли да страдамо .. Чин:ило ми се ипак невероватним да 
се страда ·кад је неrо ТОА!ИIКО с;рећан. Стајали смо 
окренvти прозоР'f низ чије се стакло полаЮ> цеднле 
капи кише. Сијалица је тако била постављена да смо 
се сад огледали OI<.Opo це.ш у окну. Помислим: огле
дало! и хтедве.м да га окренем. Купатило. Стресем се. 
Касно. Али за разлику, он се сад није тргнуо ни био 
груб. Напротив, гледао се одражен на фону неких 
скела, nресно осветљених неонским цевима чији је 
сјај извлачио из ноћне таме и недалеrо задимљене 
фабричке днмњаке и делић вода из веrшачюог акуму
лационог језера. 

-Сад се огледаш и не љутиш? А сећаш се? Онда 
у купатилу. 
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МИли се мој уозбиљlи и рече да -се сад пре-
познаје. 

- У скелама. Димљаци;маl 
- Пре ниси? - 'f"ИТам га, иа:юо се сад смејао. 
- Бојао сам се да се нећу. И да огледало опет 

може да прене прекю мог лица? - и прнвнну ме 
чврсто, чврсто, грчеаито, најiМИЛНје на свету, без 
речи, док ми није стаю да IШШ'I{ће речи у косу, нера
зумљиве алн уплашене за мој ж.ивот, прво као од пла
менчића а nосле тек биссп>е: 

- Ти си nовод! - разумела сам кад је рекао и 
упитала: 

-Повод чему? 
- Измишљаљу леnшеr. 
- Не волиш ме? уплашнм се. 
- ВоАИМ те какву те внднм, хтео бих - каква 

јеси. 
- Такву ме и видиш! - шапнем му с образом 

ИЗIМеl>у ревера !И :юошу ље над љеговим маљама на 

проома. 

- Такву треба да те nронаl>е.м. 
-Ту сам! Уз тебе! - и привинем се сасвим, 

тесно, теоио уз њега. 

- Ту си! - љубио ме по кQСН. - Али требало те 
пре тога пронаћи. 

Тад схаатим шта је хтер да каже н први пут. 
-Зар m се нисам допадала как;,а сам била? 
- Јеаи:! - шапну.- &ш била си и једино што 

је од Косте остало. 
- Нашла сам у :неком сандуку ј<W>Н љегов руко-

пис К> [рlобији. · 
-Јеси ли га о:tрОчитала? 
- Ннса!М стигла. Кад се вратимо. Реци, шго дрх-

,тиш? ВоЛИiШ ли ме? 
~ Волим. Што ми ниси 1Н!ИКад говорила о том 

ру:юоnису. Видиш •каква ан. 
- Каква? Нrисаrм ти добра? Не. Зашто онда хо

ћеш да поправљат и 01!Ю што ти се .ц:;пада? Ми<:лила 
сам да· се то не рада. 

H!llll<pшrи се, па се наомеши и, љубазан, објасни. 
- У теорији не. У nракси се ја сваки дан сам 

попрааљам да бих ти се сваког дана поново допао. 
То ми је главни наслов свакоr јутра н иоћи. Неси
гуран сам. 
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- Онда не мисли на то. 
- То сам ЧII'!ШО. Али насло:ви вичу, намећу се ... 

Не више. 
Наам:ешио се опет, али воЈоНО, опонтаио ме све , 

више rрлећм само, ~nр:ивлачећ.и себи, љубећ.и. ме уз 
то, најјаче на свету н шаnћући: »Јер ништа више 
ме не nл.a.nm:, ни лажни троmкови, ни остало«. 

- Шта је оно rnpвo н оно - остам>? - шаnне.м 
!И 01Н се ll'OIНOВO уозбИIDН. 

- Пуштен камен mадне н УЗIЮМИр!И СЛ!ИКУ ry води 
и ту се више не· :видиш. Преко ње су ~ ююrи 
неnрозирно но:ви круто:ви воде у КОЈОЈ си, пре пада 

камена, био тако бистар јер те она чинила тад, као 
и сад кад ти се чинн да те у њој нема, иако си у њој 
у којој се узалуд тражнш да саrледаш себе. Јер боли 
и m би да јекнеш. А све је глуво. Не зна да onpocrи 
што си !И од чега ои. 

- Објасннћеш ми други пут! - рекием нежно. 
- Не разЈI'о'ем сад. 

- Не мари! - уздахну. - Свршено је. 
У рану зору, юд Книна већ, осетили смо најед· 

ном nрисуство Сред03еМЛ>Э.. Више светлости nрво. 
Знала сам да се иза брда невИДЛ>иво још море снажно 
таласа, удара о обале, бесни, ври, и знала да ће 
сви бесови npecтam, и nлаво, да ће као пас nослу· 
шно пузећм лизаm песковита жала н тешку камену 
обалу сланим прозрачним језиком. ВоЛела сам н б~>о 
сн.о море, наслољена на најмилијеr. 

Седели смо после докраја једно уз друго, тихи, 
без речи, и дисали срећни шrо дишемо знајућ.и да 
ништа није ·изrуб~оено. 

И срећни смо стајали на перону сnлитске ста
нице са своја даа мала кофера у руюwа, невини !КаО 
да се ништа није изгубило, ништа догодило. Сиrурrии 
у то. И сиrурии да цео свет, сваког jyrpa невин, Jl'o'e 
оnет да почне. Представа биће он данас и за нас. Не 
само 1МИ за њеrа. 

- Срећан сам! - рекао ми је и по~оуб!Ю ме у 
уво. И, најеженој, пријатна ми је ведрина била, иако 
тек има да почне: у осам сати полази брод за -Кор
чулу. Изабрали смо њу. Једsа је чекам. Ту лаћу. 

Беоzрад - Суботица 
1953-1957. 

Ј., 
НАЦОМЕНА 

Радни наслов бес~ераја објавио је "Нолит" 1958. Исте 
године роман добија Октобарску наrраду града Београда. 

Друго издање објавила је иста издавачка кућа 1964. 
Преведен је иа италијански језик и објавЛ>ен У 

издању »Arnoldo Mondadori«, Милано 1966. 
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