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Самозвани сведок и обожавалац оноr·а шrо су 
и друш називали скоком нације ире1ш рова широкоr 
шест столећа, Byi< Васић, радио-реnортер и, иовре· 
мена, дописник једноr· бeor·paдcr<.or· листа, никад још 
није био тако располож:ен као сад, на одласку с тог 
не нарочито знаменитог радилишtа. Остав~ьао је бо
Јьеt· знанца и имењака но иrде да, као раставни део 

њеrа, nродуж.и да ради~воли и на тај ra начин обаве
штаnа о свему што се задивтујуће збива н што ће 
се и убудуће збиваш и на том иреиаирешутом да· 
мару земте. Па му се путем за железинчi<у постају 
чхrnило, док је rазио растресити снеr·, да и тај снег, 
подлежући некој оnштој напетости, хоће да одложи 
неминовну ноћ. Ово ставтам - ло:r..шслн - на рабош 
оправдано доброј вол,н. I<ако и не би: тих је дана 
снимио неколико разговора са nартијским секреtа
ром друтом Стојаном н њеiовим будућим замениi<ом 
Радетом fiуi<овнћем, r·лавюш ннжењером Рајi<овн
ћем, ШЈЖењером-пројектантом Плавшом, директо
ром Г лшорнјевићем, с десетииом ботих радника и 
с оним брб1оивим Tor..·IOM, за I<oia сви кажу да је 
лаж.ов, иаi<О је и друr·о, не само то~ Радовала r·a и 
шtо је свој мю·нетофонски снимак nоnлаве од пре 
четири годние у којој се, спасавајући тепшу Sally, 
упесрећно један човек I<оји је обећавао да ће се леnо 
развипr, допунио с неколико незнаних а ва.ж.них де~ 

тата. Рекоиструисаних. 
Byi< се осврну: 1радилиште је тоиуло у шромне 

сумрачне меi<оте скривених мачјих ншtтнју. На неi<о-
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лн:I<о месrа само излетали су кошчати уједи нисюL"{ 
приземних л-rуња лет-лампи. Њихови кратки љубича~ 
с1и врискови враћали су на rренутке предме'IНОСI' 
траверзал·tа крана и амфиiеатралној мамутсr<ој маси 
бетона, вечито угроженоr поnлавама ових вода, које 
бар два пута годиiШЬе насрћу с ужасном ЈI<есrином и 
које су пре чешри и три године два пуrа успеле да 

унишrе покушаје зarara прве фазе, Ипю< довршеног. 
Али сад се страховала за cr<opo докрајчени, мею1 још 
заr ат на десној обали .. Да су воде, r<ao nрошле јесени, 
навалиле раније, било би oner јовонаново. Закасниле 
су, срећом, Зато је Вук Рсавац, корачајући уз нови
нара, био ведар и примирен сю.ю на изr·лед. 

Вешtо је скривао иза провш<апшно невинш 
осмеха на снюююм и свежем лицу дубоко узне~ 
мирење: с часа на час беласнули би му зуби, 1врдо, 
аrресивно. Је ли херој? питао се Вук Васић, I<оји је 
колико синоћ, када је пошао с њим »часком до 
мочваресс да поr-ледају »ИМа ли шrа ново<<, био за~ 
г<~оучио да је херој, мада се снноћ није нишrа дого
дило .. Снег који је пред зору почео да пада непред
вићено је заусiавио јуче одиста заnочети излив ПОk 
зел·ших вода (тамо у мочвари, изузетно, сшурни на
rовешЈај бл.искпх поплава). Рсавац зато и није xreo 
дуr·о да се враrи, али Васнћ се скоро смрзнуо у свом: 
црном r·уменом манпrлу давно скинуrом: с убијеног 
есесовца. Провели су добар део ноћи њушка јући по 
rрсцп, шаши и сувом поточњаку" 

- Ш1о нећеш да мн I<Юкеш шrа rражиш? -
шнао је Васић, који није веровао да греба сву ноћ 
rацати по бла1у мочваре да бп се уверио је ли дошло 
до излива подземних вода. Овај се као насмеја: 

- Зар rшси чуо Тому? Он већ зна да их и.ма 
три врсте! - одговорио му је Рсавац rласом који 
засвоћује и оно необјашњено,.,. 

Но Васић се враћао својој rарсоњери близу Бу
левара, свом r<.упатил.у, њој у њему, па и свему 
осталом до чеrа му је ипак стало (много мање но 
друшма!), али сад је то све и за њеrа добијало вред
носr, нарочrпо после толико дана рћавог спавања, 
заnраво неспавања, лошеr· храњења, 1ачније - r-ла
довања и с~tрзавања (морю..I да набавим кожарац 
посr-авmен крзном, I<рајње је време!). 

8 

Увеi(. тако на расrанн:у с им:ењациh·tа које је су~ 
сретао и осташьао мимо своје воље (којешта! нисаl-.·1 
ли сам изабрао тај свој позив?), Вук Васић се радо· 
вао повратку у Бешрад, Iа:м:ошњим друговима и 
свему тт..юшњем и био је мало способан (већ сво~·t 
машrом у rарсоњери крај Булевара) да слуша Вука 
Рсавца, који је причао све вmue напресн:ок уколш<о 
су се приблr,окавали ll.·tecтy иАmровизоване тереrно· 
аупшчке станице без зr-рада и урећаја: само зелено
црвени спrЋал и - шине. А Рсавац је опет- .журио 
да преће с општег на остало. Хтео је да ra замолп 
да однесе једно писмо Рпl\ПI н преда јој ra сутра. Да 
r а је бацио у црвено саидуче сшr ло би у исто време, 
али више је noAeo тако. Не само што је сигурније 
да се неће изrубнтн неr'О н онако: пошти не верује. 
Једна бубица. 

С'!'алн су. 
Ногом у чизми, Рсавац је гребао недовоmно 

сл·tрзнути снеr· што је мирисао на лубенице, па опr
рао ребрасти Dон о :.\tладе шине - ни четири IIJ\f 

године. Вук· Васић је осећао и код нмења.ка исту, 
снаж.ну нен.у, али још неодредтивију напетос1; само 
није хтео више да га охрабри на исповести - вре
мена није било: ужурбано су већ промпцали крај 
њих rшферн у щюј преrпутној хисiеријн,. Из њпхове 
се нуrр1ше чуло како преко nрљавоr- веша rлухо 

бубњају набпјене п сочне јабуке рузмарrrнке, јев
пшо куnљене у расаднику Нерекавске задруrе, Воз 
се зауставио и вечно каналом подвезанн кофери у 
ругшма пупшка без лица још, немилосрдно су се 
заr-лавтлвалп у тесним nаганским улазима nовећа
вајући rужву п приrисю<. XIeo је већ раније да му 
каже (имењю< му је неко време био rшманднр) 
(давно, r<рајем 1942) (волео ra отада): Непотребно 
си crpor остао, Госrе" И суров" Али ја те и ratrnш· 
nоштујем и BOAIIМ. 

Суров н cr·por према себи више неголи према 
друrима. 

Морао је већ да му пружи pyr<y, 
Скочио је затим на nаnучицу nревисоку и за 

њеrа кран:атоr·, искусне почео да ради раменима, на

чинио усек, уденуо се измећу двојице мегюплећих, 
заосталих на улазу, обрео се у ходнику и проrурао 
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до првоr прозора, разбијеног, сва срећа. Госr· му 
је одоздо пруж.ао коверат. Васнћ се изненади. 

- Кад сп ra написао? Све време смо били за
једно. 

- Јутрос у кесону, дort смо чеrшлп да се навпк
немо на прпшсак. Био сп дремнуо. Сећаш се? Слушај, 
на коверти ·ш је њепа нова адреса. Предај јој сутра 
ујутро. Молим те. У руке. 

У raj мах су цецнуле уз уиуrрашњи rрзај и, за
тим, одмах блеснуле, упа.ЈЬене, све сијаЛIЩе над црно
-белим беэдаиом снеrа и ноћи. Јасна усред реке, 
изрони оr·ромна потr<овица загата, а невидтиво дотле 

небо, иераствориво у води, одликоваио сувим при
родио rустим венцем жарул.а, рефлектора и карби· 
туша, окачн то ордење на наоблачена прса црња од 
струје. И то насуморено скоро небо, ухваћено у оrле
дало шrо ra је удвосrручавало не увелпчавајућн, шу
мело је све снюкније, чинила се због незнано нечег 
узнемирено rюлпко и узнемирујуће. А ииаrt постало 
је разумл.ивије тако опетовано и донеrtле ослобаћало 
оне напетос·тн и стрепње. Тема одтурнута сад и ту 
у сrрану вребала је невндл.ива и присутна, у буснји. 

п 

Није ни осетио воз кад је кренуо, ни дал.ина rtaд 
је уншurила осмех пријатеЈЬа, хук за1а-rа, разумљиве 
сијалице и штошrа несхваћено. Почињала је пустнња 
мран.а с 1tлonepaвиr--·t шкрrупrма -rочкова кроз nростор 

који је он опет стао да меће измећу себе и Вука 
Рсавца Госта, осталш· ·Iамо, да место њеr-а, у оној 
пуној и празној дивл.ини потпланинске забити, утра
ћује бетон у оплате под водом, да се вере уз јелове 
н бетонсн:е стубове, да, јашући на високим конзолама, 
проверава н мења осхпураче, чуnајући на леш усмр~ 
деле мисли из скорених оnанака, IШIЧашујући навш<е 
из вековних зr-лобова скруталих као Imмилавколике 
шајкаче, и плеви старинсн:е обичаје згњечене као фе~ 
сави, који се 'Iai<o немоiуће ни ноћу у креве'!у не 
скидају. 

Воз је ухватио брзину и пред њнм, захукталпм, 
ускоро су измакле последње светлости десно, заједно 

10 

с планинском r<осом у паници. Из сrи.оiUЪених pyr<y 
теснаца извукло се велш<о поЈDе, бело r<ao јаr·ње у 
које се зарива нож ове све убрзаније ·грке не кроз 
простор, кроз оrраниченосi времена, које је свима 
·rar<o ШI<рто поде!Dено. Али пруr·а се није још одми
цала од обала што су, прtписнуiе каменим брдш\ш, 
чврсrо ухваrиле у Itлeшra бутине perte. Тек после две 
Сiранице њена су I<олена почињала да се IШipe до

вол.но да би се измећу њнх проrурно вретенасrп врх 
тополама и врбама обрасле аде, на rюјој је у време 
рике и после (знао је no чувењу) бивало .:мноrо стео
них кошута и срна. Али Рсавац га погледа озби!Dно 
и понови неким својим: посебним, тврдим осмехом: 
)>На.макнућу јој ћем, па .11.-t:a.t<ap црко(<. 

- Води или Рими? - насмејао се Васић, неизне
наћен његовим мишићавим присусiвом управо зато 
што је поуздано знао да је Рсавац ocrao на I"ради
лишту. 

- Њој! - и подиже иасмејано rневну главу 
према реци. 

-Буди озбил.ан!- плану и Васић напола. 
-Јесам. 
-Ти? 
- Her·o? Радим ли за двојицу или не? 
Васић се неочею-шано обазре. 
- Где је?- као да промрси уплашено .. 
- Тралшш друrо1? - не уmпа Рсавац; само се 

чудио загледа у заробавл.ену чеону бору над пови
јама имењаrtа. У сваrюм случају, Васић не одговори. 

- Нећеш I"a наћн! - рече увек насмешени Рса
вац. - Није иза тебе. 

И насмеiШI се новим непомичним осмехом преко 
радосне скамењеноспt crapor, заклонивпm при том 
лећи.ма цео прозор са споЈDње сгране. 

- Г де је? - оте се опет Васићу, rшјн се овоrа 
пута већ nокаја. Глуп ли сам. 

- Он? - преэирао I'a је Рсавац, не престајући 
да пpcrta осмехом скинутим с одrризнуте јабуке. -
Зна се. Код шефа - шапнуо је нетајанственији но 
икад. - Да реферише. 

- Шефа? - поновио је Васић, иако је слутио 
одтовор. Трудио се зато да му питање зазвучи иро· 
нично, сигуран да је спонтани имењаков хумор од 
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оне врсте што не засм:ејава моrУћнм, него плаши не .. 
моrућим; алп не да би уплашио, да би засмејао чо
века окру>кеноr исувише велш<.ом 'II-шлrном; npo1иn 

свих њенњх неодr'Оnора. 

- А.....-:а! - учини Госr и рече: - и не nрави ми се 
да не знаш да си и ти обичан аген-r будућности. То 
сам. То с1ю сви. 

- Зашrо? 
- .1!\.ивимо ли плански или не жлвн:мо? 
- Не значи да нам је будућиосr љубавница~ 
-Још вшие. Она нам доће кћерка, 
Кад ли су о томе говорили? - mrтao се Васић" 

Где? И у исrи мах се сети, чак пре но што се у њему 
заврши посrавЈDање ror· rупаџијскоr· шпања. Дабоме, 
пре чепrри године: нешrо раније (али исrо у време 
ирвоr сиеrа, палог тад у октобру) (отуд збр!tа) .. Али 
и збо!" поновЈDених сцена CAIItiНIIX оним од пре rри и 
оних од пре четири године, и нарочито сличних пос

ледњима, када су стајали на шинама једва провуче
ним изм:ећу стрм:е речне обале и неизва.лэеног пута 
усеченоr у гранитио брдо. Имењак се и данас и ире 
rри rодине пуrем ка посrаји замало није потуr<.ао са 
предсrавнш<ам инвесшшра. Не. Тад са )Кићом Гро
мом. )>Неспособан да набави парни ваЈьаi<!« рекао је 
недавно за дирекrора .. )>Туцаник је цепао гуме три 
пуrа, ћавола, четири пуrа брже но што би иначе. Две 
rодине се чека да изваЈDа пут. А и шофери ... Сrока!(с 
вриснуо је погледавши навише - и у исrи мах се от
юшуо с месtа, појурио за тешким )>Маi<ом((, који се, 
спренећи, сурвавао низ сiрмину IШО да се шофер оп
I<Ладио с катастрофом у смрс Хтео је да ире окуке 
пресiиr·не измакли камион. 

Скачућп .преко rюмпла шодера покривеноr· снегом, 
бридак као звер иа ресЈ<ом ваздуху, Рсавац иресече 
пут колима и дочекавши их, одбаци се, вину и паде 
еласiично на папучицу залећену и клисt<у. Али се за~ 
држ.а, па, вичући, уће шоферу у I<абину. Камион се 
заустави. Васић је дшрчао кад је већ био шчепао за 
ирса збуњеиог човеitа. Дрмусао ш је дивље, дигао са 
седrшп-а, извукао нanoJDe, псовао и ви:r<ао ударајући 
га песш.щом: у лећа. Дахтао је од гнева, упркос ветру, 
али свежем. 

- Тако, је ЛI-t'? Свесr, је ли? Ти, бре ... 
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Једва су га одвојили од жртве. На срећу, сгшао 
је и друг Стојан, који се уозбиљи и рече шоферу, не, 
шmесrишру Глш·оријевићу (ире три године). Не. 
Љуби кесонцу из Рсавчеве екипе. Прекјуче: 

- Губи се! - и дода кад је, пре две године, шо~ 
фер већ сео опеr за волаи - оирезно одсад. 

Онда се окрете Рсавцу, rюји одједном иресш да 
дахће, тако се тад уюшио прошапiавuш:: 

- Имаш право! Непоыпички сам посrупио, 
-Зашто? Је ли ти се и он замерио? 
- Дабоме. Гуме су из увоза. 
Друr Стојан ие рече ишиrа. Гледао је само сто

јећи уrюченог Рсавца: ирав, озбиљан, безличан и 
сrрщ уиркос својим руменим бебасшм образима и 
велурски уједиаченом баритоиу. 

Вук потамне, само су му чланци песница побле
дели. 

- Разумем. Али свако само личне брше брине. 
Ш1а то, дру.же Стојане, значи? 

- Без патеrИI\.е. Треба више објашњавати, ми~ 
сл:нм, а не - r-уби-пr r-лаву, 

-Разумем. 
- Шr·а ен се укрупю? Нисам тенерал, а ни ПI 

наси обнчан војник. Другови смо, 
- Разумем! - промрл,а и с1аде на :11.-Iecro вољно. 
- Зашго си заrражио да ге демобилшиу? Пре 

пет година? - упшао је Васић имењака кад је друr 
Сrојан отишао. Рсавац посла новинара прво да се 
провоза српсr<.ом >келезницом и одмах затим рече, као 

да је осућен да на -у о увек исто питање сваки пут 
одговори друrачије. Овоrа пута оi<рену иа шалу: 

- Није било изгледа да постанем генерал. 
Вечерали су (пасуљ са гершлом и комадићем rње

цаве сланине), Рсавчево лице се чинило неnомrrчно 
мада је лmан:ао. Али њеrове јасне јагодице, ШI'О су се 
под војнички оштрим углом повлачиле од rсрајева 
обрва ка I<рајевима ушију, биле су две равне, младе 
плоче превучене тако затегнутом кожо~\t да је низ 
њих морао да клизне сваки покушај браздања; уоп
шr·е: ниједна бора није успевала да се уреже у то 
ткиво и остави и најмаљи усек за собом, упркос ле
пезама што би се јављале кад би се насмејао (а сме-
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јао се- понеi<ад, али ретко -:-н радосно, пуна срца). 
Сем оне једине удубине, кратке и усправне, мећ пови~ 
јама, све је било 1.лаrко на 1ој ко:ж.и, а и та борица 
је нзбијала само кад би му се влаж.н:и иначе nоглед, 
нагло разгнев.mен, осуrшю и, дехидратизиран, посrа~ 

јао светлоплави барут у иредексплозивиој наиетости, 
Тад би му из nлах.и.х, нападачких усана почеле да 
бризrају псовке и севају rюманде. 

Васић се трже, отвори очи.. Воз је јурио исiе
жући своју отворену хармонику пуну ваздуха. 

- Зашто никад нећеш да r<ажеш иравн разлоr·? 
- навали опет Васић, обраћајући се и овш· пута ле~ 
ћнма боје сумрака што су са сно.ъне стране ваr·она 
затвориле ирозор својом зверном ишрнном. 

-Прави разлог? Више волим да ударим реци 
еполете од бетона неголи да их сам носим. Ето ти ra. 
Неки без еполета не зна ју више да ьшсле на друге. 
Ја умеы. 

- Није ro разлш. 
- Mor·ao би да буде. 
- Не верујем да би дао чин реци. Мрзиш је. 
- Не каже11.1 чин! - на.мршн1 се, не пресrајући 

да се радосно смеши. Еполете су тврде, металне. Као 
брана. Заш10 да не? То би ипаr< моrао бити један 
разлоr·. 

- Зар их имаш сваког дана по двеста нових? 
- Прилично давно сам се демобилисао, је ли? А 

свакоr разыrчитоr· дана треба то исr·о поново оправ~ 
дати. 

- Шrа је? Стидиш ли се? Слушај, друг, повуци 
цип до rtpaja, исrреси дуrпу. 

Застаде. 
-Зашто?- навали I<ao 1·ладан вук, па 'кмирну 

и одмах се насмеiШI уми.mа то скоро - теби се чини 
да сваки пуr· I<ад ме то пиrаш измислим по један 
нови разлоr. А обрнуrо је. Сваrш се пут сетим понеког 
који је то ирестао да буде. Једном нестаће и по
следњи од личних разлога. 

- Шта ће ш онда осrаш? 
- Ухватио си ме! - рече слободно, неухваћено. 

И иродужи rtao да је одбацио терет - ва.ъда они не
изрециви. Не мислиш да нас и они не чине? 
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Васић виде на то свечаио деrюрисану салу: ире
дај а одликоваља Рсавцу, Пре дае године. И чу снреиу, 
која ће их и после иеде.ъу дана све подићи, скови
тлати на све стране ... 

ш 

Чим воз крену, Рсавац одшрафи осмех дотле за
rвинтан за ирве кутњаке rtao џекет-круна. Усне му 
задрхiаше, опушrене, уморне од ш:ре, од уздржавања 

пред Васићем. )Кнвци су му rреперили изазивајући, 
чинњю ыу се, ону нелаrюдну раздраж.ъиву иреосет

.ъивост без издушка. Цела је ноћ још до смене, али 
rtpaьm му није више дово.ъан. Друю му треба, .ъуће и 
делотворније, да би истиснуо из себе зебњу и страх 
што су ra ыучили већ rри неде.ъе, откад се још јед
ном nотврдило да су рачуни геолш·а и инл<ењера 

били нетачни: после дванаесr- метара I<onaњa испод 
нивоа реке, још нису наr·азили на чврсtу подло1у за 
теме.m последњем сеi<тору што ће низводно да за
твори загат друr·е фазе. Лепо вреые које се одржа
вало, после сувоr· октобра, и у новембру, успавало 
је .tnyдe, тако да их ни ноћашњи ·снег није још про· 
дрмао. Питање је да ли би још помоrло: иродрмати 
их! Воде су тон.ом преподнева наr-ло порасле, али већ 
око подне nрилив се зауставио. Само, с Нерекавом се 
никад не зна. Њени су покрепr неоче1швани, под
мукли: нарасЈе иреконоћ и удари без опомене, и то 
с 1аквом жестнном да их је пре три rодшш, још не
искусне, уназадила за више од два месеца, а пре 

четири - уиесрећила. Прошлог иролећа није, ири
rујена, нападала, па ова лепа јесен, уз опште слаб~ 
љење КОНiроле, попуш·tање такмичарскоr· жара у 

вези с децентрализацнјом и деыоrtраrизацијом и сма
њењем непосредне ратне опасности, изазвали су код 

неких .ъуди, увек r·ладних малограћанских разба
шкарености и неодговорне самово.mе, ону већ револ
тирајућу небудносr, оно ош.ъарење које ra је толико 
и нервирала и натерало да искочи ономад из каже, 

начини r·лупост, удари човека и добије неираведну 
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опомену. Али он није моrао мирно да 1леда како се 
I<ao зараза шири ин1ересовање за неде.л,не утакмице 
(пола неде.л,е 1-•tЛади радници Itо:менr-аришу резул~ 
тате прошл:их сусре1а, а друrу половину ншаћања, 

1ол-диференцију идућих); како их обузима коцкар
СI<а Cipacr за »Срећом<< чије ЈЈ)Iашце<с нспробавају на 
разноразним луrријю.-ш (60% их cвat<OI· месеца :мења 
лозове), rt.ao да је I-лаnн:и згодитщ< једина перспек~ 
лша. Омладину не занима полип:ш.а. (Васић кЮке да 
су nолишч1<а пшања решена! Будала.) Ко се задо
воtьава пливачкњ\1 басенима и лопrама за ваr-ерполо, 
кошарi<у, одбојi<у и фудбал место борбом за већу 
стручносr, 1ај ... ; сшрији радници пију, средњацн 
- швалеришу; дру1 С1ојан (све се то и MOIAO де
си ш јер му се болест nогоршавала) одлазио је 
коначно, али је, на несрећу, предавао послове Ра~ 
деiу, добром мож.да дечку, али без сЈажа, искуства 
и одлучносш. Ником да се обрашш. С М>шпшм не 
мож.еш о TИli.I с-твар:ю.ш - њеrа ручн:ови, злочини, п 

оnет проклеrи фудбал занимају. Ншшм да се nожа
ЛШII, мисли1\1 да се посаве1ујеш, rшо·п<уда помоћii" 

Тан.о је дошло до некидање сваће за доручком 
(још је било лепо време, али Вук је слутио тај сиеr·, 
тај хладни 1алас за којим ће одмх доћн: х-лавоболни 
југо, кише, поплаве и несреће што ће их снаћи: овш· 
пу1а, неопроспшо криве јер су сви знали курвањске 
обичаје Нерекаве; а прошле неде.ъе, Irnд је покушао 
пред три четврти празном синдикалном салом да 

говори о свему ·хоме, .tьуди су или дремаАн, или кр~ 

цал.и орахе, .tьушпrли кикирики, шушкали бонбо
нама Плави девеr )" 

Па и 1а сваћа је, уза све ШIО је било и дошло, 
потврћкша.ла само изузе1ност Рсавчевог Сiања: од 
цен Ј ралних прШЈо~.нова кичме до чланюш на руци, 

од колена до слепоочница, свуда је осећао неку на~ 
neтoc-r- (мада су ти Iсајас:и били као ол туме нeзa
IeiHyie до краја - но 10 Ia је још више раздражи
вало п некако т му Ао, "IMYAO болело).. Инциденти 
(била их чшава серија) почели су још раније, али 
јуче, кад је после рада (несрећан што још нису на
rазилн на подлоtу за 1емеље) заједно с екипом про~ 
лазно поред мензе (а имењак, спазивши ra већ поиз
даЛ>е, прекинуо разЈовор с Рајковићем, махнуо му 
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руком н довикнуо да Ia приче1ш, одмах да ће доћи), 
Гута се rласно оrласио и насмејао. 

- Шта је? - окренуо му се Рсавац. 
- Поздравл,ам пасул, с герШАом. 
- Свињо! - засикrа - наш ручак је I'O. 
&ш Гута се цепао и, цепајући се, говорио: 
- Шта могу? Чим видим мензу, ја окинем. Две 

године сам се ·ry хранио. 
- Знам једног који то уради чим помисли на 

тебе. 
Екиnа прасну у смех (и Гу1а), и на томе би се 

можда свршило да Свеrа не упита с оном дечачком 
наивношћу од које је руменео чим би проговорио: 

- Зашrо чим помисли? 
- Пасул, смрди - објасни Вук - само кад из 

црева излази; а џуловански мућкови у свакој при
лици. 

- Петнаесr сам година радник! - прасну и 
Гу1а. 

Тома ra ухвати чврсто за руку и, као да то све 
није ~и приметио, поче да прича о свом чукундеди, 
КОЈИ Је nосле смрiи научног оснивача социјализма 

шворио у Бечу ашчиницу у коју су залазили и nаше 
н војводе н у којој се за време студија бесплатно 
хранио и Никола Тесла, земл,ачић чукундедин из 
Сми1nана родом, о ком се тек после чуло да се нешто 
прославио, али у оно је време славан био само његов 
чукундеда, човек наочит и речит, сам је цар Фрањо 
дошао једном њему да вечера. Али слушајућн Itaкo 
чукундеда хвали Маркса и комунизам, није масао да 
одоли класној свести и царском инстинкту, неrо 
рече: •Вечера је била бол,а но у мом Шенкбрунцу, 
али шј комунизам ми се ништа не свн15а. На отима
чинн почива«" »На правди, ваше величанство«. »Ка~ 
Iшој правди?• •Народној!« скреса мој чуi<ундеда 
цару. Но ии Фрањо није био мачји KaiШVo. •Народ
ној?« уnи1а и рече: •Замисли, рецимо, да ти и ја 
ставимо на xpny све што имамо. А? Па то да поде
лимо на два дела•. »Не би било р15аво. Школовао бих 
ја цео Смил,ан и за пет бих година направио стотину 
Никола Тесли!« »Нисам чуо за њега«. »Чућетео<с »До
бро!• - рече цар и крал, па настави. »Поделимо. И 
шта? Ти школујеш твоје Личане, фуксе 1ањаш, лук-

2 Оскар Да.tшчо - VIII 17 



сузио се одеваш н IШјеш<<.. >>То«, рече чукундеда, 
>>није рћаво«. )>Није, аАИ новац си сnраrшю за годину 
дана. А ја? - Јш<. Ја ш1еднм, од ycia от1шдам, у 
ренrабилне nослове лову улажем и после дванаест 
месеци ја дуплирам нмање. Шш онда? жмириу цар 
лукаво ликујући, а мој ш чуi<уидеда с ЛИЧI<ОМ неу
сrраrшшошћу одвали: Ја б' опет, царе, делио. Друге 
нема« .. 

- То вам причам - настави Тома - да бих вам 
доказао кан:о ниi<аюзе несреће не мо1-у човека од 
правца да омету. Јер, Фрањо протерао мог чукун
деду у Сми."ан, а мој ш се чукундеда посветио Iрн
чарском занату и nociao 1ако славан да опет пре~ 
сшже и цара н Теслу по обл.убл.еносrн мећу наро
дом, јер је увек умео лшвцима да влада и праву реч 
да промућка прво у устима I<ao воду »Одол«, па тек 
онда да је испл.уие. 

Њrшш то није вредело. Још исте се вечери по 
нспраћају новинара закаЧiю са Жнћом Громом OI<O 
малш· учинка његове смене., ))Кан.о можеш бити Ia~ 
кав?<с (Није рекао: »Уочи напада Нерекаве«, али 
њено је лукавство слуню сваким уздрхтали:м влак~ 

ном мишића), Но ш све опшшја, био је убећеи, рав
нодушносi Ја је и чшrила раздражл.ивим. Не доће до 
1уче. Савладао се. Али по коју цену. Само он зна. 

IV 

- Ту је! - рече Абдула исi<рл.ештених oЧIIjy и 
она уће у пусту преrраћену простори ју. Неравни под 
чинила се да је од плочица једино тамо, на дасци 
испод црвене снјаЛiше, где је он - удар познатог 
присус-Iва пре нето што I·a је уrледала - сnавао поw 
крiШен ћебе1ом преко 1·лаве. Све остало - била је 
полупоћ кроз Iшју је просијавао телефон на домаку 
његове невидл,иве руке. 

- Чеrири I<олета по педесет динара I<омад, има 
двеста динара да шаrиш! 

fi ут к е намири искрљештеног, затвори паж.љиво 
врата за њим, окрену се - у средини сале дахтао је 
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динам:о из кш· су полазиле nшроке, у пшсирано 

плаrно увијене цеви, поломљене кости некоr· несхватw 
Л:аиво унесрећеноi" џина. Он, она и ваздух топао и 
преrрејан. Била је сва промрзла још, од осмосашог 
пуr·овања у неложеном ваr'ОНУ и дугог базања поспа~ 
ним: радилишrем у потрази за њим nру;кеним неnо~ 

I<ретно под том прхп-ушеном алармном светлошћу, 
од које јој се одједном, иако невидл.IШ, учiШио кр
вав, раљен, мртав на nриземном, уском одру. 

Отворила је премрла уста да врисне. Али он се 
баш у том часу помери и откри испод чупавоr по
кривача уснула лице" Малаксалија но икад, одахну, 
па се упркос немоћи приблилш дасци на којој је 
лежао, заr-леда се у ње!'ову CI<opo подшишану, знану, 
пуцкетаву косу" Није се променила. Свщ<а длака је 
усправна, засебна, а све заједно - мека крзно кр
пще. Али о његовом Јелу с ћебетом до браде не би 
сад ништа умела да каже - узнемири је то - али 
Iад уr-леда врх његове неизувене чизме, што је поз
наrом, ;кивом излизаном nетом извирiШала испод 

ПОI<ривача, и сети се безразложно њеrових мишића" 
Доrле јој је изr-ледао да Јела и немао Као да се 
разлило и из1убило у жуrоцрвеним наборима. 

Пред очи јој сад изиће rлећаста шоча љеговог 
1рбуха: Iврде TOI<e спале са rруди у улеrнуће шек
суса нзмећу ребара. Оданде се ошарају они као бe
IOHCIGIM ОПЛаТа:М:а ПрИIИСНУIИ ЛуК MaAOI' I'OTCI\.Of· 
пор1ала кроз r<оји као да се ходочаспiЛо оној забо
равл.еној већ nуноћи лшвота, 

А блудеАа је очима само по !<Оси не усућујући се 
да га пробуди, не знајући ни кщш: покретом, по
/ьуnце~·I, peчi-L\ta кајаља, прнзнања? У:11.юрна од раз~ 
MlillliЪaњa целим смрзнутим пугем, од стајања и nо
сле седеља, уморна од незнања и безброј могућпх 
одлука измећу којих је Iребало да изабере једну, а 
није још ниједну, июш је зато дошла, уморна од 
себе, свих остаАИХ и свеr-а недовоЛ:анОI·, почела се 
пред њим опруженим п уснулим на дасци осећатп 
врло, врло јадно, можда највише због тоrа претоплог 
масњнкавоr, љнrавог ваздуха у сали, МОЈI\.Да збоr· 
хуке у супротном углу, rде су шумели не1ш (имала 
је ушсак) 1рули вентплаторн пред отвором у зиду 
пуном уских ребрасiих цеви налик на разрезано 
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1рло. А и ои, што лежи само? Што се ие пробуди. 
Примети да му је лице необријаио, осеш унапред 
да јој врх вилице бриди нажул.ен (н образи и очнн 
каrщи)., Није знала само ш1а да уради; лрњ\-tећ.ивала 
је ово, оно, све безначајне сrвари; не може nосле 
све1а да се просто спусти уза њ. 

Нека је сву изrребе, неизбријанко! Али ваздух 
је исувише био омам~ъујући, тежак, r-уст, без nopa и 
клизав, Iшо њеr·ова кожа на ош1рим I<.ошчаrим јаrо-

дицама и на челу, и није јој давао. Навикавала се 
увек полако на све: и сопсiвени зrрушени стид од 

коr·а се сва коч:ила, у неодлучности без I<paja. 
Дисала је већ лакше, а 1mак заппmено; сладу~ 

њаво л.уто пекла је слузокожа у грлу. Откуд онда 
преко свега тај укус горчине? 

Да је остала девојчица I<oja је била кад је он 
давно онда наишао на њу, она би му раћала само 
децу, умоболно r·a волела, задивmена његовом бесw 
крајно nшрш<.ом шијом као буква, -IИМ огромним, 
тврдоћом набијеним rрудним кошем, фующионално 
упалим трбухом и жилавим но1ама. Али он је xreo 
да је ЈШ<олује, он је учио сањању будућносrи, сло
боди и радозиалосш да би се сав посветио ономе 
ШI'О је сам радно. Jecre. И шга? Није Драгић при
влачнији од њеrа, иаt<.о му је м-ще r-латt<.о и обло. 
Другачији је. Jecre, 1уберан је, физички ништа није, 
Вук би га једном pyitoм скрцкао, али Драшћ тако 
дрско )Јсмирка, заводљиво nрича и све време осrавља 

утисак да те л у до воли и да ће се до смрти бавю и 
само тобом (једанпуr му је само дошла у гарсију, 
ниш1а није било, наишао је Јаюш са друштвом)" Па 
и Јаико (само онда на Нову годину и никад више)" 
И остали - увек исто" А Саша? (Он је најдарови
шји архитект.) (Зар си сад бол.а што знаш какав 
је никакав као мушкарац?) (Бол.а? Бар ме не мучи 
више,. Не сањам ra_.) (Никоr- од њих nосле не сањам_) 
Само Вукова дна ока сањам: једно увек милује, 
друго вечно мучи, I<ao и она његова доња усна што 
се испрси на сваком расrаю<у" (Од 1946. вићају се 
само о њеrовим и њеним годишњим одморима и се~ 

месrрал.ним распустима; при том, свој годишњи од~ 
мор он је само два nyt а отада користио, а летос је 
после матуре nослао њу на море: »Бледа сп нешто«. 
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Нису се видели пуну годину. Све обећава: •Скок
нућу можда до тебе«.) 

Његова доња уона у сну побеле (чини ли ми се 
то, чини?), као да се одлептује са њених усана. Иако 
је знала да јој се то само учинило, задрхтала је: све 
би ry било другојачије него но неложеним аrел.еима 
и невеrреиим Iарсијама уз ЛИI<ер и шлагере с изли
заних nлоча. Не би морала да изводи ЈШјанство, ни 
увек исто лажно чућење и бестидно стиДЈоиво ипа 
/ЈШ то радиш?, све би IY било просто, роћено, без 
кајања и стида nосле, не, још никад није осетила да 
јој је он толико близак као сад у буци тих пршуше
них машина. под алармном сијалицом у овом масњи~ 
кавом као влажном а стварно сувом ваздуху" Уједно, 
била је сиrурна: одлаrа:vи више IПIШta неће опет све 
до лета, Или ће се враппи заувеi< (заувеi<! - понови 
се реч у њој) у Беоrрад да .буба предмете и узима 
код Владе (бесплатне) приватне часове из сликар
ства и све је онда готово ll.·teћy њима. Или - ос-таћу 
Iy. Његова сам жена, у першун ·raj одвојени яшвот, 
нећу и нећу више тако. Већу половину зараде ми 
шате, ШI<олује ме, Она није неодговорна, свесна је 
обавеза, хоће нормално да .:живи с њим. Волим ra. 

Сва досадашња њена повремена правдања пред 
собом, арrументована његовим речима, прилагоћена 
њеним мукама (слобода, право на свој пунокрвни 
живот, непр1mадање ником, Юi" себи), лежала су по~ 
I<ошена у снегу I<pa ј пртине иза зидова: лишена са~ 
држиие од часа кад је у1·ледала тог уснулог дуrачкоr 
мушimрца, ТО!' њеног јединог малог дечка, кога тако 
лакомо зна и тш<о лакомислено заборав1ьа. BIШie 
никад одавде" На дасци Mai<ap, али уз ово дисање 
што rако таласаво диже и спушта .жуrи, чупави по

I<ривач. 

Проће је јеэа" Пресш да мисли о њему, уилашн 
се за себе - да није на_<:Јебла? То би јој сад требало, 
да јој поквари ових неколико дана - али осети I<ако 
јој наједном пrежала крв заколута низ страшно 
бу дне сла бин с" Истовремено засврбеле је озеблине 
на лнсювима. (Увеi< је rако I<ад нз хладноЈ· уће у пре
Iерано Iоило, а остане обучена") 

Скинула је капут од розе-зеленкастоr твида не 
д1пкући очи са свога мужа - ниnrra се није про-
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менио од прошле зиме: ~rлцд је, иаi<О му је осамна
ест година више но њо], али толико баш и треба: 
балавце она не воли. Па иnак је стајала, не усућу
јући се да се nокрене. Зар је моrуће да је још није 
осепiО? Уплаши се да ta неосет~uивосr· не значи да 
је npec1ao да је воли .. Можда је све сазнао и неће 
ВIИИе ни да чује за њу? ЗашЈ'О? Кривицу морају да 
поделе" И он је крив" - За њене поступке? Неће 
признати. Или xohe. Xohe, сем ако се није, због не
чеr· њој незнаноr-, I<оначно разочарао у њу. Али шта? 
Зар је она крива шт·о је он њу замислио другојачију 
него ШIО је? Зар се може волети своја погрешна 
претпосtавка о нei<atrnoj новој .жени више неголи 
'кива ж:ена? Жена сам, Вуче, твоја )Кена .. Зашто да 
нам -ro не буде дово1uно? Збоr· маште'? Па ни r·и ниси 
кюrnor- бих те х1ела. Мислиш ли да јеси? Ниси., 
Ннсњ Ни rп" Ни ишtа. Ни ~uубав није оно што би се 
хтело да jecte. Па ипш<, ... Биће? Не за нас. 

Саже се, пзу црвену чизм:нцу од анtилопа по
сiавл,ену крзном, стаде на под, скиде и дРУIУ, спусш 

I<paj њих своју врећасту торбицу од шанице у ше
сtинсю1r..·1 шарама, усправи се и сrаде r-a rледат:н -
није знаАа I<ако. Очекује ли нешrо? Није знала шта .. 
Он је спавао само, Увред!DИВо,. Не. Не слуiи само. 
XIeAa си да r-a изненадиш. Последњи си му пут ја
вила да иећеш доћи због иредавања" Намерно. 

Испрва свеж, под јој се сад чинио непријатно, 
r·рипозно хладан. Сtаде зато на рист и I<:апне својих 
чизмица, али друга се исi<:риви, преврну, она се по

веде, сави, рашнреним се рука:.ма одржа, поврати рав

нотежу, уилашена сад да га није nробудила. Десном 
НОI·ом: напипа ивицу r-уме и саре, намести се НСI<:ако .. 
И хладно иотледа у Вука. До зоре да балансира на 
рис1-у и I<:апни леве, на сарама десне чизtnще? То је 
све? А ују1ру да је он отера и врати? 

Брзо и наrло, I<ao да хоће да се баци nод воз I<оји 
је пре car- и по довезао, зrрчи усне, сиDе са чизмица, 
закорачи I<pyio и засtаде, опет без снаге; премрла. 
Али се у ИС'IИ мах, I<ao ударена нечим у Iшчму, сави 
напред с изразом бола, Безгласно заднже само, не 
мислећи више нишtа, крај ПОI<ривача, убаци се не
сnретно као рањеиа Iшшута у ону пећннску вру
ћину, још присуrнију од часа I<ад је и раменом до-
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такла тоnлу- r·ла-пtу даску што је мирисала на ње1а, 
и још присутнију зб01· cлaiitoцpнor воња 1\-I.аш:инскоi 
y~ua, по1-tешаноr .с баздешпюм на њеrов ЗНОЈ. Но осе~ 
1 ив ши сасвим изблиза његове длаitаве rpy ди што су 
се 'IY унутра, изблиза, MHOI'O јаче дизале ·И спуштале 
но што јој се го чинило док је стајала напо1uу, пред 
њнм, она прво I<:ao да поtшсли: није требало! али се, 
yпpitoc томе, с осећањем предсреће опру,ки уз њеr-а, 
није ни моrла више друго. Почела је да дрхти, све 
брже и ситније, неким псећm.t, знаним трепетима, 
неком I\.ao познатом а незнано чедно~слатком звоња
вом ње наје,кене, ње немоrуће целе и, одједном са
свим неочеюшано, она заруца из дубине, осећајући 
тек сад, са закашњењем, да му је, рушећи се поред 
њеrа, доtакла нечим ону космату r-лаву с бун~ом од 
крзна малих тлодара. Лицем? Прсrима? Сва Је дрх
Iала од додира тоr електрично меког, усплахирен:оr 

I<ртнчјеi· руна које је тако I<рваво лудо још, сад, 
увек осећала на својим образима и нодланицн. 

Будаи у трен, трезно је nогледао у неочеiшвани 
пшион јаве: у·усто плави пш-лед му се пунио веселим 

радозналим искрицама.. Можда се правио само све 
време да спава - упи!'а се она - да би видео Шiа 
ћу да учиним? 

Шта је учинила? Тртла се уилашено. . 
Није се nравио. Иnа1с Јесте. Плаховит, он НИЈе 

умео да npoMШIIIDeнo обуздава своје ню·лине .. А ако 
је научио да nродужује свиреnост самомучења што 
би nретпоставтало и способност- да r·луми спавање, 
Шiа онда? 

Било јој је јасно, nробудио се кад је задшла 
крај ћебета и уву1иа се nода њ, одмах испружеиа 

на rлатку смлачену дactty уз њеr-а" 

Она би, nробу15еиа на тај начин, врисиула пре ио 
шго би r-a позвала. 

Остао је миран, неnон:ре·tан. 
И још је нем, затледаи једино. Зато је и почела 

да плаче, очајна одједном, изгуб!Dена заувек, и nо
сле, кад осети његову умирујућу тешку PYI'Y иа 
себи, тmai< је nродужавала да nлаче, само збоr· дpy
r-oi нечеr·, nлаt<:ала је пронаDена сад, спасена, и већ 
је моrла да се труди да не буде сувише 1ласиа. Ка!<~ 
је волела IY велику добру џиновску руку, каrш ЈОЈ 
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је она лепа, дан-данас као 1.< некад давно nрви пут 
(ох, како време nролази, шест r·одtша), па незаустав~ 
.ъиво проду>.кп да јеца сетпnши се себе тад и њеrа, 
и себе кад му је, задив...ьена тада давно, на њиховом 
nочетку, рекла: »Што имаш лепу руку!« а он је исту
рио своју доњу сурово-сочну усну младох· месождера 
(као и сад, н увек на растанку), само не толико nр
косно, више подсмешљиво, као да би да се пошали 
и, с оним незаборавно комбинованим изразом по~ 
nрављеноr шатровца nретвореног у сањара, одвалио, 

луnнувши јој nри том као дете nозад~.< no сукњици: 
»Баш су ми риnиде леnе као лоnате на nрвој nољо
nривредној изложби НР Србије н шта да ти причам, 
нарочито кад маришем или везујем каблове«. Гр
цала је. 

Грцала је већ и зато што се сетила да он више 
не говори шатро, никад, (говори само озбиљно), што 
се осећала тако безлично мала (себе је изrубљену 
пронашла), што је букнула nоносом nод његовнм 
маном, (добро јој је nод њим), што се тај длан ње
I'Ов пружа од десног рањеноr рамена до леве дојке, 
упркос отпору њене младости чврсте и свеже, 

( сп~ьош-rена ипак под rим дланом, њена до ј ка је сад 
под npeдњmt точi<ОМ некоr· во..ъеноi napнor вал:.ка)" 
Било јој је наједном тако Itрвавомирно и леnо и 
била је сва поплавЈоена захвалношћу према том -теш~ 
ком длану с кога је целог .живоrа эобала и јела, тоr
на њој сад длана nљоштимице и вруће, који је шко
ловао, и сад јој зад~.<же џемnер и клизи јој nод 
мишку као млечна река с малим киrrућим ноr·ицама, 
који је облачио и сад је милује и привлачи себи 
с неумитиошћу закона о ванредном стању, који је 
ратовао и сад рад!.< за двојицу и коrа је она nошто
nала увек, увек, све време, и верно волела, чинила 

шта чинила, јесте, и волела од поче1ка једнако нај
више. али с истим једним осећањем кривице што нн
чим није ту љубав заслужила и умела да врати, 
захвална за ту њеr·ову nревелику љубав, неприродну 
за њу и њен узраст и њеие моrућности узврата" Ни
кад јој то још није пало на памет, а сад јој се чи
нила једино истинито објашњење свеrа, и њених. по
времених унухрашњих omopa према њему и nотребе 
да се не упр.л:.а и њеrЋ не унизи доспевши својим по-
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нашањем на крај бескраја његове љубави. Али о 
томе није мислила тпм тако прејасним речима, а 
ипак је то мислила осећајућн само колико нема 
права 11 I<.ако је све непоправл,иво и да она никад 
неће моћп да тако то не осећа. 

-Не! - цикну скоро и загрцну се" - Не! -
кад је прво упита да ли дува ветар напо.л:.у сањивим 
још уснама, » jyro<r, прецизира после, бојећи се сад 
да је не уmхта, кад се разбуди сасвим, за предавања, 
а она се није уписала на :м:ашинсt<.у технику. 

- Не! - шаnну, и ro је све што је шаnнула nри
вивши се свом својом дужином уз њеrа (до колена 
сам му, од чела до колена), у же..ъи да побеr·не од 
својих одговора (уз њеrа прибијена, бежала је од 
њега); удвојено хтела је сад да nобегну у најдубљи 
мрю<. удру)l<.ене себе с њим, у нешто непоновл,иво, 
rреће, Iде је безвредно лагати а није непријатно пп 
рећи истину, јер је све свеједно док је тоnло и тако 
дахтаво да је немоrуће осетити увреду (шта је она? 
бол није, ни блаженсrво) .. Тад би му смела да рекне, 
просто, како јесте, и да му објасни зашто не забо
равтам спорије како ми је било лепо с тобом но што 
се ломирим да ми усамrоеној, мртвој, далекој од 
гебе, са другима буде мање леnо него с тобом! Јер 
онда је најлепше н једино лепо, ·само -rп умеш је
дини да будеш са мном и сви друrи! Место свих, 
ти-сви! 

Је ли му то већ рекла, хтела да каже, почела да 
Iовори? Лакше би јој било и то да му каже него да 
сам он почне о упису. 

Рука јој се брзо nроби кроз црвену, лепљиву, 
брљиву nолу1'аму. Стави је себи на ycra да заусгавп 
и све моrуће речи. Али голом долактицом опет до
таче влаж.не, на изr·лед, а ,суве његове косе, 'Iрже се 

н опет поче да дрх1и као звонце, друr·ачије брзо, цн
ликаво, збоr· близине: дамарала је његова хрсн:ави
чава слепоочница. 

- Пуцкеiа! - ore јој се умесt·о свих одговора 
на једно непос·гављено m1тањс. Шала:r задивЈоен и 
тронуr одби се од њеrа, врати јој се, али доцкан, већ 
се приљубила уза њ свом својом усисавајућом гпn
кошћу, I<.ojy је он већ био нer<.ar<.o прихватио левом, 
утрнулом, још неурачунљнвом руком, иаi<о је хтео 
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да је нешто nиra, да јој нешто каже, не што је ноћас 
мање воли но пре, осећала је, па се сва притнсну уз 
његову топлу мишићавост од rрудн до горње ивице 
чизме. Знала је сад: био је само неизненаћен, јер он 
је увек с њом, зато је пре свега и поставио оно оби
чно nитање о вреr-.·tену, а да му је писала да ће доћи, 
да му је писала, прво би је заrрлио и по.&убио место 
свеr-а .. 

А он, заисr·а, још није долазио себи, али од :изне
наi:Јења, пе'I му Ј\·tесеци није намерно написала ни
једно .&удсi<.О писмо, она1<.0 брб.&иво-слатко, збрда
-здола, него све неке суве безличне дописнице о 
здравл,у и учењу, што би му било доста да разуме 
да је пукло мећу њима н да се познаници, на по
вратку нз Беог.рада, нису већ пос·Iарамr да r·a, уви
јено или распаковано, обавесrе да му се пуспrла у 
саобраћај. Као да то није nриродно, кад живе одво
јено юiко я<.иве, и као да он то и сам није хтео због 
свеrа, плус осамнаест година размп<.е (а ако ратних 
чеrири дуnло урачунам, онда значи и плус двадесет 

и две) Искрено речено, пије да није био л,убоморан 
као пас с брњицом, али ипак, осећао је потребу ( ynp
rшc писму које јој је по имењаку послао данас по 
подне) (добро је ш1о та није добила) да је утеши јер 
је сrрашно "Iу_жно очајавала отварајуtu1 се неси
rурна и пуна гри:же савести, од које је дрхтала то
плпја но ИI<.ад, сад кад јој је већ написао да мисли 
да је пиребно да се разићу. За10 јој није рекао да 
му је мило што ју је, вал-.да, њен тамо последњи, 
вал-.да, младић увредио, оставио, па му сад дошла не 
знајући шта ће са собом, вилице су му се почеле 
да стежу и 1<.оче и већ хтеде да је очински и заштиr
ничюr упша: - Ко је Iaj клиnан, реци ьш адресу 
н плtе да му ја о~ма.х узмем меру, ионако имам неис
коришћено цело одсуство! И xreo је да јој тшже још 
да 10 не значи да не важи оно ШIО јој је написао 
а она 1реба тек cyrpa да nрочита, расrаће се, и нема 
везе шrо још не зна да и он то сад хоће н не зна да 
он r-o хоће не са_r..-ю Ш'IО осећа да r·a она не воли више, 
иако се сад понаша као да r-a воли BIШie но Иl<.ад, 

али он зна шта зна: има -ry много раэлоrа а један је: 
он више није оно што она зна да јесте, није оста
лима више и, уопште, ка,I<.њен је, а 1-де је и остало 
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што још ию<о не зна а ш1·о њему не доnушта да буде 
онат<о сiрnл,ив какав је умео да буде и, уопште, 
ниr<.о неће нш<.ад дознати све што јесте. 

Али изrуби дах, неуверен и у себе (а не само у 
њену ~убав nрема себи, у коју је веровао још и сад, 
r..шда Је од пре две године начисто - изrуб.ъена утак
мица; и боље парфорфе неголи с осамнаест, то јест 
с двадесетидвагодiШЈња гола разлика). Само стисну 
очи (једно је уверење - друго nонашање), зашкр
rуrа и хукну онда. Био је збуњен. Хтео је да јој 
I<.а.же: >}Не паrи. Види како ја.<( Па опет хтеде да је 
упита: )>Реци I~ако се зове и 1-де је, па ћу ra за уши 
довести пребиЈеноr· на мртво име, да те на коленима 
моли за опроштај.« 

Убећен да се само збщ· тог очајања вратила 
њему, да је он освети, Не r-ако! скоро викну" Не -ra1<.o 
са собом у њој. 

После се сети да све то BIШle не би било исправ
но и л,убавно, na nреврну лис1 и чу себе у мислима 
како јој I<.ЗJI<e: »Оr-вори души вентил, испуст-и nрете
рани _прrписю~ испричај ми све што те мучи 1<.ао 
стариЈ.е:'.t тюлуораrу, од истоr смо оца ( са.\юубице 
и убиЈени су исти н у смрти). Или ми исnричај све 
Itao родител,у; и без ус1ручавања: заборави да сам 
ти био муж.<( 

То му се учинило чак nревеликодушно. Неће му 
поверовати. Мада не би било лоше зr-ромити је мало 
лле:м:енигошћу човеi<.а-муж.а који се према својој 
дру1арици-жени понаша на нов начин, не као влас

ник са својом ропсi<.ом својином, већ као равно
nравно биће с равноnравним бићем; али баш у часу 
ltaд се тан:о преслишавао, понет својом ново.&удском 
лепотом осећања, оiкр:н да је све то замаскирана 
итра њенот nоновноr освајања ударањем у жrщу 
идеолоiШ<е nлемещпости (а не личне доброте) што 
себе уздши.е на Хнмалајс л-.удскости, која је општа 
(а не лично његова), и то само да би њу снизио у 
најниже блаЈо (које није лично њено). Али болела 
га моrућносr да тај њен nоврататt није (уnркос овоме 
што се -rш<.о очајно сад, као никад више, дешава) 
о·rворени зна.I< от1<.аза њене љубави. Зашr·о отказа? 
ШI'о се дроцнула IY и тамо с nонеким? Као да свако 
није слободан да по савести ради шта хоће? И с 11<.0-
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јим правом њему да смета оно што је она урадила 
при пуној свести кад њој то није сметало ни тада, 
ни сада, а, ево, враћа му се и дрхти исто као и онда 
кад ra је верно волела. (Зашrо би му ноћас дошла 
да га ипак не воли?) И није лепо замерати јој ишта, 
и сувише ла:пс Већ је nети nyt, на завршетку увек 
различитих тумачења све истоr· њеног доласка, по

новио плачу те реченице о њеној '!'суаишној патњи, 
У секло му се то у ыозак и плоча Је престала да се 
врти. Било му је сасвим јасно да не би било лепо на 
да јој ишrа за.\!ерН, јер се и онако исуаише одупире 
и сам свему што лопrчно објашњава њен непроник
нути ипак повраrак. Па у жељи да прекине своју 
безгласну дискусију с пројеrщијама сваког од њих 
двоје, не са стварном њом и стварним собом, кад 
му је стварна она већ уплела ломне прсте у косу и 
привукла му главу и уста што су сама од себе упи
тала, против њихове заједничi<е воље, рекавши про· 
тив ca.I\IOI' себе: O-t1er?, рекавши то против ње ствар
не, против себе стварнш: Зар ut вернос<· пада •·mco 
1·еиш:о? а она није стала збоr· тоr·а опечена да не 
дахће и више не зове, него је, исiински племенита 
и добра, наставила као некад телом што с-rење лудо 
од радости да цнличе њему у сусрет свом својом 
DИП'-О'Iелесно:м, свом руж.нчастоведром љубави, и 
шта? oiiШнy-r испод задовољене и обрадоване гиме 
таштине неким другачије црним поносом, заврну 
свом немиру дубоко шију, да би јасније слушао 
како она, не чујући ra, не слушајући ra, јечи сувим 
уснама под њеrови:м rрлом неким већ разглавтеним, 
скоро заборављеним распојасаним: пламеном што пе
вуши и не уме да је опече иако пуцкета - казала је 
она једном тако - као сваки nрави високо тврдо пе
чуркасти роrаги пламен. 

Perua је: куцrtета. И понављала: Кртице! Кр· 
тице! Кр-Iицеl а Ј·лас јој се (расквашеи и трудан са 
сваком речи набубрелом од новоr наrюта смисла) 
ширио у цео свет п опет исrи r·лас јој се, одмах за
тим, иако мек, r·ибак, сад једва провлачио кроз 
стешњено rрло, и њему и ЊОЈ оЈкеднело од неспрет 

носш његовнх сунћерасшх усана које су јој упијале 
последњу каn влш·е из исrш· IOI њеноr I'рла наједном 
без речи. Знао је само да је његове усне опеr· наслепо 
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н упорно rраже по мparty. (Велиrш авион у магли 
rражио је тако код Његовоћа партизанску писrу за 
слеrање и палио и гасио фарове. А то је забрањено 
у рату. Па ипак.) 

А онда више није ни имао потребе да јој објасни 
како он r·леда на mпање верности. Она r·a, ипак, по
сле, предухитри као шr·о то човек чини истрчава јући 
пред неминовност. 

- Знам! Знам! Знам! - чинила му се да певуши 
nахуљасшы рукама које му је обавила око врата, 
руr<ама Аептивим и свежијим од априлског АИШћа 
у овом црвеном новембарском мраку у ком тахће у 
средини сале динама који снабдева компримираним 
ваздухом све пумпе и бушилице расу!'е по ради· 
лишту. 

Трr·нуо се, јер је наједном и кроз сан осетио онај 
леденонагорели мирис далеке -ri-шшне ( осеи·ю је, 

упркос сну, да се то први пут озбиљно опире бућењу. 
<;Ји? Аалеtсе су сад све опасносиt. Чему преюtдати 
7един.у леnо1:у њен.оz н.еочеЈсuван.оz1 усн.улоz нрису
сша). Јасно, одмах се пробудио, разабрао је, упрrюс 
дубоком сну, црвени r·лас алармне сијалице чим је 
врнснула: Гасим се! И - У помоћ! 

Будан, одмах је зактучио: rсвар је у далеководу. 
Али окрзнувши жену очима, виде и њене велике бео
њаче, тајаrrсr·вено бледе nод уr-ашеном сигналном 
ла.\шом. Није било времена ни за кајање збоi -rврћеr 
сна, ни за преношење кривице на друге. Објаснио јој 
је најбрже шю је ыошо, тражећи одело рукама, 
коме да се обрати за ктуч напуштене сељачке rty· 
ћице са њиховим стварима. - Знаы! - рекла је усну· 
ЛIШ уснама - број 68. - Десном обалом. Више rpa· 
дилишrа. Ни 500 метара. - Најзад је напипао капут, 
н:ачкет и изјурио снажан, оран, неодотив. 

Срећан! учинило јој се, и после она помисли: -
I<ao неко ко је nосле дyr·or времена добио посао који 
воли. 

Знајући да - неправедна - nоједностављује, не 
засnа, али ocra да лежи на ње!'овој дасци бар. 
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Црни зрак пресекао је Рсавца преко прса чим се 
обрео раздрљеи и аиојав на веrромеrиии (невидыr
вој некако баш "Iy, на чис·rини, пред компресорско:м: 
салом), али не сачеt<.а да удахне поново ваздух, не
Сiрпwив појури испумпаних плућа, оклизну се на 
поАедичавом 1<.оловозу, паде, манови забр:иде, одмах 
се подия<.е и насiави да I;рчи, » Убићу је ако не издр
жп, све ћу .. , Убићу!« Само сад савијеи, раширених 
руку I<Oje је бол од ударца још пе1<ао. Осећао је 
налеrе ве1ра као ударце широком, :1.1ЈЪоснатом и мo

кpoll.-t песницом по повијеној r-лави, Али не мари: бес
крајно кајање, доnуrовала је, дабоме, допутовала 
(добро шrо је допутовала) (па ипак, кајао се што је 
допутовала, као што би се I<..ajao и да није дошла) 
(заш1о -Io кајање, уве1\.?), али не мари: ни бескрајно 
кајање, нн то брзање с неким предосећањем још 
бескрајније уrрожепосш личне, у корењу свеrа. И 
raj му cipax што је пловио није допуштао више ни 
да мисли пред искрслом сликом ужаса - ai\.0 заrат-, 
недовршен, несiврднуr не одоли, поnуспr и, поплав~ 

~оен постане 1\.ЛИЗа.МIШ'Iе за Соњу Хени, Ј:<..ао онда npe 
1 ри године" Не сл-'lе, Јурио је, неће овоr пута, иако је 
све било црње од непрозирнш·, Чопори невидwивих 
духова промицали су људским корацима и дах1ањем 

у паничној сiраВ1-С Потковане баканџе, видwиве од 
чланка, r\..!оуцале су о скорени снеr-. Неразуммиво по
кретани опанци rребали мрак и повлачили се несiа
јући пре но што би их и уrАедао, А то, обамрлост 
очнш· жлвца, повећавала је ,страх. Неће видеrи ни 
заr·ат. Не, није ослепео: севнуле .су (на грен) nразне 
rумене чизме, уочrоиве само до брзоr- rАе.жња. И већ 
нес1але .. Шушrале су још, брзо, тихо и мутно., Још 
неко време, недаАеко неr-де, то га је уверавала ( неу
вереноr 1mак) да је ослепео (сад баrи! сад!). Бусао 
би се, да не јури, али прибЛiuкавајући се заr·ату, осе
ћао се све нападнутији и ·сам_ю...t тим љући, и то све 
више што је јасније смањивао разда1оину изм:ећу 
себе и дубоко! nрисусrва бетоиске људске воље од
мах иза окуке. Која ће заусr-авхпи протицања, одла
ске, све. Ј едвом. Али је баш то nред њим nрисуство 
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зar-ara, уr-ро.ж.еније но икад, одједном пресеtио све 
Ie још полу:~ .. ш:сли и исп1снуло из њеr·а све исцрпљу
јуће нелагодноспr на 1toje је требало још да мисли, 
да би, кад за који час r-раДIIЛИШiе nрими свој облик 
казана, моr ао да анестезира себе до самозаборава 
шiо замењује одмор и здравље у nриликама кад је 
потребно да би се деловало у одбрану нечег ШI'О је 
у већој мери сасiавнији део осећања себе неголи 
свест и тело и све што Hl чини. Повијао се не ми
слеnи, избеrавао сударе И СПОIИЦања, рефлеКСИ су 
му сами савијали колена и намешны.и rипко табане 
који су наслеnо r·азилн преко набора и кврrа наr-ло 
одмрзну1'0!' и наrло смрзнуrоr блаtа. (Добро је! 
Мраз, значи.) (Уживао је шrо му је непријатно 
хладно. Да је фебруар или јануар, било би му мање 
зима и да је )Itива пала за још десеr 1ради! Али, У'КИ
вао је.) Ала брије! То је иоследње што му је суrери
рала исцрил,еиа r·елесност у самоодбрани. Тад баш 
заокрену и, исколачених очију, чинила му се, с олак
шаr~еl\-t у1·леда, на nедесеiак и више метара испод 

цес1·е, оr·њеве што су бушили по један драгоцено раз
рон: и врло мален КрУЈ· светла, сасвим доле и непо

битно ниско; око ватри су с1ајали мали wуди са 
оr-ромн:и:м сенкама што су nрхпајено мировале. Није 
се мнцао. Све је било у реду. Осети уьюр. 

VI 

llita је ю? не даде себи да се одмах обрадује 
свом снаrо11.1, да кл.икне. - Прекид? I<ao забрину се 
што се смрачило. Биће да није ништа озбиљно! по-.
мисли неуверено. Наслољен на сrуб далеrtовода, 
друг Стојан је дисао крапtо, сиП!оиво. 

Ако се ctpyja не враш док доћем до мосtа, иећу 
да ошутујем. Само .... 

Вратиће се. 
Неколико је иута спусшо кофер (пнжама, не

што nреобуке, последњи бројеви Комунисш и Наше 
с·tварносш - сад ће бар имаш времена да их про-
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чша - два севдвича у алум.пнијској кутији). Свет
Аост се није палила. 

Заустављао се збоr пробада, али и да повећа 
шансу жељи rюнrра Л>убишииом нарећењу да отпу
тује. Био је немоrућ. Увредљив. Дрзак. Кад је по
плава мени била изr·овор? Поплава? Раэнела нам за~ 
rю· прве фазе. А пре rри I'Одине, кад нам направила 
ште'Iу од 60 милиона? И уопште зауставила радове 
на два месеца? Изr·овор? Хм! Као да ја не знам: да је 
човек, поготову Iсадар, главна с·rвар, али ипак ... Не 
каж.ем, Раде има одличних особина и све што треба, 
али чињеница је да му је искуство мршаво, ниrшкво" 

Узе поново свој лаки картонскп кофер, поће. 
Дајем јој рок до станице. Не доће ли, остајем. 
А све то збш· оне rричаве несвестице на ca-

craнr<y. Иначе, не би се ни Јьубиша укопистио и на~ 
редио у име КоЈ\.ппета. А знам: nочну ли лекари да 
пипrшју и испитују, испашће да сам сав труо и никад 
више нећу ничим моћи да кориспrм и nослужим, 

Оr·ераће ra у старце и томе сличне пензионере, 
Још једном спусти кофер. Није ra заболело. Да

вао је још једном Л>убиши шансу. Није признавао 
себи да је сигуран да се светлост неће брзо врапtтн и 
да уопште неће отпушвати. Спусrио је кофер само, п 
окренуо се зar-ary. Помисао да га nоследњ:н пуr гл~да 
узбуди ra, иако се ниш1а није видело у тој, као у 
рату, I'отално замраченој ноћи. Опасносr, невид.tЬива, 
била је присутна, иако Iaj непријател) није личио 
на човека. Уз rрзај принесе зrрчену руку болу што 
1а пресече у појасу, тачно на месту где му је неrtад 
в:нсио велики маузер. 

Наслони се на баrрем. 
Неко је пролазно средином цесте. 
- Хеј! - викну. 
Искрљешrеин Абдула изби из мрака идућн ка 

њему rипким, зверн:нм кораком. 

- Што 'оћеш, друг Стојан? 
- Јеси ли П<'Шао на станицу? 
Шнфтар окрене очи у правцу невидљиве постаје 

и климну г лав ом. 

- Кад се враrнш, однеси овај коферчнћ у Ко
митеr. Требало је да отпутујем на лечење, али ви~ 
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дищ . " . Изгледа квар је озбпл,нији но што сам ми~ 
слно., Знаш ли Iде је Комиrет? 

- И прошли ПVI' сал-1 носио тамо кофер. 
- И nрошли nyr- је бнл.о оправдано. Зар није? 
ААн Абдула је већ нестао заједно са кофером .. 

VII 

- Мора то биrн, друже - брзао је Рајrшвић, 
r·лавни ин;кењер - на вашем сектору. Шта сте ре~ 
кли? Слушајге, молим вас, поr·ледајте разводну та~ 
бАу .. Вашу. Зашr·о? Не изднрем се ја. Само кажем. 
Јасно, нисrе ви Ј\·Юј слуr-а, али, молим вас, погледајте. 
Ало! Слушајте, ви. , . Друr-арице, позвоните ономе 
тамо 1\-tамлазу, не нисам прею-шуо, дајте ми дежурноr· 
Т. Е. Нерекаве, jecre, терыоелекrране Нерекаве. Да .. 
Чекам. Хвала. Ал о, дру;ке, молим вас, не прекидај те 
везу, чујеrе ли ме? Како? Да идем у .. ,. кмю ... а? 
Даrшко, дакако, хоћу, али поrледајте прву вашу раз
водну таблу, па доћите мало до мене да ми покюкеr-е 
пут до ваше куће! Погледали сте? И? Ништа? Како 
нишrа кад је I<од вас падао снеr- два дана, знам, знам, 
ко? Свеједно, ало, чуј1е, друже, будите разумни, по~ 
слушајrе ме одмах н пошљите једну еюшу да пре
tАеда сrубове, jecre, одмах. Па шш ако је ноћ? Жнца 
је неrде попустила. Или, шrа ја знам, можда је на~ 
crao неки ћавол,и краrак спој. Ма не издајем вам: ја 
нарећење, дpy;rte, не вичем, ја бих XI'eo само да ме 
добро чујете. Слушајr·е: ми одмах шаљемо једну 
екипу, пошл,tпе ви друху са своје стране. Видите ка~ 
кво је време, ва~ода нећете да нам вода опет разнесе 
зaia-r вашом I<ривицом, знам: да вам пуца, знам, знам, 

аАп молим вас , " , 
Глас му се одједном. I<.ao изврну, п сrисну, али 

поrече још ресю1је осоран Itpoз ;кицу: 
- Слушај, да си одмах пробудио директора. Од

мах. Иначе ћу ·rи: ко:rку одераr-и. Пази шта ти ка>Itем. 
Не био ја који сам, иди IИ у две, али после, t<ад ура~ 
днш шrа -пt I<ажем, како? Пробуди директора, ка
ж,ем rи, 1-шаче li.y нt њоi<алнцу твоју шЈЬокаву да 
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смрскю.I, Пази шта rи каж.ем, бићеш отпушrен, и то 
без опшзноr· рш<а, ако одмах не урадиш шта сам rи 
рекао, чујеш ли, б1паш·о? Па, мајку му, како не 
схваrаш, креrену један, како не схваташ да је и у 
твом интересу да не доће до поnлаве! На вешала 
ћеш, ако ми страдамо. Бре, није било државе која је 
имала толико душе према најгорој својој Iшm;ладн. 
Зашто си Ј?ћав, човече? Кю<о ти није .жао 1\rnл:ијарде 
динара КоЈа ће пропасш? Већ и људских жртава 
111\ШМО" Бре, знаш ли да ћеш бити послан на робију, 
знаш ли, мамлазе, испребијан ћеш бити. Пуца rн? 
Тако. Сјајно. Слутио сам, коле1а, да си саботер и не
пријатељ. Еј, не прекида ј везу! Друтарнце ... Ало, 
цеН1рала ... 

- Не јавља се. 
- Уплашио са.Ј\1 ra! 
Рај1швић спусти слушалицу, сiшчи прозору н 

викну у мрак: 

- Плавша! Плавша! 
Звао је инжењера конструктора, али се ниi\.О 

није одазвао; он бесно удари у мраку песницом о 
сто и зајаука. Оловт\.е, фасцикли, телефон, празна 
чаша од чаја, ла.\mа, све лоскочи. Нешrо nаде, јекну 
разбијена стакло. Он заурла и сам настави да псује 
набијајући, иамичући, збиберујући, нашчући. Сур
дукао Је, насиљивао, нароштњъивао не спомињући 
нико!" прецизно, ништа одрећено. Устао је, ударио 
rуменом чнзмом у преврнути ·телефон, пришао веша
лици, ошачио c1my шоферску бунду (споља плашо, 
изну1ра - овчје руно) и са гпубаром у руци изишао 
у ноћ већу од мрака, лармајућн празним ходником 
управне бараке .. 

Дру1 Стојан ra је, стојећи крај прозора, слушао 
:мпслећи: - Е, луд ли је! Не 1\·юже се тю<о с .лзудима. 
И он сувише ларма. 

34 

1 
Ј 

VIII 

РеЈСонсzруЈСција неупотребљива 1сао доЈСу.<<енат· о по
плави од нре ч.erupu zодине ( епнсеr·а на 11tалој плеха

ној 1сушјu с А<аzнетофонСiсом тра.сом) 

Перикле, златно доба - знам, Алiшбијад 
знам. Муције Сцевола - рука на ватри - знам. ... 

О1рнут кшкухом преко с1шог плаrненоr· раднич
КОI одем, Раде Ћуковић (преслишавајућн се из 
предмеi:;t I<OJe cyipa полаже: први и друш разред 
шмнаЭI1Је) седи на трутгпу измећу ваiре н гомиле 
оrпадака Iраће, пред сондаяашм бунаром са чије1· 
се дна јавља равномерно дамарање пумпе што кроз 
rумену цев убацује воду у велику шщу под самим 
зщаiОм. Оданде је прихвата дрУiа црпка и шлаухом 
избацује преко беrонск01· зида низводно у реку. До
сетио се, зна се, Рсавац. Нашао се случајно ту I<ад 
је јуче, о другој смени, ћиповка пресiала да изба
цује воду преко пораслО! зида. Створио се као да је 
из земље изишао, не псујућн (као сад ШI'О би дежур
ном крај лампе, мртву мајi<у сељачi<у), неr·о је одју
рио на обалу, одакле се зачас вратио КОiурајући 
празно буре. Шлаухове је нашао крај агрегата; 
пумnу донео на лећима (нову, из мщацина). У трен 
ока све је то монтирао и вода престала да се излива 
по заr-ату, који сувоћу воли. »Е, тrnд вам је лознаrо<<, 
објашњавао је Iад, пре чеrири годш;е, »да је ћи
ловка способна да истера шесх- литара воде у се~ 
кунду на висину од двадесет метара, онда добар рад
ник треба н сам да промућка тнююм.« 

Опtуда? ,Нико нам то није никад раније рекао. 
Раде узе са хрпе пред собом неколи1ш сломље

ШIХ, СКОрО Ж.МИlрОЖ.ЈьИВИХ Леi'ВИ, баци ИХ у ватру, 
коју проџара. За'!Љ\1, насумице диже с тш.шле пре~ 
гршi крупне п мнрисаве бАањевине, баци је на ватру, 
н, не гледајући више шру nламених вршака, про
дуяш да окреће странице своје античке историје, 
преће је сву, па се, смирен (све је знао), враш Сце
воли. Не што није био сиrуран да је ту причу нау
чио напам:еr, него што му се допадала највiШiе од 
све1·а што је досад прочитао. 
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Био је осетљив иа све приче о храбросrи. Још 
као де1е, пасући краву, носио је са собом на подја
дранст<е ливаде учщељеву песмарицу о Милошу и 
Ненадовићима, Чуиићу и СинЬелићу. Но, тад, и за
дуго касније, био је некако уверен да сю .. ю ми, Срби, 
умемо да будемо јунаци и нико више, А кад је, завр
шивши че1ири разреда, читао увече новине, у сео

ској чtпаоници, још увек није био на чисто,. као сад, 
да је И храбрОСI бар ТаКО OIШITC људско CBOJCIBO Као 
ма које друго, tрецимо способност да се учењем чо
Веi< уздиrне до вештине I\.ai<o да с мање . r-рб1ьења 
више nривреди и лепше проживи, и да Је, према 

томе, ње, незасiариве и нeдocrл)lrne храбрости, било 
вазда и свуда меЬу људима на свету. 

Што да не призна себи? Завиди храбрима. И не 
верује да ће сам икада учинити нешто ЧИА-Iе ће зади
виш друге. Сва срећа, мир је, и. његова осре~њост 
н никаквост по том nюању не чује се и не одаје. Да 
је par, oбpyitao би се, сви би се брзо освеспrли и 
ударили у подсмевање: »Ниси ти ниr<акав Србин!<с 
Зна, узалуд би се трудио да им објасни и докаже да 
јунаштво није само садашња српска способнос1 
(него вајкадашња људска и светсr<а), I<рв би му на 
памук поrшли. 

Чеi-ирн месеца 1\.ако је Iy, никоме још та слаw 
бост ње1·ова није пала у очи. Па ни омладннском се~ 
I<ретару тюји ra је иљеснуо радосно по рамену I<ад 
му се обавезао и за трећу смену (надзиравање 
IЈиnовке: nоврх прве - крамиање у кесону). Пље
снуо 1 а је по ра,\"tену пред свима тада на збору и то 
је све. Откуд би и мОЈ-ао очекивати више nроницања 
кад се младић просто избечио од јурњаве дању и 
седничења ноћу и 1\.ад је сам~самцит nрема више од 
пола хиљаде омладинаца, који с-тално долазе и од
лазе не задржавајући се ду.же, од две "Iри недеЈЪе; па 
хајд, обухвати их, и да си онај небески који ниси 
и кота није. 

Што се Радета тиче, решио је да заувек останео 
(Не могу три мушке rлаве на хеюару и 70 ари оче
вине, поготову отi\.ад се старији брат оженио и пр?
леrос добио муштю дете.) А две му смене не падају 
тешко код две плате, с којима се добро храни (два~ 
пу1 дневно месо). (Мора се пазити на орт·анизам 
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тела и добро r-a хранити кад се не ради само фи~ 
зичюr већ и 1лавом умно, учећи") Истина, свш\.аО је 
он на крампање н I\.onaњe одмалена, а ноћно бдење 
уз књ1п-у поред ћиповке, што му се за ових 20 дана 
нпје ниједном заrрцнула, а камоли запела или стала 
(за његове бар смене није), не само да је лак посао 
него бн био и прија1ан да није зиме: учити за не
деЈЪне нсштiе ионако 1реба а сада му, некако, доће 
да је н плаћен да учи, јер додавање шушки на ватру 
и није рад (као ни ослушюшање пумпе). Мут<а је 
друта. Л>удио 

Ннје 1\·ty лако мећу rнм људима и на.хереннм рад~ 
ницима од сiруке; nодсмевају се његовим оnанцнма, 
а пијани хоће и низаш1а да ударе. То је и за1о што 
је млад, ни војску још није одслужно. Али не само 
то. Све је ту, упркос лакоће рада, 1аЈШ друrачије те
шко да је неколико већ nyia ПОЈ\-·шшљао на бежање" 
ПомишЈЪао само. И плакао знајући да ће ос1атн. 
Куда? Кад кући ие може. Овдје је, нову себи треба 
иодићи. 

Hajr·ope му је ш1о не леже ни као манrуп у сва
нуће, неrо по подне, па се левентски диже у мрак, 
на звук сирене (не ))сшrрене<<, 1\.at\.O је спрва говорио, 
него сирене - јер сирена је м:итолошко Я\.енско 
биће, опасно за стару грчку морнарицу и данашње 
радннке)о Па још сања чесrо јесен родноr· шора из
меЬу церових и храсrових rараба, хармониt\.е, ситни 
вез оnанчнћа у колу, девојi\.е с нискалш што поиr-ра~ 
вају на ускипелнм грудима, 

Ипак, мало-помало, навшшва се. Почиње да се 
радује вечерњем сумраку I\.aO некад јутар_њем, ма 
колико неугодна остајала буЬења у скуmюЈ бараци 
за самце с дрвеним кревенrма на два спра1а, хлад

ним Iрињавим сламарицама и оним разговорима о 

nопнјеннм I\.илама ракије, вампир:има што су И:С уд
башн побнлн у мочвари, була~tа преврнуi1-IМ у зараr<: 
( »Арешн учкур, Хабнба! Поrледај I<ai<Вa је у мене 
весела кост, а не мртво црева Ј вог I<:асима« ). ОТI\.ад 
радп у ноћној С'-Iен:и, јесте да му се 1\.Ојеш'Ја ЧШIИ 
поремећеније: доручкује у време вечере (пршуiа, 
кувана јаја, и кила овчјеr млеtщ) а после целе ноћи 
седи уз веселу ва1ру п ю-ьнге разних предмета, а у 

зору, ,ьудп, вечеравам" 
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Али ra му је вечера уједно п доручак, будућп 
да ради од шесr изјуrра с Рсавцем у кесоиу. И уоп
ште: полан.о схвата, је ли ручак - доручак у ствари, 
а доручак - вечера, не зависи од доба дана или оноr
шrо једеш, неrо од смене у којој си. А он је у првој 
(rад више ради) и у rрећој (тад више учи). И не зна 
који му је предмет заниr..Iљивији: рачун или npнpo
дomic, геоr·рафија или граЈ\шtика, историја или ру
СI{.И (сваки дан редом nреслишава своје знање речи). 
А кад осети пред зору (па саr-два пре краја смене) 
онај пријап-tн бестеретни притисю< у глави, што му 
се, мора бипr, у мраку неосетно од сиАноr- знања 
раnшрила (увек ~а1а себе кюtо се допrче чела и пр
спrма премерава Је ли се издужнло да прими и у 

себе смесrп сву науку rюју је у I'DI<y ноћп yrepao у 
мозак), онда враћа предмепtе књиrе у сетачку '!Ор
бу и препушта се будноt·t r..шшtању, таt<о различитом 
од уснулих снова о јесени, са оним свадбама, хармо
НИI\.ама и I<олил·tа пред шн:олом. Јер сад, млад, још 
будан машrа како ће, кад сврши први п друrн раз
ред, положиrи трећи п чеrврти и малу ма;уру (до 
сешембра). Онда ће се одмараrп до јануара, rj" спа
ваће ноћу (рад само у једној см:ешi п читање једино 
прпча п таквих ствари два ca·ra на дан) (е? а редовно 
одлюкење у биоскоп?). И то - биосr<оп. Али и Iада 
- јака храна эбоr ненавиклости opramiэмa на при
rисаr< у кесон:у (за тај јануар одваја, и сваког 1-1есеца 
сачува, rрећину једне од својих плата). После, аrю 
r а од јануара идуће године не пошал.у на неrш курс 
или на редовно ШI<оловање о r·рошку предуэећа он 
ће опет два разреда до ју ла. Tar<o да ће после од~л у
жиrи СI<раћени рш< у војсци. А r<ад се вра1н с буi<
виц~нt, ar<o ra у ~ојсци не эапазе и не узму већ под 
своЈе на дал:.е ВОlНИЧКО школовање, опе1 ће тш<о уз 
ваrрнцу за -следеће две године да пзvчи r-радиво сед
моr·, осмог и: велиr<е. ма-туре. А -тада ће му већ преду
зеће даrи стипендИЈУ да сrудира за инжењера" Де
ветнаесiу је узео, плус осам које ће имати кад за
врrш-t све то, јесу: двадесет и седам година имаћу, 
r·олико п:ма и I-шжењер Плавша, неожењен, сасвим 
млад изrледа: бнће да се од учења не сrари брзо; а 
rшд онда д?ћем у село о годишњем одмору, нај
лепша девоЈI<а, учиrељица ... 
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Barpa се r-асила, на зимп се замаштао, задремао" 
Трже се. Раде скочи, набаца брзо шушке н одбачеие 
комаде дасака, сави се, поче да дува у жар док пла

мен не оживе., У крсти неколико летви преi<О пламена 
(наједном !<ао да је важно да шr·о правилиије ујед
начи о~стоЈање из:м:ећу њих слшкених у купу), а оне, 
додирујући се врховима, почпњале су да пламсају 
одоздо као велике шибице. А I<ад целу ocмor<par<y 
звезду од леrвица обузе свеrао артеријски пла.\!fен, 
он отвори књиrу, једну са слш<ама свих хероја из 
народноослободилачкоr- рата, где је описан цео њи
хов живот, све Iачно како су живели и шта су ра~ 

днАн пре рата (били су с1уденти, радници, сеЛзаци и 
жандари досад; а онај који је више био као неrш 
IIIВepцep дувана? како ли се звао?). Оrворио је књн
rу код савијене стране, нашао место докле је про
шли пуr crиrao (уrребено ноюом код тачке) и иш
чиrа опис саме поrибије хероја (до половине идуће 
сrране). Не преће одмах на следећу биоrрафнју, 
мада је видео пре имена црте'к једне лепе девојr<е 
крупних, мирних очију, "Iai<o леnе да се лецну. Пи
сало је да се зове Вукица Мнrровић (знао је то већ 
одпре) и да је мр1ва. Није имала пновке на глави 
(поrинула је на мукама у полицији) (да сам био на 
месту оноr полицајца, ја бих је пустио јер никад не 
бих моrао да мучим једну девојку с Iаi<ВИМ очима 
I<ao у беле санске I<озице) (воАео бих да сам је ло~ 
знавао) (њу су познавали само комунисти) (ar<o и 
нисам херој, "IO је зато што сам млад и шtо нисам 
комуниста) (зашто не бих моrао то да постанем?) 
(прво треба положиrи испит) (шпiпа без знања; 
знање је и уr·лавило овај за1ат усред per<e и -ти на 
њеН!ЈМ дну зато мирно сад седиш, учиш и чиiаш 

краЈ ватре што гори на само~-t дну OBOI' orpш..rnoг 

кориiа којим је пре неколиi<О месеци reitлa још 
с ил на вода Нерекаве) ... 

Велиi<а сијалица над њим баш тада я<:м:ирну I<ao 
да до.би очне капке, 1репну, з1асну, па блесну лои
rрава)ући се ( III'pa АИ жмурке Вукица Миrроnић 
с мраком?). Па опет сину. 

Да ли је наслуrила да неће дуго? Није мислио о 
rоме, само је осеtио како се за то I<paтr<o време тра~ 

1]ања nyнor· мрака зarar ујединио с тамом: која је по-



текла одједном I<ao pei<:a, па му се, слећеном и ужа
сно уплашено:м:, у том i\ШI'Новењу учинило да се уда

вио, не, да се дави п rлне I<а.ж.њен ШIО је охоло ма
штао и што се усудио да изазива ту црну водурину 

свуд уоколо, ту речину налик на бескрајно Ј·лаваiу 
рибу са прекорним пЈЪоснапrм очима. И учинило r..Iy 
се да су I"a то све cipyje и матице света, кивне ноћас, 
изабрале, њеr·а измећу свих Iy, да буде прва жртва 
њихове досад неnићено свирепе освете. 

Али светлост се вратила, а с њом је и страх, који 
га је следио, почео да поnушrа, испша спорије но 
што Ја је скопао. Обазре се. Крај сваке од дeceiai< 
ваЈара рас1урених по шромном просi·ору за1ата (да 
је њива, иахраннла би житом цело село) (јер је 
земља на дну реке масна и :много родна а ничија) 
(I<ад би ми дали земље колико је заr·ат, али да је 
моја ... ) седело је, rрејући се, по неколико .ъудн 
(., .. и ја бих био толиi<:о бш ат и силан да не бих 
морао ни учити ни радипr) .. Само код три шњиш1а 
у реду с његовнм (на nедесе1ак метара једно од дpy
ror-) лежао је на шушка11.ш по један усамљени човек 
пазећн на рад пумпи. (Није nраво сви да имају њиве, 
а ја ништа) (ови само IY раде п не уче) (бол,е од 
мене раде) (ја у сiВарн забушавам.) Тамо код бе
rонских мешалица људи су радили екипно и певали 

док се није у~асило (очи Вующе Мшровнћ, мада 
црне, црнеле су се у мраку, црње од свеrлосп-1), а 
на скелама за два преiлоследња сектора заrа1а, 

људи су (својим је очима видео) до 1\-tалочас наби
јалн сиву ЖIПI<у кашу у последњи завршни слој 
оплаr-а над којим се, у брзом пролазу, љуљнуо ваго
неi пун шодера клнзећи по високој .жици I<ao колев
I<а, неразговетно. Неко је, бес1раrа далеко, на обали, 
звао отеr-нуrо и ис1о неразr·овеiно. Све је било ре
довно, значи. Сем: ШIО је тако усамљен на свом ме
сту, Још Iри caia до прве смене у кесонуо Најбо.ъе 
ће УЧИIЛ. 

Седа јући поново баци још неколш<о дашчица у 
ватру и, сада, мање уплашено но НI<ад, nомислп по

водом заrата: нема силе коју неће савладати спретне 
руке под командом 1nудског у1ш, Пре десет :11.1есецн1 
ту r-де седи, ту су лежали само утоп1оеници исiuъу

ваннх очију, Знање! - помисли с полупоносом, али 
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још увек некако збуњен. (Шта ли је прво, ру1ш или 
паме1?) (Глава?) (Не, брате, једно се с друшм 
раћа,) 

У том су се у један мах опе1 све снјалпце уга
снле, као да су то шкљоцнула тешка црна затворсr<:а 

вра1а без ЈШаке н браве с те заrатске стране (ћелија 
у I<ojoj је на муi<ама умирала Вукица Мшровић, 
чије су очи тек сад црно засвеr'Аеле). 

Het<:o је време непомичан чекао да се светлосr 
вра1п" И није се бојао. Бар не као малочас., 

IX 

-Вуче! 
Раде му дотаче раме. Г лав но је да се ннш1а ужа

сно ннје још десило, а сад је 'Iy, и ништа се више 
неће опасно доrодити. - Сећаш се? - ушла ra. 

Впдећп да се не сећа, Раде додаде: - Пре че· 
r при I'одине. 

- Да! - сети се н поће. Онда ОIПЈьуну н насме-
шн се "IВрдо, упркос слабоснr и r·аћењу. 

- Сrани! - рече опе1 Раде однекуд иза Аећа" 
Вук зас1аде чекајући, врло напет одједном: 
- Што си се толико променио, О"Iада? 
Више је поrврћивао него шнао .. 
Byi<, презрив, поново поће, али Раде ra сти:же п 

стави му pyt<y на раме: 
- Главно је заrа1, за све ме друi'о боАи! - пра

сну Рсавац, 
- Траж.ио сам Ie по подне! - опет поче Раде, 

помирл)ив. - Треба да раз!'оварамо, 
- Сад? - Вук крену. Раде за њим. 
- Нешто да те пиrам 
- Нес1ало crpyje ... Да нећеш cacraн:ai<? 
- Стојан је малочас о1пуrовао" Ја овде сад од-

говарам највише. Зато ми реци, јер хтео бих да ПI 
ПOi\IOI НеМ . , . 

- Помози I<ом хоћеш, мени ниси по1ребан! -
одјури. 
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- Не - рече Раде врло ~шрно, али r-ласно, да 
ra чује. Ociao је сам над знаним џиновскн:м I(QTЛOM. 
Вук је одвуi<ао са собом и своја nроншзаt<.ошпа 
схваrања. Близу памепr, а ипак".. Заостаје ли 
Рсавац? 

О сваком човеку одсад мораће да посебно раз
r..шшruа" Сад I<ад оста је сам н једини одговоран. На~ 
јежи се .. Зима! Али једна је ватра у дну лево стра
шно сасвим личила на давно, на неt<.о ciapo праде~ 
довека почињање одговориосш. (Не бојим се ја.) 
Колико ли је векова прошло одонда IШД је још радио 
са Рсавцем? О оном времену већ дуго мисли као о 
нечем сiрашно мноrо давrюм. Бпо је прадеда себи 
Iада, Чуi<ундеда сам себи, ию<о Је сад старији че~ 
пrри пуне свачш .. ·t I<ao око пуне rодине, накрцане 

рашћењем највише. Рашћењем? Не. Подмлаћивањем 
накрцане године., Tat<o је, подм:ладио се, старећ:и. 
Зато му се, сtаријем од себе тадањеi само за чеrири 
године н два 11есеца, чинила да је сам себи постао 
свој праунуr<. Али једна ватра исто је тако била 
маАа н Јада, Ва11ре не paciy под:млаЬујући се као чо
век. Оне се race друr-ачнје, али букrе IШО он који 
лонен.ад заисiа заборавЛ>а IШI\.O се то стари. Човек 
није злошlМшло. Ои и на своју смрт заборавта, јер 
неће да мисли, 

х 

-· Плавша! Плавша! Где cr·e, боrа му·? 
- ОвдеЈ - одазва се ПАавша п Рајrщвић уперн 

у њеrа сноп своје џепне ди:намоwламmiце" 
- Шrа радиiе ry? Читав car вас тражим. Зар не 

зна1е 1-де вам је 1\tесго. 
Рајковић је прrпискивао свој динама који је 

шушн:ао, упркос заурлалом ве'Iровитом мраку, r<.ao 
тркачки точак по стеношпој сrази парка у летње по
подне., А pyi<a 1\-ty се, упркос .мразном ветру, знојила 
Iрнућн од nor леда на ·1о лшрно, замиш.rоеношћу 
ш<лоnА>ено лице, Не.. Равнодушношћу оклопА>ено 
лице, Једним препоп~нпшм миром шtлџпл,~но. А IЦ 
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r-a је Плавшина неишчашива мирноћа баш п иэази~ 
nала. Друr Сгојан ra је већ иидиреюио опомиљао да 
је нужна да се не понаша горопадно пpeJI.·ta младим 
шпкењерима. Стварно, 1реба да научи да се савлада, 
Раде, који ће заменити друга Стојана, имаће мање 
обзира према мени. Шrа каже? Да је био у развод
нам, Лепо, бога му, и у Iаквим тренуцима на при
ватно усавршавање мисли. Шта ie имао сад да 
тражи у разводном? Није имао шта да ради тамо. . 

-Што нисте телефонирали? - не викну РаЈ
I<овић али заколута очима ш1·о су пливале по сузио~ 
жугом развоћеном уту беоњача r<ao куrлице у лежа
јима- шi·о? 

- Телефоннрао сам днреюпру Т. Е. Нерекаве. 
Обећао је да ће одмах· послати једну екипу за про
веру стубова. Узеће на себе од триста шездесет· тре
ћеr- до сто осамдесетоr· СI-уба. 

- Знам! - преrшде ra Рајrювић осорно и прити
сну бесно своју лампицу. Точак одзврја с наr<упте
иим сувишним бесом. Али онај rюји је притиснуо 
педало остао је 1у с преr·олемом још увек врећом из 
које је урлало rороломним r·ласом: - Зашто сте 
онда сишли у зar·ar? 

- Двојица су се унесрећнла: једна сломтена 
ноr-а, друr-и I<онt-узован. Помаiао сам да се изнесу " ... 

- Је ли IO ваш посао, Плавша? Каква је та за
бушантска са~юпницијапша? Ми с~ю се друт-ачнје 
ПОI'ОДИЛИ.. 

- Прошли: nут сте ме I<ритю<овали што ја,_ •. 
-Што ја? Што ја?- Рајковић је заборавио да 

приrисr<ује ламиицу. Светлост уrриу с уздахом. 
- Нећу да чујем! - Мекана танкоусна rлава, 

кад се светлос1 ла.\шпuе вранr, тресла се свнм сво~ 

јнм млохавим површинама, С изузетr<ом те десне 
шш<е што је меi'одично равномерно педалирала, др~ 
хтао је целим -уело:м: у н.онnулзији. 

- Запамтнте једном заувек" Погодили смо се да 
после рада у планском бироу можете да уч:пе до 
миле воЛ>е, али pot< за пакистански r<онкурс Је ту, а 
ви нисте готови ... Ја морам да координирам и ру
ководнм операцијама, немам времена за друго ... , А 
не да . . Ја вас читав са,. тражим. (Точкнћи динама 
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његове лампе зврјали су не саучествујући у roj дер
њави која је врећала, врећала, врећала.) 

Плавша је био мнриији и од Рајковићеве десне 
ШЗI\.С. 

- Заrат није уrрож.ен п не видим разАоrа за., .. 
- Наредио сам! - заурла Рајковић, 
- Добро! - рече Плавша и помисли мирно пре 

во што СТИ)Ке да забрани себи то унутрашње још 
солунашење: Hei<a r-a, нен.а се ижнвл-:.ује сад за оно 
што је у pary одмировао у Бирбаху_ 

Мрзео је себе који је себи nодnа..ъивао. 
Али Рајковић ra ипје још пушшо, 
- Је ли сас1авЈьена ·ry екипа за проверу ету~ 

бова? Ко иде? 
Но ПАавшн је пстовре:\tено лочињала и да бива 

досадна та I<омеднја, Поготово опшд су се OI<o њих 
двојице почели да сакуiLЪају неt<и ~ъуди привученн 
АИШИI-Ю1'1 дреt<ом, а .жеЛ:Јни забаве на rућ рачун. 

- Ко иде с прво?\.-t еюiпом? 
- Електричари: Рсавац, Тома, Рал-шз, Гута, 

Свеtа ..• 
- Не може Рсавчева екипа. Ниједан кесонац 

неће да ми се макне одавде док не стигнемо до -re~ 
меА>а за посАедњи сектор заrата. 

- У реду! - одговори мирно - послаћемо Ла
јошеву rрупу. 

- Ништа ви не знате! - урлао је Рајковић опет 
равномерно педал.нрајућп. Тн:..tе се одавао потпуније 
неголи речима, лпцем, нлн масивношћу свог иако~ 
стрешеноr rела. - Не моrу ја да ша.лэеЈ\t н:езн:алнце 
на -тај посао. Наћt-пе :\Ш електричаре .. Хоћу струч~ 
њан.е за проверу стубова. 

- Добро! - рече Плавша, гледајући одједном 
пажл:~иво у белу, дебелу, меку, равномерну руку што 
је nумпала II IIЗбаЦIIВаЛа неуједначену Жуту CBCJ'w 
лост. I(o r-акву лампицу још употребмава? Нико норw 
малан. 

- Идше. Издајrе одмах одговарајућа иарећења. 
-Добро_ 
Али кретање опру1е чији је припrсан. нспулша~ 

вао светлост нз диню.ш прнкова му сву пажњу. У 

сr"Варп, сваr<.а ХЕ~централа је нека врста такве пум
пе. Полуrа вршп улоrу воден:оr пада. Mecro ror· дп~ 

44 

ректноr притиска на систем IОЧI<.ова, млаз се уба~ 
цује кроз сифонсюi отвор и лада на r<.апланове лопа· 
пще, чији се ОI<.ретаји преносе на генератор. 

Неко му је и дал.е нарећивао да иаће л.уде и 
да их поша.лэе одмах на посаоо 

- Добро - рече неодлучно Плавша и настави у 
месту - tю:жда би се ту и могло нешто да учини, 
Приrпсак воде да се повећа. Пад плус ... Шта? 

Крену, и учини му се од иекоr да је Byr<. Обра
дова се, али није био Вук. 

- За један сат л·ш се јавите! - викну Рајi<.овић 
за њим - станите! Куда бежИiе! Причекајте доr< 
вал·t сЭ.Ј\1 не кажел·t да мо.жеiе ићи. Нека !<.рене и 
Рсавчева ею1па, н то одмах. 

-Како? - окрену се Плавша - м:алочас сте 
наредили . " . 

- Хоћете ли да пренесете моју заповес1 или не? 
Жића са својом екипом нека крене за Рсавцем, а он 
да почне nроверу од деведесетог с1уба зюunучно са 
с ш осамдесешм, Одмах r а наћнrе,. И брзо. Идите 
сад. 

Плавша рече опеi: - Добро! - н поће пиrајући 
се r-де ли је сад Byt<. Откад му је жена отпутовала, 
враrио се опет у компресорску халу. То је! помисли. 
- Учинак природноr· nада воде могао би се повећа1И 
I<.ад би се израдио сис1ем комора у самом сифону 
под лринiском од неколико аrмосфера. Јевпша цен~ 
1рала с малим падом моr-ла би тада да даје више 
енерrије но иајвећа. При том би се за покретање 
компресора и arperaтa моrла да уп01реби, .. 

Рајковић је далеt<.о од ње1а притисюшао свој 
џспни динама у месту. 

XI 

И ветар и пси су rшо онда; али не арлауrшу сада 
са врха чамовог минарета. Сећања су ипак бл.увала 
преко о.жи.~nка док је, оставивши Радета, .журио у за
rаЈ. (Огворнла се I<.ao да удара иезамлаЬена рана -
непролазна она ноћ.) ИспраћаАп су први пут друrа 
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Сшјана на сrаннцу; на пола је пута затулило. Поју
рили су сви нarpar .. Стојан је други С1иr-ао иза Byi<a, 

Другом се стазом низ с1рму обалу сјурио rада у 
први заrат прве фазе, друrачији но сад шrо је, од 
плетера. На левој обали. 

На ивици цесте, с које се rад рушнла с1рмија 
сrаза, црнела се гомила недифер~нцираних људи, 
као бираних, све ниских неких, зби]ен:их као дрвене 
I\.оцке на Tpr у Републике, не, као црепови на крова~ 
вима шибаним веrром: мириси кожуха и неопраних 
rела пш.·хешаних с прчевином crpaxa. Стајали су и 
унезверена rледали у мале кругове ватрица с чијег 
се рићеr, 1Ktmaxнo пламсавог п.лаrна одвајале узне
мирене сенке радника{ Шаре на понаr t·tујезиновоr 
craAнor· алакања. 

- Шта чеr<ате? - л,ущуо се Рсавац, пролазећн 
крај сеmака, пре че1ири године - зар нећете да по
моr-нете? 

Мешко~оили су се, rрушшјућн у месту. 
Само, rад је веровао да ће се за годину-две рада 

на брани и IH људи из r<орена изменипr. 
Одтовор је дошао с двеста меrара удал,еиосш, 

иза црног, високо!' r-рања" Деведесетогодишњи хоџа 
је алакао, преtио. Церекао се, а 'IeK Iри cata. 

Ослушнуо је, заусrавнвши се на rрен: није ro 
бнло оно 1\.IОЛИiвено, вијуi"аво н:ењкање" Ликујући је 
певао ратоборне, а црне, мале, сасушене прњнш.е 
слушале су та и увредл,иво се смејуЛ>IIЛе. И сад би, 
да се јави. Али умро је. Новш· од иролетос нису до
вели. А иnai<, чинила му се да ниi<ад нису ни пре

сiала да допиру са свих обала мочваре ш1·о се ши
рила узводно дандарање са сеоских звоника и псо

вачка завијања с минарета. (Нн звуrџr се не rубе" Че
пrри године обилазе зем:л,у уоколо и сад се враћају 
смршали, олињали, али ипак,) (.Није ово више заr ат
од nАетера, подупрт врећицама бе1он:а и зем.ъе! Онај 
су велике воде разиеле. Овај је сад од армираног 
беrона, а и воде још нису надошле, само се уr·аснло, 
али стићи ћемо да наћемо подлоrу за темеЈЬе и завр
шимо последњи сектор зar-a-ra пре но што навале.) 
Отворено да призна: бојао се. Може и изненада по
плава да труне .•. 
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У бараци на дну загаrа заrече ПАавшу, који је 
послао 1ьуде да I-a тра.:же. 

-Где си? 
Слаrа: 
- Код rраисформатора. Мислио сам ... 
- Долазим оданде. 
Осепю је I~\fi.C 1\1ржњс: Плавша је свестан да r-a 

лаж.е (што се обавезно не би десило да се Рима 
није тако неочекивано вратила). 

Per<ao је л,уr на Плавшу (зашто .\ty је Аtще увеr< 
одсущо?), нимало још на Риму: 

- Мрю< је. Биће Шil\ЮИШАИ смо се. Јеси ли теле
фоннрао у Термо. Мислио је прво да ће ro биrи до
ВО/оНО и Плавrшr и њему самом" Али се неочекивано 
наr..1ршпr и, излажући чело неким непостојећим 1\·tе
ЦИАШ, ДНЈКе r·лаву: 

- Сем тоr-а, дошла :ми је ЈI<ена! - љъусну -
успавао сам се. 

Збоr· ње се ·to, значи, распиrивао Шифтар! за
к~ьучи одсутно Плавша. Мнслио је на I<о:мору налш< 
на I<есонску којом би се посАала вода под пpHТI-ICKOJ\-t 
тридесе1 или с1о ан.-юсфера низ снфон. 

Вук ra пресече: 
- Далековод? 
- Изr-леда - грже се нижењер nребацујући себп 

што је неузбућен- Јреба да СI<упиш екипу и кренеш! 
(Сви су забринуiи, само се ја не nАашим, 1\·ШШТа.\-t") 

Вук пртнсну песницу о сто, као да му је одјед. 
ноы он крив за све. Плавша се опет изrуби. Пренео 
је нарећење. Гледао је у лшслима пртеж своје ко
люре. Колю<о би требало да су дебели зидови? За 
гридесет атлюсфера, рецимо ... 

- Дај ми налог! 
Нису чули друrа Стојана кад је ушао, nун и тих, 

иеодрећено али ауторитатнвно осмехиут. Нису се ни 
изненадили. Нико није ни рачунао озбитно да ће 
отпуrоваш. (Већ девет пуга све налази и враћа се.) 
Лице ыу се руменело и очи rледале јасно и здраво, 
1-ш.да су сви с1аријп ра-дници знали да пати и од не~ 
довол,ног броја црвених r<рвних зрнаца н несанице 
и одбијеноr· бубреr а п поврећене rшчые и чега 
још не. 
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- Сад сам: говорио с Meci;IИM колппе1оl\·t Лиспе! 
рече равним бар1ноном без бридова. Обојица су 

у НСIИ мах поr·ледали у OI<pyrлe, избријане образе, 
Вук чак пресtа да се осећа као I<ривац због Риминоl' 
доласtш у невреме. Да је бар јавила! Значи, екипа је 
пз Термо-Нерекаве већ кренула. Пребацује се џипом 
ДО CIO ОСШ\ .. tдесеrш·. А Ј\ПI? 

- Зар не би било бо/nе да и ми пребацимо наше 
Iшмноном до cio осамдесетог с1уба? - yrnпa Плав~ 
ша заr·ледан у узду)кни пресек I{ОЈ\юре с I<.омпри.м::II~ 

раним ваздухоl\·С 

-Јеси ли луд'? - испрси се Вук - брже ћемо 
СIИћИ neШI<.e,. 

- О баш ка уштеда Че1 р десе Ј лшара бензина! 
- допуни друr СI'Ојан и oi<pere се Byi<y - чујем 
дошла ти )Кена. Добро, а? 

Byt< се днже, nоrледа пх и хiеде да изиће (I<ao 
да бежи од свих речи). Да их не чује, не реi<не. 

Судари се с ле1шром, сtариЈ\·1 човеком, спорим и 
пр.ъавнм, Носио је оtрцане чакшире шrо су му ис~ 
пале из неушнираних во јннчюrх цок у ла а низ исфле
канн цивiiЛНИ капу1ић виснли му Iамније зш<.рљьенtr 
лак то ви. 

- Пробудио ме! - зевну - и:м:а ли каква ци
rара? -И не чекајући да ra I<O понуди, пружи pyi<y, 
извуче из Рсавчеве мушпш.:ле 1ек запаЛэену циrа~ 
рету, с1рпа је себи у ус1а н повуче дубоко први дим: 
- Зима - уздахну - добар би сад био врућ чај са 
нечим. Али муфте нема више ни отрова. 

Вук изиће. Чуо је још с праrа докторов конвер
зациони r·лас на телефону: 

- Стево! Ја сам. Слушај. Довези бела r<ола I<од 
заrатс~<е барюсе, Хитно! Несрећа. 

И увеi< исто објашњење за оне у соби. 
- Морам увек да му кажем да је хитно да би 

сппао за сат. Има ли шта ново? Мислим. несрећа је 
Лэудима увек новосt, иако их праrи у стопу од пам

rивека. 

Није се одмицао од врата. Пршслета зима! -
духну у руке н помисли да јурне до Риме. Наговарао 
се да то уради. Требало би јој рећи да је кућа тро· 
шна и да би сад било најбол,е да оде. С једне стране. 
С друr·е, мислио је, зашто? нема смисла! нек остане. 
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Нек види мало IШI<o све то изr-леда. То јест, nрави 
живот. 

Пошао је с1азом што се с високе обале спу
штала ка rорњем крају заrаш, ту rде је армирано 
бетонским лалокама булдша затризао у стену. Да
леко са скеле на р;руrом крају, учини му .се да је Ok 
јеrшуо I<pиi< страшно дебео упрi<ос дамrни. Не по· 
јури, већ намерно, ншу пред ншу, пусти у мислима 
једно ютриџијско на nрошлосi што оnет подриr-ну. 
Увеi< кад се струја преrшне. 

XII 

Ре~еонс1руrсцt1ја неупотребљt~ва rcao доrсуменат о !lО
плави од нре чeпtptt zодине ( епнсеzа на .малој пле

ханој tcyruju с .маzн.еr·офонсЈсом 'l'PalCOAt) 

Раде преiрну I<ад се крик изви са недалеких 
скма. Као да се нешт·о рушнло ударајући у паду о 
даске ШIО се ломиле уз I<ршење rреда, као да су то 

ле1ве I<oje неко пребија преi<о звонкоr· одједном: ко~ 
лена целе ноћн. Почело је неrде "IаЈ. .. ю високо лево, 
rде су се пружале шине дрвеноr крана (привремено 
поставл,енот на бетонској платформи над обалом) 
и завршило се доле изм:ећу његове ватре и 
сржи мрака. Двадесеrак-тридесеiаЈ< добрих корачаја 
одавде. 

Ошад су сијалице уrрну ле пре десетщ< минута, 
није се померио, Изrубл,ен на сувом још дну pei<e, 
свуд около, чинила му се да сваки његов покрет иза

зива опасносr нову и дубЛэу од свеr-а на свету. Изван 
уског I<pyra његове ватре видели су се само далеки, 
исто тако усамл,ени и у себе увучеин кружићи цр
вено-плавоr· пламена без cJ-rai"e да се nробије кроз 
црне зидине. Малочас, кад је чуо кораке, ВИI<нуо је и 
јаче зацепiао, алп л,уди му се нису одазвали. V 
мраку, и ту, сnн беже од немоћннх, rшо да су сваком 
I<ривице толико порасле да нх једва МО)Ке соб;ом да 
изнесе п спасе. А њему је пословоћа Милун per<.ao да 
111-.Ш да пази на ћнповку по цену r·лаве и њеноr· ко~ 
штања у иносiранпм парама и да је не сме ни у ком 
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случају дезертерсюr да напусrк Али r<ад је малочас 
недалеко човек крнкнуо (усiима шrо су :му се отвоw 
рила, мора бити, од 1емена до пете, иначе не би мо
rао да истера из себе сав бол од I<ojei" је у оном часу 
био саздан), он поче видл,rmо да се тресе. Her<o је 
са друrш краја скела сшо да креше шибице, rфје су 
се 1асиле једна за другом и Раде поново заваrrн: 
Друж.еее!<с Човек са шпбица.ма, висок двадесет 
хвати и далек педесеr, опсова СаЈ\10. Онда је чуо I<ЮШ 
је шушнула празна купrја. И уда.ъавање rюрака. 
)>ДруЈке!<с - викну Раде већ r-ласније за њ:им, и 
зrраби с ватре летву за незапа.тен крај. Мислио је 
да с њом у руци појури и снпне човека који се ry~ 
био тихилt, шкр1шавим корацима rумених ћонова . ., ., 
Но, у часу кад му је рука с бак.ъом прелеr·ела над 
бунаром, он виде, али одмах заборави шта виде и не 
виде воду како је доле заљескала. У први мах, 
ва1ода, п није схваrио шrа ro значи, не застаде, иако 
у мећувреl\Iену схвапr, па се уплаши, сrиже да учини 
неrсол1ш.о брзих корака у правцу невимиво1 човека 
у rумеюп.·r чизмам:а. Далеко, на обали (није А}отле 
ни l\urcлиo колrпсо је она далеко) гореле су rињаве 
мале лаьше, а са свих страна су израњали као из 

земље, неразговетни rласови мо.жда заиста слични 

бесiелесном сiењању вамrшра. Избеэумљен, застаде; 
није смео да.ъе. Успори. Зас1а. Mory ли ro биш .ъуд
ски r-ласови? 

И већ х1еде себп да на 10 понови Шiа је чуо на 
предавању човека из Беоrрада који све зна (»духови 
не посiоје«), аАи r-a нови талас_у)каса захвати, окре~ 
иу и rрком се враш буиару. Мека и сконь зrуснула 
свеiлосr ње1·ове лучи овог пуrа не допре до дна. Је 
ли одиста видео малочас воду? - Уш-11а се спушiам 
јући руку с леrвом у бунарску rаму. (Зна да је ви
део смежурану воду и да је прво поверовао да му 
се то учинило) (зато и није зас1ао, већ пошао за ко
рацима у rуменим чизмама) (или је прво себе XIeO 
да спасе?) (па кад није успео ... ) Остало му је да 
се nлаши за пу1шу и да мисли на бунар из очајие 
поrребе да се нечим позабави. Али, сад зна. Вода је 
продрла, јесте, јер је ћrшовка престала да избацује 
оних 6 литара у секунду. Узео с ва1ре нову горућу 
леrву и опет је видео оно шiо му бил!о јасно пре но 
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шrо је .моrао да види. Наrињао се, исrина, над отво
ром, пружајући шю је дуб.ъе могао pyr<y с лучи 
(он~ .се скраћивала упркос напору који је улатајо 
да ЈОЈ свеrлосr продулш). Чаr< леже, али воду очима 
Iill? да не виде. Само је t..ryo дубоко њено, једва 
чуЈно, али 1-rnaк мрзовоЛзно клокопнье. Страх r-a 
обузе целщ: зацвокота. (Позваће ra пословоћа на од
говорносr.) Устаде унезверен, обазре се. Шrа да 
ради? Збуњено је чекао да (oдлyrur нешr·о. Шта било. 
Безво.ъ;ю руком одабра с !'О~IИЛе најдужу лешнцу, 
сrави Је на ваrру, запали ЈОЈ врх и освеrли мерде

вине. Одлучио је. Било му је 10 сад јасно (али већ је 
п почео да се спуш1а низ летвице). Силазис је шшк 
опрезно, пречку по пречку. Са седам:наесте, пруж.и 
нисr<!о руку с бак.ъом и први иуr заисrа уочи воду 
тачно oнarmy rrnквy му се учинило да је уr·ледао (сад 
је био сиrуран да раније НИI\.ако није могао да је 
види) (значи, прво ca:r-.-1 је чуо па онда замислио да 
видим). Јер и ћнповка се једва назирала, скоро сва 
поилав.ъена. Само су јој лећа, r<ao хрбат риће жив(о
тиње, још вирила из хлад1юr· оr·ледала, месrимично 
попрс1саноr· .жуто-црвени1.1 тиiравmi пегама. 

Лепо му је rоворио пословоћа: )>Да се не :м:акнеш 
п све време да лазиш да се ниnпа не догоди машини" 

t.Iим прrп.шпшr да нешто није у реду1 Иl\Ia да ме на~ 
ћеш. Иначе има иа суд да re одвуr<у и у хапс«. 

Срце му се дшло и силовюо залупало приrисr<у
јући илућа. Просrо пије моrао да дише. Сиусщо се 
још дванаесr пречаrа. И онда још десет. Тад дотаче 
ногом Ж.ИIЮi ItлOIGOI. Начисr·о сам пропао! - нам 
сл.унr и ocia неi<.О време непоr..ш:чан обiрливiШI ле· 
ст-ве лt::вом руком, у којој је др.жао луч, али се саже, 
не знаЈући шiа би с ноr·а1ш -на пречаrи. С коленилш 
над ca:\101\I водом, покуша да сдободном руком по
диiне машину" Пропао сам начис-rо! 

И опет оста неко време непоl\п-IЧан. Знао је, ћи
повim нема BIШie од четрдесет киАа. Ја моrу и више! 

Већ је завуr<ао десну руку до рамена у воду, rии
зећп њом свуд око пу~mе; тра>rшо је дршку или 
друrп нешrо за шrа би је згодво подухватио и изву
као. У једвом часу успе да је сву обухваш. Потеже 
из све снаr·е, али оћеш. 

,. 
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Заr-либила се! - куцало л_r.у је у r-лави rcao на те
леграфу. Не може тако, мораћу да ућем у воду. Ко
лико ли пречаrа имају Аествице? 

Није му се улазило у ry ледену, дубоку воду. Да 
није толшсо хАадна, имао би више снаrе и :Ј\·южда би 
је извукао, само да је јаче запео кад је малочас обу
хва-тио и потеr ао. Четрдесеi кила, Није то тежина, 
Ал.п сад нема д~руrе .. Мора се. Зажi\-rури, сiисну зубе, 
rрчешпо обр1·ли левом рукол'l неренднсану пречюу 
ЛеСIDИЦа, последњу ,над Са.МОi\'1 ВОДО11.·I,. При IOM луч 
сiеже чвршћ.е у шаци .. 

Шкр1mну стиснупп1 .. 1 зубима кад уће у зиму што 
ra удари по чланцима )Карачем; по Iсоленима, преко 
бутина шrо му премреше п, одузе1е, оду1\·1реше од 
бола ШIО их је посекао" А спустио се свеr·а -rри 
пречrtе у воду. Луч, rюја је све слабије rорела, освет
Јъавала је довол,но јасно зелеюшсто:жуто ?о.·tу.лэаво је
зеро ШIО је врило, чинила му се, од црвених одсјаја 
жншки. Оне су Iрнуле чим би, откинуте, клизнуле 
са горуће руже која је губила re лашце, изrарајући 
све неувереније. Спусrи се још трн npeчar·e и, сто
јећп на савијеној левој нози, десном напипа ћ\Иб, 
мен. од му.лэа, а све до изнад појаса више није осећа\о 
себе. Али страх му није дао да мисли на 10, страх 
да му вода не доће преко 1лаве пре но што извуче 
црпку. »Нишrа ми се не 1иче ШIО не знаш да пли
ваш((! rоворно је пословоћа. )>На почеr-ку ПI вода 
није била преко r-лаве.« 

Није ыу допирала ни до испод груди. Није ва
жно што му је смргоносно хладно, што му се две~три 
r-решчице, док је уr·лав.лэивао л уч мећу пречке ле
стви, забиле под н ока т Ј<:ажипрста и што је то исто 
изазвало бол. Саже се, додирну лицем воду, дохвати 
одмах пумпу преко среднне, заr-рцну се, зан.ашЈЪа, 

испусти машнну, осен1 као да r·a је неко сурово уда
рио у плећа. Уплаши се. Не чекајући да предахне, 
за-rв;орених се уста прихвати опет посла. Обухваiп 
пумпу, сасrави обе своје руке под њеппм rрбухом, 
покуша да се исправи, цимну, повуче. Ништа. Још 
једноr..,I: запе, запињи, још! Запни! Нешто се затеже, 
пршrе, неки му се хрскавнчавн I<:ao конац у трбуху 
прекиде. 

Помисли: не MO)I<e! 
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Диже главу: виде се I<:ако брзо, морнарсюr улази 
уз лестшщс, како се на њнховој среднни заусrавта 
ii безво.лэно почш-ье да враћа, јер му и неке сурове 
мушн:е очн н неке бледе н сочпс девојачi<:е очи не 
дозво.лэавају да оштепr предузеће и осрамоти себе 
н нс дају да му ћиповка пропадне, А и зашто да (оде 
нсобав.лэена посла кад се ионако сав поквасио, сле~ 
дио, разболео! Обашка оштеrа и суд, И срамота ШI'О 
не може оно ШiiO је с·rрашније мшла најлепша де~ 
вајка на спету. Најне:жннја. 

Опет се заrњурн, заборави Вукицу Мптровић, 
алн се одупре ногама о дно бунара п сад навали. 
Поrисн:нnао је ћнповку свом својом у води смање~ 
HOJ\·I тежищом п снаrом. Нава.лэнвао је слева, п.:.1. зде
сна, па спреда, па с друге стране .. У ушима је осећао 
ошrар бол. И у глави. Коју није (изrледало му је) 
rљурао у воду него у брзовсзујући бетон што је дро
бпо зашрафьујућп је гвозденим лозпцама. Али, упр
кос nоме, одупирао се увек чnpcro о тле, нава.лэујући 
r-рудиr-.ш на ћнnовку, док не осеп1 кю~о се лед~на 
маса проклете црпке почиље да одлепЛЈу]е неrде, ЈОШ 

неr-де, свуда, сва већ расклимана, t<:ao АIЛСЧЊа.Ј\. 
један у десtш_;о..ш чобанчеrа. Hana.roiшao је и да.rое 
не nрестајућн да је расклимава, па с одједном 
у1рос1рученол·t снаi"ом nрi·пчrсну нз петних )I<Irлa: сад 

нлп никад! (вруће rpaшt\.e зноја на лн:цу; а и 1ело 
се пушило упркос хладној води, почев од сувих ра
мена)., Оклизну се yr'OM неспретно и, r·opat<:, одмах 
потону; заr,рцнутр изрони, поче да се пење уз лесrве, 

(бежим!), заис1а, вранr се, спуспr у воду, зграби, 
дохваrи машину, ишчаши је из блапюr· зr·лоба,. У 
паду је ударио раменом у њен бршки руб, осешо је 
од тоrа још јачу хладноћу, но очајан се праћакну"о, 
уљшшен да се сад, кад је све било скоро готово, не 
онесвесrя од бола (дрвено лежиште ћrщовке ra је 
убилачкн распалило, одоздо навише). Кашат r·a је 
са.д rpecao (прерано је удахнуо, пуна му била ycra 
воде) али ћнповку је (нн двадесет rшла) држао у 
рукаыа. Што је сад Аака._ У јед;юј би је M?rao. И 
осмехну се, ул<:асан, деВОЈЦИ КОЈа ниrде НИЈе више 

била. 
Пењање је с nочеrка ишло лако. Срећан што ће 

се ускоро угреја1п на ватри (није се, ва.rода, у1а-
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сила), осушrпи, а онда очисiнти пумпу од мvЛ:tа п 
бпнr без одтоворноснr пред управом, судом и iiосло
воћом, Као суза, На друi"ој је сад nречю1 одозi'О, 
На чеrвр1ој" Тад пy:r.ma одједном петотонсн:.и отеж.а 
опирући се, залепл,еиа за сву оrумеиелу В!оду бунара, 
пш<уша чак да му ИСI\.Л11ЗНе, оте му се из руке, он је 
IШai< дохвапr приr-њечивrш-r прс1е десне шш<е, диж:е 

ту PYI<Y до уста, nови се опет за њом изм:иr·оЛ:tалом 
да је прихвати, осети да му се опет нешто унуrра 
пренапреrну1о изви и \опашу, пресече х-а л.уrо, али 

преста, није било времена за осећања, опе1' је др.ж:ао, 
приiиснуту измећу лествица и њеr·а, али она се опет 
праћакиу и клизиу му из pyi<y I<ao живи ишобал., 
Пови се, ю:шан, за њом, преr-ризе бол, поједе r-a, али 
се неспре1но и cfi~I окл.изну, па не успевши вrШiе да 
се задржи, љъусну 111ьОШПiмице заједно с 1\ШШИНОМ 
у воду (а већ исие~еи скоро сав био из ње), удари 
пorиJoKOl\I у тврдо, Јекну и све се замрачи над њим. 

Плућа му се сrезала (не зна юuto је нспуспю 
пумпу која ra је nршисла, зна да је покушао да се 
дшне), Усправи се: вода му је сад долазила nреко 
r·лаве, не, до обрва само. Усправи се, пропе на прсте, 
п :мокрим o~niмa угледа мутну, разышену )IПiшку 

пред соб.ом, прул<и руку, дохвапr се мердевина. По
Јил.ак ra је болео (јако ли се луmю?), отресе хра
павп вал с уста, преће мокрш.-r pyi<OM преr<о ЛI-ща, 
усею;у се и тек онда удахну, Зацвшюта, а сузе нису 
пресiајале да му се цеде из очију (вода шrо је 
ушла у полузаслељъене зенице и претварала се у не~ 

м:илосрдие муње). Хтео је напоЛ:tе с ћиnоВI<ОМ што 
пре; ал.п није знао како себи да поl\юrне: знао је да 
не може да је извуче, да ће страшно пропасrи уком 
пнсп1 ли се, и да ће умреш удавл.ен на дну бунара, 
дванаест п по ме1ара испод дна per<e, а ни .живео 

није и ниш1а још није осхварпо ШIО је хтео и таi<О 
лelliO био заl\-rислио од ова два прва разреда r·mш:а
зије до инжењерскох· I<ocor- и белог стола за цртање, 

Држао се за стуб лествица, свестан да вода, 
строха и убил.ачка, неумrнно надолази и да се ње
тови модри окруrели и изубијаrrn пре1и држе за 
обл.ицу пречке последњнм ос1ацима бrmше неr<е 
снаге. Има да се овде удави I<ao пацов, зна да ће 
се удашпп, рани сузе, саме од себе оне м:у се оrи-
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мају, мада не IL\aчe, већ Ј\Пrсли. Hrп<or· нe!I.·Ia на свету 
ко би му могао пом:оћи. Сви стоје rope, на дну реке, 
I<paj својих ва1ара н не мичу се, Никоме не пада 
на памет да се он спуспю по ћиповку. Иначе би му 
пш.юr ли п извукли r-a из "I е бе1онсr<е х.ладноће без 
Iшјања, Не знају, Седе крај ватара, домећу даске, 
r-ледају у плалiен, r-pejy се, TOfL\O им је и не мисле 
на њеr·а, ко1 а ни ом:ладинсю-1 руководилац није за~ 
памiио, да би пожалио за њим 1<ад насrрада. Нена
ћеноrа ухвати nаншса: запл.шш, свесно, хтео је бар 
сам себе да ожали поштено. Он плаче јер није ниr<ом 
више .жив, он и једно HCIO I<ao оп непостојеће дево
јачr<о присуство што плаче. Само о њему се неће 
ниш1а писати, иак.t> то ШIО му се дешава није мање 
страшно од муi<а у Гл.авњачи, иако, за разлику од 
крупнооке Вукице Мюровић, није знао yiianpeд све 
шrо 1·а ry доле чека. Мо,I<да је већ полудео од ужаса, 
као њнхов врљави сусед Добривоје кад је nреклањ· 
cr<e зиме, баш у то доба, наrазио на I<ypjat<a -који се 
бацио на 1\.oмrmrjy, али врА~авн та је дохватио за раз
јаљъену чеЛ:tуст п, у rушању са звери, голим :му ру
кама развалио и сломио доњу вилицу. Али шrа му је 
вредело? Још ле,ки зr-рануr- у лудннци. 

Ја нисам луд, Ја ћу ћиповку извући, Али шкуд 
ми конопац? Можда ће ми ra неко да111 ащ:> изаћем, 
за1ражим или ra сам наћем, 1сао Вук Рсавац оне 
шлаухове. 

Изићи ћу само по Itонопац, И одмах ћу се вра
ппи. Чим ra узмем. 

Поче да се пење. Колико може да стаје једна 
оваква пумпа? Her<:a кошта све паре на свету, он ће 
је одарr атовати. Пењао се: радиће две смене, одло
'киће исmп-е годину-две, млад је, па макар Yl\·IpO од 
јеrпиr<е на лошој храни, јер ai<O две 1 рећпне динара 
што добије осtавЛ:tа на с1рану, моћи ће да O'Inлaпr 
машину за годину дана, још једна npeЧI\.a, за две 
године, а два ће разреда полагати у недешу, пењао 
се, све му је сад у I-лаnи, а одлож.н ли испите, вода 
му је до чланrш, може да заборави. Пењао се, 

Изашао је до појаса из воде и сад му је било 
још хладни је, па се осврну. Himпa се није видело. 
Знао је 1-mак све ш1а је и I<ако је доле I<од ћrmoВI<e. 
Зашто да због ње пз1уби 1одину дана? Па да му се 
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сви подс:..tевају: ради на суву штету, отплаћује ћи
пЬвку. 

Вранr се за Iрп пречаге неодлучннје, дотаче 
воду., Истовремено је ЈШiслио н ~pyro, супропю" Ми
слио је брзо, рачунајућн., Знао Је н да не мо:же на
поЛЈе без ћиповке, и да њу не уме да извуче: nреду
бака је сад. А ако је изнесе до мердевина, узме само 
nод !I.ПIШКу, не извуче из воде, него је само држи: 
IaiШ под мпшкоЈ\·1, као rимназијалi\.е КЊIПе ш1о носе, 
и ако 1ако буде чеi<:ао да ra вода надолазећп гони 
увис, пречаrу по пречаrу? Колш<о бп то !'рајало? 
Сшпнмеrар, до два сантнметра нарасте вода за мп
нут, Нека му OC1aJ-Ie метар и осамдесет, значи_ .. хн
л,аду н неш1о мннунr, а то је .... скоро двадесет 
сат н. Само, чим сване биће лакше, ненiо ће наићи о, о 

Сиће још за rрп npeчar·e у воду, колико је год 
впше моrао, поново се спустн на дно, п брзо, као да 
је I'O већ неiШI<о био одлучно пезависњо од свеrа што 
је јавно мислио, про'Iне око облице лшрдевина леву 
ногу коју нзврну; заrљу.ри. Пу11.·шу одма.х наш·ша, али 
је привуче с дос1а муке, обухвати је насилу п отисну 
се свом cнaroi\·I ударившн слободном ру1<:ом о ГАII
баво дно да бн се лакше извадио. С пумnом, коју је 
сад др.ж.ао обема рукама, наслони се на лестве и поче 
да се пење, изиће до браде из воде, попе се још једну 
пречку. Бнповку је сад пЛЈоштимице притиснуо rру
днма за мердевнне, nлус - обухватио је и рукама. 
AAII уrом му се учннп да се горе, тде се небо почело 
да белп, чују rласови (плн је то само јаче блеснула 
светлост лучи пре неrо што је cacВI·Ii\I утрнула)_ 

Шта је? Чу одозr·о црне обрисе некоr страшно 
А,убокш· н~очеюшаноr· r-ласа од IШr· пре1рну н изну
тра као што је сnол.}а трнуо од воде, Је ~и ко 
викао? 

Пламен карбхпуше осветлп широко небрнјано 
радознало лиuе из чијих је уста избила пара кад је 
ушпало: - Ш1а радиш ту доле? 

- Бипошш! - пр,ос'!ења. 
- Па? Заш!'о вичеш онда? 
Све1лосr· се колебала .. 
- Не мат у да је изнесем., 
- Ш1о је не оставпш? 
- Друг Милун ми је pei<ao ... 
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.- Јеси ли то ти, Раде? 
Свеiлост се померила, појачала, удвостручила 

в клпзнула к њему пре човека, мада је само човен: 
досЈш·н:ан, не светлост. 

Прцо му је узео ћнповку, намесrио је себи на 
раме н упитао: 

- Можеш лп сам да нзнЬеш? 
- Могу! - рекао му је Раде. 
Искочнвшп пшко, Вук му је пруЈюю руку, изву

као та н, нс спушЈајући ћшювку, узвикнуо: 
- Што си модар! Брже, скида ј се! .. , 
Као кроз маr л у па11.пН да ra је положхю на ћебе 

I\.paj ватре, свсrа га IICipмao снеr·ом:, нап:Ојно ra по
сле ракнјом и на носнАима најзад изнео до белнх 
кола" 

XIII 

У маrацину су добнлн суву храну за један дан, 
стрпали то у рш-шц с алаiОМ, нзолир-кАештима, пе

њачама, I<:онопцима и котурима бакарне жице. Свети 
се чинила да пола:ilе у рат .. 

- Полазилю! - нареди Вук некако одл.учннје п 
храбрије но икад и први t(рену .. Гута се протеrну и 
подиже ранац, Тома Поврапшк обриса pyi(OM Аево 
око што му је почело одскора да сузи, Рамиз хукну 
под repertoм: њему се увек ЧIIНИЛО да је њетов ранац 
најтежн, и увек се шпао како то стижу да му ПОk 
вале (а ннје да не пази н не IАеда да се тере1 лра~ 
вилно раслоредн). Обашка ШIО данас rуби сама, И 
да се врате до четирн сата, биће сувише уll.юран да 
оде до села и доврши моrппрање шалтера и кон

·такта на зrради опшпше. Поrледа nред собо<\1 у 
Вука: као срндаћ rази, а тере1 пети 1сао п у ос1алих .. 
Да лн исп1? Друrом III ro. Нисам: тун.шн! 

Хуси, којн је недавно дошао ова~ю. бно је то 
првп Iеренски зада'!аiС Бојао се знме и натрпао на 
себе све што је 1111.1ао: двоје планtених панталона, ко
шулэу, војнпчки пуловер н преко њета два nлатнена 
I<:anyпiћa.. Бнло му је знма упркос томе, иако се ра
довао неочекиваном свему томе IШО изле1у, обашка 
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додаrаi< (да недел,у дана раде tai<o, моrао би да на
бави, уз !ОНе rри и по већ уштећене хљъадарr<е -
нлави rшпушћ од плиша. Био би rлавни у њему у 
субО'IУ увече, и недел,ом цео дан). (А за ципеле ћу 
nочеrи да одвајал:t после. Дос-rа ми је пrх баканџи, 
Хоћу једне свеrле браун, плише .. Од ашилопа, боi<с 
је rрајнији, али юпилоп је ОТI\IеНији. Свеједно за 
rрајање. Главни ћу бити у њима.) 

Није нн примеrио да су већ напшьу, на веiру 
п да проАазе пуrеmком над эаtаrом. Још није ни ми
сАило да раздани., 

Рал·шз, на зачему, креrао се с осећаЈьем да 1\fЧ 
је подваЈЬено. Ошю.шрило r·a по џепу. Два цела со~ш. 
Проклети квар! Али зашто је Вук засrао? 

Beiap је очајно дувао. Неће бrпи пријапю ве-
раrи се уз сrубове! проrунћа. 

- Схваrи 10 као 1рению·! - добаци Гуrа, 
-За шiа? 

- За верање на Попокаrепеrл, r-де "Iрновн.ама pa-
cry најлеrшш сифони, н:щпе и осrале три окруr-лине, 
Их, Ш'IО сам ноћас боцно једно булче. 

- Шrа су rрновi<е? 
- Назаренке, браrе - објасни Гута, сr-рпiЬIШ 

као никад. Или је J\taAIYPШI или ПСIЛIУ спрема, 
- А назаренке? - као равнодушно ушпа Хусо. 
- )Кенка, саr-.-ю не обична, него сиЈ .... rболица, то 

jeci црна, безt-шрисна а н:оцкарка: на Itшпру HI од
мах удари реi<ошру. 

- Заче1ье! Дос1а је Iрт~ьања! - викну Вук не 
засiајући. 

»Лако је њему« - Iунћао је Рамиз - )>ранац му 
као мухосерина изr-убtnена :мећу широким плећима,(( 

Хусо је, пдући за Вуком, покушавао да rаэи као 
да не иосп никакав тере1 на лећима. Ипшt, чинила 
.му се да не корача с оном rипком лакоћом збоi Itoje 
се Вук Рсавац чинн као ItO!I.-taндиp извићачitе па
I роле с митраlьезо:м преко прса, а не обичан елек
Iрпч·ар и силом прилика кесонац који ће од 90-ог 
с1уба почеtи да се вере уз бандере и ради Itao оби
чан радншt. 

Можда 10 н није умор! мислi~о је Тома још увек 
уэбућен разrовором који је водио са бакушшшм. 
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Сtарија није од њеrа, али н да јесте - женско је, па 
је дивна и паметна. Досадило му с1ално да )КИНИ 
ћуi'ке, Иза њеrа се чуло причање .. Па је tопла. 

Поче да заосiаје .. 
Чим пресrа узбрдица, Тома се привуче једном 

плп двојицп п поче неку од својих све безбројнијих 
nрича. И л-шда су оне увен. нзазивале исiе nодсмехе 
и биле сасвш\-I невероваiне, сад су r·a Хусо и ЈЬуба 
сАушали да не би осећали ветар а он Ш\·t је пр:ичао 
како је, I<.ao де1е, друговао с lьудима који су училп 
занат код њеr·овоr чукундеде, најчувенијег r-рнчарана 
свету (сва аусt·рпјска господа и генерали с перу
Шitама долазили су му на ноге) а с"Јарац им је, баш 
приликш.t IOI· своr- 146-тог п последњеr роћендана, за 
успомену ИОI<лошю по једну ваэу (или ћуп, по на .. 
шюi), И да је неки Рама, човен. црнкасте Iфж.е, десет 
r·одина био на зана'Iу код чуitундеде, Бпло их је тамо 
свакаквих, чак нз Ам:ерш<.е, Енглеске, Немачке и Ја
пана, Русије, Кт-ш:е ~и Малаје. Сви су они живели у 
њиховој великој задру;кној Itући на коси изнад села. 
Чукундеда, окренут лећима њим:а, вртео је свој 10-
чак и правио своје тесrије, а они му r-ледали у руке, 
у прс1е, у покрете тела .. Ј еда н Немац је све то сли
Itао за биосitоп и увече су се сви скуљъалн и проу
чавали чукундедi-IНе покрете, а су11радан nокушали 

да примене, 

Уза.Ауд, Никад им ниједан ћуп није био раван 
чукундедовим. С1арац је, мећуrим, заволео Раму. 
Можда због црне каже, можда збо1· другоr-: био је 
-rу.жан човек, али на весео начин, Радећп врлlо )ЮI
вахно, певао је жалосне песме, Једне недеtnе, кад су 
свп се:н Раме опiшли на пзлет (ПАиrш-ще), чуi<ун
деда ra позва и рече: »Гледај кан.о ја радiП\1<( .. 

Направи чукундеда ћуп и сrави ra у пећ, »Хајде 
сада IH, ако ен видео .. <t ))Видео сшt!с( - рече Рама п 
направи IICIII Iat<aв ћуп, чак лernuи, учинило се 
Томи, дeieiy још, али Личанпну на н.упусу, сланинп 
п пасуlьу orxpaњeнot·t; бисrром, дакле. 

Кад су извадили испечене ћупове, чуitундедин је 
бпо савршено обојен, r-лазуриран, уобАI-rчен т-латко, 
правилно и танак r<.ao nаучнна, а Ра..\rин - да не при
чам: жалосr· једна. 
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- У чему је тајна? - заплш<а човеr( црнкасте 
1\.ОЖ.е. 

- Јеси лп rледао како радпм? - упита чукун-
деда. 

- Јесам, све сам видео и све запампю! 
- Ако сп све видео 11 запаi\пiiо, ајде поново! 
Алн нн onor пута ништа ва,ъано нс испаде. Рама 

обрпса сузе н рече: - Видшн, шш.ад нећу научtпн. 
Узалуд је све! 

И лоће да ПОI"-УП.п своје crnapн и отпутује, доса
дпло му. Чукундеда ]С за ro време седео мирно п ttaд 
ra Рамнз по1ьубн у руку, а не у образе, па се усправи 
н поће ка врапt.ма, с"Iарац се дпже. 

- Станн, Рама, пробај још једном. 
- Не nредп. Тн ен чудотворац. Ти можеш да на-

правиш и испечсш од r-лине пооввдну тесrију а нама 
rрппуr деб1ьа од твоје или пРоr-орн нли се пскриви:, 
Не вреди. 

- То је зато што не умеrе да смешаrе rлину, 
- Умемо, алн није IO све. 

Умеrе ли да је, окрећућн rочак., прспtма н 
малнм ноктом нзrлаћујеrе? 

- У.меi\ю. Алн нн ro није све" Ти rвоју "Iајну 
сакршшш нсуnише вешrо. 

- Од rебе не! - рече чун:ундеда. И узев тек до
nршснн ћуп у обе руке, Лаi(О духну у љеrа пре неrо 
што ra с1авп на усијане циr·ле. 

Јеси лн видео? - ушпа ra rпхо чукундеда" 
- Видео сам да си ra cranиo у пећ. 
- А јеси ли прнмеrио да cal\-t духнуо у њеr-а пре 

но шiо сам ra сrавно у пећ. 
- То увек радпш. 
- А н!? 
Pal\la побледи,. 
- Хоћеш ли да кажеш да је у -rоме твоја тајна? 

Па ro је то није нишiа. 
- Да - рече чукундеда, п rOI· часа умре. Стар 

је нсувншс бно. 

ИшАн су поново узбрдо пртећи I(роз све дубљи, 
не нарочнто тврд снеr·, упркос хладноћи. Вук је ж.у
рно н брзао. С времена на време би се осврнуо, и 
подвнкнуо на Рамнза, Тому плн Гуту коЈп су заосrа
јалн вуt(ућп се као помеrнне. 
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- )КивЈье! )I(ЈшЈъе! - вш\.ао је радосно, изази~ 
вачки: смећа реiш пуна енерr-ије. - Хајде, мушкп, 
радннчки. 

Али нeito упита r·де ће да спавају ю<јо до мрш"-а 
не сврше, (а нису ни почели) .. Вук виде прво ка.1ьав 
зелt ... ьанн под, сламу на којој сви леже OI(O отвореноr· 
оаьнш1а с две rоруће двадесе1огодишње смрче. 
Виде врло јасно заrим ланац с KYI"-0?-.1 и о њ(ој бакрач 
с водом за каЧа1\1аiС Ал.и било је довоЈьно да спiснс 
зубе и свеr· да нестане. Био је lьYI" и срећан: нстовре· 
11ено баш збш· I"e 1ьупше, ал.и је и уnлашен био и по
сi"ићеп и није успевао нн о чему да .мисли до краја, 
све неш11о искидано. СЛШ(е. А не мисао" Видео је 
Pнt-.·ty како се увлачи под ћебе. Видео је на слици 
крај себе п осепю да се она смеши слутњол·t, не 
уснама које су јој се стнсле, зr-рчене. Шта ли јој се 
10 десило 1ю .. ю? Био је сиrуран: нешто јој се :морало 
десtпи. А то је значило да ће се и њему нешто де
сиrи, а нешто нпо би му се још мш·ло десити за
једно с њом није умело више да буде неоптерећено 
...ьубавЈьу, кајањем, Виде њене усне које 1ьуби, и себе 
11 њу заједно, па одвојене зидом на ко~-1 је писало: 
Да1ьина. Ја јој нећу правити с.мепье, nомисли" Видео 
је себе како јој Ј(ЮКе паж.1ьиво: Лек се узима на 
снлу, 1ьубав не. Л>уди с1ю, то јест - слободна си, 
слободан сам, је л' да? И шта ту има да се вазда 
прича: узимам кривицу на себе. Ако су nотребни 
сведоци, наћи ћу двојицу којима ћу испричаш да 
сам био с некш.I левЗЈьком, було1-1, се..ъанчицом:, зар 
не? И roroвo! 

- С пева~ьком? - видео је како је задрхrала и 
бнло му мило - изневерио ен ме? 
-А ти? 
- Ја? То је друrо! Али ја re ппшt волим! 
Дабоме, мука је све то. Лакше је себи рећи у 

мислима (н чутп) неголи њој наглас, али боrаму, нп 
несрећна ...ъубав 1-шје најr"Ора ствар на свеrу" Berap 
насрну. 

Диже руку да придржн качкет. 
Кад rод би духнуло, било је то пеочеюшано п 

сурово и увек као с неке друге стране (правац, у 
ствари, мењамо ми I<.оји се крећемо узнемиреном 
трасом далековода, не ветар). Али тај ra ПOI<per руке 
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rtодсеш на модро Раде10во лице кад ra је пре једноr 
caia и чеrнри године извуrtао из бунара и положио 
крај ruып·а које је макао у с1рану да се не поквасе. 
Изrледа да ће биrн храбар маАи! помислио је тада 
и полпiслио: Ште·rа само ШI'О учи да не би ociao 
радюrк Иначе није лош. Нн на раду. И уопште. 
Нико из љегове ею-ше ( »Жlшме! )l<Imtne! Нис1е по~ 
мен·ша, већ туди, бшаму!(() није лаш на раду, али 
баш за1о је и љуr па све њих; немају сrрастп, рав
нодушнн су за све ШIО није mrћe, .женсrtо, r<Iщо
шење, клопа и клопање. Зар сви на c~ery ан.онтирају 
само задОВОЛ1СIБа? ЈЪупrу сео Увек ЈС ro" о. Кад се 
синоћ враћао са с·rанице (испраrио је имењака Ва
сића), срео је Гуrу и позвао ra да оду до лючваре 
и поr-ледају Kai<o тю.ю стоје сrвари, а он му је одrо~ 
ворно да му пуца прслук, своје је данас одшљаю>р. 
Не rиче ra се затаr .. А зarar није 'Радно 1·tecro ни по
лож.ај, Он је више. Како не види да нема то1а )Юk 
ш.ъакао сю.r своје«. Како не схва1а да је све то наше, 
свих 24 сата у дану свю<оr- дана у години, до смрrл 

и nреко ње, наше је 10 све ry" Кад неш1о неко11.1е 
припада .жена или фабрика, она нам припада да 
стварам~, да се радујелю. А радост обавезује, ыајку 
_r..-ty, а не баш l\-te брига" Мало су1ра, то. Не 11.Юже! -
викну - 1а равнодушност. 

- Ш1а је сад? - реско се окрену Тш.·ш, који се, 
лрнча јући непрекидно, оклизнуо, пао и ударио у 

камен: шулио је длан, повредио колено. 
- Пожури! Пожури! Не дај да ш се набој 

охлади! 
И зю<ора't.пr опе1 снаж.но, вукућ.и као булдоже

р:ом чнзме кроз енес Теже је то но дизапr ногу до 
зуба и прiпrи, аАи лакше је ОНШ\"tа за :]..1НОМ, равније. 
Како не схватају, боrаму, колико је лепо то ш1о 
ради наша екипа. Осеп1 понос. . 

Придржа опет качкеr песницом што му Је оста
ла сiиснуiа и nоrледа пред собш .. -t? почињало је да 
свић.е 1\.ад су прелазили преко r-ребена и стали да се 
спушrају низ косу заrиоњену од веrра који као да 
је тамо, веrроме-плш за лећњ\ш, пресiао сасвим да 
дува, па одједиоы поста забрињујуће rопло, јер ако 
заисiа прее1ане да пуше, снеi· се моЈке ню-ло да ис

топи и pel\.a ће их оnет унесрећиiи, 1\.ао пре четири 
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н пре rри rпдине. (Прошле и ове није.) (Још није
исправи се.) 

Ca11.-ta помисао на њу, реку (смрт у Iекуће11.·I 
с1ању), изазивала је у њему nом:ешане безличне не1\.е 
нелагодности, личне бесне Шltpi у те, страхове, спi
дове, поштовање и узбућене .же!Dе за осветом. Про
леliос, rшд је пошао једном до лючваре да види како 
стоји с подземни.11.-r водама, скоро је ногом стао на 
дивЈЬеr· вепра који под њнм, и сам изненаЬен у сну, 
xyirny, поскочи и спраши кроз Iрске шrо эадимише. 
Никад се није у живо1у тако уплашио. Не саЈ\·Ю ШI'О 
је бr{о непаоружап, разлшШ!оао је у оном часу баш 
о будућем језеру што ће решюи, нзмећу ocraлor, и 
пиiање I'Лади, ружних. Јьудсiпiх r-лава, неписменосrи, 

ж.утих образа, закрп.лэених одела, подераних лакаrа, 
колена, -турова, опанака, боспх црних зароЈкн:алих 
:ноrу, ЈЬубичас-пrх усана н белих десни, 1шарннх зуба, 
смрада, зноја, енде:.\п-Iчнох- сифилиса, малар:ије, не
энања, празноверја и свеrа што је Iиртво, а вампир
ски: noci·oj:и. Али тад није моrао да се макне ни уста 
да изненаћена заrвори. 

XIV 

На следеће11 ћувику веrар је, опеr бријући, crao 
да набацује у очи, поред снеrа, и ошrру rлацијалиу 
светлост, али нешrо :нrоке (у заве·rрш1и) дизао се 
сrоосаыдесеш сrуб. Вук ПЈоуну у грубе руr<авrще, 
протр.лэа их, скиде и подели екиnу у 1ри r·рупе, шrо 

је значило - исtовременн напад на rри сiуба, Људи 
су незадовољно rунћали rражећи ыало одлюра, али 
он се већ почео да пење уз стоосамдесеiи сrуб и без~ 
призr,шним: r-ласом нарећiШао: »На своја места<<, и: 
)>Тамо, ти ·остани са :мном.<( »Гу.rа неi< ради с ./ьуw 
бом.« »Ти Рмшзе - са Хусом«. 

И сасв.ил1 одозго вi-ш:ну још једном: »Жlш.лэе.« 
Горе је хујало двапут r·ласинје. Силазећи узалуд 

са cro педесет и првог стуба (шине од два киломеiра 
су већ преr·ледали; до ноћи ће 1-шак све cвpllllirи, 
можда и пре), упозори све пењаче да се добро везују 
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r'Ope. Гута се замало није 1шлочас ст-ровалио.- Алп 
овај у пролазу процеди без веЗе, још сасвим жуr од 
беса: )>Хтео би н нас да уредиш I<ao ... 

Вук се зачу до брзо савлада" Али рече: 
- Кущ усрашш! Усро си се. 
- Ја усро? - ир·омукло упита Гута и засшде; 

хтеде још неш"Iо да каже, али веrар који дуну силоw 
шпо учини бесnредмеппп-.1 и речи и поглед којим r·a 
уврећен одмери. )I\.ыиркао је. 

- Ја се не даr-,1 само постројипr као они ·твоји 
елеiпрични црнци, Нисам ја твој роб., Ко ће ми :жену 
нздрЈн:авати юф ми се несрећа деси? 

- Несреће се само сероња.ма и дешавају! - ат~ 
кину се Вуку уз подсмех, који r·a стаде напора, али 
r·a ипан. исцрта .. 

Гу1а тад пљуну изазивачки себи пред ноге, још 
једном поrледа у Вука и, жмирi<ајући од силовитог 
ве"Iра, о.крену се, nриће стубу и зачас се, I<ao мачор 
rипко швијајући танак е1рук, узnера уз стуб с кога 
је малочас сишао, одозr·о опсова !I.Шji<.y Буну (зак!Ру~ 
ЧIIЛИ су IO ПО ПОАИВИНИ једне реЧИ ШТ"О допре ДО ЊИ
ХОВНХ ушију) п i\·Шрно, као акробата, поће по гор
њој ж.ици .. Неколико се пута смртоносно за!Ру/оао 
немајући nред собом HIШITa сем см:р1и да се за њу 
ухвати п жив одржн .. 

Одуnаће ra r<ao шибицу први јачи талас ветра! 
помпслп Вук т·ледајући у своје !Руде који су ос"Iа
вили посао и послштрали отворених уста висоwг 

Гуrу. 
- На посао! - нареди, забрањујући себи да 

днrне т лаву. - Нисмо дошли циркуси јаде да т·ле
ДШ\Ю. Понав!Рам, Ко неће да подмегне лећа, нек се 
слободно rуби. 

Пењао се уз свој стуб пре11.ш I<!OMe се ло ж.ицн 
креrао Гута, одржаnајући сумљиву равно1ежу ра
шпреним рукама. )>Мајку A:ty, ни он не скида 1умене 
чнзме!« Вук r·a је сад моrао добро да види гледајући 
пред собом у пзолаторе. 

- Склањај се! - задрхта сурово кад најзад СIП
же до Вука, ItOjи је опкорачно био конзолу п сад 
одговарао најобичнијим rласом: 

- Не -rрошп време на rлупост-и. Сићн и дохвати 
се следећеr· сrуба. Твоји другови раде, не забушавају" 

64 

Би му I<риво што ro рече, јер је Гуrа, чим је уз
јахао друrя Jtpai\. конзоле, не размшn!Рајући, почео 
по навици да проверава осиr-ураче, али се на то 

унесе наr-ло Вуку у лице; -тресао се олет: 
- Јесам ли кукавица? - дахтао је знојав, заја~ 

пурен - хоћу да чујем: јесам ли кукавица? 
- Не радиш - значи јеси! - одr"овори му Вук 

навлаш немарно, заузет- исшпивањем изолат·ора. -
И ху је све исnравно! Талас вс1ра Itojи луnи исюrда 
му н распрши речи I<ao прашину: 

- Склањај се! Силазим:! . 
- А оно? - зајауi<а скоро Гуrа, показујући на 

жицу којом је дошао" 
Byi< не ди,.ке главу, н:скриви само уста. 
Презире ме. 
- Е ј, ио веrру!- Гуrа хr·еде да се нспрсн. 
- Ко"е је то требало? - ушrта Вук и nоче да 

с плази. 

-Непотребно?- завали и одмах врисну- чик 

ти!- Чшс 
- И:..шм паметнија посла! - добаци Byrt већ 

пола стуба ниже. 
-Не смеш! Бе,.киш! Уа! Кукавица nосрана! 

Бежшn. 
-Ко?- трже се Вук и учини окреr као да ће 

да се враr'И, али оста тренутак -raтto, онда настави 

да се спуш1а. Само се доле насмеја, врло радостан 
на изглед. 

- Ја не морам юшоr· да уверавам у своју хра
брост! - добацн му - оувој је случај нешто дру
rачији. 

-Уа! Не смеш! - викао је Гута rетребсюr за
творених ючију силазећи - хајде пшtюки се ако си 
мушко! - вит<ао без везе да не чује што је чуо. -
Хајде, али ниси мушко, нпсн. 

· - Мушt<о, то је радити - а не - изводнјаде. 
- Сутра ће Byi<! - рече Тома помирл,иво, не

свестан да подлива воду на Гупш ммш. 
- А ai<o сутра не буде ветра? - закрыю је ио

шавшп за њим, везан увредом:. 

- Јесам лп ЈШiао непотребно по ж,пци? - по~ 
навтао је Byr<y за врато>с 
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-Јеси! - не окрену се, ca~·to осети да расто
јање измећу Iyre и њеrа расте. 

- Онда иећу да радим. Идем нarpar! - чуо ra 
је даље иза себе. 

- Добро! - одrовори му мирно с подножја сле
дећеi стуба - али cyipa да ·1е не видим више ни 
пред I<есоном. 

Вук се попе. Одозго виде Хусу и Љубу два стуба 
да...ъе. Гуrа је седео доле у снеху, 

- Зар немаш, Вуче, срца и човечанског разуме-
вања? - забугари н:ад се cnyciи. 

-Губи се. 
- Нећу! - одбруси оштро. 
Пењући се на следећи стуб, осети Гуту за собом. 

Није престајао леiiЈЪиво да мо.ъака, молећиво да 
препr. 

- Завршио сам. Силази! - нареди му после 
Вук и викну нервозно - пуштај ме да сићем. 

Гуrа се уклони, пропусти Вука н опет сиће за 
ЊIП. .. t. Није отишао. После Ipeћer пењања за Вуком, 
спусн1 се, али најзад npecra да га прати и прихваrn 
се посла, Радио је пипавије но обично, али је радио 
ћуше, без речи .. 

- Да се одморима! ,..:.._ предложи Тома {око подне 
- заслуж.или смо. 

- Нека се одмара ко је уморан. Ја иродужујем. 
Око два сата оrкри Вук узрок квара. Измећу две 

чашице ухваi ила се ледени ца и изазвала юpa-ra.I< спој, 
Јуче по подне било је сунца, а rощом ноћи се сле~ 
диАо" Ветар је дувао сад јаче но јутрос ире1<о голог 
r-ребена. Слш.пr rневно лед, промени преrорелу жицу 
на изолатору, cnycпr се: 

- Гуi'·лене чизме! - nоrледа Вун: мрк и бесан 
ЈЬуде у ноге. Заустави се на Трми: - Скидај их. 

Исrи број носе. 
Свуче с муком своје бпвше официрсr<е I<ожне, 

усi<очи у Томине још вруће и зиојне" 
Пењао се ла1ано увис, али rако одлучно I<ao да 

ће, радећи оно лудо што је наумио, исЈерати из себе 
неиздржљиви н:еi<и бол, срамоту, рану" Па макар на 
месrу цркао. Ни овако не вреди ;кивепr" 

66 

- Хеј! Не лудуј! - потрча Гута - сад има 
струје! - nоче да се брзо вере и, спп-авши га, обеси 
се Вуку о ноrе. 

- Није rи мене било жао! - рече му Вук на 
повратку - I<риво би rи било да сам -ги пш<аза.О да 
И ја 10 1\.IOI-y" 

- Па онда? - промумла Гута - и шта ми 
мо.жеш! 

- Mory да rи докажеl\-·1 да. 
Осећао је поtребу да r·a 1\-·tучи, да се искали, али 

се савлада, прекиде., Чel\·ty? 
Стисну само песнице. Десна забриде: као да ле

девица опеr прште у њој, као да oner Сiаi<Ли:м:а fl'Р
сечен дАан nрОI\.рвави не пресrајући да је ситни и 
м рв п. 

Док не поче у шаци :исиrњен лед да руска као 
эоб у t\.оњским успrма. Крв помешана с истошьеним 
ледом проби и поче да се цеди измећу зr·рчених, са
сrав .. ъених прстију. 

Збоr· тога комада леда шrо се ухватио измећу 
жица далеi<овода, десеr се .. ъуди ноћас могло да 
у дави. И увозне машине. _. И rодину дана рада.". 
Све да оде у мајчпну. 

А ни на ком да се овоr пуrа искалиш, никог да 
ОI<ривиш. Јоуди ће се ;куто сl\-rешиrи: - ПодваАила, 
курва! И неће доАазити на посао. 

Пре четири rодине, моrао је да бар изудара де
журноr· ТЕ Нереi<аве, Опио се, скот, заспао. Mecro 
да не скида очи с r абле разводноr· пос-rројења, сву 
ноћ отхркао" А пре три., .. бар је саботер ухапшен. 
И свеједно штјо је после утврћено да није био крив 
за саботаж.у, tшак, помоr-ло је у nрви мах. Издуши:
ваАа је срџба кроз вентил гвоздених решетака ере
ског заrвора иза којих је ;кивн: кривац окајавао 
ш те I у, ако не грех .. 

Леденицу не можеш премланпи, посАаrи на ро
бију .. , Ни сrашни пред зид не можеш. Да је мо
rуће, прво би стреЈЬар r<урву, реку, која се не да, и 
Аvкаво напада. Зна IША је најбо..ъе: суботом, се.mаци 
кад се нашл.емавају. Мрзео је н Гуту. А издушка 
нема. 
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xv 

Не хтеде да сврнс зато у сrанпцу да се распита 
на nовраrку. 

, , . Засiаде онда: 
-Да rелефоннрам! 
Шrtpryшy набусито, н нс сачеi<авшн да му Гута 

ка:ш:е да је окуr<а одакле се све голим оком види 
сасвим близу, одјурн нatpar, у сtаннцу, доби брзо 
везу с Радет,ом, али не упита шта се десило, него, 
спrснуrа r·рла, c8.A·I одмах исnрича о ледени:ци ш1о се 
сrворнла нзмећу чашнца (да је било сунца данас о 
подне, сшио би се истопило). 

Раде је ћуiао на другом I<pa ју жице. Да је бар 
orrcoвao. Вук преrрну: несрећа је већа, дакле, но ШЈО 
је замиш.ъао. Заяа1ури и, учинивши I<рајњи напор, 
прРмуца: »Шrа је?« Али се уплаши да не чује нај· 
горе, не сачека одrовор, изјури заборавивши да је 
моr-ао све дознапr и од водника Мишка који r·a је, 
ошаrш је хрупио без здраво и зrрабно гелефон, rле
дао запрепашћено. Лећима је iосепю да је Мишi<о 
рен.ао нешто" Није чуо Шiа је казао за њим. Аок не 
сшже nред OI<YI<Y .. , 

Ту застаде .... Цела је њеrова rрупа нестала и 
nећ била с друrе с1ране ссрпенпшскоr луt<а цесте. 
Ослушну. Чуо је I<opai<e rшјн се удал,ују .. , Неу
журбано. 

Равнодушшщн! 
Kai<o моrу? завали посрћући у ходу, исмрћан да 

01DОрИ ОЧИ. 

Зар не .жале? 
И опсова, јер осепt да их r..-tрзп, п њих, те pak 

нике 1у без везе, Ie IY швалере, себичњаr<е, пијанице, 
Ieзr·ape, згрrаџије, хрчi\.е, празноверце" .. Једног од 
њих у I\.ривици да ухватим, нзведеr..-r пред остале п 

вию-rем: >>Ево вю.·t r·a! Дер1пе ra! Крив је за све((. 
Није сумњао да ће, rшд прстрчи ту бескра јпу 

окуку н отвори \ОЧН, nидепi пето што п пре четири 

године. 

- Пусгош! - заnашrо је. Пре чсп1рп rодппе. 
- I<лнзалпшrе! Најnеће нд свеrу - рече Гута -
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престиr ли смо Америку. Пош.-ып.ю телеrрю.1 Соњн 
Хенн. 

Пустош! И пре трп rоднне, I\.aA је после целог 
дана верања по стубовима далековода, прогутао соп
ственн умор заједно са свим озеблина:ма и појурпо, 
исrо као пре чеп1рн године I\.ад се, место да про

ду,ки, срушио пото15ен у croi'Iшк нечујним Мlпра
љескпм рафалом очајања. Уједао је камен, снеr', 
земљу, урлш<ао, бусајућп се у rруди, чупајући I<ocy, 
ДОI\. је одозго, у ретку ПОТI\.У лавежа далеi\.ИХ паса, 
музејин с неког чамовш- м:ннарета уrюшао своје ли
кујући урлпr<е н шаре, ro победпнчко арлаукање, -уу 
ларму праћену дандарањем звона. 

Тишина сад. 
Зажмурио је. ААи уnркос Јоме ... 

XVI 

... у лудом: rрчевнтом ударцу страха, оrворн очп .. 
Црнела се заrатска хрбнна с бе1онсюп .... х r-.Iешалп

цама доле, и оним широкшн, rнпспраним цеви~ш шrо 

су преносиле 1\.Ш,·tпримпраии ваздух у кесон:. Шrа то 
значи? Ни:шrа? заrрцну се од неверице, радоснr. 
Тамо још :ни,ке, крај узводно г зида, насл ућивали су 
се со:ндажни бунари н 1\.аце које је пос1авно .. А траћа 
у уредним 1·омилаыа. Није, значи, извлачена, спаса~ 
вана. Вреће од наrрон-палира с бетоном лежале су 
дно~-1 заrата на ГО!I.IНЛИ, на месту 1де их је ноћас осlа
вио" Покреrна радионица за оправку машина радила 
је нopMa.A.:IIO" Камиони су се спушrали неизвал,а:ним 
путем до обале, немилосрдно дерућн rуме. Скеле су 
се јкуrеле, исто се дизале као н јуче, Учинило му се 
чак да чује 1nуде, невидљиве иза rреда п талпи, како 
џивџане попут врабаца скривених иза r-ycrиx грана 
бе1онскпх I<рошњи .. Ш-rа је то? узвикну бесоr..-tучно, 
весело, ill'Ia ·ro значи? 

Гуiа ra погледа испод 01\.а. Пре три nоднне! I<ад 
се срушио од очајања. 

Кад се пре -rрп t·одине вратио с линије, сем неко~ 
лика тесара I\.ојн су на северном крају 1\.Лизалишrа 
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(ухватила се Гутина реч за лед) дизали скелу и I<po~ 
јплп оплате, сем једне бетонсi<е мешалице која је 
радила на обали - ниrде није било покрета. lьуди 
су тада седели у I<афани и пили ракију с киселом 
водом. Други су спавали, инжењери већали, друг 
Сiојан је са диреiпорш ... r био отишао на саветовање 
у срез или Београд, свеједно: тражили ванредне rtре
дите, померање рока, А у Нерекави? С1ручна коми
сија је исruпивала кр>шца. А мею1 је требало nрепу
сппи: злиr\.овца. Ја да ra уредим, Мало би ra било 
убиш, Мучиш би ra требало јавr!о, данима. Crtymпи 
сва села, све хоџе н попове, све сеtоаке, па и оне 

лезплебове, неквалификоване земЈоане раднике и 
ш1.оокаре п шофере и )Келезничаре који .i\-I:Hcлe да је 
рад изговор за добијање дечјеr додаrr<а; I'ерати би 
их требало недел,ама да гледају нетремице по осам 
сати у кривца, све док се заrат и брана не доврше, 
н за све то вре;-...Iе др.ж:апr говоре пред избуљенима, 
држати предавања п конференције; и док маратон
сr<и споро и веш1о мучени кривац вришти, избацп
ваrи пароле које објашњавају тој марви да се не 
~юже впше ·тако, да се ова земл,а мора да воли; да 

се '-Юра за њено блаrостање несебично да ради, да 
нема BIШie шале и да се мрра слуша-ти зеr...Ј.&а, а не 

бити агент воде, немаран према зем..ъи, иначе ће он 
лично сваком rшји неће убудуће !<аКо треба, усија
ним I<лештима да кида месо бифтет< по б:ифl'еiс И не 
био ја оно шr·о саы, ако им не бих истиснуо из тих 
оловних сел,ачкнх тртастих I\.Окошијих прсију и по~ 
следњи прамен њене себичне, слепе, блесаве, се
л,ачке душе. Не био ја I<Оји сам. 

Само, знао је и т ад, пре четири и три тодпне, 
нишrа неће бпrи од r01a .. Казниће ппјану бюанrу 
с неколико I'ОДИIШ затвора, пустиће Ia после годину
-две I\.ao поправ.л,енш, А шiета? Црко коњ" Штета је 
вper..·te; а не рак, натрашке не иде. И појео вук ма~ 
1арца закони11осrи и правде- Зликовац ће се на пр
во?о.I следећем дежурсrву опет на/ьоскаrи из самоса
жа.л,ења и наставити своје_ И шпијун, кад нзиће, 
насrавиће да rtyцrta свој шпфровани морзе. И знао 
је: ништа се још није променпло, IJai(O тренутна си· 
1уација не пзr·леда лоше, Али како моту л,удн мирно 
да седе, причају и др)Ке седнице кад се река спрема 
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на ужасно рушење. У дослуху су с њом. Објеюивно. 
Тер је немоrуће да је он само свееrан, а они - не" 
Свеони су и они. Само њихова ·се свест противи, 
Држе сiрану реци, 

Кад су пролазили r<pa ј мрске r<афане, сви су већ 
знали )>Аеденица измећу жица?« И сви су их гле
дали сажа~ь:иво, презриво: >)Џабе сте се мучили, бу
дале!<с 

Осећао се уврећен .. Зашт је у реду. !оуди нису 
били у реду. Не држе сrрану хлебу rюји их храни, 
Ја1акују прошлосш. А кобајаш радници. 

Слуша их, онако уморан од ноћас п јутрос п це
лог дана, већ два пуна сата на састанку радничког 
савета, слуша их онако страшно уморан и јадан, 
како rоворе о повишењу пла1а, о nремијама и сипају, 
не спrдећи се, предлоr·е I\.ојима би да подвале закону 
и поделе мећу dобом ВНШI<ове нз разних фондова на 
слободном: располаrању. А ниt(О, бре, да помисли да 
је новембар и да су велике воде зат<асниле, До преt<
јуче лепо време, Зашто? Намерно она, Да би нас 
успавала. И да би нас затекла неспремне кад навали 
за неки дан. Радници! 

Ако pet<a још није направила џумбус, не значи 
да се не спрема за коначни обрачун. Ба вола, рад
ници! Бакалчићи -тако ... 

Ја да вам 1шжем шrа су радници! 
Он виде право пред собом мршавоr- младића са 

люп\.ом заставе у обема рукама, Испред свих ступа 
у предратној једној илеrалновј првомајској поворци, 
I<ojy одмах поче пред свима наrлас да прича Ао
бивши реч: 

- Ступао је сам, врло храбро, десет меrара ис
пред осталих и мене, сам, у сусрет жандармима који 
су у рићасшм униформама стајали r<ao дебео зид у 
дну улице и чекали да се 1\-!ршави скојевац са заста~ 
во~I сам: пабнје на љнхоnе бајонете. Тако би и било 
да се 1ридесетак ме т ал аца, све снажних :момаt<а, 

није у 10м часу одвојило из масе и, као одједнол·t 
и као без ичије команде, истрчало испред скојеваца 
и за трен ока начинила други, тањи, али наt\.Остре

шенији од жандарсt<ог живи зид, опасно нарш ушен 
од мржње, да зашппе заст-авника својим кю .. ·tенитим 
rелима у радниЧЮ.УМ комбннезонима и спасу Tat\.O 
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заставника, алп више још- здставу. Неодољиво смо 
се nомицалн наnред, iИако је расrојање пзмећу нас 
11 бајонета износило једва петнаестак I<орш<а. 

Има нешrо ... Је ли нас то избацила пред заставу 
л.убав н мржња уједно? Љубав за оно мршаво, 
r·ладно, лоше исхрањено лице СI<ојевца? Мржња? 
Мржња на све оно што је допринело да буде так.внх 
t<остурних, измоЈкдених младнћких без милости 
лпца, целих од огромних I<ao песнице очију, које 
севајућн гледају у шил.аш врх бајонеш ... ? Не 
знам вам ја то више. Не знам. И до ћаnола. Али ишло 
се, осећајућн унапред неминовно рањеrЦог себе као 
нешrп што неће болепr at<o знд, ако застава одоли. 
Можда је свако мислио да су судбина човечанства, 
tcao и прошлост п будућн:ост, сва мрж.ња, љубав п 
све, сажети у 1Фрак који нас је носио поис-rовећепе 
с временш-.. 1 ••• Проклетство! Али све је било само 
једно куцање сата у nакленој машини која смо 
билп: кораци, мисли, слепоочница, срце, жећ, rАад, 
страх п храброст. И шrа да вам пишем. То траје .. , 
пако су тад , , . 

Поrинула су гад двојица.- Металци! - дрекиу 
одједвом и настави с.мркнуrије зрачан: - Да су 
жtшп - они би вас преЈ\.tлаrили све колико вас ту 
пма, малоrраћанскп пуниrузи, а не радници. Сра11.1 
вас било. Куr<авице. За1о, да сте престали о платама 
п скуnоћн да причаrе, о бесплаrним rуменнм чнз~ 
мама н бесплатним бундЭЈ.\Ш, одмах да пресrанете, 
иначе ћу вас ја ту у њихово име на лицу места ypew 
дши за врбицу .. , 

Нпсу му дали да заврши. Сасганю< је преюшуr. 
))Не дамо се врећати" Нас су наши другови овде иза~ 
бр али да шлпилю њихове ин I ересе . ., . И ми ... <t 

- Од кога да их шrиппе? - викао је - од ре~ 
волуције? Од Паршје? Сшдюе се, себичњаци! -
Из јури. Али друr Сшјан, .. 

XVII 

Седео је сад у скоро голој секретаровој соби; 
друr· Сгојан је иаливао другу ракију у чашицу. 
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- Знам. Знам све. Знам" Понекад би и сам најw 
радије послао све rcзrape п дпнарџнје у мајчлну, 
али, Вуче, Рсавче мој, схвап-1, наш је задатак да их 
постепено освешћујемо, да нх васпитавамо п уздп
жемо, а не rако ., .. да их псујемо на пасја кола. Не 
може то, јер ... 

Друr Сrојан је говорrю дуго п убедл.пво. Упрrюс 
оним неколиким Вукоnнм упаднцама у стилу: )>али 
yci(Opo ће велике воде; време им је<<, »I-Ie вреди ту 
лешп.н' или ЧЭЈ( оном ст ароможданом: >)слатка ће 
нам се смејати IША нас ухвати на спаваљу«. Стојану 
је изr·ледало да је на !(рају успео да r-a натера да по
пусш, увпдп грешку, јер је, усгајући, признао: 

- Нисам поступио најполиrичiшје. Али Ја се 
нзбезумим кад видим како Hal\I испод жу &ева из
би ја поваЈ\ширели смрд.лэевш<. 

Разуме се, заборавио је да одгоnори ко ће »III0-.1 
се то слат-ка смејаrи«. 

- Ако продуж.иш да 1ако осећаш н rоворпш, 
Јъудиr-.ш ћеш изrледа-rи обнчан фразер, ван стварно
сп!. Разумеш шта хоћу да I(ажем? 

- Не! - рече Вук - не разумем, Али ко каже 
да ја осећам и говорим само }(ао неi(ад? Ја радећи ... 
псrо I(a:o онда. 

Oner је друг Стојан, оним сrрп.лэивим, rлап<ИМ п 
Ј\шрннм гласом (који J\tory да поседују само људп 
који су се поистовеrилп с неминовношћу) стао да 
~ty објашњава у чему Вук rрешп кад, rулећи »кажу 
и салце са живаца<(, тражн од свих оно ШI'О може 

само аванrарда. За то ra је време r·ледао оним својим 
хладнобрижним поr-ледом Леi<ара. 

Друг Стојан се Дiпао са r-возденоr- I<ревета н на~ 
ставио да говори не скидајућп поr·лед с Вука, IЋОI(у
шавајући при rом да наслеnо напнпа папуче: 

- Нису нам: људи непријатеЛэи и кад не мпсле 
нсправно па п I(ад желе да потроше на провод п 

луксуз динар још увек нужан инвесrиција."ш п дру
шrвеном сrандарду_ Предуrп су бпли уrроженн :жи
вотно, сrамбено и r-ладбено, текспiлно и cвai<ai(O, 

- Ја и не Ј\Шслим да су нам: свп 1ъудн непрпја
тел,и, Ниједан нам добар радиш< није. 

- Her-o ко? - друr Стојан се закаш.лэа п ухватп 
за бубрег, 
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- Заостаыr п себнчњаци. У кратко прошлост. 
. А ш? А ја? Јеси ли баш сигуран да и у нама 

НИЈе заостала Ш!'ошта прош.ло? 

- Ја сам својим нелријате.ъским заостацима 
дашiо заврнуо шију. 

- То је леnо. Али виднш, ја још нисам успео да 
то сасвим лоспп-неl\.У .. Требало је синоћ да одем у 
болницу, на лечење. 

- Чеrирн године већ одлажеш. 
Не журећи, поново отпоче да ra убећује, позивао 

се на време (ОД пре чеп-1ри rодине, rшд се и за бето-
нирање заrата чекала дирекнmа из Беоrрада. ))Је ли 
то заосталост?« упита н: одговори: »Сиrурно да јесте. 
А је ли нелријаrе.ъство?<< и пожури да I<.аже: »Није! 
Па ни ово сад није, иако није у свему тачно баш оно 
ШI'О се очею-rвало. Зашiь? Има .ъуди на разним rar<.o 
рећи cnpaтODI-ll\Ш.,<( 

- Не признајем. 
- Признавао или не, нма их" И са свима њима 

треба рачунаrи, !{аi<ви су да су. А шта теби смета 
што на сас-танцима радничкоr- саве'Ја говоримо о бес~ 

ллатној делидби rумених чизама, о бесплатним бун~ 
дама, о бесплатно ј струји .. ,. што се у ОпшrинсЈ<.о:м: 
I<.Ol\ппe·ry, где су сеЛ:Јаци, прича само ю томе r<.ако да 

нам ловнсе кирије п цену струје t<.oja пролазн кроз 
трансформ:атор I<.оји смо ми поставили на њнховом 
аыру? 

. Ипш<, на "рају, Сrојан га убеди (или Byi<, I<оји 
Је поr ледао двапут у сат, попусrи) да треба да се 
извини, 

Било је десеr и четврr. С1!ојан је поrледао у свој 
сат с поклопце~-t I<.ад Вук напусти њеrову I<.анцелари:ју 
(и собу за . сrановање) и оде на састаиш<. Трајао је 
равно ЈОШ 1едан сат, 
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После састанr<.а радю-tчr<.оr савета на коме се из
внюю за пспад, мес1о I<.ући:, поће, онако бесан, и због 
nor·a у мочвару .. Било је I<.асно, али хтео је свакако 
да зна I<.at<.o 10, после свеrа ноћашњеr н данашњег, 
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r-амо стоје сr-вари, Ш'!а је с подземном водом, шта 
с рекоr.-1 која је овш· пу1а nропустила прилику да 
насрне, поплави. Зашr-·о? Ни на I<.Oia се од заду:жених 
да вЈоде рачуна о IИМ с1варпма није моrао AOI<.paja 
да ослони. Маnшнка му је невндЛ>иво висила о ра~ 
t·teнy нсп од кра'! коr·, jar њећол.-t ко.жом поставЛ:Јеног 
кanyr-a. Ремен, I<.оји се заврнуо, сметао му је, али 
било је хладњикаво а н мрзело ra npoc-ro да се рас~ 
н:опча и поправи с1вар: за два caia ће се ионако вра~ 
r-ити. Само да поr-леда О лук и Слепи тршћак. 

Cr- ајао је сад на узвишнци с ::\-tуслиi\ШНОКИ::\I I'poбw 
}uем на рубу мочваре_ Одатле је почпњала шума ка
надсiПIХ топола засаћеиих пре тридесет- година, кад 
је цео r-aJ терен припадао још I<.paky Александру, 
који је увртео себп у rАаву да ra пре1вори у неко 
велнчанс1вено п никоЈ\·1 потребцо ловиште, над ким 
сад равнодушно плови један исцећен иако пун месец 
и осве1 Л:Јава јасно чипкасте I<.апиларе r-рања. Р саnцу 
се чак чинила да види трагове од напаса последње 

поплаве, I<.ад су се велике воде, пре три године и пре 

дnе и пре сто година, пробивши се кроз нactm дуя<. 
обале, узверале четнрп :-.1етра уз 1е ·r-onoлe и осtавиле 
смећосиве, бАапьаве своје оrиске на нежној, бели~ 
частој кори дрвета, тш<.о да му се од ге месечине 
што је подрхrавала tаАасајућн се I<.роз зањихано 
ш:ибkе џбуња, крошњи н мочварнш· биkа учинпло 
да се нашао на дну неке прозрачне али суве воде 

коју је 1\юrуће днса1и и да је преживели становнш<. 
потопЛ:Јеноr· r<.онпtнента, први Л:Јудски створ избио из 
небића на један новп свет .. 

Ништа не зна шта ће му дан донеrи:. Има ли у 
том свету хране, и какве? Јесу ли условп. повоЛ:Јни 
за незадовоЛ:Јсiво лостиrнупrм? Нису ли? Хоће ли 
бар ry битп л.убавн за љсrа? А Рима? Не_ Зашто не? 
Он ипак виде Риму I<.ao давно једцом како r а су
среће неrде у rршћаi<.у, rде се пре ·r-ora окупала у 
мирној бисrрој води Олука, }>Поздрав.ъа:м те у новом 
нашем дому. Ту је. Али се не осврћи још.« 

Како? упита се, да прекине то понавLЬање, 
Галванисати их треба. Држатп на ot<.yny, на но· 

Iai\-Ia, ?о.юбилнсане, спремне, да даду све IQД себе, Ина~ 
че сое оде до ћавола. Јер напашће као ншшд, као 
шп<.ад, као никад, 
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ААи у истом часу, б,\еснув рд радости, виде како 
се кроз шпб.ъе зањнхашrјс но од месечине сад по
влачп једна за?уЈьена прнАiш.а, п не впдећи је још 
добро, осећа.о ЈС у юrчмн само tшко она, он ( се1ьак 
сигурно) л:шрно корача кроз шуму. Пре но што је 
помпсл1ю ко бн то мш·ао бiНН, знао је, радосrан, све, 
али м:ес:то ~а се nрtпајн н од:олп, што би било нор
мално, Јер }С све то тоАпко хтео п -Iatto пажЈьiШО бrю 
прнпремпо п сад знао - не успе п не одоле мржњи 

којом пскнпе па, yпpitoc свему што ra је радосно 
зауставЈьало, из њеrа потече струја што га пшtрену, 
рука му се зrрчн, ноге nотрче а из I"рла излете једно 
ужасно rромко: Стој! 

Добро хиrнуrп камен ПОI\ОДИ га у аркаду неоче~ 
кнвано а у истом часу ноrа му се закачн за неке вре

.же, нстеrну му се, он посрну н падајући виде IШito 
онај се1ьачю.r гад бе:жп, пре но Ш'IО га онесвеспr су
рови судар с некаrшим тврдим предмеr'О:м I<оји га 
пЈьоштнr..пiце распаАи по челу н слепоочницн. 

После, на повратку, одлучи да ншtоме ннш"Iа не 
каже, мада је у први мах помислио да оде у мнлп
цију или друrу Стојану. 

Ушао је на прспrма, али се Рима диже, Рече јој 
да се саnлео враћајућн се кући пречицом, пао п уда
рио у nањ, Она устаде, не О"Iварајућн очи упали 
светлосг, буновнш.·t, утрнулом руком опра му некш<о 
крв н пр..ъавш-rину с лица и посАе му се, затворених 

очију још увек, увуче у кревет, приnи уз њеrа. 
- Мили! - шапну спорим сањивнм: уснама -

не .ъунr се впше на мене" He~-ta смисла да не буде;о..-t 
оно шrо сам, зато што те волим .. , Али at<o то су
шiше још хоћеш, ја ћу се ym-tcar п на Ј\ШШИНСitу тех
нику или шта било што захrеваш илп мислиш да 
1реба. 

- Нема везе! помилова је и гnомисли: Дакле, 
елеtороrехника! Но не проду>ки, расејан од уЈ\·юра, 
док не осети на својим :ма1ьаыа нежна тврде и леп
!ьПВо топле вршкове њеннх rруди. Заrрлп је и она 
се приnи уз њеr·а, отвори, иatto се нпје заправо до
кра ја нн пробудила. 
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ГЛАВА ДРУГА 

I 

У . бар17цп тзв. Iюмерчнјалноr рест;>рана пору
чила Је ЧаЈ и два ровюа ЈаЈа. Келнер Је сrавно на 
њен сто свећу у празној винској чашн, запалио је, 
смешно проrр.лзао очи, tодгеrао до шанка, п ·rамо је 
rусансюr промукло поновно поруџбину. Једна свећа 
Ј:Iад шанкоi\·I. Последњи су гости. пзишлп пре но ·ШI'О 
Је спп-ла; први ранораниоци ЈОШ нису приспели. 

Одлу.чила је 1\.Оначн.о да се среди, а студије неi<а при
чеiШЈУ нен:о време. 

Једна свећа за I<асом. Келнер јој донесе доручак 
1.-1 она упита: има .ли I<оњака.. Свеједно, ран:ије, да, 
Једну љу1у. БЈ;!ла Је тако пријаrно уморна, као при
шпа, а знала Је, цео ће дан r-рчкарати, радити, сnре
маr-и; увече, IША се Вук вра-ги с посла, изненадиће 
се Itaд види шта она Y·A-te за један дан да наnрави од 
напуш1ене се1ьачке куће. Само да не пршаrшњава и 
да су пр;озори чшави. Ос1ало ће обојити, Има стра
шна да буде. 

Напо1ьу је још било мрачна, ушла је, сместила 
се недалеко од пећи, на nиловнну, било јој је хладно. 

Напроти~. После ч;ећеr· КОЊаЈ<а било јој је врло 
тоnло и пријатно кад Је у свом манrллу од bois de 
тоsе -rвпда, с боrато:м оrрлицом од чинчиле, не, бол,е 
од смеће, r усте канадске видре, пзншла нз своr· ау~ 
r·омобила с бошчовом грејалнцом и удахнула тај 
рес1ш п ПIПIШ ваздух чији укус подсећа на pajci<o 
пиће (две нсцећене поморанџе, један лнмун, једна 
банана, чашица џнна, мало шећера, rшn рума п доста 
прозрачног леда свуд уоrшло). 

Г де сам стала? 
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Изrl!Љ\а сам из своr· ауiqмобила, отресла сне1· 
с ципемща на мрамор (јако високе и танн.е по1ле
Iице), засrавши пред оrромнњ\I врапrма од дебелоr 
с1акла без rв.озденоr-, алуминијскот· или дрвенш· ок
вира: чисtо, дебело сrакло са сrакленом декоранш
но.м квакоы. Че;..1у? ИзЛIШlНа је. Врата се отварају 
сама (принцип фотоћелије), чим је стала пред њих. 
Она већ ступа преко дебелш·, пријатно раскошноr 
car-a фоајеа 1уристичко1 хотела ван категорије. Аква
рију.Ји .од сt-акла и оникса, оrроман, на средини хола, 
дању и ноћу обасја-н разнобојним невид,ъивим ре
флекторr-!11.-tа, у с1вари је водосКОI\., а арловскн облпк 
саме сале, с безбршю-ю-немарним и страшно веселим 
црте>rшма на зиду сав је од неправилних троуrао
нiш.а, разнобојних кру:жића. Ведре те мр.ъе и неке 
линије мачорскн лаке, разбацане осмиш.ъеНјо, IШЈ\-tе
тале су једну немоrућу рюмичку везу измећу њнх 
немирних и не само њих ПОI\.ретЈЬивнх него и машто

вrпоr водоскока, фанiастично смиреноr· cara и неу
си"'ъено слободноr· облш\.а просторије. Оркестар t·и
тариста у сетно-сјајюв1 широюiЈ\-·1 атласним кошу
.ъама и црним панiалоню.ш шпанских фламинr·о лле
сача (смештени на унутрашњем балкану-естради; 
неправилан бш\.арни полукруr-, спреман да се стили
зоване узнесе) рецщовао је синкопиране љубавне 
песме. (Л,убавне? Зашш?) (И поезија ваљда има за 
сва расположења,) (ПосАе треће чаше pajci\.or пића, 
.ъубав је једино што је још моrуће разумети. И по
сле трећеr коњака? Баш после Ipeћer?) Нечујни кел~ 
нери у фраковима боје пића која су сервиралн rtре
тали су се ншко ка стоАовима иза паравана од пату~ 

,ъаснrх nалl\ш шiо су само rуфном свш· лишћа 
нзбијале без СiабАа из двос1руких стаклених посуда, 
Измећу мање, -са земл.ом пуном влаю-шсrих коре~ 
нова, и веће с водом узалуд су пливале рнбнце у 
свим облицима и бојама. Али Рима, заклоњена пр
стомrкнм слећенозеленим великим листом шlАме, 
седела је лицем: према улазу не чекајући нш<ог. 
(Никоr ?) Прншснула је дуrме и шапнула rледајући 
у абажур сталне лампе, у контраодн.осу са сrолња
ком: )>Седам:наесi. Још једно рајска rшће!<( 

Л>уди који су улазили били су сви свеже обри
јанн, очеш.-'uаt-ш, мнрнсалп су на баршунасте неке дуw 
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боке r·опле мушi<е мирисе што су се шир:или од њих 
у пролазу. Сви су имали испеу·лане бугове на панr·а
лонам:а, беле I\.ошул.е и кравате добро везане у rроу
I-ласте чворове. Неки су седали неаr\.цен-rовано сиr-ур
но на високе стоы1~е око оr<рутлог бара десно, лу
шt-~ли циi-аре од ОПОЈНОr- макед'Онскоr· дувана, а руке 
I'-OJe су др:ж:але чаше с m·tћем H!l.·taлe су (приметила је 
'IO са задово.ъством) чисrе н неговане нокте. 

Неки од њих дошли су да погледају телевизи:јw 
ск~r пренос I\.Оњских трка у У лцињу и уз I<оњак 
ПОЈеду мал.н: сендвич с лаt\.сом и маслиюtом: нАи 
rрнцну сланн бадем уз верму1. Али један којн се 
очиr-ледно вратио с пецања ( ш·т ал ове с бл.инкерима 
и вис.оr<е r-ум:ене чиз.ме ос1ав:ио је r-ардероберки) 
xreo Је да присуствуЈе синоћњем о1варању зимског 
салона у Удбини, пришснуо је дуrме, у исти се мах 
осветлио нови еi\.ран и она је у r-омили све1а и изла
rача, препознала свој тлас .. (Зар сам и певачица?) 
(Него.) Певала је једну песму Душка Радића, а по
сле друrу, исrо Iшсо познату, Е. Јосифа. Затим се 
видео Вук Рсавац Гос1, нajayropiпaiHBНI-IjИ наш I\.ОН
церiни I<ритичар, како јој чесппа п обасипа је по
хвал.аЈ\-ш I\._oje су јој Ј\-ЮЖда за нијансу исувише BHk 
љива прщатне ( rреба то пдући иут бо.ъе сакрпrи) .. 

Је ли 'IO он сишао са еi\.рана? 
Видела ra је кроз с1аклени зид широких врата 

шrо су се отворила пред њим. Притиснула је друго 
дуr ме п у часу кад је Вук, још мо к ре Icoce од мало
чашњеr- купања (сва срећа што је понео шешир), 
предавао мшпил шрдероберки (за две цршце пре
герано привлачној девојци), она је рекла гледајући 
у лампу: »Драr-и, ја caro.-1 иза палме број 17 <<. Видела 
је Kat\.O се осмех.нуо и пошао ка њој иза зракасГ,оr
палмшюr· лишћа.. На себи је имао добро скројено 
фланелско одело на два реда. Круnан, сав од ела
сrично '!Врдих мишица, I<орачао је I<a њеН(ом ci<pи
~e!fOM столу, cat·~o се истинсtа] присуrан, по.ъубио 

ЈОЈ врхове прсrИЈУ с нокrима у преливима pyJIOI· 
часто бисерне шко.ъке, и 1ек I\.ад I-a она погледом 
позва да седне I<paj ње, спусти се на љубичасту 
угодну ннсr<у фоте.ъу. 

- Немој ме тан.о r леда-т-и, молим те. Сву ноћ 
сам ве:ж.бала_ Мора да ужасно изr·л.едам. 
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- Напроrив" Свежа ен, разпrрана. Иrраш ли се? 
- Да, 6JIOCKOПCI\.Of' )КIШОТа. 
И притиснувши дуи\-tе, она наручп за њеrа сш< 

од целера и вршкова 1-.Iладих шпарrлп с двамтри нем 

цећена листића спанаћа, заппн ·rост с бут·ером:, јам 
rњеће коrлете и шо.ъу јаке супе. 

Келнер у нежнозеленом фраку донесе доручаt~. 
- .дlонесше ми још један сок. 
- Испi? - упита келнер, 
- Не. Од рајчица, краставаца с неш1о ЛЈ-п. .. tуна, 

без бибера. СtаиИiе."" Хтела бих само мирне да му 
OCCIИA·I. 

Чим осrадоше сами, он јој узе руку заборав.ьену 
на наслону њеrове фотеrое. 

-Дивна си. Треба сваке ноћи да радиш. Још 
лепша си од rпr а, прозрачнија. 

- Заборавио ен да сам пr од снноћ опеr :жена .. 
Нема смисла да сејеш I<онвенционалноспс 

- Онда се разведимо. Али шrо ниси јавила да 
ћеш доћи? Спремио бих ти вплу са зи~·IСН.им базем 
нима. Овю\.о ... 

- Ох, нишrа, вндећеш шта ћу ја наnравити од 
оне кућице на обали" 

- Ко 1и је рекао да је на обаАи? 
- Зар си заборавио? Ти! 
- Имаш прав,о. Jytpoc, кад сам излазио пз ма~ 

шин~сале. 

- Ја са~-1 ос1ала врло 1шло сама у твом атетеу 
- исправи Ia - одмах сам дошла овамо. 

-Пила си? 
- Није то ништа, дранt. 
-Келнер! Да платим! 
Његове nрастаре официрске чизме излизанпх 

пета, њен I<.anyt од руж.пчас!'о зеленкасrш· твида без 
бунде и Срећко који се вуче као сrарп мачор измећу 
пр.лэавих столова. 

- Трисtа тридесет и три! 
- Задржи остало! 
Келнер одгеr·а према шанку. Свећа за још једнпм 

столом у дну, 

- Колико мислнш да осп:1.неш ту? Вндпш ICдi<.O 
је ... Незгодно си време нзабрала, 

-Видим. 
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Његове nрастаре црне чаишире од шајтш. Његов 
прасr·ари кра1ки кож:ни: I<.апут nocraвmeн овчјим 

длакама. Њеr·ова карирана tсошу.лэа. Његов црвени 
иуловер од rрубе вуне. Његова сива виндјака. Ње
гове npactape, прmаве, али лепо I<..ројене руке. Во~ 
лим r-a. 

Погледа ta у ведрииу очију, 
Волим Ia исувише да бих му могла нешто да 

зна чим. 

Хтеде да уздахне. Насмеши се. Свеједно. 
- Ја сад морам да кренем и не знам хоћу ли се 

вратити до поноћи. 
- Враrнћеш се су1ра! - рече мирно и осмехну 

се опет. 

-А rн? Где ћеш да спаваш? 
- У кући на обали. Бнће ми тшю лепо кад до-

ћеш с рада. 
- Ти се увек иr·раш, Рима. Не ваmа само ма~ 

штаtн. 

- Ти сп ми увек говорио: малоrраћани и се
л, а ци не знају да машrају. Ја знам. Истина, био" 
CI<.oncю-r, како кажеш. Алн знам. 

- Бноскопсю:-1 сањати уме свако. Треба анан~ 
rардно, у складу с временом. 

- Iwјим? 
- Базичне индусiрије, Грана »А«. 
- Знам: ја - то су друш, 
- Обрнуrо: друнr - 10 сам ја. 
Насмеши се у себи, изнутра: онда мора да је 

вoAI-r. У те друr·е сnада п она. 

II 

Цело је пре подне .радила. Искр.ьешгеног Абдулу 
посла у трговину заnисавшн на комаду паrшра све 

боје у праху tюје су јој rребале и (тачно наииса ко
личину сваке) на дну дода (замМЈо није заборавила) 
пеr лшара териеишна а за прозоре (необојене про
шли пуr) - дне куrије масне сијеиа боје и двапут 
тоыrко растварача. Кућа јој се свићала: окуком реке 
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зюиоњена од радне вреве и nраnшне - мислила је 
Itao и раније - JIOiDOI би тУ моr·ао бипr rодишњи 
одмор дванаесr· пуних месеци, Под настреишiщом 
пред кухи:њским враrима наће неколнr<о букових: 
пањева а у соби сандук, rюји Абдула, вешто бара
rајући секиром, (извукао је иза појаса, кроз који 
ју је носио npo·rиy1y страrа као неrш оrуљени ко
штани реп), зачас исцеm<а дрва за потпалу и нало;ки 
ваrру (доi< је писала поруџбину). Обеси кофу с во
дом о црне, задимљене синџире. Утом се и Абдула 
врати још искрљешiеmrји н знојавнји но икад. 
(Чудно. Једини човеr< I<ојн се и зrљш зноји.) (Штета 
што једва разуме српсrш.) 

Он је пш·леда, а дрвенасте усне пениле му, ж.ва~ 
лаве у у:r·ловима. (Уоrшпе он не11а усне, само ycra 
налик на отвор rлинене шпар-касе.) (Он не уме ии 
да се смеiiШ.) 

- Свеједно. Хвала ти. 
- Двеста динара! 
Ilргледа Ia зачућеио: да не мисли да сам На

родна банi<а, 
- Двесrа дннараа! - отеже човеi< r·ледајући је 

нсi<рmеш!ено (снаrа) и равнодушно. 
Она извади из торбе бућелар, даде му двесщ 

динара и сепr се: 

- Донеси ми око подне нешто за јело! Чекај, 
ево rи још cio динара" Kymr нешiо :меса или шта 
било, сира, свеједно; мо.же и јаја или воће" 

Он хтеде да оде: 
- Г де ти радшn? 
- Курир у Уnрави. 
-Курир? 
- Слепо црево. Операција . . . Сад - боловање. 
- Што носшп онда кофере? 
-Ја носим, -rи плапiШ, ја штедим и купим 

)I\.eHa" 
- Купшп? 
- Мираэ оцу за две pyi<e ыање у кући. На јесен 

доведеы нову жену. 

- А стара? Уырла? 
- Отерао сам, ш1а ће ми. Два ыушка детета сам 

ЈОЈ извадио, оба уырла, болесно јој AIЛei<o. Поi<Ва
рено. Шта ће wr. 
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-Извадио? 
Рима се на јеЈIШ, yплannr" 
- Orepao. 
Опе1 је поднће језа, али није било времена, 

треба да почне. Јесте, новине и I<рпе прво на под. 
-Добро, Абдула. Не заборави да ми донесеш 

нешr-о за ручюс. 

Чеше је понела са собоы, друге купила путем 
оваыо. Али највеhи део посла свршила је помоћу 
прсюwще коју је с метаном у боыби добила из ыаrа
цина. Обојила је зидове I<ai<O је волела. OI<o щњи
шта је длегом иструrала .жбуку АО яшвщ· камена 
(згодније таi<о). Оiю I<аыена је начинила ишрок 
црни, не сасвим правилан оквир, мало развучен, по~ 

мерен, ромбоидан. Од >ьеrовоi· I<paja до nрозора н 
с друге стране враrа - све је заэеленила. Над вра
-rима и после до других, што воде у собу за спавање 
- свеrлорулшчасrо: остюаrс - шсер. Али један је 
yr-ao ружно замр1nала, секирала се, али је после ry 
rадну ner-y заокружила, :извила, проду:ж.ила, начи~ 

нила облик који није ни на шта подсећао, а био до~ 
во~nно ведар сам по себи да делује :живо и осi\Ш* 
шљено, rшо неi<о будуће бнће с месеца, Тере или 
КЗЈ<о се све не зову те космичr<.е утопије из нина~ 
-нана crprmoвa. Било је црвено. То биће будућносги. 
Али доста конвенционална иначе дневна соба с ОIЊИ~ 
шrеhн<ш\шно:м добила је збщ- тоr- црвеноr- бића не~ 
шr·о живахно, што је весело зрачило и онда кад би 
шсренула лећа хомункулусу. Изrубила је меру и туrу 
собе, r<.ojy је тн.ме ослободила непријатности зби1ье, 
и ода.хнула, задово1nна што ће одсад у њој бити само 
будва. Просторију број два наыенила је заједниЧI<ом 
спавању.. Два зида је обојила свеrлољубичасrо (.жен
ска боја). Трећи- нежно окер и зелено (једва шсер 
и једва зелено), четврти (онај чији ће крај видети 
само она кад буде лежала на лећима) настао је ме* 
шањем свих л-Iх боја у расt(рВавЈьено неко сумњrшо 
плавеrнило непосгојећеr неба. Кад се Абдула вратио, 
донео јој је за руча~< пола I<IIЛe хлеба и сто rрама 
вурде, напунио је за кусур од с1опсе све посуде 
в.одоы, поi<ушю по дворшпту расуте облице и пањеве, 
упао у друту HaiiyШr·eнy кућу, nренео оданде дрва 
и, незадовољан, још почуиао шраду од врmиi<а дш< 
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ЈОЈ није наслатао три хвата .nод настре!Ј!ЋlЩОМ (за 
nедесет динара дању око куће урадио Је двадесет· 
nyra nШIIe неголи синоћ за двес1а, н:ад јој је од ста~ 
нице до стамбене колоније однео кофере и штафе
лај ). Помаrао јој је уз то да из треће собе nренесе 
н распореди на:м:ешrај, направЈDен за време њених 
ранијих долазака (nрема ње1шм нацршма). Сем два 
лака леяшја: обични рам:ови на нисюi.м нолuщама 
са r-уртналtа шrо су се завршавале I~ранm:м, бакар~ 
ним опруж.ницама испод rри велика јастуr<а-душека, 
она стави на nод чупаву асуру, сточић у облю<у ста
рих СЛIШ.арСЮ-IХ Ла.Аеi'а И две НИСКе фотељице С Kaw 
I.IЛШдСIШ\1 седишrем. У дневну собу унесе велики 
-rешкн cro од Itуване буковине, шес1 столица (до
во.~Ъне би биле две, она ће се сва nосвети нт Вуку), 
(шrо је само весео ,онај хомункулус будућности), 
окачи палицу за nосуће на један веАИЮI дунћерсюi 
јексер, хiела је да r·a извади док је бојила, смеr-ао 
јој је, а ето, на најсрећнијем је месту, као да је уку
цан nошто је, после другоr· мерења, рачунања и раз~ 
мнr:rrл,ања, одлучено да је ту најnрюиадније за по
лицу (случај је некад уштеда фосфора, ЗНОЈа и вре
мена). Нешго црте:жа и слика - обесиће cyr-pa; сад 
мора да замандали врата и nрозоре (мрачн се), али 
пре тоrа ће да pacnюtyje шrафелај, сrолић за боје 
и nрпкуцаће на nрозоре ексере за завесе. Кад то 
сврши, У~·лорна и сва пребијен:а, ОI<.упаће се поштено, 
обући ће се лепо, изићи, :набаnипr нешто за вечеру: 
пиле и салату. Неh·tлеве:не пр;кене I<.афе им~ у тюр~ 
бици. Објасниће и Вуку: равноnравносr НИЈе закон, 
већ свесr, осећање, слобода. 

III 

Чисто окупана, :нашмrпш.ала се пред невеликим 
or ледалом и упупrла задовољан OCJ\Iex себи, иarto се 
осећала пребијена на.\-!ртво, као једна crapa кyчrrn. 
Салаrа је спре:м . .ъена, пиле се још пекло, н:афа, КЈ?е: 
ве1и, све спремно. У стаде, Oitpeнy се по соби; све ЈОЈ 
дивно мирише на боју (можда и он ужива у мирнсу 
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I'ерпенrин:а, уља, лш<а, анилина). (Зар Шiје спавао у 
коhшресорској сали пуној испарења ма~mскоr 
ул,а?) (А овај лшрис је јачи и рафиниранИЈИ. И не 
запrива.) Ја бих наслепо моr·ла, чини А-Ш се, да раз~ 
лш<ујем боје по мирису. Само не бих смела да сам 
тако уморна као сад. Она склони шерпу с пилетом 
са ватре, сrави то по сrрани, крај ~алате. Кад доће, 
само да прюрејем .. Заруменеће се ЈОШ мало и бити 
таман иако треба. 

Onpa још једном pyite, У'Р"'': мало крема у 
ко;ку, пр;спр.ъа неколш<о пуrа своЈе опалн~ч~уж.н:ча

сrе нокrе о вунену суi<њу (да им врати СЈаЈ) и не 
заrворившп за собом враrа друте собе (већ ronлe 
од зида yrpejaнor· плю.-1еном опышпа), седе на .Фо· 
rел,у и nружи руку ка с1олу по роман заnочет ЈОШ 

у Беоr;раду, продужава-н Ј\Јало путем. . .. 
Није била у форми за чшање, .измицало ЈОЈ Је 

значење чптавих реченица пpeito ЧИЈИХ би ре'?и пре· 
шла оком не уједињујући их до сми:ла. То Је заr·о 
шrо је cacви.II•I задовољна овим шrо Је направила а 
:њеrа још нема, па јој сувише ж:ао~ . 

- Добрь вече! - рече радосно, скидаЈући већ 
код враrа своје црвеном вуном посrав.ъене рукавице 
од аксисове каже. 

- Ви cre Рима? 
-Јесам" 
- Зашrо? 
- Не обуздавам се кад волим .. 
- Римујеш са свима, значи? - закључи одјеk 

нам сrрш·, не, горак. 

- Била сам сама. Бојала се смрr:и. 
- Сла.жеш се и са ониА·I што улива crpax? -

запрепаспr се. 

- Ја римујем понекад и са смрћу ~ar<;> шr·о 
волим жЈmот и кад те нема. У основи МОЈе Је име 
слик љубави. Рекла cal\·t. . 

- Зашr-о ти онда верност пада тако тeunto? 
- Због слика који морам да наћем да бих била. 
- Бркаш, драrа, љубав и :живот. 
- )Krmo·ra нема после твш· oдлactrn! 
- После - rp су друш. А они су, оnет, живот. 
-А смрr? 
- Ње нема. 
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- Док говориш, Ма шта_. Макар и то, непрп~ 
јапю. Али н:ад re не слушам, пусто је. 

Учини јој се да он наставЛЈа да објашњава зашто 
за њеrа нема смрпr п кад ње нема. Уздахну тужна 
као рапiа варка: 

- Зашrо ме не волиш више, мили? 
- Обратно је. На жалосr је. 
- Зашто на ж.алосi? 
- На шта личе твоји снови? Реци. 
- Али ти си ме на почетку волео што сам умела 

брзо да сањам.. 
-Кад је то било? Давно. 
- Не тако лавно. Заставе су се вијориле са свпх 

прозора, на улицама се од јут-ра иrрала кола, музике 
су сnирале, поворке с бактама носиле су, певајућп, 
транспаренrе и СЛИI(е, 

- Требал(о је тад нспустити nретерану пару туrе 
и бол преобраппи у япшоriШактечедаме" Али с nре
ласкш.·t на план . . . т ре ба п снови да допринесу нешто 
његовом ос-rварењу, не? А тшкви су твоји? 

- Очајtmчки, милп. 
- Па да .. Они су већ rада, 1945, били поiро-

шачки. 

- Нису ти тада сме1али. 
- Сад сме"Iа њпхово играње .жмурке са задат--

IШ?о.I на дневном реду. Сан је и то, али енергетсю-r. 
- И ја сањам: Kai(O ће бrпи! 
- Грана ))Бе» неће нпкад б1пи каква се сања. 
- Прошли пуr I<ад сам ту била ... 
- Прошле године? 
- Тад ен ми рекао да хндроценrрале трају 50 

година. Ја сам отад више пута сањала нас остареле 
после тих 50 година. 

- Знам шш хоћеш да кажеш.. Није тачно. 
- Да смо уложнли у своју љубав толико еиер-

нrје I(ОЛИI(О с1-10 дали тој централЈr, наша би _.ъубав 
све1лела и одушевтавала све 1ьуде и дуr'О пошто она 

nрестане .. 
- /ьуде, кажеш? Њнх још нема. Њих ћемо на

правиrи помоћу оваквих цеrпрала. 
- Значи ја ти нисам добра? 
- Не! Ter< ће наш.н унуци, или чуку:нунуцн 

можда, моћи да н:ажу да су се очовечнли. Јер ће 
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живети у једном енерrетском царству т·де црнци од 
милијарди меrавата раде помоћу nреrшдача н дут
мића, а људи поклањају љубави н друиrм nроналас
цнма све своје снаr·е. Али у ШI<олама ће учнш да 
за своју срећу и жтmот има да захвале нама. Волеће 
нас, rрлећи своје девојке. 

- И ја сам већ зрела за rрљење. Ја сам ги жена. 
- У заосталој земљи без базичне индустрије 

нико није зрео нп за шrа, Најм:ање за 1nубав. 
- И ш би ме зато жтmу узидао у темеље рвог? 

Мислиш ли да је то ново? Узидај ме, t<ao што су 
неимари пре хиљаду година уrраонвалн м.ладе наше 
прабабе. Али су и:м бар остављали nрозоре за дојке. 
А ш? Дај ми бар оно шш су добијале од својих дра
тана; дај ми nрво децу IФја ће имати децу н унуке. 
Дете. 

Вук је радосно заrрли. 
- Себе ћу ја да утрадны у темеље овот· света. 

Себе. Не тебе. 
- Не. Ти не знаш. Жене се јед1111е ут].)аћују у те· 

меље света. Не ыушr<арци. 
Она се одједном трже, расањена скочи и појури 

вратима. Неко је заr<уцао. Или није. Или јој се од 
жеље учинило да је го Вук? 

- Пратио ме да ш кажем: неће да доће. Сед
ница., Раднич1ш савет. 

- Хвала! - н упюа - зар није одавно дошла 
струја? 

- У трн сата дошла. Он сада стигао. 
- Лаr<у ноћ. 
Искрљешгени је rледао. Залупила је врата. За

кључала. Села је, опет узела юьшу. Али ускоро је 
чула друге речн .. Долазиле су откуд н Ьне раније. 
Из ње: 

- Оћеш да ш извадим једно мушко дете? 
- Нећу. Иди. 
- Шrо нећеш ти извадим једно мушrю дете? 
Глас му је, чинило јој се, звучао нечујноснаяшо, 

као плаз Зl\UJje. И не)ЮiО је лепршао у њој, уnри.ос 
препреi(аl\Ш од закл.,учане храсtовине. 

- Ја сам једн'ој жени без ноге за хиљаду динара 
извадио мушrш дете. Теби ћу за педесет динара 11 де· 
сет пута за педесет динара - пет стотина свега диw 
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нара. Ако оћеш може и двадесет иуrа за хил.аду 
света динара. Јер морам да купим још једну жену 
за себе, мушку децу да јој сваке r·одшrе вадим до 
смр1и. Сто хиЈЬада динара има да дам: у :мираз њеном 
оцу. Две ћу му руке из куће да изнесем. 

Напоље! Напоље! викала је ошrрући се н у ыа
шrи благо ј с·rруји те искр1Ьешrене нежноспr, 1 уће, 
шусне. Она сам!о Вука xolie. Њеr·а п никщ више. 

IV 

- I<ило меке! - нсхрюrnу Cpeliкo иоруџбину 
прве четворице овојуrарњих госrнју. Пре четврт 
сата, једва, изrаламили су rетурајући се последњи 
ноћницџ. 

Каснр пригис:ну rри дуп.-tеrа и, не поrледавши 
их, окрене ручн:у националке: иза олишајелог лима 
шrtрrутну, једна опруrа шгрецну у звонце које се 
јави испод некот понин:.лованоi" м:еrала: фиоr<.а ис
кочи допола и из Iучаних усм.ина провири бели кар
тонски језиrс 

Ниr-де ш-ш:оrа, али место да седну I<ao људи за 
неки CI'O I<paj пећи у средини бараке, ови су се, као 
четири млинска камена, спусrили брзо I<.paj разлупа
ноr Ciaitлa на вратима. Напамеr их зна, бар к.ао и тај 
у све прјодрли tшрис у.жеrле масти и накиселе алко
холне паре. 

I<аснр наrакну пола rшртона па дашчицу из rшје 
је штрчао велики тесарсrш ексер. Шта му је? Да не 
жали те пр1ьаве nла'!нене r<.апутиће преко слојање
них ко:жуха? Или чак и оне бетоном попрскане риће
ж.уте џемпере позеленеле под мишr<..ом? Нека су сви 
прокле1и и кад су у прова~ьеним сукнениЈ\·t чaiwn·r

paмa и кад су у панiалонам:а од трлиша, Ьпанцв:ма, 

цокулама или r-уменим чнзма:ма, одакле на леш базде 
њине пА~оснате, расквашене, копиrасте, нзлriШне но~ 

журде. 

Урамљен изыећу лучноr· rtyxињcrшr O'IBOpa и 
шаюtа на дну барющ Белоrлави је дотицао уrаони 
кант насловом столице на точrоовима расходованоr· 
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нен:оr- бицш<.ла и држао обпчно леви лакат на на
слону прозора кроз који је 1ледао преко цесте у ка
менове. Ш...ъакају и ш...ъокају - то им је све! - про
ду)IПI сВ;оју црвенооку спору мисао албиноса, дво
струко прокаж.еноr·. Пре сата и више, музика је на
пустила црни, науА~ени подијум, а nеваА~ка се још у 
пола трн повун.ла да спава бајапr. Али ускоро се nо
јавила на цеспr, nоред r<асировоr· прозора, rде је већ 
добрих че"Iвр-r ca-ra чекао њен zлавнн; )Кића Гром ју 
је зrрабио једнЮм руком за раме, друrоы марнуо по 
ПО1ИЈьку; она је ћутке посрнула, он је цимнуо. задр
:жао и одвукао у мрак, тачно иза војничr<.оr ка11.·rена 
Благоје Валовића. Оног I<оји )>ту 1-шје,с 

А ја? Ншшд. 
Свшало је. 
Време је 10 кад Белоr·лави, н'оћни r<асир, rрам

з...ънво лочиње да чита ж.~-шо1описе мр1ваца урезане 

у сирасш иешчаник. Срицао их је rотово замуцку
јући од страха да му не пpoмarrne нешто. Као да би 
1юrао да не дш<учи r-лавно, онај незнани смиса(О по
слу.жних речи од I<.ојих свака (зна их одавно напа
ме1) изговара само своју природну иеравнодушност 
једино преr-.·ш себи. Зна ro, али Iајна је ипан: у сми
слу свих њих заједно, јер се ипак држе скупа и IЛIR 
једна се CaJI.·Ia не усућује да свој дер оrшпеr смисла 
склони од веrра, rрома, љъуска, мећаве или радозна
лих Л:Јуди. Заш1о? Је ли и њима одсеi<.аО неко ноге 
до кука? Понеi<.ад му је изr·ледало да се неt<е речи 
мичу као да би да одбеr·ну од безобзирне целине 
реченица у које су ухваћене. Тад није умео да се 
Ьслободи утиска да би свака од ЊЊ'< изн.-rизала пз 
уских, плiпких ка1Iених кла:наца у које је уклесана 
као чonert у rроб, у С'Iолнцу. Узалуд. Остајале су 
ук...ъешiене у I<.al\Ieн, принrснуrе наме"Iнуrим сми

слом реченнце којој су 'крrвовале део своr· значења, 
Оно се јадало, сваr<о својо1.-r посебно!\I бојом из камеR 
них усекотина (речима је I<.амен исто што и човеку 
земља). Ту су им различите боје пуштаАе корене н 
жи:лице" Прави им је смисао биЈьi-ЮСI: боје pacry из 
t·робносiИ камена. 

Cm.~o мyrta је докнадиrп шrа је ro што одрећује 
да иначе исrе речи буду различито офарбане и уо
бличене, Зашто је оно ту није - црно и ПЛIПКО, да 
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ли због 1-шје, или због ·ry.? Зашто је слобода - сива, 
а живоr - сребрн и I<ривудав? Зашто је jyptltll је
данпут црвен (збоr крви, ва.ъда?), други пуr веш
плав (да ли због неба које не шне онима rооји јуре?) 
Но бол зашто је зелен? (Да ли због вере да ће доћп 
пролеће безбола? Илп значи: ШикЈоај'Iе увис као 
бил,ке?) 

Еј, Ј'uудн, еј, речи! Од поноћи до поноћи C1-ileнa 
за сменом шмема ракију. Прво су тихи п крути, те~ 
шкп као она чет-ирп мллнска камена засела r..шлочас 

крај улаза. После су r-ласни п пркосни, онда досаднп 
и сузни, на кра ју бучни и претећ1с И нема :ноћп да 
не плане сва15а, песнице не побледе, да оr-уме:не и кр~ 
ваве не эабубетају, крив но;к да се не заrњури у 
ме1ш 1-;[есо слабина, дугоно1· човек да се не свали на 
срчу разбијених ли т рењака, сифона и чаша. 

После се ПОЧИСПI. 
А он ocraje да седи. Каже коме треба ко је почео. 

Тиме откуп1оује право да .tiпши и мисли. · 
Трезне се људи у јендеку или хапсу, бараци за 

самце или на гомили дасаrш. Нш<о му још никад ни
шrа није замерио .. Онај -rајну чува. 

И опет изнова. Као да су део реке -пi Шiјани 
1ъудн, који ту Ж.Iши нису, али се праве да јесу и иж.и~ 
вл,ава ју у споыюм: у померању, у ларми, у поrшра
вању рачуниl\ш и законима мртвог бетона и rвож.ћаv 

Еј, воде, еј, тајне! 
Које сте Јкиве и које се не одајете, Зато pei<a 

I<ривуда и кривудајући мрмори и на изr·лед ирихваrа 
све nредлоге Iеренскш· нш·иба п пада, трн'ршпих 
остенака дуж. корита, па чак и и:нжењерских цр

тежа белим мастилом на nлавој хартији, али своје 
поруке не 1rазује до кра ја нп н:ад једанпут или двапут· 
r"Dдишње нападне неочекивано ( увен: у ноћ:и: од су
боте на недеtоу или уочи друпiх дрлшвних и н:ароk 
I-шх празшш:а) (нпје то случајно) (није)" Тад ј!ој ен
рене н паника потврде да је ·тренутак добро иза~ 
брала~ Јер Iад, од суботе на недељу, П8.)I<Ња и јесте 
највпше развејана, л-rамурлук најмутнпји, немоћ главе 
и мrшлrћа- најдуб1оа .. Зна ли она то 1оудско знање? 
Броји ли дане? Каrш? Прсщма својих ириrока: Је
зиком своје crpyje? Изговара ли тајну себе ирево-
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дећн: се с Joyдci<.or· јеэиt<а, свег од ларме, на језик 
сребрног жубора r-e пrшине? 

Довол,но је да окрене rлаву од rшменова према 
прозору сучелице па да је белу видп I<IO<O избија 
измучена н као одрана из мо'tшаре и I<ањона на ње~ 

пом I<pajy, узводно, Не да се ражџнАиr-а, Наир01ив, 
У спева да се одма."{ заузда: I<ao да тоliiЪену 1шс1 пре
лrmа nperr.o сопс1вене пене. Смирена (бар на изглед), 
наставља да тече пре1ш лане завршеним радовима 

на зarary и брани прве фазе, Колика је, могла би у 
rрен да недовршени заrат (па и половину бране) за· 
час nотопи и разнесе. Али она се помирtоrш·р уr<лања 
коПЈьастом бран:ш<у н, мада спrснута на половину 
иростора који јој је сrварно потребан, послушна се 
pynrn, и, удвостручене rус-rине, вама према мосту, 

ПЬд њим се само понекад ноћу бацаrше и окрзне ие
Itим: cвojr-r:\r по1кожним подсмехом, вrnne узводно, 
ноге сплавара који пеку ракију на обали, Али петсю 
MC'Iapa ния<.е, отвара се по друrи nут, сва као леп~а, 
н безбројним малим рукавцима и једним доста ве
ЛИI<ИМ одс1руји полакtо, напола понирућн, напола не, 
кроз рпт иун днвл,ачи. Ни ова друга доња мочвара 
није без краја и нerr.oлиrr.o километара даље pet<a 
опет израља из по:нора себи на поврmину, скутi.ЛЈа
јући се one1· I<ao у )It.ижу себе, и наставма да тече 
другачије моћна, t-лапш, опет млада и чисiа од несе
ћања, Г ледајући је каква је таь~о у пщршшј I<Отлинп 
оивиченој нисr<ом бело-црвених I<оралних t\.ућица 
OI<o елипсастоr поднож ја оголелих план:инских вра
t:ина, не би ре1шо да је она, овдашња, у сродству са 
собом, r..~очварном и rамошњом. 

Зид бео, кров- црвен- боје живота у I<ућама. 
А ови ту, сви одреда бес~<ућнищr, Њихова је боја 
жута, охола ракија и црна - винсr<о сам:опоуэдање. 
Мисле ли да су се испречили реци дебелим боковима 
заrа·1а? Армирани беiон бнће ~Ьј мezm сланиница 
певал,кине слабине I<ад сребрно и сура блесне и 
бл,уне I<роз рану у лонац да I<ao м>rшеве подави те 
Шiјане, зелене ноrајлије I<оји мисле да је све веш~ 
плаво и црвено знање у црте.tю-rма инЈкењера и сва 

снаr-а у наранџасто немарној одва.tiшости, који су 
м:Iппја пилад пред тим бpi<aпil\.·t: мачором див...ъе реке 
с ноктима још у пахуtонци шапе .. 
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Еј 1шд oner навали белош<а, 1p1te ће бити, rpi<e 
п у:жа~а, !(рКЈоања и ct·Ipпr и нirшra неће вредети, ни 
руке ни ножеви, ни крш..шов!I, ни ~иповке, ни Ј·лома· 
зне дизалице, ни челнчне сајле КОЈе улазе у топлоте 

другоrа .1\·teca и бисiар млаз друr·е воде. Биће доцкан 
кад схваrе да су узаАуд рили, бушили, колали, превр~ 
талп, разrлавЈоивалп, заrаћивали и објах:rmали осу~ 
шена Ј(орита с-rрујом, кад сун.у сВјОм снагом њене 
неукропше најзад бупше и сапи. Јер нежни или nи~ 
јани, паметни или храбри, оnи ту 1оуди свету само 
бол и смрт задају, ЈI<ивим: тудпма удове дробе, наде 
пресушују, мисли преiшдају п июде не треба више 
да их буде! Ни Iy. . 

Као Благоја Валовића, кога IY нема эаЈед~о 
с још дванаесrорiщом Бршћана и Нерекаваца, ако Је 
вероваrи сажетом камену по ком r·лпоку речи њеrове 

ж_ене Валовићке, Iшзујући: ))Ту нпје Благоје Валовић 
из Брсаћа, војник I чете, 3. батаљона, 25-or пешадиј
скш· пука наше војне дивизије у 26. Г?дишr свог ЈЮЈ~ 
BO'Ia изrубл.еИОI' у Iућини и свуда. ОЈ, Србине ыили 
н Српюпье исrо 1ако, сеrите се 1914. r·од-а, I<ада на~ 
вал.пше аустријски пуrtови и мп npoiepacr..-ю Швабе 
зарапшши. А и они Н?С преко мора прати:и;е, и м:ен~. 
Не врати 1\-IИ се он, јер тамо сам био и Ја, !1Лаi'ОЈС 
Валовнћ, који то мртав на ЈI(енина ус1а н:азуЈем као 
добар јунак један у свим ратовима српскотурско
буrарском и српсi-сlонем:ачrtомаћарскобуrарскопmап~ 
ском. Спомен овај, који жена моја неисцрпна, сећа~ 
јућ.и ме се у самоћи, подиже 1\-Iени, ПОI(азује име 
моје, Ј(ОСIИ не, иако сам у себи био дос-r~ познат, 
дичии Србин, један храбри раi\оборац Благоје Вало
внћ без сина и насташtа из Брсаћа, откинут са py
i\-Ieнe зем.-nе општина Нерен:ава, испуснr душу на ~е
трениi<у, пре зоре, писали му, вршећн АУЈЮiОСГ своЈу, 
ноћни јуриш с тесаком на пушкн где и. за слободу 
пшиб" И не врати се дому са ж.еном КОЈа r-a пе1 го
дина у надању чекала н оде ЈКИВИЈ\-Iа да неitо:м из ње, 

нмање, 1\-tужа и неоца, узалуд не остане.<< 

У залуд је црвено I<a'o један јурши н два живота: 
три узалудности под једним кровом, Не сасви.м. И~
под r::рова је белп зид, а испод оде :JrcuвttJ1ta црно је 
п сиво. А то н нису боје л.уди, него боје pei<e. Жеи-
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ci<e су боје у речима; пеr година у надању - црно
-вешплаво-наранџас-I\0. 

)Кенска је боја поrnуна кад се црној наранџасго· 
-веllШЛавој дода сивозеленосребрна н ружичаста. 
Боја некоЈ.t нз ње и боја чекалп., Тек онда је то за~ 
стала .1кене без знака. 

У исти м:а.-х Ј(асир претрчи, брзим IШО звезда 
оком од прозора до кланца, зюtолута да обухвати 
бол.е nогледом обле рубове зшаiа. Чинила му се: 
уједначено се лаmо ваздуха цепа брзо, но тише од 
прозрачно -raюtoi" платна. Тад тeit виде: врло муње
вшо рушило се црно л.удсi<о теЛ\о низ крецаву бело 
эапењену rmi,щy ваздуха и, одмах сљъесr<ано о каме

нито тле осушеноr· дна реке, постало плитка барица 
пихгијасте каше. Не., Не, Заrtачило се за анкер. 

- Куда, Белоrлави? - викну Срећiш I<елнер. Ка
сир налик на све.1ке о.ъуштен јелов 1рупац, оню<јо на
бијен на своју сr-олицу с IОЧI<овима расходованог бп~ 
цикла, брзо је радио pyi<M·ta и тек с врата застаде, 
добацп: 

- Певцу крв да nусшм. . 
I-Iапол)у, озго, с цес1е зю·леда се у Јединствеiш, 

нанпчии поi<рет л.удсi<их буба (балешра и Iробара) 
које, расуте на све стране . ЏIПiOBCitoт· З':I'атс~<.оr· 
лонца сад заоишјане Сiрахом, Јуре Ita месiу ЈОШ Јед· 
не не~реће шго их збија. Несрећа, Она је снаrа ШI~ 
везује речи у реченице. Она одузима меру свакоЈ 
речи, смањујући је у име целине, Сва срећа ШIО они 
то не знају. А н да знају, они несрећу не моrу да 
уклоне. Из своје С'толице на -Iочковима поче, заиста 
I<ако је био и најавио, да пушrа певцу I<рв у pei<y, 
ионако већ Јьуту., Не још сасвим. Почиње! насмеши 
се у себи, скривен као и она. - Подавиће их 1шо 
мишеве, За ноћ., За две. За Iрн, Хоће, Не др>IШ ли он 
шине сrрану л.удима? Онима IФји су му I<риви? Али 
I\дд их река o·r-epa заувеi< одавде и )Kimoт се врати у 
природно и споро корита, м:ање учест~rх несрећа, 
-тад ће сrавити ту недалеко, одмах краЈ камена Блам 
гаја Валовића, r-де је и потајно закопао свС?је из. боА
нице у ракији донете аrvшутиране ноге, ЈОШ Један 
I\.а~1еп .. Мален као одсечене и брзо смеяtуране ноге, 
упркос ршшји. Уклесаће: »Били смо струја коју је 
одiризао бетон који се не rшје. 1\.юкњен је«. Вода ће 
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ra разу?о..rепr и, чиста, радоваћt:; му се у себи кад се 
буде огледао у !!'ој" Вода и онај који му је мшао 
бити отац да НИЈе 1юиtб. 

-:- Еј! - вшmуо је Рсавац" Он је у води до рамена 
CIOJao и дизао Милуна са ченгела и сад му ишао у 
сусрет - Белоr-лави! 

Каси:р диже ню-ло r-лаву, алн 1а већ мирно упита 
шrа хоће" Овај му ирнће сасвим близу и, юкрећућп 
се, поr-леда унаоr<оло Itao да неког траж11. 

- Сећаш се - по.че Вук - с почетка, пре но 
ШI'О СМО СТIПЛИ, било Је вамm-rра у МОt.Шари. 

Пш<рену руком тоЧI<ове, приблЈ.пки: r.-ry се и д1пке 
ћебе са крила. Оп<.ри црвене патр.tьr<е, н:ао и !ОН увек 
нуне злобе: 

- Па шта, ухватио си ме, н:аrнао да радим с то-
бом и обоr-а.tьио. Ако сам имао дуrа - оду:жен је. 

Пш<ри се, х-теде да пш<.рене Iочкове. 
- Чекај, човече! 
Каспр је чемо гледајућп пред соб,ом у per<y, сад 

rамносиву и неодрећену, 
Ниса.\r :r·e ниr<ад шпао, мислио сам да би ти м:о

r ло биrн непријапю ... 
Гледао је упорно у воду, не дижућп главу про-

мумла: 

- Пиrај! 
- Забу.л,ен човек, као ти некад, ш1а хоће? 
Касир је ћуrао. 
- Хоћеш AII да пош.лэем Мишка да те r·o mпа? 
- Да вас отера! - одговори с ис-rинсi<.ом 

мржњом. 

- Зашrо? 
- Неr-.ш вас. Само се правите. 
- Не разумем, али добро, Ja.I<O Cie онда ми-

слилп" А сад? 
- Сад? И1ш их више врста. То је све шr·о знам. 
- Ти сп знао за једну врсту. Она више не иrра. 
- Побијени су. Ocrajy друrп. 
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О~ворнла је очи (недеља!) и кр;оз полумрак уr·ле
дала Је ваi'рОiасне панталоне, Исушшш caњrma да 

би могла да се не задово.tьи онњ\-r што јој је непо
средно било даr·о да види, а ипак у толикој мери ра
сањена да буде и незадово.л,на собом, РнА-Iа ~е полу~ 
уmпа: С ran~ с::ам то бп~а на ваrроr-асној забави? 
. Чинила ЈОЈ се да НИЈе била, мада, сети се, једном 
Је погледала испод ока у Беоrраду (сrановала је не
далеко од Пожарне команде, у Георш Днышр[ова 
уЛIЩи) висшюг ваiрОiасца који јој се чинио плећа
шјнм од Byr<a, али имао је широке плаве бркове и 
~<оњукrивrпичне очи (није јој се ни свидео, мада Ia 
Је пpt-n.:Iei.илa, али онаr<о, успут, зар не сме више ни 

да пшледа чо~ека у пролазу·?) (како ли мора да је 
сrрашно некоЈ топщи rшд Је он притисне) (дисати 
не би мшла). Али от!'-уд он сад ry? Дише прибрано, 
мирно" Сеш се да НИЈе више у Бешраду. Јесмо ли по
бегли у Аранћеловац на викенд? Ничеr се није се
ћала. Ничеr· више. Зато се юсети силованом и посrи
ћеном" Како да није нишrа осетила? Тако ли се умо
рила, на све заборавила? 

Стварно, још је уморна. 
Заспа опет. 
То је >mак узнеыирава.Ао и у сну" Неко је могао 

да уће да је силује и уради с њом шrа хоће, а она 
нишrа да запам:ти; ни видела, ни чула, ни рсепrла, 

са:\ю - стндела се. Не jm:<o још., Није знала зашто 
би се сшдела. Сновима се не заповеда. Абдула Ba
rporacaц? Не. Друrо је 10 биАо" Шш? 

Би_о је већ дан свеrао кад се пробудила опет, 
l\-taдa ЈОШ увеr< с осећањем изубијаности по целом 
телу .. Цомери rлаву r;Рема другом лежају, онда је 
подиж:е. Тад виде боЈу зида н не изненади се кад 
примеш мужевљеву rюсу на друrщt узrлављу" 

Био је ноћас обазрив. Зашто? Зар је не вомr 
више? Или эаiо ШI'О је воли? Никад се не зна 1ачно 
с мушrшрцима. 

Он је мирно и бешумно спавао. - Вомr ли је 
он? ?ли је све :r'O само она ј лmкно обазриви изговор 
r..-rул<.Јака I<оме .Је .женска досадила, а из уображеноr· 
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Iшва..лэерсiва парiнера физич~аr с:нажнпјеr, не и Ok 
лучујућијеr, неће да каже да би xr!'o друrу неку, 
млаћу, па измишма nринципе, теорије, Iране А и 
rране Б, јер је кукавица и не сме отворено да Iш.же: 

Тако и тако, хгео бих с другом да пробам, знаш и 
салш како је: >}Нек је промена, .макар и на rope!« -
Сви су мушкарци куr<авице .. Али с~ одједном сва рас~ 
веrли, cacВI-L\I разбуди и сепr да Је дошао разбијене 
главе, одrурну једним nокретом покривач и усrаде,. 

У прозрачној, дугој, ру/кичасгој кошул,и и црвеним 
папучнцrо.rа с тјудор поrпетицом, чучну краЈ оi·њи

шiа да \ОЖЈШП замрзнуту ватру, 

Уrрејала је воду и ненамерне, али rшar< (не 
мо:ж.е се све време ићи на прстимаt) правила при~ 
лично лapr..Ie. Окупала се још једанпуr поштен~ (док 
је гола клечала у дрвеном корrпу, осећала Је све 
врел·tе по насапуњеним уплашеmп .. ·1 лећима .зиму од 
које се јежила не без пријаrносrи) мислила Је с уя<а
сом да не би било зrодцо да је он заrекне таr<о " .. ) 
(и да је зграби, подшие и баци мокру и rar~y мећу 
чаршаве, душеке, пш<риваче, јастуке н сву Је тамо 
зrужва као неку прозирну спаваћицу). После се обу
кла и како се он није будно (зашто се не буди?) (ј<; 
ли он још сrрашније уморан?), доручк!овала Је чаЈ 
с кексом, Онда је оiишла до пијаце (оставила му је 
цедул,у да је свю<ако причека, да се свакако OI<yna: 
вода JI.IY је топла на опьишту, она ће одмах да се 
враш). . . 

Задихана, заiеi<Ла Је цедуму на 11.1есту r-де Је оста

вила .. Вирнула је њему у собу; ваrроrасне су чак
шире и даме лежале пребачене преко столице с цр~ 
вено.tоубичасrrп.·1 јастучићима. Ватроrасне! Уопште 
нису биле ваrроrасне чаюш.Уре. Него његове, с1аре, 
обичне, црне. Само јој се учинило. (Зашто?). 

Јадни мој Гос1! помисли наједном матерински 
саж.алэива над тим уморнил·I дечком:., Чинила јој се 
да юн ниш1а не зна и не разуме, а она - све. На 
ппјацн је чула од жена које су разго~арал~ I<ao шrо 
се мисли, да nрексиноћни квар струЈе IOIJe прошао 
без последица, да опет неће б1пи шећера, а бpaurno 
да је поскупело, да се више од плаrе неће моћи да 
:живи ни 1у, а I<амоли у Беш·раду, (ја не знам:, бона, 
I<.ai<O r/0 они "Iа1ю ж.иве, сем ar<o не краду, ситурно 
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сви r<радуцкају, то је r<ao неrш додаттс на сатиицу, 
шта се мо/ке, 1arrna су времена). То су били исти 
rласови које ту одувеr< чује, једнаке и кад брину и 
t<ад се диве: - У хладну је воду улазио и момчића 
једног спасао. По овом времену, сачувај нас и скло
ни, не бпх ја, да ми је nлar-a сто хи.tоада. - Јутрос 
су о Милуну швориле жене после. Вук да је синоћ 
њеrа спасао. Милун? Ко је то? О њему су говориле. 

Волела ra је. Волела. Била је срећиа. 
Она је средњш орман с вешом (својим и њего

внм) и лепо обесила да се извиси његово тамносиво, 
свечано одело н униформа преправљена у полусвеча
но одело (без еполета, али с рупом код левог спо1оњег 
џепа за бубамару која сија и још три ратна ордена 
и још један - радни, трећет реда, на деснk>ј страни). 

Остало јој је да одреди месю за слике. У собу 
за спавање ће онај премушки акт, раћен у реали
сшчном маниру (прошле године, на приватном кур· 
су слиrсm·ьа на Коларчевом). Носач који је позирао 
био је тако чудан, сrалtщ се, r·ледајућв их r<arco раде 
(две девојке и пеi младића), узбућивао без стида: 
rcao пас (неr<олиtю пуrа за два сата). Обесиће тај 
пастел тако да ra могу обоје видети. И ншсо друти 
неће у собу за спавање. Метнуће слику изнад њеrо· 
BOI' кревеrа" А ·rри платна с истим yroiL\:Jeнm<oм ста~ 
виће ... Један ... измећу прозора ... Не! (због свет
лосш: слаба је.) Сва ће три поставиш преко пута 
ш·њишта, на голом зиду" А оно мало платно, за које 
сви кажу да ни на шта не личи, али да је дивно и 
слап<о, њеr-а ће изме.ћу прозора. 

Цртеже ће урамиrи. Има и једног Лубарду, два 
Пећина крокија, и један Проrићев пејзаж. Згодне 
сrварчице. Пејзюк би моr-ла изнад nалице. Не. Тамо, 
испред ње. Сасвим ће згодно доћв rамо. 

Одмах се даде на посао. Обеси слике. Урами цр
·I"е.же. Чаt< је у шymi нашла п Сiак.ла за мања два (за 
Пећу једног и за Протића). 

Пробудио се тек после четири. Упркос буци rcojy 
је до подне nодизала радећи, спавао је r·оповски. И 
будаи је лежао, сав утрнуо, заспалих усни и зуба. 
Безво.ъан као. Дао се окупати не r·оворећв с почетка 
ништа. Она ш је купала брзо, да не назебе, дивећв 
се њеrовим покрет.ъивtтм живим лећима (топлим) 
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(да ли мишић долази од 'шша?) (уживала је ипак, 
сапуњајући Ја и испирајући му сапуиицу с лећа) .. 
Обуr<ао је белу кошул.у, roojy је донела док се сушио, 
везао крава-ту, ставио сиво одело и обукао плиrке 
ципеле (све му је то она изнела и беспризивно пру
'кала комад по комад). Била је поносна Itaд су сели 
да ручају (у пола шесr) .. КушiЛа је јабука и сувих 
illJЬИBa п две поморанџе. Ј ео је одсутно, са I"азом 
преко чворуге, и rледао као болесrан човек у мрак 
већ иза прозора .. Уморан је (и прешла је племеииrо 
преко свеrа) .. Сама му је предложила да оду у био
скоп. 

Пролазећи r<paj католичr<оr· rРiобл.а, она (висећи 
му о руци и брзајући иза њеrа r<ao да је ои ремор
кира) застаде .. Он учини два корака и, не осећајући 
је више у руци, ш<реиу се уморна, мада са зверском 
хюрииом .. (То је волела највише, ту звериост ње
!'ОВу .. ) 

- Они rамо! - ПDI<аза му руком - видшu ли? 
- шапутала је узбућеиа, порумеиела од гаиуrости, 
не без зрна истинске туге, ако не и зависти. 

На двадесетниу корака од сусиежие, али ћоћ
каве већ цесте, Вук виде Тому и њer'OBOI' бапца како 
седе на rшмеиу изнад обале н гледају у сунце шr'о је 
залазило за брестовима изнад мочваре. 

- Шта?- зачуди се Вук- Тома .. Са мном ради .. 
Пијаница .. По тој се линији спаићао с бакуrаиом која 
иужиике чисш .. Хајдемо .. 

Али Рима се није мнцала, фасцинирана .. Само је 
привела прст својим иабубрелим, свеже обојеним 
уснама. f леда.ла је мршавоr-, СИТНОГ Тш ... rу КаЈ\.0 СВО· 
ј ом руком, испеr ав.ьенијом од стеннчавог зида, пш<у
шава да жени у косу удене једну r<ал.аву, белу хри
заюему (сшурно иодшиуту са rробл.аиске сrазе), А 
ra коса (без боје, прл.ава, лињава) рушила се у чу
лерцима низ дебело од лића о-rекло лнце, наборане 
као у мушн:арца. Тома - у закрn.ьеним пла-rненим 
панталонама, и tанком прЛзавом капутићу, спечен у 
телу, дугш·, ycrtox· лица унака.женог пићем, оћелави.о 
на темену, с нешто још rанких длака над висоюi:м 
челом - не,~пю је својим плачним очима алкохоли
чара гледао за све I'O време у своју жеиску, која је 
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причала нешто промуклим:, (оланчарсrurм r-ласом не 

пресtајући да се смеши некако смирено и поно~но" 
Рима је и дал.е сrајала и rледала (а ш~а ry има?) 

како се старац, успевши најзад да банцу окитн косу 
над СаЈ\IИМ набреклим носом, сад с правом Лзубавнич
I<ОМ нежношћу надносио над њен пр.л:.ави врат и 
r<ако сад целива тихо и с ду(\шшм осећањем ту ие
прнвлачиу жену у дубоко усечене боре. А она, у сро
заии.Ј\х кончанн.м чаралама, смешка се и СIИД/hiШО 

по~лачи наниже суr<њу I<Oja јој се однгла и открила 
наЈеж:ена колена и део обешене бутине сме,куране 
I<о,ке без тургора" Рима помисли: »Чистота« и се
нmши се себе. помисли горко: 11А ја?« (сви ка.ЈI~У да 
сам згодна, сви ми се удварају, а Byr< је најмушка
рац на свеrу и Ј?ОЛИМ га и све). Очи јој се напунише 
сузама I<ao да Је све пропало. А зашто? Све ћу му 
рећи. Све. 

- Не плачи! - зашкрrуrа Рсавац, ухвати је за 
руку и поведе - још ће л.уди помислити да сам те 
туr<ао! 

- Не плачем! - rутала је сузе - шш.оr-а нема 
На ЦеСIИ. 

- Само би ми још до 1ребало (после опомене 
с иредупрећењем). 

Јас~-ю, опомена је одлож.пла cinap. I<ако да сад 
рнзиi<уЈе? Али cyrpa, прекосу1ра, снеi ће почети да 
се топи и онда. , , внше неће 61-пи времена и све ће 
опtћи до ћавола. 

Шкрrушу. Нема повратка .. 
Алн шrа сам ја без Парiије? покуша да се ура

зуми: ~има се осврну. Поrледа је исrооса .. Добро је: 
очи ЈОЈ светле, бисtре, свеже, огромне. 

Двадесеi"ак .iьудн који су седели на t<лупама дуж 
зида рах~пично осветљене биоскопске чекаонице 
(нека препо,~опска crarп;rцa, rде су л.уди осућени да 
сатима чекаЈу долазак Једнноr· воза. ћудљивоr· али 
важ.I-nш-, иако ван возноr· реда), Али свњх двадесе1аtt 
туди који су седели дуж зидова ходника поскоче 
обрадовано rшд су их уrледали. ( Никоr није позна· 
вала.) (Њ;су вал.да xreAH да нх поздраве?) 

- даЈ карте, Мусо, има нас сад двадесет и је
дан! - рече млаћн радшш у зеленој бере~ки. 

- Да пребројны! - рече Муса. 
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- Шта има да нас опеr qpojrШI! Било нас девет
наесr и с ово ДВРје, сад нас је - двадесет и један. 
Толики је nporшc за почињање. 

Сваки је давно спремио двобаню< за улазницу. и 
Муса је, у rумењацима без чарапа, почео да урећу]е, 
са забринушм и претераним ауi'Dритет?м некщ· ко 
је власт и од коrа све зависи. C'!poro Је оnомињао 
свеr који је нюрнуо на врата гурајући се, и, правећи 
се нарочито сурово ва.ж.ан кад је утледао водника 
МнШI<а, IСоји је волео сваки филм под условом да има 
табачења и јурњаве и вlолео, зна се, још и више од 
биоскопа Милутина (љубим му ногу), спојку »Пар· 
тизана<,. 

- Без r·уранције! И rи, друr Mиun<O. Кюmа си 
rи власr r<ад се rураш и не признајеш дисциплину. 
Хеј, 'IИ, чика-Боко, нећу те пустити ако се rураш. 
Полю<а људи. Неће да почне доr< сви не ућу. 

Држала је Вука испод руке и осећала његове 
тврде, али нешто као опуш-тене а и сад 'IGIЛaвe ми

IШЩе. Сама је изабрала месш у средини партера. 
Дугу, нm<ад ложену салу с пршФваним редовима 
под конац изравнаних јефшш;х кафанских сЈолица 
уr<рашавале су још увек, поред мајских ц!?вених 
транспаренюа изнад белоr· платна и фотографија чла
нова Политбироа дуж зидова, некоАШ<о парола на 
дуrаЧЈ<ИМ шлајфнама белоr· пак-папира, мећу њима и 
Изzрадња ХЕ Нереzсава представља понос нащих 
брт·сюtх нарРда, друта о r<ал.ењу људи запослених на 
овом објекту и, трећа - о новим одНосима мећу 
њим:а. 

Вук је седео заrледан у под, не осећајући зиму. 
- Ш1а ти је? - упита. Савлаћивала је страх и, 

савладавши ш, упита још једном, али довољно УПА!'· 
шено да би он подигао полаr<а rлаву и пщ·ледао Је 
муrио у чело. 

- Не волиш ме више? - осмехнула се и задр~ 
хтала, иш<.о се шалила и хтела само да чује г.лас. 

- Нема везе! - рече немарно, промуКАо, а да 
није био сшуран ни да х·а је она шrа питала ии да 
јој је ои шrar< иешхо per<ao м7схtо о~товора. 

- Па шх·о ие ховориш? И Ја сам јуче радила цео 
.дан. 
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Опрезно затим, јер он ништа и на то не одr'овори, 
а то је плашила и баш зато гонн:ло да ra Да.ЈЬе запити 
кује осећа јући да се шме излаже некој његовој ко
начно ј одлуци које се бојала вrШiе но ичеrа. Али та 
опасност је учини нервозном, морала је да му бар 
прича ако нишха друго. 

-Нисам те питала за наше зидове? Је ли rи се 
свићају? Сад их свуда тако боје. Пщ<азаћу ш жур
нале. А онај хамни ромб? Је ли да се добр_о држи са 
оном ыалом формнцом на зиду преко nyra? Мени је 
-r ако весела. А теби? 

Он је, оборене главе, полукришом сад пуrшто, 
упркос ЗабрањеноАt nytueњy. Није се више нароЧЈirо 
иазило на то. Држао је пикавац измећу nалца и !Са· 
жипрста. 

- Реци - прекиде Рима оnет ћуrњу коју је осе
ћа.ла сасtавнпм: делом свш· непрею-rдноr· говора. (Qдw 
једном се забрину.) - Је ли ти се десило нешхо нез
годно? 

- А-ха! - nромумла - ништа опасно. 
- Шха? (Слупrла је она да је не боли више.) 
Провуrиа је руку исnод његове МИIШЩе, а леву 

је одозго пребацила nper<o ње, саr<рнла му је под на
зух, и тако много нижа од њеr-а, изr·ледала Imo да 
виси о његовој руци. 

Публии.а (нас двоје, омладина, деца, водшrк, де~ 
бели чиrш~Боr<.а и један ћелави, стари монтер Слове
нац) као по доховору изrуби стрпљење у исш мах 
и поче да зимоrрож . .tьиво удара ншама, звижди, лар~ 
ма. !ьуди су тако nокушавали да се загреју и разо
ноде. 

Оператер викну одозго кроз бушу на зиду: 
- Полазим! И ыир! - Она nрепозна хлас танкО!' 

rшо црв човека r<оји је преrпрошле године у кафани 
онако rадно nсовао водника MIПllкa, који се nравио 
rлув из страха да Пијани црв (тако r-a је одмах про
звала) не напусти месф, јер је једини знао (и бри
жљиво чувао штос) каi<о се уз слабу струју пуrита 
филм па је пројекција добра као у правом правца
том биосr<.опу. 

Пијани црв трипут звизну r<роз прозорЧЈiћ своје 
I<абине (звонце је више од две r·одине покваренЬ) . 
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Сноп паде на платно, Документарац: )Кивт, нa
lutlX рудара, Сппкер је прво сипао своја приватна 
узбућења пред сликама брда, шума, улаза у crape 
ша..хrове. Ка.\Iера се yтor.·t лифтом, споро почела да 
спуш1а у дубоке копове (.светло и сенка nреко не* 
јасних лица ~удара), сrшла у ходник осмОЈ' хори
зонта, рекао Је спикер, и почела да праiи кретање 

једног омањег човека .. Овај I<ao да се спремао за ег
зпбицију а не за рад, одједном се сагнуо, дохватио 
жус1ро бушилицу, уr-лавио сврдло у труп пнеуматич
ког чекића, пљуцнуо излншно у шаке, протрљао их, 
окренуо главу преr.ш I<амери као да хоће да је пита 
за дозволу, и, добивши је канда, припrснуо дугме, 
пусrио зрак и налеrнуо лудачкн: исколачен на чекић. 

Снн:матеzь се дуго задрж.ао на томе. ЧРвеi<ово је 
лице постајало све исколаченије напето од craлi1e 
(осам се сати 1ако притиску је чеrшћ) треске буши
лпце, Штолну по шrолну бушио је човек, То је '!ра
јало прилично дуго, Завршивши бушење на челiЈРМ 
прусrу, рудар журно преће на бочни зид, обележен 
кредо м на девеi мес'Ј а танким белим н.ружнћима. На~ 
слови бушилицу на nрви круж.ић и поново пусти 
притисак. 

Докле ће? упюа се Вук. Не зна зашто, раднш< 
~~v се нпје допао. Није r-a юг-ш:м подсепю ла неког 
од nредратних друi)Ова" Сем тога, откривала се по~ 
степеио да Ia одрећује један, не би се мшло рећи 
зашто, непријатан покре1 обеју руку од с1вари ка 
nрсима; нею::r rрабљиви - приметио је Вук - оти
мачки поr<рет, Прве је штолие бушио у капутићу, 
запп.t ra је скинуо (није забележено кад и како), 
после, н у кошул,и му поста превруће, Го до појаса, 
продужи да ради (мршавко без мишића) (асrени
чан) (нимало згодан) ( непаЈ\·Iепю лице и широке 
личне I\.OCIH, чело у коен, вилице сна.ж:.не, уста намеw 
шу·ена на израз неке неутоmивс ћ\ад:н). Кан.о може 
све време једнш\.о бсзизражајно Jianperнyтo да r-леда 
преда се, (Изrледам ли ја таr<о I<ад радим?) (Немо
rуће.) (МЬј посао ·тражи мање снаr·е, више вештине, 
смелоспt и знања,) У ста су му искр:ив..ъена у грч, 
образи необријани, обилно ознојени, лепtои:ви nросто 
(јесам: ли тако изгледао пре четири године, оне зоре 
кад смо спасавали мешалице и Сали?) Ко ли му је 
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сад па тај? Не објашњавају ови наши нишrа" Треба 
да си класи~ да би ту разумео ш1а је где, шта је 
шта, и ко Је !(0, Шrа хоће белобрки? Ах, фоrин. 
(Како снrурио rypa шипку иабијајући динамит у 
ШI'Олие") (Има гриф") (Стручно, стари.) Сви сад 
беж.е у заклон. С1арац пали корде, прво дуже, па 
краће, Прописно се и он сад склања. Прасак (тасови 
op"ectpa). Муња е!(сплозије, Аим, Брдо одвањеие 
руде. Са .свих ст-рана спtжу рудари, док :нею-t бели 
миш~ви Јуре ходницима. Спин:ер каже да су- сви 
мужЈаци (врло важио!). Чесппања, Грл.ења. Л>уб
л,ења, Спш~ер каже: Традиција хрће да у јамама сви 
буду мужЈаци: мишевп, коњи, пнжењери. (Гле, 
nалца му, сад!) 

Одатле се прелази у салу сличну овој. Исrа као 
ова, боrа му, 

Те ли да је иста? - упта Рима I'ОГ rреиуrка. 
Он nотврди r·лавом. 

- Ис1а, Иста! - поче да шапуће срећиа што је 
одмах одr"Оворио, опет раскрављен:. 

- Ню-раћивање! - чује некоt· позади I<.aкio уз· 
лпше. Коме? окрене се и схваrа: самом себи. 

Са президијумсi<оi· стола млаћи човек прозива 
ударни"а и прнбнја му пред МИ!(рофоиом орден бу
шећи му рупу на конфекцијском сакоу. Затим му 
пружа ковера'Ј', (Исти као I! меик Онда.) 

- Шщ ће им ш?- пррцеди Вугс Ковераr, Врло 
важно. 

Помнсли: зrрабио ra је, није узео, Оrимачки је
дан покре1! И I<.ако се 1-ра.'dзиво и збуњено насмеrшю. 

- Збуњеи је! - тихо каже Рима, ухваћеиа. 
- Себичаи! - процеди - сел.ак. Ја сам био 

м н ран. 

- Сећам се. Пре две rодиие, је ли? 
Vдарии", европски ре!(ордер, долази па говор

ницу. Вн:ди се у једньм мапювењу човек коiи му 
чучећп подешава мшсрофон према висини. На~ра
Ьени I<.аже несиrурним, сеtоачким збуњеним Ј·ласом: 

»Заrревала ме л.убав према народу и Парiији«. 
Byi<y се чини да види њеrове исколачене очи лећа 
што су се осам са:ш тресла, (Фразира!) Ocehao се 
као пш<радеи., Упрл,аи збш тш разrолићења у ру
)!ШО. (Нисам такав.) (А што? Што не би бИ'<> и та-
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I<ав?) (Збоr друr·ш нечеr, не само збоr· коверта.) 
(Зато што он ьuiсли на коверЭ.т, а не на загат,) (Мо~ 
жда и не мисли на rювераr .. ) (Мисли.) Крај. 

Не. С наrраћнвањем изгледа није све свршено. 
Филм rpaje још две rодиие. Према најави спикера, 
треба још иэдрж:ати мотив: кан~о ж.иви наш ударНИI<. 
Дабоме: двособни нови сrаи. Рецимо! Удариик од
лази у купатила (ретко кад). Свлачн се. Тушира се 
спiдtоиво. Кад се I(амера случајно сnушта мало 
юuке види се да није скинуо сељачi<е rаће. Оnет 
обучен у усrю, конфекцнјско одело, ударннк скида 
капут: орден (дуплнкаr?) блисrа на кошуљи без 
краrие (зезају нас филмаџије!). Седа за CI'O с дете
том које мрrоави ло Iањиру. Жена само послужује 
мужа и сина. Долазе госrн. Жена (без rруди) послу
жује rосте. Сви једу, пију, смеју се. Дете које се упн
шrшло (што је сла ш о, каже crnшep) (зезају ли те 
филмаџпје нас раднике?) (Byr< је већ био уврећен и 
осећао да престаје да се љути на ударника а почиње 
иа филмаџије) односе у купатнло н перу ra (жена 
без rрудн). Деr·е плаче .. Људи једу, пију, певају, сад 
је ту п онај rшји је ударнику закачио орден (пред' 
седннк спндш<.алне подружнице, сигурно). И он једе, 
пије, пева. 

Crrnкep: Наши радници живе поносни, срећниl\·1 
животом. 

(Малоrраћаншшна ужива у великим празним 
речима I<олико они у ракпјн. Какве везе има nоносни 
живот кад се aiЋtyje за двособни сiан са .ждерањем 
п локањем, као да је то цил,, а не подпзање базичне 
индустрије? Мајку им блесаву!) (Немам ја везе 
с -п1ме! Никакве! Какво ждрање п станови!) 

Неко удара у пуну чашу на с10лу федеративно 
ушуrом под тежшrом прасића и пића. То је пред
седншс Он се дпже и говори. Речи се не чују, ни па~ 
роле I\.Oje госiи извикују на r<.pajy, пре но што сви 
запљескају цепајући се као калодонт. реклама. 

Крај документарног филма. Уздаси у мраку. Ша· 
паrп. Рсавац се осећа неугодно. На шта наше филма 
џнје своде срећу и слободу. На пун сш ждерања 
(као на сељачким свадбама и даћама), Блесаве нез
налице! Каква срећа! Али аrш то није срећа, бар не 
правом раднику, зашш филмаџије снимају такве 
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бтезrарије? Ко им ro одобрава? Ко даје паре? Сни
мајући такве rлупосш, они не брукају само напре
дне него и заосЈалије раднrп<е. Они нас све срамоте .. 
Малоrраћаюс Умепшци вајни. 

- Умеп-юсi! - про:мрмл,а Рпма и пропе се да га 
боте чује, - Будале! - рекао је. 

Журнал му је, срећом, био занимљивији, мање 
мучан: једно задоциело предавање ктуча фабрrше 
paдiOiЧit:OM савеiу с говором и општим: п..ьескањем. 

НекоАИI\.0 rраднлпшта и оrварања пзложби. 
- Је ли IИ се свића? 
-Не. 
- Ни лшiлс Зи:Ј\ш ми је на ноrама, А теби'? 
- Хоћеш да изићемо? 
- Хрћу да видим филм. 
Филм је њој био унапред заrшмтнв. До ћавола! 
nомпслн Byr<, данас мп се ништа неће допасти. 

Kat\.o н да ми се свпди ово? Зар су 10 наше муке и 
проблеми? Једи, пиј, држи здравице, говори фразе., 
(Нису IO фразе зато што Iai<o није, него зато ш1iо то 
они осећају.) Рудар је те »своје« ре<ш први пуr чуо 
на чиtалачким часовима, и сад IY њнхову хемијску 
форму л у изговара пазећн да не ПОiреши, а не као 
неt<о ко би xr·eo да шrо бол,е саопш·нr ш-rа осећа, 
себе. (Е, мој ударииче! Мрзети треба све који се 
цели не дају будућнос1и, а не Iai<o- здравице испп
јаш!) На ово ry треба мислиш трезно и искрено. (А 
1н празне речи СНЈСШ, месго да се, устреба ли, посва
Ьаш и покрвиш п с на јбоЈьНМ дру1·овима, каi<.О би се 
ШIО пре посrиrар већи радни учинак и савладали 
непријаiе..ън који хоће да ударе п онесвеСI'е, at<o не 
моrу одмах 11 да убију.) Ти позпраш за биоскоп .. 

Рима наслонп r·лаву на његово ра:м:е и опеr се 
ухвати с обе своје руке за његову мишку. Вук осеiи 
сажаљење nрема њiDj. Мала је још. Али се сеiи Ми~ 
луна н смрачи, мма му се чиш1ло да ra она сад 
њушка кратким уздасиl\tа, н:ао (не може она да ме 
бар ц ел н један дан не воли н остави на ·JI.mpy) куч
кица. 

Било јој је тако добро уз њеrа. Поносила се (из
r-убљена ту у мрюtу сале) његовом снагом, добро·rом, 
проrилошћу н свим осталим, мужјаштвом и будућно
шћу, а воАела је и његов мирис на окупано и топло, 
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као п мпрнс на машннско yf\!e, тај r..пtрис на неко 
мушrФ сунце, ветар и неку њој иепојммшу храброст. 
Довол.но је било да, у Београду, далеко од њеrа 
(спор'!; вести из иностранс"Iва), помисли на 1ај сло
жени мирис па да заплаче или полуди од жеЈЪе за 

њим. 

Није вредело смрзавати се за ry пропаст Тита* 
ника, праву лажмшу лимупаду која је, упркос rpa· 
f'ИЧНОМ завршеп,у, била ТаЈ(О неувер~Ъива да га није 
забавЈЪала ни св,ом нескривеном бес т идношћу ин
триге. 

- Хоћемо лп у кафану? - упита. Морао је да 
се нешто договори с неким гама, 

- Може! - рече она не пушrајућп му мпшку. 
Она се увијала у rшпут. Дрхтећн (дрхтим као 

псето), мало се удал.пла од њеr а. Он је привуче да је 
обrрлп (учинило јој се) .. Није. , 

- У кафанп ћеш се загрејатп! - реtшо Је саr..ю. 
- Јесте! - одrоворп нзбеrавајућн да себе ана· 

лизира. Дувао је још увен. онај неугоднн сњ\овнтп 
севернп ветар .. Није ·то само? ПО!\Нiсли тешећн се .. 

Али н та мпсао нспунн је хладiШМ ваздухом, зато 
рече: 

- Ја сам срећна с '!Обом н кад је хладно. 
- Срећна'? зачуди се I<ao да чује неку пеrЈ.Оо 

знату реч. 

-А ти? 
Vтом о·твори врата п уће у задимЈЪени ресторан, 

VI 

- Што не једеш? - уппта је кад се вратио по
сле разговара с касиром_ 

- Једем .. Једем. Рецн "'' Ј<о је Милун? 
Он се намршпt, 

Шта ће ти оп? 
- Свуд се nрпча. Спасао си ra., 
- Унесрећио се! - рече суво. - Остаће жив! 

- и издахну ваздух. - На жалост. 
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- Зар пt нн је в н ше срећа - живети? - цвр~ 
ку·тну сва забринута, устреnт·ала - не волиш ме? 

- Срећа? - он отшr ћуrке ryrл.aj сВ:оr шпрн· 
цера. 

Зна зашrо, аАи ЈЪутила се на то своје устрептало 
шпање страшно много и заиста. Зашто увек исто 
само подавање? побуни се на своју женствен:осr и 
упита наr-ло: 

- Верујеш ли у мене? 
- Кщ\о мислиш? Да ли ПI nерујем? - застао је 

с внл.ушrфм пред устнма. 
- Да ли ме волиш? - упита уплашено опет" 
Он махну руi<ом: 

Дабоме, волим .. 
- Што нећеш да ее бориш? 
- Ја? - одмери је зачућено - за шта мислиш 

да још треба да се борим? 
- Да будем срећна. 
-Ниси? 
- Нисам .. , ., какву ме желиш.. Бори се за мене 

друrачнју, боЈЪу мене! .- рече б~зо, тихо, заrлушена 
свнрком и зак/ьучи најуnлашени]а - задрлп1 ме ту! 

-Шта би ту? 
- Променила бих се полаl\!о и., .. и, мож~да, заnо-

лела технику I<ojy", .. не волим. 
Он поче да СА уша пева<tщцу .. После нei<OI· времена 

рече немарно: 

- Сrуднрај је ш само, заволећеш је. Довол.но 
сп одрасла да схваrпш ... 

- Је АИ то све што треба бити? Одрастао? 
- Све што сад треба. 
ГоВ!Орила је брзо, као да нема ваздуха, полазећн 

као слепа с шпањем пре но шго би он одговорио. 
- А 01-ш сутра саЈ\ю да скрсте py:t<e? 
- Заш1о да скрсте? Н.ш<ад краја подизању. 
- Зар не умеш да се одмориш? 
- Сад се одмарам, 
- Што се не помприш с оним шrо јесте? 
-Зависи. 
- Зар мораш да лорею-Iеш све што није оно што 

си сам замислио? 
- То је природно. 
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Рима ућута. Бојала се, дрхтала: увод у битку 
које се бојала. 

Шта јој је? упюа се кад најзад примеш да ни· 
Iшд још није била такь 'tреnтава п бледа. 

- Мислила сам: ... 
Засrаде .. насмеши: се несиrурно, помилова т-а 

брзо, лако, Једва, преко браде, необријане, чекињаве. 
Он се тр.же. 

- Мора ли увек, п само, оно што се мора? 
-Мора. 
- Мора у рату! -рече упорна наједном- али 

кад је рат завршен, почео је мир. Не? Изменило се 
пуно, зар није? 

-_Шта се у би_ти променило? И рад је рат. По-
плава Је I(ao непрrча-теtnска офанзива. 

Она га опет помилова (пред светом). Он се rрже. 
-Немој! Гледају! 
- Жена сам ти. 
- Ј е ли ово стан илн ка фан а? 
Она обори rлаву. Њено се јело хладпло. 
-Једи. 
Rутала је. 
- Шта 11-1 је? - поr,лсда,о је. 
-Ништа. 
- Охладнће ти се месо. 
- Пред шбом се оссћам увек као у трешци. Не 

моrу више. 

- Зашто у rрешци? Јесам лп ш пребацио 
НСШI'О? 

- Ти не знаш још! - п затворнвши очи, рече 
с1рашно брзо - нисам се уписала на Iехнику. 

- Сrварно, ниси ми јавила ништа о упису! -
рече необич:ним шаnатом - на ш1а си се уписала? 
Медицину? 

Защорп очи и брзо: 
- На унуrрашњу архитектуру! - у једном даху 

и оста без снаге осећајућн т<ако је гледа дуго; онда 
он рече -rихо: »Разумем!(( »Не разумеш!(( одговори 
му брзо дрхтећи. 

- Заштп се ннсп уписала на технику? Н~ волиш 
ли да .живиш са мном? 

-Напротив. 
- Готово је, значи? 
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- Мили, ја ћу ... 
- СрећiФ, плати! - диже руку. 
- Не! Ја хоћу да сам с тобом. 
Десило се! помисли Рсавац с горчином човен:а 

Iюји је био у праву. - Десило. Неће да се упнше на 
технику, јер ме више не воли. С1вар је јасна! Пос-rи
ћено рече само: - Добро. 

- Зар се не .мо.же волети и без слаrања у свему? 
v укусу. 

- Ја мржда не мшу. Срећко! 
- Одмах! - одазва се келнер тен: на 1 рећи по~ 

зив- одмах! 
Плаш ћуше. Изпћоше. 
Али ушм за друшм столом доће до речи. 
- Куш! - дрекну неко н ухва щ се румма за 

сто. 

Три стола дал,е седео је Жића Гром. Он r·рмиу: 
- Тишина тамо. Ја хоћу песму да слушам! Не 

вас, свиње сплаварске. 

- Не мешај се у туће ствари! - обрецну се ра· 
тоборнп силавар, раздрл,ена снажна л,уднна. 

. Жића та је, пресечен у речи, rrocмarpao не пре· 
стаЈући да се смеши. 

- Сви tлаве под сш! - дрекну одједиом и 
устаде. 
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ГЛАВА TPERA 

1 

И з бележнrще Bytca Bactt1ta 

.. "изr·леда, нема нн врло опрезна човеr<а I<оји не 
би у Ј\Uiслима ~.мш<.ар, наседао провокацијама сла~ 
боде ШI'О, на страну све остало, репорiеру пружа 
понеr<ад прилику да наt ази и на оно што се обично 
крије. Мењаћу зато, nривидно врло ћудљнво и често, 
уr'лове гледања, убећен да ни Рсавчеви оклоmi неће 
одолети поноњъениЈ\·1 нападима моје радозналости са 
најнеочекиванијих с1рана. Извиљавам се унапред 
буде ли то нзrледалр као юрање жмурi<е са сущти· 
нама. Друш је у июању. Зар бих се иначе ломио 
Iражећн Бука Рсавца, који је, рекли су ми у комер
цијалном рес!'орану, оrишао rope, на Врашке Њнве, 
да замени нзлизалп котур на с губу жичаре? ... (Не! 
ПОМIIСЛИ П преврну НСКОЛНКО ЛНСIОВЭ.о) 

... Али и за дш<уменrарну коле~щ:ију маr·нето
фщ-rсюiх трака rреба мп њеr·ова верзија о спасавању 
Радеrа R.уковића, младића расrиншуrих очију, ре
ских цр-rа, увек с једним полуосмехом без почетка 
и краја. Далеко је момаi<. дш урао од оне поплаве пре 
четири године. Можда ће 1\ПI имењак 10 све испрн~ 
чап1 боmе но што је ytiиi-п~o у својој CI<pO!I.ПIOCTil 
Раде, будући секретар Комиrеiа радплпшта. Тако ћу 
једним ударцем убиiи, у преносном смислу, д~е 
муве,, , (Преврну неколшш листова: »Г де ли Је 
оно?«) 

... Засr-анем и окренем се да предахнем" Доста 
с амбицијама! Разуме се, нисам се прекинуо баш IИМ 
речима. Помислио сам, напро·tив, Itao безвез11о: r..юра 
да је леп изr·лед одавде! Њивице над нерекавским 
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I<осама чиниле се одиста један ре1иамно лазурирани 
позив у леrње зеленило упркос новембру. Изгледале 
су врло несличн:е ономе што су стварно биле из* 
близа, врло сличне rребену на коме сад стЬјим, иако 
он, Iaj гребен, Iщд сам r-a поr·ледао одоздо, из комер
цијалног ресторана, пре но ШIО сам пошао на ·raj 
подбијајући успон пречнцом без иоrоступа, није под
сећао на ове чуперке сланом обарене траве, ж.илаво 
ћикнуле из круr-е, зелеtшасте зем.ъе прож.ете крем:е
ном. Како онда да nорекнем да су те њив:ице, и она· 
кве какве јесу изблиза, алн: истовремено и она тамо 
далека, седефаста меiфТа сва од зелене баршунасте 
пене I<ад хладњак сећања чува сва три времена у 
свея<.ем сrању? Или, на пример, Нерекава. Њу знам 
и мирну и у бесу н лудилу. Поrледам ли је с месrа 
на I<оме сам:, не видим је сву, узводно и низводно 
сrиснуrу у два I<ањона, али јој напамет знам п ис· 
-точне и западне мочвари. Она узводно, одмах под ка~ 
њоном, подсећа на дyty!Dacio задеб.л:,ање једњака 
големе змије ~од сrаниола I<oja је баш овш- часа npo
ryraлa читава теле; а Iеснац лево, низводно, онако 

камешп и суженосив - r·лава је тоr- свеtлуцавш· 
рептила, и ја више не морам да знам шта је ш1а да 
ипак не рекнем да је то њено 1ьескање, безопасна 
сад, исtо што н онај неi<адањп и некиноћни њен на
пад на брану у изr-радњи (на цола nyia отприлш<е 
нзмећу rорње и доње мочваре и суiјеске). Тада је до 
неба, див!Dа, пенила и, прОI<.оврџавелнм Iаласима ш-rо 
су носили сплавове, стш<у, сrолетна дебла и .л:,уде, 
наnадала свим оnасносtима, сtиснуiим у једну - ту, 

Или, на пример, л, у ди ... 
" .. До ћавола. Нисам веровао да ћу се враrпrи 

на ово не ·IаЈ<К> Њ:'1.жно rрnднлншtе, и то десетаi< дана 

пошiо ме имењак исnратно на сtаницу, али I<ад су 

ме већ поново послали овамо, требало је с1вар иско-
рнсппи, и опет узгред допушпи ДОЈ<ументарну 

збирi<у. И не њу само. И оно приватно, шrо ме нето 
занима .. , 

. , . Шrа би Вук Рсавац урадио у мојој кожи? 
О1ерао је Риму, О, Гаго, Гаго! О, дроцул,о! 

Да. Али ЈШ је то учинно? .. , 
(Окрену неколико ли с гова врло брзо.) 
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... Уосталом, nосле IОЛ:ИI\.0 претрпљених стра
хова и свеiа што сам с њиме поднео због њега, ду
rује ми и реконструкцију још неких детаља трагичне 
поплаве од пре четири rодпне и iоне од пре три, кад 
видИI\. није био -Iaj запети лук са Сiрелом од ока до 
слободе порубљене нешiављеном KO)I\.OM неба са чи
јеr· су се добоша скаку-rаво Iласале ма1оице сунца, 
нешrо набреклоr /од танке јуrарње измаr·лице ... 

" .. Закључим, због лепог јутра ваЈЬда, рескоr п 
ведрог, неочекивано nомирЈЬиво: 'Iреба се и дarne оз
биЈЬно Иiрапi. Па кренем брзо, мада ме није прошла 
задуваност. Краrко сад д>шrем од дувана, преЈеру· 
јем, обаrшш моrућн/ост pat<a о rюм тоЛiшо пишу. Па 
што увек журим? И rшд не бежим? Страх ме задо
цњен)а? lliia ли? Али увек. »Извлачиш се, Вуче, уз 
брину брже од дивојарца.« У бриrади ми I'O гово
рили. Није то збоr· иарочите храбрости. Уоnште, ја 
сам брзаџпја. Нестрњышац. Шш ире да сам на врху, 
за уr·лш.·t, на циљу, ItaO да сваког трена могу да 

умрем. 

Дабоме .. Ошшао је. Где ли се део? У наnуштено 
је село ка;ку от!Шiао. Доле. Чупа, вади корење посе
ченнх ора.ха вз земље трактором. Фронтовска оба
веза. 

Шта моrу. 
Harpar. 
Тек трка је то са смрћу .. Једно осећање да ти ту

ћинс:ки хладно дахће са најеженим вра'IОМ. 
Сrарнм. Тридесет шеста. 
Али ове њивице воли1.·1.. Притиснуте узводно и 

прtписнуте низводно кањонима. Уомчене њима, ус
rшм. Замочварене испред и иза једне и друге кли
суре, Опасних бла1нш-rа пуних дивљњх мачаt<а, вели~ 
кнх вепрова, лисица, а зами и кypja.Ita. Свака звер 
би да ту л ови . . . (Окрену неколико лисr'Dва.) Овог 
пута му се учини да је нашао оно 'Iра:жено. 
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Из бележнице Ву~ёа Васи/Ја 

Изишли смо заједно Рсавац и ја, нз IФмnресор
скоr одељења (rде _Је он спавао на даскама под црве
ном алармном СИЈаЛIЩом, с телефоном на домаку 
руке). Поrледа непотребно увис. Ведро! оnиъуиу 
nр~д соб.ом у недеЈЬу, у прашину, у вруће, у те немо
rуће присуше rаласе леш одсеченог пре целих месец 
и по дана са r.руиа године, у ry .лаж и превару, у ва
рави свраб ЛIIстова о коме ыу Је ономад прнчао Бе
логлави да може понекад да осети и прави иimалид 

ампутираиих ноrх ДО беf-ара. Није хтео да је, мрску, 
ПОI·леда, али већ Је видео с високе обале њено rиrшо 
.жутозелено t·ело како тече nриtуЈЬене главе, мршаве 

од мржње. Заrече Плавшу у мајици крај голш џбуна 
како мокри. 

-Шта је ово? 
- Ннје лоше! - рече Плавша rледајући забри-

нуЈо у зуиза.ру иrro се сиусrила на поквашеио влаће 

- да немам шећера у мш<раћи? 
Вук је опсовао мајку новембру н мајици. 
-Зашто си љут rarю рано? 
- Пmаћу те зашr·о rшд изненада навали, а мн 

нисмо нагазили ни темељ за последљи сек-rор За.I·ата. 

И дуну. Намршrен проће поред пливач:ко!' ба
зена (још се суичајуl) и рамеиом се очеша о м.рске, 
зелене филарете комерцијалног ресгорана, где су 
испод леандера неки (даqоме, и Тома је ту) већ пили 
расхла!Јену овошдншњу брљу. Али, утом, један цр
вени скутер с младићем и девојком прозврја цестом, 
осrавља]ући за собом заrювиrлано прамење прашние . 

. У мензи је Хусо пресrао да сркуће вечни ЛIШов 
чаЈ и прюрчао прозЬру. 

- Јој, што су ~1у r.<раварке мртве. Јеси ли видео? 
- упита Љубу, КОЈИ Је заrризао у О!{рајак намазан 
тврдом, неприродно слашом мармеладом од не зна 

7е чеrа (мирисала је н~ јелове шушr<е обично, али 
ЈVГЈ1ОС н .на. нож :ЮОЈИМ Је сещшн црни лук за ћулба
СТИЈУ КОЈУ Је наручио Ву" Васић). 

Гледајућн с довраша за скуrером, Хусо је видео 
себе у плавим краваркама с белим шrепом, како на 
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црвеном Томосу, с цуром на задњем седишrу, возн 
са осамдесет на сат бесr<рајiюм једном асфаюира· 
ном цесrрм док за њим: лепрша само њен плави 

:соњски реп и шарени, свшени шал. Уздахну: 
- Да ми је једна веспа! 
Вук уће ћуше. . 
- Јеси ли видео? - уоиrа га Хусо очију заго

релих скоро од врелоr· зврјања што је искрило још 
сачувано у њима. (Јато сардела у мрежи. При
медба В. В.) 

- Није то за нас! - д01аче му Вук rrnжиирстом 
врх браде. 

- Па да! Страњови су tоно! - иромр:мл.а !Ъуба 
ироrуrавши најзад свој сажвакани залоr·ај - ди мо
жемо још ми с њима да се меримо у иоr·леду жи
вота. 

- Шrасказо? - окрену му се Byrt стиснуrом ви
лицом и заошијаним телом налево круг. Нацрта се 
иред њим: 

- Штасказо? 
- Мани! - одмахну ирмирл.иво ЈЪуба - у свету 

радник може да набави онаку ирдал.ку за rри nлате, 
а !<ОД нас, rреби га ... 

!Ъуба стрnа ocraraк ortpajr<a у ycra, мршави му 
необријани образ искочrr као да отече изнуrра, али 
не стиже да иporyr а ова ј залоr·а ј, и его се сруrии 
с клуnе ударен у груди. 

Истог дана по подне, на партијском је састанку 
Вук једиоr·ласно rrnжњен усменом оnоменом с иреду· 
ирећењем. 

Друг Сшјан и Раде ra сустиrну на цести још 
свеrлој и тромој од суrща rюје је пуштала да днми 
по њој. 

- Шга је? Губиш живце? 
Но видећи ra л.ућег но иrro је очекивао, Стојан 

не сачеr<а одговор. Навали, али с неишчашивим 
мир,ом. 

- Да не мисмшr, МОЈI<да, да си неправилно :каж.
њен? 

Вук не ди.ж.е главу, погледа ra само искоса, крто, 
и истисну иигање кроз усне эашрафљене још од 
јутрос: 
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-Знаш ли шта је шљакање? Не? Леnо. Тако сад 
зову рад. Шљаr<ам, то је - радим. 

- Реч као реч! - насмеши се само образима 
друr· Стојан - није ro разлоr· за ударање. 

- Став. Не реч. - Расnоложење! - Вук шкиве, 
али rад r<рену ~рећом брзином - изгубили су елан, 
поверење. Шта Ја знам - занос. На састанцима рад
ничког савета - и сам знаш - чиэме, бунде, с1а~ 
нови, nасуљ с гершлом. Стид ме. 

-Па шrа? Зажелели се л.удн бољег живота. 
С њихове rачке r-ледишта имају и ираво: обећали 
смо им 1а. Је АИ Ta.I<o, Раде? 

Младић не климну rлавом. Само трепну очима. 
Али Вук га иреr·ече: 
. - Не тиче ме се ни ираво, ни обећање. У шrгању 
]С • • • 

Показа nалцем на реку иза своr· рамена. 
- Шта мислиш, да ово сунце није финта? - от

љъуну танко, далеi<о - nролетос није плавила, исто! 
- пл.уну опет. - Увод је све ro само, ја ти кажем. 
Успавл.ује нас, курва. Одосмо у мајчину ако нас 
неки ћаво не иробуди на време. 

Раде ХI'еде нешто да рекне, али друr· Стојан от
вори ус1а и он се заус1ави на време. 

- Спремни смо овш·. пуtа_ Пумпе, 1\-tашине, ком
пресори, иcityctвo - све Је ту. 

- ААи људи! - заваnп Вук- они су се расиу
сiнли, 

- He1t сирена само заурла опаснОст - сви ће у 
narpy п у воду. 

- У rоме н jecre ћаво. Неће - викну - ко ве· 
спе и слично nрижел,кује, на nодвиге не мисли. 

- Нек мисли на бол,и .живот, то је доста данас. 
- Доста? - Byr< одмери очима друга Стојана, 

коме се учrши да је и миrнуо у иравцу Радета, кар 
да би да му скрене nажњу да таrю не r·овори иред 
младићем, заменшtом ис1ина, али премлад је још за 
rакве разrоворе. Но то баш п изазва Стојана да каже 
дшtра ја да је убећен да је жеtоа за бол,им животом 
ствар исnравна, I'они ;ьуде да више раде, више за

раде, nрисил,ава јући их на спщање квалифиrшција .. 
И рече да је ro онр што нам треба. Знање. 
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- Знање! Пас ми црева повлачио улицом ако 
сам nротив. Али не заборави да се треба nрво упи
rаш: Чему знање? Ако служи личном благоутробију 
само, а не изr:радњи, онда, греби ra, I<:аква је разлика 
измећу нас и капитализма? 

- Највећа. Ми овде социјализам rрадимо. Или 
се варам? 

Раде се насмеши, али Вук забрза. 
- А свес-z- људска'? А душе? Баш ме боли, је ли? 

А Нрви човек? А идеали? 
- То већ иде једно с другим. Мада се човек спо

рије мења но ш1о се мислило и мисли, ИПаi\., мења 
се. CrpiUЪeњa само треба. Плус све оно од раније 
наше: храброст, интелшенција. Једно не заборави: 
држава смо. То значи, сеrпашто је забраљено. Ми
слим: политика је анrисекташка инrимносr с чиње~ 
ницама, у цил,у њиховш nрилагоћавања идеалима. И 
још нешто: nроменио се ритам. Ти нећеш, tКа.Нда, то 
да nризнаш? Је ли? Ипак, мајку му, ваЛ>да схваташ 
да је у рату тежmuиа тачка нашег ударца била усме
рена само на неnријате.ъске оружане снаr·е. Сад обу
хва-та цео )Iшвот. МаЈке ли се то at<:o се не разликује 
шrа у ком часу тражи већу, шта мању пажњу? Било 
би, дозволи, глупо х-rе1и да се све r·o конкретно пре~ 
коноћ измени и саобрази идеалима, рецимо, новщ· 
човека, који је, у односу на масе реалних .tьуди, шr 
јава скоро апстрактна. И? Мењамо! Али како? Влак
ио по влакно. Сад довршавамо заrат. Сугра цен
тралу. Прекосугра ... 

- А ако нас она већ ноћас зезие до кости? 
Б.ъуне, рецимо, киша, шrо? новембар је! удари по
nлава? понови се несрећа од пре четири године ... 

- И? -· друг Сr·ојаи рашири руке - зашr прве 
фазе ипак је завршен, зар није? И nk>лa бране уз r·o, 
је ли ТЗI<.о? 

- По rшју цену? - викну Рсавац и nриближи 
му се, скоро ra је додирrшао! - Како не схваташ? -
обраћао се само Стојаrгу - ја бих да ту цену не nла
тимо. Још они мртви ... У реду. Али има их обоrа
љених. Они су раке на шrакама, гроб.rоа на столици 
с точковима, а то видиш, то ... 

116 

Застаде, и као да Оiпутова, не чу ни Раде шта 
рече, ии друг Стојан, онда се nрену, погледа у Сто
Јана неподсмешљивш·, али nретерано мирног: 

- Пре дв_е године исто си тако бринуо! 
- Друго Је оно - одГовори одмах Вук - о сити-

ЈОЈ смо I<ришки хлеба rад још маштали. А сада смо 
механизовани: r-умене чизме добијамо муфте; имамо 
пливачки базен: играмо ватерполо. Пре четири ro~ 
-;\ИНе брадоње су се још r<риле по м'очвари, њихови 
Јатаци су се оrрrали у чаршафе кад су им носили 
храну. А сад- вампири самбу nлешу заједно с оста
лима о истом трошку ... 

Byi<y се згрчи лево oi<o .. 
- И то је напредак! - ухвати се друг Стојан 

сnреда за KYI<, ~ли глас му оста исто мета.лнобаршу
насi - ни у ТОЈ rу;кви ми ништа не rубимо. А опасм 
носi· - на то смо шуглал:и. 

. - Ја ... - Byi< r<ao да се заrуши - ја у иепри
Јаrе.ъа само nper<a мушице на nушци гледам. Не че
шем се о њеrа .. 

- Ко ти каже да је непријате.ъ још увек онај 
који је био'? Постоје позинmни закони. Ко их IЈЬ... 
шrује, а ради ... 
. - Иди, друже Ст~јане! - прекиде ra Раде, који 
Је дотле ћутао, мада Је у неr<алиi<о махова отварао 
ycia и био на ивици да и сам нешто I<:а.же. Али сад 
ЈС говорио брзо, ошrро: - Иди, лези. Срушићеш се 
овде. Ја. ћу с њпм завршити разговор. 

Сrорн, на Вуi<ово чућење, одмах поће. Одби да 
ra nрате: 

-Сам ћу! 
- Слушај! - оr<рену се Раде Вуку: :.... Јеси ли 

'IИ мислио о томе да cal\IO сви заједно можемо да 
протумачимо шта ·rреба и Шiа не 1реба и как\о то 
стоји са СIВарим:а? Јеси ли? 

- Шrа ти, балавче! 
- У реду, балавац сам nрема теби. Али знај да 

немаш nраво ништа сам да предузмеш, док хоћеш да 
осrанеш оно што си, 

- Чуј, бал~вац! - раскречи се Byi< оrромаи над 
њим - Ја сам Једаипуr заувеi< о свему nромислпо и 
онда ушао у Партију. Оrада се rучем. Ја! И ако хо
ћеш да знаш баш шта ми све иде на ж.ивце, .арбро, 

117 



·онда слушај - н такви :ми као ти иду на жнвце, Јеси 
ли разумео? Комунис1, еј, бре, ro није, бре, правити 
I<аријеру, 10 је.,. IO је ... 

-Шта? - уиита Раде усправннм rласом без 
колена. 

- То је rннуп1, тинупr, тинуrи све до смрти. 
(Byi< Васић ужурбано окрену лист и пресi<очп 

неколико реди, прелете лала стране, незадовољан, 

ьнда се смири: није 10 оно што је трюкио, али ипак 
настави Аа чиiа: мо:ш:да и јес1е делимично.) 

III 

Из бележюще Вука Bacufia 

... Седео је у сrолици на rочковима н I'Ледао 
с праrа своје кућице како npei<O тарабе мали )!<уто
-црвени Ipai<тop одвлачи нз Ахметове баште орах.ове 
rрупце узбрдо на цесrу што се узносила ведром небу. 
И како се враћа по нове. Сапt су пролазили, а сунце, 
иако снажно још, било је новембарске, сиптиво. 
Друrи ч.овеi< доЬе, на друтој прдаљцн и, обасјан IШ
сим сунцем, насtави. И њеrа је знао. Онај, у I<рапшј 
шшдјаiПI н ,качкеiу, сишао је ускоро с 1рактора, 
укуцао куку у нањ ораха, па друrу, исто на крају 
друrог ланца, па Iрећу. Beiap се пошрава с његовом 
косом с које је спао качкеr п пањ се мукло тресе 
под ударцима тешюоr ковачкш чекнћа опнрући се да 
прими у себе гво:жће што I а рањава. 

Ахмет, који му је затрюкио светог Борћа у зајам, 
'Iai<oћe ћутке 1леда то изблиза (»Немам, комшнја, 
високи је даi ум:.« )>Мислио сам, каснр си, залепи се 
покоја.«), при сваi\:011.1 се ударцу лецне, ·IeШI<O му је, 
а не зна ш1а му је то тш<о мучнр и тешко. Човек 
онда узјаше кож.но седиште трактора и Ахмет npe
ciaje да МИ САН. Г леда само како се два светло-црна 
ланца н један зарЬалн (киснуо је! кнснуо!) вуку 
змијски Аено кроз спаљену rраву, I<ако се затежу 
као сајле, потежу, вуку. Тракrор зајунио, шпчуиаш 
би хтео па:њ с кореном. Заинатио се. Ахмет- као да 
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чује !{at<o дубшю под землюм пуцају прво оне нај
тање л<лнце, ломе се и кидају оне дебље, ис1ежу и 
заврћу оне I<ao шrаи" По себи то осећа. И он се на
ппње и истсже t<ao да п њеrа тelill<OI' и дебелог хоће 
да искорени та пр дат ка.. Јер земља OI<o ораховоr
пања рахли, 01иче, буја, надолази, Ю1ПН, Мравињю< 
се један види: већ преврнут! Је ли то н нутрнна 
~емље сама себи постала несносна? Али зна он, вадио 
Је I<упью< с 1рн: I<рива корена: чинила му се - мозак 
му с њнм чуиају. А били су корени r·латки r<ao ви
л,ушкице. А орах? Из сваке се ж.иле рачва, широк 
у корену колш<о н њеiов хлад, а, ето, једна таква 
жуто~црвена ИI"рачt<а хоће I'O да ишt.:rупа! Неће па 
боr" 

Радник је седео на rpoyr·лacroм седалу као од 
бицикла и, др:жећи једном руi<ом в'олан, цимао је 
сад пол yry за риюзерц. Гас! па поЬе напред; ланци 
циликну, затеrну се (сунце засветлуца на њиховим 
карtшама, али без даха). Из земл,е се зачује tюсто
:'омно пуцкегање: ro ваздух улази у рану н надима 
Је као rас-rангрена. (Покојни је војвода Воја од тога 
умро - а ниш1а, у бут рањеи самю, I<роз месо!) Онда 
тегли неко време пуштајући бели дим из прл,аве 
с1ра)кње цеви. Заrи:м: се полако враћа, застане, I<ao 
да би длано:м: да обрише своје чело од обојеНО!' ме
IаАа и онда, ма:м:узајући се димом и лармом, t<реће 
опет с места,. Ланци зациличу I<роз Iраву, исправе се, 
зауепtу. Из подзе:мл,а суне онај мутни IIЖргут, црви 
нскоче нз земте преврнуте на лећа, 11.шчу се док не 
стану на ноге и не одгмижу на све Сiране, жути, 
бели и дебели .. 

Ахм:ет крај тарабе није люr·ао вiШiе да издрл<и, 
али Белоr·лави се није мнцао_ Био је сигуран да ra 
неће ишчупа-rи. Ахмеi као да се чаi< кладно са с~ 
бом: мрмљао је нещiо. 

А све је глупо. Ништа се не :мож.е учиниrи; ни 
седети се тш<о не мо.же, 

Није у mпању мржња. Зна и А.хмеr шта ће место 
пеrрол~јки .... ЗЈ;Iа чак да ће у новим I<ућама бити 
згодш:rЈе, здравије; да ће им: прут·а, већ ту, односити 
воће и доносrпи динаре. Зна још пуно, зна све и 
види, али у грудима зинула празнина, зјапи nус!'ош, 
НИШiа ту не помаж.е .. , 
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Ту су rробл,а, ту су прадедовске коспr. Не мпслrt 
он на њих, пре они на ње!'а, тащо немоћнш· да ишrа 
уради. А и та река чију су свежину rледали старци. 
Чукундедови, који су се баш ry иаселили, као да 
ншде нису моrли да наћу бол,у земл,у, они су криви. 
Мрзео је и њих. 

На эаравни, 1риста корю<.а :изнад последљих 
rtyћa, сазидалrt су Ново насе,ъе. И неюr су се већ ува
ЛiiЛИ у те станове I<оји миришу на ново, врата им 
шкрипе, прозори - веАнки - све откривају. И ll.·ty~ 
хосерине, кад излазе мувама из црева Iам:о, мора да 

зашкрипе. И све. Мада ће земља, тек раскрчена, до~ 
бро да раћа. Воћке се све примиле. И нове. И оне 
нен:е, млаће, пренете одоздо, 

ОпуСiело је Dito њеrа. Сви су се напола пресе
лили, само он \Одлаж.е. Језеро ће за !'одину поче·tп 
да се пуни и Iад ће све биш готово. Куће завршене 
раније не уверавају, али свака шкрипа подсећа на 
њнх. Корист је корист, али, рециью, ораси из башта 
не моrу да се пресаде, посекли их, а одштету, кажу, 

плашће по цени орахових Iрупаца. А орах, еј! орах 
није трупац. То је хлад и крцкање меiФКОрне воћ1tе 
и гледање у реку шrо и ноћу тече, тледао је пr или 
не r-ледао, пио ти расхла15ену ра1ш:ју из полића или 
ие пио. Орах. Еј, орах. То је ћутање. То се не може 
плаппн свим новцем. И не уr·ле искоренити. 

Узмимо, Ахмет, на пример: кладн се у себи са 
собом и баја - ишчупа из прдал,ка ова ј пањ с коре
н;ом, преселиће се горе, ионако му кров прокишњава, 
а и л,уди на rрадилrtшiу рћаво тумаче његово осш
јање. Тракrор осрамоћен засiаде да одахне. Ништа 
не мо:ж.е. Спрдачнна. Ако ra ишчупа, Ахмет ће се исе~ 
лtпн, љут што му није позајмио светог Борћа. Отићн 
ће и он и остаће сам. у пусrом селу, без r<.омшије, 
дрва да му нацепа" 

Нали јрш мало ракије у чашнцу, лодюке до носа 
ознојену pyr<y са сувом шљивом, помириса је, по
r-леда у бистру, жуту ШЛ>ивоnнцу, я<.мирну и отпи 
мало .. Али човеr< у тај час сиће с rрактора, узе одне~ 
куд неку малу лопату, ашовче, шrа ли? и стаде да 
копа и разrрће ионако растресену зелiЛ>у ОIФ нања. 
Ахме1 побледи за час, па поцрвени, Не сме се таt<о. 
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Опкладно се да -rpataop АПЧlЮ пзвучс пањ .. Траrпо~ 
рић. Ло па т а је нешто друiО. 

- Хеј! - зачуди се себи кад викну с щраде п 
сети се да човек нишrа не зна о тој његовој опкладн 
са cal\HIM собом. Вук ra не поr-леда. Али Белоrлави је 
држао у руци чашrщу с ракијом. Тома се насмеја. 

- Може! - рече схваrrшши .. 
Приће, наслони се па довратщt и обриса зној ру

каnом I<ошу/ье" Позван, и Ахме1 преће ограду, НСIШПИ 
шruпвку с ноrу и чучну, наслонивши се лећи.м:а на 
кућни зид. 

- Ознојнх се! - рече неодрећено човек у ко~ 
шул,п. 

- Само rpшoopol\·t, Тамо, rреба да чупаш! - оте 
се А.хмеrу - с лопа·rом, ro је nt>двала. 

- Каква подвала? - насмеши се човеt<. 
- Tat<.o! - рече Ахмет и пшледа тврдо пред со~ 

бом - подвала. Краћа! 
- Ј а? - зачуди се Тома - видео сам ја лопова, 

брате, у Бразилу, Онн знају да подвале ... · 
-А! - учшш Белоrлавн - дај пошr чашпцу, 

умЬрно сн се. 

Човек пош1, алн пре но што се диже и захвали, 
стиже да Ш\1 псприча већ о Бразилу н чудима која 
је rамо видео. 

- Три их врсте има .. Трећа то ради дпрекrно 
ради I<раће .. Вешrнна, зар не? 

- Кю<о ради краће? - упита човек с посни:м по
r-ледом не мичући се од зида кра ј I<OI· је чучао -
ВаЈ\ШИрИ? 

- Ти да ћуrиш! - брецну .се Белоrлави на њеrа. 
- Пtпа:м:. Зашrр да не смем? 
- Ннје здраво за nадавичаре. 
Тома се л,убазно окрену Ахмеiу .. 
- Колико 1е пута дневно ва-rа? 
- Не знам! - рече човек rупо. 
- Месечно! - објасни Белщ·лавп - оћеш да 

видиш? 
- Зашто да не видим:" Гледањем се болести нс 

шпре. 

- Он увек може да падне. Треба му C<L'IIO пуцксi
нуrи nрстима. 

- То још нисам чу',о. Како "IO, пуцкешуш? 
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- Тамо! - викну Рсавац са I\.oce - идемо! 
- Одмах! - диж.е се - хвала! Показаћеш ми 

друrи пуr! - рече н оде. 
Пшца с тврдим лакираннм дугмнћнма у очима 

зацвркуrа угодно. Axл-ter помислн: 
- Шта може голоруюr чаршав кад они држе у 

шаци сто ајгнра. 
Као онда I<ад је начисто одвалио на сасrанку на 

I<оме је оmnrински: одбор пред.л.аr-ао да меш1·ани че~ 
tвopocтp-yii<O повисе сiанарину п оm.rпинСI<у таксу 

на будућу елеюрику, али само за tuyдe из rрадитеtu
ског насе..ъа, не за се..ъаке. 

- Шта вреди ппщи стрела кад је мала сачма 
бржа! 

Зашто увек 'Iaj канtар, то шт:о вреди, та беспо~ 
моћносr пора:женоr· у IJIM наr лим речима I\.oje му се 
проспу, одједном, па нзненаћен пружи pyi<e да их 
прихва Ји, да не падну н не разбију се I<ao стаклићи? 

А онда диже Ј·лаву н погледа у црвени залаз. Ми~ 
рнсало је једвачујно на преэрелу, на1рулу кукурузо
вину, на свеже рибе, му.ъ и једри шипак. 

- И хлеб има сенку! - рече у часу кад Iрактор 
за·tеl'ну последњн nут ланце. Уз лодземну Ьслободн
лачку ·rуrњаву велнки бусен се подюке, распе и 
отворп земл.-.а мека, сва као курва око длаi<авог 

rрупца с I<орењем шrо изрони, нахерн се н послушна 

као положара, споrичућп се о I<амење, поће на псећој 
узrщи за жуrо-црвеним r аздом. Ено их на цес1и. 

- А зашто ме друrи шпао исто јутрос? 
Траrпор је вукао за собом орахов пањ са коренРм 

шнршшм као некадашња r<рошља. Дуга, дебела злшја 
ископрца се и сnусти из сплета подземних грана на 

земљу, Блаор је 10 био: пријаiе..Ъ, KIOI<y, човеков, неои 
rровница. 

- Зашто ен се п ти умешао у све оне приче? 
- ушпао сам посАе имењака. Али он се насм:еја свом 
својом нападачком белином: 

- Не разумеш. Васићу. Стари су r·o рачуни. 
- Измећу тебе и љега? 
- Измећу нас и њих. 
-Којих њих? 
- Мртваца. Треба већ једном да се помире да су 

историјски мрiви, не? 
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То њеr-ово ароr·анпю »не?<( ва..ъало би да Ј\ПI зау
стави радозналост. 

- Не можеш уопштавати у толикој мери, Пре 
свеi-а они нису једини . , . 

- Ту друrих нема. И они, онда, место свих, .. 
Разумеш? 

- Не мислиш да је моrуће променити преконоћ 
- веЈ<овне навике, начине миш..ъења и шта ти ја 
знам? 

- Мрзим у њима све што се опире, А онда ... 
неко мора да ми плати" Збш· свих. 

Преrшде се. Онда учини ширi<ж покресг руком над 
реrюм што се rубила вијуrајући друшм видицима. 

-Шта?- упитам. 
Он се опет преобрази у осмех сочан и прi<осно 

I·ICBИH. 

- Мислиш ли да ја знам? - заr·лсда се у мраt< 
nећ. 

- Хајдемо у мочвару. 
-Зашто? 
- Хајде, не питај. Можда ћемо и да уловпмо 

нсш1о. Имаш ли флеш? 
(Не. Знао је да је забележио нешш у вези с њима, 

нешт1о важно за њега, али шта, није могао да се сети, 
Настави заш да чита.) 

IV 

И з бележиице Ву1са Bacu/ia 

Путем до мочваре r·оворио је (скнцирано после, 
по сећању): 

.. "Немоrуће да су заборавили Шiа су. РаДIШци 
су, бога му. Алн успавали се .. , Одумираље класне 
борбе.,. Дабоме, ;у је ћаво! Mecr·o заощ;реља, ми се 
шприцамо причама да социјализам нема више непрн~ 
ја'Iе..Ъа .. Мпшi<у су лисице зарћале, на r·радилишту се 
краде, разн'рси, свако се раздробио; жене и њихове 
ситне преtuубе постају основно, љихове менструаци
оне хистерије и сцене - тема nред сваки дневни ред, 
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на t\.01\·te је олет најважнпје тачн.а разно, rде се ca
THI\ta расправља о скупоћи и повећању пла·rа, -тра)Юi 
нови шrос за дељење већих добити из фонда на сло
бодном располаr-ању ... " Зашто 10? )>Непријатеља 
више нема, сви смо једна породица« . . . Сутра! Зар 
нико не види да се он шепури на све стране, чаi< се 

п у нас саме уселио, наrриза нас изнутра и помало

rраЬањује. Зар ја први да усrанем про1rш »r<омерци
јалне<( сарадње са Нереi\.авском задругом? (Они нама 
дају јаја и ж:нвину намељену извозу по смешно нн~ 

ciПIM ценама а ми њима буд зашr'О беrон за њихЈове 
I\.ОКошињце, Није то Ј\.олнчина, знам. Мене ствар у 
принципу буни.) И како да ових дана никоr не брине 
заiшшњење поплаве п важност довршења заr·ат-а. 

УпрСI\.аМО ли, онда је с еланом готово. Исцрпљене ех 
ионюw I\.OA већине све плип\.е резерве снова о бољоЈ 
будућносш. (Пребрзо, али о том потом .. ) Сви журе 
да ун:овче жртвовања, поједу залаr-ања, цокул.е пре
Ј воре у nлпri\.C циnелице с гуменнм ћоном, с Једним 
макар цилнндром весле, IШКО би од јутра до сутра nу
Ш'Iали да им: цуре чecl\-te с круп-Iм цеnпма семеновод

нпх инсrалацнја н једу и пију и Iaчt<a јер ниш1а их 
се друго не rиче, ништа. У реду. Обећалп ~мо и то. 
Али не може се све преконоћ. И I\.ao да Је та ноћ 
дословна и буквално rреба да траје само неколш\.о 
сап1. Као да на;о..-т, на жалост још увек нуж.на, војска 
на rраницама са свих страна не поједе 25% ДОХРТIШ и 
бар 25 не излевента. Као да коначно и оно ШI'О ра
димо није уnраво 10: прппремање п::меља за фрижи
дере, rумењаi\.е, r-peHЧI\.Ole. Зато је н тако важно да 
нас вода не засt\.ОЧИ с r рапица, не, пз кањона " , . 

На повраrку, засrалн: су на мосту који је већ два 
месеца rai\.O с1рашно баздио на раю,tју да се сад ни
сам мо т ао да отмем утиску да и они од неба свет ли ји 
облачићн (већ свнће), тarto налш< на сланинску ко
журицу, заудара ју на ршtијчпну, али се nрекиде упла
шен да олет не претерује, па продужи да r леда у спла
вове доле на обали. 

Xreo сам да заnа1\ПИМ непоновљиве облш\.е pat\.H} 
скпх казан-а ... 

Васић npeiпiдe чtпање. Исувише је брзо зali.·Iapaлo 
очи, Сеrи се да је тад био прнмепю пресијавање ба
I\.ра кроз сву чаћ на најмањем казану. Упркос мало-
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1 чашњој измени речи с имењщtом, ништа још није 
укресао, па преће на казанске л у ле. Било их је од тан
ких олука за цистерну, од комада бешавних цеви, юд 
rуменнх црева ћорнуrих из ко зна чије национализо
ване баштине, али и од rрешњевих облица приАНI
т-ивно избушеннх кроз једрац усијаним жарачем" Им~ 
провизацпја! помисли. Плећаrп виде Васића како от
вара своју лајку и вади флеш из џепа цриоr· rумпра
ноr мантила, па одлучн!о пружи npecrpan..ьeнy руку, 

прнr-исну ra за раме: . 
- Нећеш! - као да бесно шкрипну насмеЈаiЛIМ, 

yвett ведрим зубима" И смеШI-ю се чак енергично. Из
гледало је 10 врло ведро. Нарочито Itaд се срдио или 
бивао незадовољан. И то лако, без напора, истрени

рацо. 

- Пусrи ме. Болн. 
- Нећеш да слнкаш. 
- Зашrо? Повео си ме сам" 
-Да сликаш будалу аrю ra ухватим. А не то ... 

10 сиромаштво. 
- AI\.O мислиш на луле, оне су дилетанr-изам. 
- Све је то осуЬеио. Не постоји, према томе. 
- Можда.. Али још се вндн. Треба свещочиш 

I\.aKO се баr-р1-а И -траје, ЛОПIЦИ упрi<ОС. 
- Није сведочење више важно. Kai(O не схват-аш? 
-Него? 
- Оно шт-о ће бих-и .. А -r-o се сликати још не зна,. 
Byi\. Васић, не схваrајући ни малочашњи шкрrу~ 

тави бес, као ни наr·лу сад озареносt· nлећатог име~ 
њака, ставио је послушна флеш у џеп ,мантила и за

гворио лајку. 
- Зашто си ме онда повео? 
- Да не бпх осуао сам. 
Васић тек сад схвати смисао те Рсавчеве реплrп\.е. 

Он у мене нема поверења. 
- За1о. 
- Чека ј ... Малочас сп рекао: »Да СЛin<аш бу-

далу ако rд ухванrм<с Јеси ли мислио на вамm-rра? 
-Него. 
-Ја сам -то схвапю у пренесещ::>м значењу. 

- Не. Заш1о? Њеrову бих фотОiрафију увеличао 
и залеm,ю на улазе у синдикат, биоскоп, Iшфану, 
Свуда. 
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Васић се одобровољи: - Признајеш? Ипак ... 
Штета шrо ra писмо мазиули. Направио бих од тоrа 
сензацriрналну рубрику. 

- То ти не бих дозволио. 
- Мало морген и па туфне што би ми ти забра· 

нио! - рече намерно фрајерски, да изазове имењака" 
- Бих забранио. Нисам луд да дозволим да се 

наша штампа исt<оришћује против нас, 
- Гле, колца му, сад, na ти би и мене ценэурисао? 

Зар нисмо ратовали заједнЬ? 
- Па онда? - Вук се опет смешио, свеж., умим 

љат и живахаи. - Како? Не схваташ ли да су прежи
велосrи локалне ствари? Не? Да? Ако да, онда ћеш 
разумети да их и треба сузбијати само на лицу места. 

- То је чис1И лш<ализам, то твоје! - протестова 
Васић. 

- Не треба им правити рекламу преко централне 
штампе. Cxnaraш? 

- Коме ћ.·Dож.е да ШI<оди та, рецимо, пнторескw 

ност? 
- Може. Јер увераваш сваку заосrалост, ry бар 

на праrу предаје, да није сама. Дајеш јој снаr·е да про
дужи да вуче узбрдо. 

- Говориш као железничар. 
- Оrац ми је био бродар. 
- Свеједно. У сваком случају, закашњаваш. Цен-

зура је укинута пре шесr милиона r-оДI!На. 
- Пишам ти на знање. Не разумеш се ти мнш'о 

у те дрвенарије. 
- БОјим се да поливаш чпњеннце. 
- Свакако. Такве, 
- Од тога су оне, на страну нечисr, само тврдо-

r лавије, 
- Да су и од беюна, расцопао бих им тиитару. 
- Тако. Ти си и против чињеница? 
- Оних које нам штете. . 
- Значи: за тебе постоје и истине које нам 

шtете? 
- Разуме се! - али се наr-ло заустави - не nоДм 

вал,уј. На шта rrуцаш, друr? 
- А по чему нам оВО доле не I<орисiи? 
- Ово доле? Буловани?- зачудИ се nлећати-

мисле само на себе. Јеси ли чуо да је иједан лепеэан 
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ИЈ(аД маштао о бољем животу у националним разме
рама? 

- Претерујеш! - рече Васић - у рату,.. и 
пре ... Па и сад ... 

- Мислим уопш1е, не појединачно. 
- Слушај! -јави се опет- обећао си да ћеш 

ми једном м>краја :исприча1-и зашто ен заменио еnо
лете радничю1м I<омбинезоном? 

Рсавац не одговори. Повуче ra с мосrа доле, мећу 
људе крај rшзана. Причали су о ваминрнма који да 
су се јављали уочи пропасти Аустрије 1918. и Југо
словенске краљевине 1941. 

Дш< су једни причали и пили, друr·и су, неосетљи
вих босих табана, с1ајали на брежул,цима смрзнуте 
воћне иулпе. Кад су се затим покренули, тоиули су 
до длакавнх лис1ова и високе и ширш<е каце, пуне 

брабоњасте масе боје млевених коштица. Кашнкали 
су лено по њој, дуr-им, шафо.ъастим лопа'tама н онда 
полако пресииали ту пулпу у лимене лонце nореЬане 
у подножју. Нlлавица заврнушх више колена, у паде
раним кошуљама, rуии на зиму, успореиим су прежи

варсюп~оr покретима захватали у ШЛ:аивову кашу и 

били су, иш<о не ови овде, оно друr·и исти, слични, 
сшурно један од разлоrа који су га још у јесен 1945. 
године нагералн да затражи демобилизацију. 

- Добрр! - јави се после Васић - да генерал 
нећеш посrати, знао си још у рату.. Алн Јанка тврди 
да су ти нудпли Ч.Аанство у среском комитету. Оргсе
креi'ар, ако се не варам. 

- Шrа ради бараба? 
Васић 1а поr·леда и, не инсисrнрајући на свом 

пи-rању, одi·овори на имењаi<ово: 

- Несрећан је што је пребрзо нстребио банду. 
Не зна ш1а да прчне са собом. 

- Свако је од нас несрећан чим нЗiуби корак. 
Шго не доће овамо? Рецн му - ту се непрестано 
јуриша. 

- А Рима? Ка1ш она? - покаја се Васић за ту 
неумесност, али имењак мирно одговори, чак л,у

базно: 
- Матурирала. Хтела да се упише на унутрашњу 

архитектуру. Али писао сам јој: »Бриши тlо, мала. Гле
дај од чега се живи!« 
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-Од чега? 
Не увићаш? Од технике. Кю<о не увићаш, бо

rаму. 

- Увићам да ен п ш мшао у мећувремену да 
завршиш неку пишt·оtо~1о.штуру, ла на факиш. Ин~ 
ж.ењер кориснији је неголи обичан раднИI< више. А 
п збш· ње: н:аи.о то замиш.ьаш, она инжењер, а ти 

радниt<? 
- Све је у реду, не секира ј се. А ШI'О се 1·иче IШ

жењера, треба их много, tачно је, али 1шквих? До
брих. А мени ни пре Iпыхrе нису ишле мньt·о од 

tлаве ... 
-Кад пре? 
-Давно. Пре но што ми се стари ... уиесрећио. 

Чудан човек Ни пролегер, ни рабочи, н~го раденшс. 
Хоћу да 1m.жем: сањало, али на зан:атлиЈском нивоу. 

Имао cat'l шеснаест година ... 
- Зашто се раденик убија? Незапосленосl'? 
Рсавац се уозбиљи. Али опеr· n:олако рашири усне, 

од чеrа r-.1y лице доће прво још I<ошчатије, I(.ao од из
блањан:пх дасака, за1им: се зачворнави и брзо осенчи 
од крајева очију према ушима неким зракастим, као 
лењиром извученим jery.nacпiМ боралtа што. нису ус
певале да се ype)l<y и ос1аве Ipar· у њеrовОЈ уз кост 
прпраслој клисi<ој ко.жи. 

- Верв:осt! - рече rпхо - није моrао да под
несе увреду коју му је нанела прва права љубав, наи
шла кад је већ имао .ж::ену и одраслоr· сина, 

Васићу се ore једва чујно: 
- Заш!'о мпслпш о њему? 
- Ја? Ко зна оiкад ми није ни паАЈQ на памет да 

c~;\I илшо оц~. Као да C8.J'<t cft.м: себи poдiпetn! - на
смеши се. - Ти си ме сад подсетио да то нисам. 

- Ипак - наваtоивао је Васић - t-maк. После , .. 
овај . .. сr..-tрти Iвora оца, наnустио си школу, зар не? 

- Пети разред, Па шrа? Ако АШСЛIIШ да један 
кесонац не вреди Itoлиi~o једна диплома или две епо~ 

лете, онда " ... 
-Не мислим. 
- И немој .. Зар не би бњю r·лупо протраћити жи-

вот учећи ремце на .лtесzувољн.ом и Ашрном кад ће 
ови Itoje бих сада сецао чувати по трећеnозивски мо
сrове кад заиста зарати. Ако ;~~о неr<е несреће доће. 
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Први пуг се те ноћи паырштп, npeccta да смеши. 
- Не би ваљало да нас преrшну, Тек смо иочеЛir, Оз
б:иtоно радимо први пут и на ду)ЮI рок. Је ли, шта 
мислиш? - ушпа незабринуто, саЈио је дисао спорије 
-чује ли се шtа? 

- Чује! - рече Васић н ненамерно се уозбиљи 
- чуо ен, на r-раници. 

- Је ли озбиљно? 
- Два убијена,. 
- Да. А наши? - Васић не одrовори, само обори 

r·лаву., - Мислим, хоће ли наши нешго да предузму? 
- Изr-леда. 
Рсавац ло .. шрну, залшслн се: 
- Недавно су овде ухапсили једно!' техничара. 

Давао обавеш1ења. Али приче су почеле независно, 
пре IOia. Зашiо III џулови воле да слушају ст.ране ста~ 
шще? Довољно је да нас не1<.0 нападне па да ... 

- Немој тюФ! 
Онај Васићев инаџијсюr, наыерно опонирајући 

r·лас: 

- Др:ш:.авоiворнн су сеtоацп, 
- У pary. Иначе,. , 
О1пtnуну. Васић и то ИСI<Орисrи: 
- Јесте да слушају приче одасвуд, али им не 

верују. 
- Верују они чиы слушају - ,ъушу се Рсавац 

- неi\. је само невероваrно,. 
- Ко зна што од гоrа осiане у њиховим I"Лaвa!l.ta. 

Чуо си доле код казана. Транспонују, 
- Шtа? 
- Опасt-юсi. Ништа не гони на маш1ање као она. 
- Онда би rребало да ми будемо највећи ыа-

шrачн .. Каж.е ли се Iat<o? 
-Свеједно. Мислиш ли да нисмо? 
- Чини ми се понекад да смо оrуrлали. Требало 

би бар. Одувек смо у оычи, у обручу и.,, 
Замисли се. Васић 10 искориспr. 
- А ш1о сп онда ових дана правио скандале? 
- То је друго. За њу (показа ыавом на per<y) 

важи: сад или нщсад. Осrали:ма није још доrорело до 
ншшiа. Бар не 1-сао њој. Јер за неколико дана завр· 
шавамо заrат и онда? Може да нам пtоуне цод прозор. 
У ciapo ће r-вожће IШaiC 

9 Uскар Даш1чо- VIII 129 



- Нереi<ава? 
-Не знаш њу, човеt<омор:ка је она. - Човеко-

r.юрка! -понови.- Колике је однела. Хајде 11.1рrве.". 
Али обша~оене на цео живот нећу јој опростити 
НИI\.ад .. 

-Мари она. 
Био је то Васићев начин: пецкати, изазивати, Рса

вац је то знао и наседао. Је ли xr·eo да ra испрово
цира? 

- Нек је само эаrа-rи:мо пре но што наићу вемш:е 
воде. После ј!Ој још ociaje само да се уишие у вам
пире. 

- Пощењујеш их. 
Он се насмеја. Васнћ крену опет у напад: 
- Не смеј се. Мртви хватају живе одувеi<. 
- Обрнуrо, обрнуто. 
- Онда ћу да сЛiп<ам. 
- Пусти оне тамо! - опеr ra приrнсну. 
- Штета. 
- Шта је штеrа? 
Непримешо промени плачу. Клизну на дру1о, 

враш на раније: 
- Скриваш нешто шю re одрећује. Зашто? Офи

цир је једно, радник друго. Не :мисл.иl\·1 да је "IO с коња 
на маr арца, али , . " 

- Ипюt? 
Опет свеЈI< ttao теt< исr·есана греда, тврд, без сала, 

1рудат, снажан, неуl\юран, Рсавац се испрси: 
- Чуј. На балу Iюји ми живот прирећује, суд

бина се бира; Ако си мушко, мислим , .. свестан оног 
ШIО Iреба, 

Опет клиза~оке у Ј·ласу: 
- Оженио си се PиMOli.·I, а яш:виш одвојено. 
- Нисам мислио личио. И не на жену. На рад 

ја 1\I:НСЛИМ, 
- Рецимо .. Али ја мислим лично" Риму волиш, али 

ш не треба .. Не би живео одвојено да ти греба. 
- Н1иша ми се не свића. Пшледај је. Као да је 

нзударана" Отечена. Сва rнојава. 
- Сасвим нормално изх·леда! 
- 'Гр је оно: вара, курва. Вара. 
- Добро, Нерекава, али сад ми одговори на пи-

rање. 
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ГЛАВА ЧЕТВРТА 

I 

Путем r·a је једва стизала, али зале о њеrа кад он 
неочекивано застаде. 

- Шта ти је? - уиюа забринуi'D зю-ледана у 
сиву монтажну I<.ућrщу. с rолим: врпtћем испред, Ok 
1шх над цес!'ом" Једна .Је ж.ена излазила и окренутих 
лећа ?= зак~оучавала вра·та. Byi< је повуче, наrло, 
како Је био и застао .. 

Целим је пу1ем до његовщ с ~ана ћушо,. Кад упали 
светлост, виде њено уnлаЈ{аио лице .. 

- ./I<ивео си с њо:м? 
Насмејао би се да није плакала (и веровала у оно 

))живео си с ЊОМ<<), и не би јој рекао да је Рно била 
Милунова ж:ена. 

- Није иснша. Задрхтао си кад си је видео. 
Он се уозбиљи (зар она мени? она?), али се са~ 

влада. 

- Мрзим је! -рече- била је сшурна- распук
нунiм rласом. 

Угаси циr-арету, погледа је Iki{OCa, отвори наnа
дачi<е зубе: 

- Сећам је се још од пре рата. Обесна, бшаiа
шка I<ћер. Изишла је у партизане негде 1944, на њеrов 
nозив. 

- IIIra је после било? - гледала ra је nажљиво, 
још r..IOI{pиx али све сiрож.их очију" Г лупосr-! nомисли, 
но рече: 

- Венч.али су се. Завршила је неi<у средњу 
школу. Он Је остао шrо је био! Она- узда;хну- за
послила се као наставница у осмолет-ки. Били су 
срећни спрва. 
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-А досле? 
- Добар радник, добар Iшмунист, паметан човек, 

досtа ом:и.&ен" Изабрали су 1-а за члана радничн:ог са
веtа. На последњпм изборима поша&емо ra и у 
управни одбор као нашеr· представника. 

- Хоћеш ли да ми све то објасн:иш? Управни 
одбор, раднички савет, а и }(,iQi\·tyнa. Читала сам нешто, 
али ... 

Као да је заборавила на сузе, л.убомору. Дете. 
Л>упко де1е: 

- Хоћу., После .. Сад слушај. На заједничкој сед
ници: tачка- rарифни правилншс I-ьегова је основна 
плаtа као и моја, али ж.ена 11.1у се у 1\·tећуврел·tену про
r..·tенила, пос'Iа.ла - нешто друго, навалила на луксуз, 

кућу - юtворила, госте прима, чашћава: увеt< месо, 
колачи, ппће. Сем тоrа, r·ости су њене колеге из осl\Ю
~етке: учител,и, професори и понеки ш1ж.ењер, који 
Је, ето, ·учинио част радннчкој, по мужу, породици, 
Она за овдашњн укус - лепотица.. Милолi-ш:а, рчи I<ao 
у кобиле, а громадасtа, има за ш1а да се ухваtи. Али 
млада, свеж.а; може да проће; зуби - уједн:ачени, 
свеtли. Говоркало се да јој он није дово.ъан, да се 
~лш кришом послу.жује другим мушi<арциtш. Муж јој 
Је миран, радин, у кућу уносп више од ње: прековре
мени рад. Ипак, новаца ншшд довоtьно. Радио је све 
чешће прековреr..-tено, дању, ноћу, а то не ваЈЬа, демо
ралише. Обашка - одузима време за друш1вен:и рад., 
Хоћу да кажем: није 1\·IY лично мо1ло бити кривь кад 
су сам:оиницијативно некп радници пре нен:и дан 
предло:жпли да му се повиси плата за три хиЈЬаде. Као 
одузима му друштвени рад исувише времена. Није то 
мало: Iри KOl\·Iaдa! Истина, II-I су људи то с рачуном 
урадили. Раднички савет nредлаже да се прво изгласа 
председнику повишење. Paзyli.·Ieш? 

- Зашто прво њему? Не разумем. 
- Да му запушс ус1а кад на идућеr.·t: састанку из-

r·ласају да се и осtалима поnисе примања. Да су ус
пели, требало би да сутра брани тај став на састанку 
Управноr одбора н да 1а rамо спроведе. Illro, на крају 
I<рајева, не би ни било тешко. 

- Сви су за повишење. Увек. Зар не? 
- Нпсу сви. Има и свесн:их. 

132 

г· 

1 - Зашто, 1шд и сам знаш да се тешко живи од 
плаrе? 

- А ш1а ми чинимо с плаr·ом:? Трпамо је сељаку 
у џеп. Зна се .. Трош>!'ю све на месо, брашна, боранију, 
купус, пасул., ракИЈу, вино. И уопште. Сел.ак од на
ших .BИ!flHX IL\aтa је~ини види r<орисtи. Али орrанн: .. 
зациЈа Је, слуtећи -raJ лшневар, још у прошли утораi<, 
пре сас1анка радничкоr· савеrа, одредила да се кому

нисtи боре и rласају nропш nовишсња. Јер бисмо 
пробили плаши фонд и .. о 

- Кащо пробили? 
Објаснићу ти после. Према 10ме, и Милун је rре

баАо да се супротсшви предлогу. Алн, ЧЊ\1 је чуо да 
су I'a некп ванпарrнјцп из радничкоr савеtа предло~ 
жили као првоr на лнспr за повишење, он је затреп
Јао, пребледео .. У џепу му је био рачун који му је 
жена реi<ла да плапr. А дао јој је сав новац ј'Ош 
првш. 

- Оtкуд знаш за рачун? 
- Сам ми је pei<ao пре cactalii<a, rраж.ио да му 

позајЈ\пrм ·rри комада. Мећутим, нисам: више имао. Био 
је прошао први .. 

- Знам, nослао ен мн већ упутницу. И пет својих 
nечно нсrих речи: добро учн, пуно те Поздрављам. 

- Ш ш ћеш више? Најважније је да добро учиш. 
- Јесам ли се жалила? Кажем само. А он? -

ушпала је напето- Милун? 
- Ус1ао је н рекао чврсtо: Ј>Друr·ови, одбијам:<t .. 

То је све? - рече tихо, али разочарано. 
- Све ШI'О је pei<aiO .. Али реi<авши, позлило му: 

сео је .. 
- Зар се он није срушио Iам:о на заr·ату? 
-Да. Сад је само попно чашу воде и изишао. 

Сппао је I<ући пре но што ra је жена очекивала. 
Заборавл.ао је и Вук на своје л.убоморе. Мнlого 

оправданије. Само он зато ШIО ro себи забрањује, не 
зато Шiо заборавља. Не заборав...ъам! помисли Рсавац. 

Али не. рече себи: куш! Само се напе, бремзе у 
њему нечузно шкрипнуше. 

-Затекао је с друrим? - уmпа она. Без шкр~ 
ryra Вук продужи; пре тоr-а је поr-леда, неосмехнут: 

- Не знам, Тек сутрадан... Видела си анкер 
како изr·леда? 
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-Можда. Али не знам ш_та је то? 
- Да .. То у филмовима не юра. Анкер је r<ома-

днћ rвожћа што остане да вири из армираноr· бетона 
кад се скину дрвене оплате. 

- Видела caJ\I их кад су их скидалн. Прошле !1о
дине. Tai\.O сам се бојала, /nуди су висили о танким: 
конопцнма, а доле - или вода или свашта. 

- Он је варилац. Од вр10главице не пати. Такав 
J\-IY је посао. Полож&I обично танку даску измећу два 
беiонсt<.а блока и ради, седећи на њој мирно, на ви~ 
сини !ОД осамдесе1 1·1е1ара. 

- Ја никад не бих навикла. 
- Навикне се н на горе. Cyr радан, хоћу да ка-

ж:ем, имао је да завари лимену плачу секторсi<.ог за
rварача првоr дела бране. Ставио је даску измећу две 
лал-tеле н почео да ради. Ни пола сата после - еур
вао се. 

- Казао си да није умро? - преплаши се. 
- Није. Имао је оно ШIО се зЬве луда срећа. Па-

дајућн закачно је I<aпy"IOM за куку једног анкера, 
уЈ\·tртвио пад и пао брадом тачно на друт-и, одмах иза 
првоr·. Гвожће му је ушло под доњу вилицу, изишло 
изr..·tећу ока ц јаr~дице. 

РИЈ\Ш је дахтала I<par.кo - узбућена. 
- Самоубис1во?- једва изговори. 
- Не н:аж:ем: .. Пао је. Али н.олю<о се зна, вариоци 

не па1е од врiоrлавице. 

- Од чеrа онда? 
Ћуrао је неко време, мирно пушио. Онда рече 

равнодуiШф: 
Од жене, ва.1ьда. 

- Шrо му је била неверна? 
- Не знам да ли му је била неверна. Знам, једно 

време, ишла је поносно с њим под руку. 
- После , .. стидеАа се? 
- Изrледа! -рече брзо, без наrлас1ш, 
Оборила је главу. Онда ·му, не rледајући ш у 

лице, дрх1ећи узела руку: 
- Ти си измислио IY причу. Признај. 
Нет.ремице је мерио: зашrо дрх1и тоАю<.о? Али 

рече мирно: 

- Сама знаш да нисам. Не целу. Али оваква је 
много сличнија нащЬј. Не налазиш Ан? 
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- Срам те било! - заrрца - срам т·е било. 
И баци се главом у jacryrc 
Не зна зашто, али неочекивано I<opaюiy, седе на 

кревеt крај ње, поче да је милује I<ao дете, а она је 
плю<ала све rрчевипrје, све бесомучније, див1ьије, 
бешње, не одбијајући упркос томе њеrову руку која 
ју је миАовала и била једина на њеној страни. Сва је 
њена срећа у томе што она, као и та њеrова рука, 
не уме да I<IOI<e све што осећа, али сад је схваrала 
I<олиi<О је он папю и стидео се, I<.олико се намучио 
збоr ње, непотребно. 

- Узалуд! - мрмљала је сrишаиа- мучир си се 
узалуд! 

- Нп мучити се не може узалуд! 
Он јој с1еr-ну мале песнице које погледа и не на

СЈI.Iеши се, мада је она почела већ да се cмerrni кроз 
сузе, крупне, дечије, I<ад он рече с нm·ласком: 

- Защто се ниси уnисала на маnпiнску теХНИI<у? 
Она седе, уздахну, пшледа ra уилашено, промуца: 
- Ти си мислио . , . да нећу ... зато, је ли, што 

re не волим, мислио си? 
И поче да r'двори кратким реченiЩама, као син~ 

копираним, Није сrизала да заврши ни једну, друrа 
се већ преливала преко усана што су же!Јале и бо
леле: 

- Нrшад се нећу ја сrидеш .... Под pyr<y, од
ма.",,. На улицу .. " У цео свет . , . Хоћу.,, Шта ти 
је? Како смеш? То мени никад ... Ниi<ад нисам ми
слила ја .. , ... да ·tai<o осећаш , .. То је ван мене . , . 

Он је пажљиво слушао, rврда лица, без одрећенш 
израза, с осећајцошћу на нули .. Она опет заrрца. 

Хтео је да је зшрлн, али не учi·ШИ. Устаде., Усхода 
се по соби. 

- Нећу Iвоју захвалност. Ја нисам навикао да 
при.Ј\-tаМ _ .. Пре да пtимам. 

- Заш·rо тако говориш? Захвалност."? Ја те волим 
из.. Не знам, .. Смешно је волеtи из .ъубави.,. Ја 
н не знам ... Зашто из за..х:валноспi? Није то истшш .. 

И опеr ra поrледа разроrачено. 
- Да не мислиш? - устаде наrло, преће одлучно 

преко собе, запали и малу лампу у утлу ... 
Не доврши. Са сенком завесе преi<О лица, јави се 

из уrла прекопу1а освеi"Јьенш·: 
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- Свеједно. Ја сам те нашао nt>лумрrву, спасао 
Је. Има н друго. Ми смо из две генерације. Ја сам из 
оне rcoja се тукла и сад rради. Ти - из друге, која је 
све добила на ПОКАОН: .Ж.ИВОТ, СЛОбоду, ПОНОС, свёт. 
Сећаш се? Копоран li.IИ је крвави о кад си дошла себи. 
Питала си: зашто? 

- Рекао си: »Да будеш срећна!« 
- Стиi·Ла си на готово. Пре11.ш -roli.Ie, осућена си 

да 1\'1И будеш захвална" То није уi'одно" Замара. ВреЬа 
ПО11.шло" Поготово ш1о бих ти моr-ао би1и и отац. 

Шта је петнаест година више? Ко је то видео: 
отац са петнаест година. Балавац. - Риl\ш се нагло 
умири. Прошло је узбућење .. Насмеја се чак: 

-Што пr мож.еш да будеш с:мешан. Ја за.-..::вална? 
- Твоја генерација, ... Јес1е! - п рече rласније: 

- Морала би биrи. 
- Вараш се. Моје колеге ... Нико од њих не зна 

шта је .захвалност. Ником не пада на ум Ia реч" Ја 
сам пре себична, ја не 1\Пiслим " " . не , .. не мислиЈI•t: 
на себе rшд воли1\I. Чека ј мало . " . Ј е ли неморално 
1\Шслити на себе? Није увек? Добро, говрримо генера
цијски. Добро о . о I<ад хоћеш, ево . о . Ј а мпслrш да 
сваки човек )IШви свој ж.ивот и има да реши miтање 
своје срећео Заtо cre се ви и тукли. Да мп будемо 
срећни, да ж.ивимо I\.at\.0 нам се допада. Зар вам та 
борба за нас (а и вас) није била срећа? 

-Па? 
- Изборили сте се. И место да се, срећни, сtпr-

рите, не престаје'Је да нападате. Услрви су вас, из
r·Аеда, заувек обележпАп" Навикли сте на битl\.е, 
сваће, эебње. Jecie ... Ти би, кад .живог непријате.Л:Ја 
не би имао, био у стању и да ra из:\пrслиш. Јесте, 
знам тео Друrачије не умеш да лшвиш. Ryrи, драrи, 
тюе.о је. И ја те зато ВОЛЊ\1:, ако хоћеш да знаш, што 
си r-aкan, деформисан помало. Али: ја, која то волим 
код тебе, ја, видиш, ја "IO не бих поднела IOOA себе 
и мојих.,. вршњюе.а. Ми таквп нисl\Ю. А онда ја ... 
Ја сам навикла да ти мислиш на мене .... Jecre, уз 
тебе се осећам увек '" .. не Ie.ao дете, већ као малолет
ница, мада више нисам. У опшпrм те стварима слу
шам без поговора. »Буди добра о:младrп-пе.а!(( И ја ca.rvr 
добра омладиюш. Tar<a је Ьд почеша. Али постоје и 
стварп које пr изr-леда не разумеш. 
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- Глуп сам? - упита благо, готово нежна, без 
стида. 

- Ја нисш\·I ратоборна. Знам да ћеш мп рећи да 
и ти не волиш ·re сrвари. Знам, Нико "!О не 1юже да 
воли. Јесте, била сам дете кад је пэбпо рат: о1ац уби
јен, мајrе.а пресвисла: напуштеносr·, с1рах, глад, зима.. 
Јесте (ynete. би заrрцнула), сазнала сам, али после тек, 
зашrо се све 'Iукло ... Али nећ сам те биАа изабрала, 
заволела и одахну~\а. Осiшшо си чнн, носrао радник, 
али не да би мироваоо Наиротнв. Борба ти је ушла у 
крв .. То је твој yr<yco 

- То је пре свеrа потреба! - пршнепr блаrо. 
- Јесам ли рекла шта пропш? 
- Шта би мшла рећи? 
-Да си ме наиуспю. »Учи!« нареди'о ен. Добро .. 

Учила сам, и сад завршила rил'iназију. Мислила сам 
још лане да ћу тиме стећи право да ти будем )Ј\.ена 
1шо што су већ .ж.ене које воле. Али ти си нас-тавтао 
да ми посiав.Л:Јаш препоне: >>Бићеш инж.ењер!<' то си 
1\Ш pere.ao лане. Лети..- >>Добро!<< рекла сам. А онда . .,. 
не знам I\.ai\.0 • , ., аАп успротивила сам се. Шта то 
значи, бtпп неш1о што ме не занима .... за што неЈ\Ш?\.1 
смисла? И горе .. Зашто да цео свој )КИВОТ буде~·.-1 не
шr·о шrо ће ме одвајати од тебе, Бити ннжењер за 
мене значи - ја да ти нарећујем, ти по мојим плано
вима да радиш. Не ;-..юrу 10. Немаш права да то тра~ 
iКНШ од мене. Била бих несрећна. А онда ... , Показал~'Ј 
се још пре ... пре 1ри године ... знаш и сам , . . да 
имам смисла за нешrо друго. Говорили смо о томе н 
пре .. Ти си ме напао Iако с1рашно да се нисам усу
ћr-шала више да то СПОЈ\шњем. Мећутим, у сепгембру 
сам матурнрала. Писала ти . . . Молим те да 1\ПI АР
зволиш да се уnишем на оно ШIО ме занима, што 

волим.,. Ниси ми одговорио .. Један мој познаник, и 
IИ r·a знаш ... 

- Ко? - уш·па промуте.ло. 
- Јанка .... 
- Јанко У.1риtш.а? 
Усне су му побелеле, тоЈШко их је стиснуо. 
Да. Срела сам та и шнала шrа да радим ... 
- Pete.ao ти је да ме не послушаш? Он ме мрзи. 

Знаш и сама зашто. 
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Рима пporyra ILЪувачн:у, алџ преће, не рече нпш"Iа 
на то. 

- Per<ao ми је: Послуша ј себе. Себе'? Ero онда ... 
Katco да будем оно lllГO не 1rory? Зашrо? Хтела сам 
да пr пишем, све објасним. Нисам вешта. Увен. је 
н спадало као сваћа или li.IOЛ:oeњe за опроштај, А ја се 
не осећа:м: кривоЈ\·1, иако ЗН:аl\·1 да се љупrш. Јес!'е, без 
права, Па сю.t се увредила. Ј ест е. Покушала сам, увре
Ьена, п да те заборавим. (Ти не знаш како је лаrсо 
увредиш жену.) Није успело. Да re оставим'? mrтала 
Ca:t\·t се; али знала: с мушкарЦИ1\-tа сличним теби ~о
живела бих пето што и с тобом. Несрећа је моја -
друrачији 1·te ..ъуди не привлаче. Они који по нечем 
nодсећају на тебе нису цели као ти, и с њпма ми је 
још rope. Не моrу друге да волим. Mory само тебе, јер 
си тшшв кан:ав јесп, И шrа? Дошла сам. Кшсо сад 
с тобом: решпl\'1, тшс\0 ће 1пr бити целш· ж.ивоiа. И'? Ти 
опет бе.жиш., Сасr·анцн, поплаве, опасности, увече узим 
маш ору;кје, идеш у мot.mapy и шта ја све знам, ди~ 
вљи вепар. А зашто? Зашто? Hиcro .. t Iсаква би xreo да 
car..·t. Ја се шпам да ли ме онда волиш? 

- Којешrа! (али у ушима му је јецало оно за
rрцнуiо њено ))jecre.«) - унутрашња архитектура 
је мени HCio што н све остал.о што 1IaJI.·t се супротм 
Сiавл,а.. Комфор, ужлвање, поiрошња, то је све исrо 
једно вампирство и заосталост-, јер нећеш да увидиш 
у чему су п1переси лични и свих нас за једно. 

Била је устала, !оншпчавала блузу, сад блисну. 
Ашс је говорила, настав11.1ала је да се свлачи, Скинула 
је блузу. Поrледао је брзо њеи crpyi< (I<ao у бурму 
да је, и го, уrеrнуг) (а слободан). Ломнија но икад, 
иродужавала је да говори. 

- А шrа онда ако је уиуrрашња архшекrура 
неш"Iо 1\ПюФ ефиiсасније од псовања тих, н:а1со их за~ 
веш? ва~·tшrра? Зар ниси пропш nосе11.1ачивања гра
дова? По Стонше хил.ада сел.аи:а rодlШIЊе постају 
радници, насгањују се у 1радове, а не заборавл.ају 
ниједну своју навику .. Чуо си за цеиање дрва на пар
кеrу.. Понашају се I<ao да је то набој, јер разлику 
виде само они Iclojи су се одвикли ранијеi. А они су 
ЊНЈ\·1 заслепл,еии, не виде друго. Чуо си да у I<адама 
држе шiлиће, кромиире .. Треба ли те л.уде са села 
подrlћи, учинити кулiур:нијим:, омшућиi'и им: да уоче 
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настале nромене? Један је од зада'Iаi<.а те теби језиве 
уну1рашње арХiпеiпуре и 'IO: научипr mуде да :живе 
1сао л,уди. Како? Ја сам мислила мнш·о о томе, Сад 
знам. Има један пут: ако им се изгради IQОмплекс 
мањевредности, пруж.и лепота за толико и толико 

пуiа очи:r-ледно веће од оне на коју су научили, да, 
хтели или не, морају да се заспrде свш укуса и почну 
сами од себе да поштују IY нову, да се помалр плаше 
ње. Hиcar..I ја то све сама измисАIIЛа, нешто нам је 
per<ao и професор на првом часу, 

Дрхшла је, сшурна да ra је померила, разуверrrла, 
нашла прави разлоr·. Али он одговори једноставно, не 
пш<lолебаио rледајући је како у прозрачиом ружича
сiом комбинезону лежи с ру1сама под поти.&ком:: 

- А је ли се твој професор запитао да ли је ro 
сада, у овом часу, она r·лавна I<.apiш.a за коју треба да 
се ухвапr човеi\. I<.оји је срцем н душш.·t извршилац 
најиужнијих пi<нреба друштва? Шrа? А ти? 

Подиже се мало, врати, уозбил,и: 
- Ја сам 'кена, Твоја" 
- Пусти. Јеси ли пошла на IY своју примењеиу 

умепюст за1о ШIО хоћеш да се бориш против посе~ 
л,ачивања r-радова? То је вrою-ю. Реци. 

- Пош1ено? 
Ни1сад се пре није свлачила при свеi"ЛРсти! помим 

ели и зас1аде да чује шта ће рећи .. 
-Разуме се! 
Без колебања му одговори. 
Без кајања! помисли rледајући јој crpyi< I<ao нн 

у једне жене на све1у .. 
- Знао сам .. Онда немаш права да своју себнч

носi продајеш за оно ШЈО она није. Али и да сп се 
уписала на ry своју уиутрашњу да би се борила, pe
I<ao бих ти: Пусти то. Данас има пречег nосла. 

- Мислиш ли да би то било нор1\Iално? Ко још 
себе осећа салю као фун:tщију нечеr .... друшi'Ва, ре~ 
цима? Немогуће да и ти себе увеi< -rюсо осећаш. Осе
ћапr и мисли1и nре1ПОсiавл,а друго, живети као л,уk 
еко биће, а ГО значи и IШО биће I<oje једе, спава, воли, 
гледа утакмице, биоскоп. Ж:ивиш и ти свој )Iпtвот, 
нормално, свю<.и цели дан. И не ;киви ли свако од нас 
само свој лични ;rс.ивот? 
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Она се окрену на бок, ~<шiп јој одскочи:, оба'о и 
не:жан .. 

- И у биоскоп се може ићи с циљем. Забава је 
шсрељъење за суrрашње задап<е_ 

- Је ли и юубав ОI<репюење за задатке? 
- Ех, није лепо ш1о би х1ела да ll.·te правнш бу~ 

далом, Hиcat·t. ААи све и јесте у томе ШI'О понеtшд 
rреба свесно претерати за две~Iри лозице на rвинr·. 
Не заувек .. Али сад још треба. КоЈШко ћемо вре~·tена 
још морапi да зашрафл;)ујемо п при1искујемо саме 
Себе? ОноАиi<О I<олиr<о је било потребно у pa'Iy? Не, 
Пет пуш више. Ех, - уздахну и устаде - знаш ли 
шта је у рату једина добра ствар? 

-Реци! 
СедеАа је, диrла се, узеАа спаваћпцу .. У једном 

11.шrновењу је блпснудо њено rипко девојачко још 
rело. 

- Све је rамо неr<ако јасно, једноставно и ... 
зашто да не? природно. Непријатељ- мета. Друr 
онај r<оји ће је поr·одiНИ ar<o ти промашиш, А онда, 
никад се не н:ајеш; савесi rи мирна увеt< после бип<е, 
ла н најмнлији да rи је поrлнуtо , _ . . 
-У pary је све прос'!о, Itюкеш. Мо:жда Јесте, 

мада је ·ro заrо, ... Ш1а је уопште просtо? Живот? 
НишtЭ. ШIО испшски постоји пије ·rако једноставно 
IШО raj rвој друt· који nkлaDa кад -п1 промашиш и то 
је све п није просто као непрпјаiе..Ъ у кша се raDa_ 

- Добро! - рече нервозно, наједном r-ласно -
слаже?о.ю се, Унеколико. - Сrишаним 1ласом nро
дужи: - Али слаrање није више за нас бипю. Шrо 
се не nокријеш? 

- Топло ми је .. Него? Шта је сад битно? - ио
rледа ra право у очп. 

- Неслаr·ање .. За мене је одлучујуће да сам давно 
разу1шо да свет не иде сам од себе rамо I<уд rреба 
да стиrне. Нема аутом:ата и шппта се не дешава само 
од себе .. У утроби брода нещо сипа ушљ у тшзане 
Неко навија федере п дечјим иrрачкама., Неко невид~ 
,џнв, ако rреба.,. IIAH боюе .... тај не лако вид~Ъв:ви 
неr<о лоrребан је и друштву да бп r-a гурао камо 
требао А тај неко - то су неки. Који су ложачи. Ма
шинисrи, Они који навијају федере. 1\.о~·tуниспr, 
украrко. Они прави више не юбија ју наrраде као 
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онај ударннк из биоскопа. )Киве ли? Сшурно. Али не 
мисле о томе. Посла је преко главе, Па и ја ... Трудим 
се да ЈЪу дима дам пример Iшко се -треба борити за .жи~ 
вот, да би Ia било .. 

- А твој и мој :живот·? У лодземЈЪе себи самш .. -1? 
- Је ли човеi< н,оји ради за човечанства у под~ 

земЈЪу себи самом? Ако јесте, онда caJ\·I тамо. Onpe~ 
делио сам се и једном за свагда изабрао. Тиме је ски
нуто с дневноr· реда за мене бар шпање убећивања 
себе у себе, и љубави у љубав. Такав живот - 10 је 
моја судбина. То сам хтео да буде и твоја, Нпје моr·ло,. 
Разочарала си ые. Готово. 

- Није пс1 ин а - пропшила се с оча јање:м: а 
х·ола: бојала се да све нпје ипак завршена. - Ти сп 
мученик! - усrала је, - На цео ж.ивот! - али није 
му прилазила, сrидела се, бојала: - Нисю.r знала да 
се 10 и свесно мора хтенс Веровала сам - битп 
херој - то је поклон, дар; не crnap пзбора, воюе. Али, 
ја са.м .жена. Ја бпх хтела да имам с г',обом децу коју 
још немам јер нећеш, јер, по 1еби, ја 1реба још да 
учим и само да учим. Што :мрзим учење. Што бпх већ 
волела да преповнјам ружичасту своју бебу. Добро. 
Добро., О тоые смо таворили Зашu\lће:но. 

- Злопамћеню? 
- Не. Свеједно. Рецимо, имаш право. Па ипак, 

I<олнко ћеш наћи -rаквих као што си ти? Има ли вас 
неколико хиюада или сr·отшш I<ојима је свеједно т-дс 
спавају, шта једу ... који су изнад света, који су се 
Јсао неке мушке Гојt<овице својевол.но уградПМI у 
С1шдре на Бојани -ror-, .. шrа ја знам ... напреп<а? 
Колиi<О вас је >Ју? Ти. И још ко? Ти сп изузетак. 
Вал,да rи је јасно да тако као ти сви не мислео И куд 
мени да западне да -тебе баш волим? Али волим. Ј а 
са:м од меса оних који баш Iакве воле, помал<у више 
пл.п мање, алп живе у ваr-онима које вп вучете, не 
ло.ж.е казане и не бацају себе у њих I<ад nонестане 
горива. али везани су за вас и вашу судбину. и плачу 
над вама. Ви т-инеtе. Знам. И ништа не моrу. Таква 
сам .. Једна од безбројне 1\·шоr-нх нормалтшхо Ненорма~ 
лан си ти. И ·1и не смеш да rраж.иш вшiiе но што 
моr-у, юд мене и дру1их I<ao ја, које осећамо да нас 
је заувек одредила л,убав према вама, а бежање не 
вредно Шчепана сам .. 

141 



- Вараш се.. Ја сам нормалан. Нормалан? То 
значи . . . вндеш бол,е нужносr·, бол,е од друшх. Ти 
ен снп-ла у ноћи од петка на суботу? 

-Да. 
- У ноћи од суботе на недел,у ја сам се вра пю 

ИЗ i\ЮЧВаре. 

- Шrа ен потребно раДI~о Iамо? 
- Не подсмева ј сео Исшпивао подземне воде. И 

срео вамmiра. Оrад r·a ловпм:. Bpei\·Ie м:и је. 
Поће вратима. 
- Че1<ај! - Она му приrрчи, заrрли ra као да се 

опрашта, очајно, дивље ra притнсну на себе, повуче. 
Никад није био 1акав! мислила је после и рекла то 
псr<рено, иащо се он лецнуо: 

- То увек I<ажеш. Али ја 1-шсю..r ташт у том пи
rању. 

- Уображешш, драrи, кад ћеш се врашrн? -
ушпа ra. 

- Зависи. За два-1 ри сата. 
- Чекаћу те. 
Иэаће на зран:, оштар, хладан, безмирисан. Мисли 

му почну да светлуцају у чешоропреговима. 
Нека. Он је схвапю. Her<.a ra остави. Пре или I<ас

није, морало је доћи до rша. За њеrа је она једина 
ж.ена. Пус-тила му )Iпrлице у меqо и он је задуго (мо~ 
:жда никад) :неће 1\юћи да ишчупа из себе. Али неt<.а 
оде. (Није да нисам знао, школујући је, у I<ai<вy 
опасносr доводим њену л,убав.) Неће, дакле, да буде 
машински ннжењер. »Немам С!\ПIСла за то.<' Зар ја 
Иi\ШМ нарочiпоr· СЈ\·шсла за пеi-прање по с·rубовима? 
Као да је у mпању rаленат. Не1ш. Прш. .. tашио сам. 
Xteo сам .ъубав без предрасуда. Осећања пос'!аВЈЪена 
на нову основицу. И да се воли ослобоћено, .ъудскиl 
стисну усне. Значи да је рано још да се воли rшt<.o се 
још никада није волело. Добро. Промашио сам! по
нови. Кад би ·ro био само .ъубаnни про;\tашај. Сваrсо 
себе не рсећа као орr-ан целоr човечанства. (Покуша 
да то замисли изr·оворено њеним r-ласом.) И поли
rички је ro промашај! за~<..ъучи пошrо јој чу глас. 
Преварио сам се. Мислио сю.-t да ће то I<.од ње настати 
само од себе, t<.ao што се -з:р r<.од мене јавила. 

Мислио је о тol\·te с горчином, сувих усана и сува 
грла. Приблtпtшвао се 1\ючвари .. Осети то више но што 
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примеrи. Пресrа наједном да мисли. Сва му чула сад 
дигоше завесе. 

Обшцао је брзо сву. Ниrде шшог. Можда је по
r-решио што није nрешао руку преко Јю-Iце; али ме
сечива је, био би внд.ъ:ивији но на месту пуном сеню-r. 
Доле је, I<paj ю1зана с ракијом, препознао Тому. Се
део је нежна rрлећи свог бапца. Прпчао је .. Сплавари 
окуll.~Ъени око њеr-а наnе1о су r·a слушали. 

Крену. 

п 

Добро! Њtје размишл,ао о rоме. Знао је то: у 
прву rpyny спадају они које нико пије видео својим 
очима; у друту они - којима су, шрнуш у чаршаве, 
њиховн ја-rаци носили храну и који су, rmcp удешени, 
одлазили у а1ар, на састанке с удош-щама, распуште

ница.ча и дeвojtc.al\·Ia жеЈЬНИl\I необичю-Јје!". Добро, 
удбовци су с шм изишли накрај. С пробушеном шк
вом на r·лави, зашли су и ош-1 у мочвару. У њениl\-t 
су дубинама успоставили потребне контакiе; завр~ 
шени су потпун.Ом ликвидацијом банди и ja1ar<.a и њи~ 
хови:х радио~аnараrа којима су слушали п слали вести 
о убијеним одборницима (не у том крају, разуме се!), 
о неп.лаћеном порезу, о порасiу броја самоубисi-ава, 
о вели:киl\-t хапшеi-ЫТhtа и чему све не полуиспшiПОЈ\·1, 

натеrнуrом и преувеличан~ом. Сви су били ухваћенн 
сем Белоr·лавоr·, Itora је Рсавац случајно, Iс.асније не~ 
што, али у оно време, сам био склеniао и лично почео 
да превасшrтава. И да се није унесрећио, да није до
шло до убијања наших rраннчара, без везе с TOl\'1 
несрећом, зар би се ,опеr јавили 1и сrрахови код 
mуди? И зар је неправилно nycrинr у nроме1· онда 
причу - о rрећој некој врсти? То се давно већ запи
rао, ам-1 од тада није npec1ao, не мислећ.и на ro, бар 
не јавно мислећи, да се враћа r'Oj помисли. Поготов·р 
шrо је равнодушиосЈ (један вид crpaxa) посrајала 
видЈЬива. Ствар је тarrna да се ни са Iшм не мoJite 
више да посаветује. А корнсr би била неоспорна. Про
Iресла би .ъуде. Врашла им морал, енерrију, борбе-
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ност" Чим би l\-tbrли да се, расуте сада пrокње, концен~ 
тришу па једну живу мету. 

Сети се времена tсад су ry 1ек почн:њали озбИЛ::а~ 
нијн радови. На 1pyrnщe инжењера које су залазиле 
у мочвару са црвено-белим моткама и металним ври
цама нико није обраћао пажљу. Ни I<ад су овде по
чеАе да се ди.жу прве баршсе на њrшама оtЋ:уrt.tоеним 
за бонове отплаtиве у месеч:ним ратама не већим од 
два дечја додатка (оород1ще су ту обично имале по 
шесшро и осморо деце). Али ништа се пије чуло ии 
I<ад су једно! пролећа (домороци се зими много не 
удал,ују из заселака) видели чюав 1радић барш<а, 
пруту, брда ма1еријала, бетоњару у rрадњи, жхще 
шrсоко разапс"Iе преко реке с .ъудима који ходају 
ло ЊН:.\Ш као пелхшав:и, кад су се неки чобани по по~ 
врашу из војске стали да yrn1cyjy у радшше па, неко 
време посАе, чак и старнјп и озби.л:.нији домаћини 
(снротиња!) у1рожавајући тиме навике и обичаје што 
су се ЧНIIИАИ једино м!oryli:и. Приче су се јавиле тек 
пре неку недел,у поново. Доказ? Фата, која је, музући 
краву, видела пред собом њеzа, као, ето, ја тебе, побаw 
цила је; а Бошко, добар човеtс, мада би ти из otca 
украо, али, ето, и Бошщо I а је очима лично видео. 

Иако је остајало на причама (нарочито уз ршшј
ске казаЈiе) партијски секретар бироа Iраднлишrа 
дру1· С1ојан предузео је брзе пропmмере и те гласове 
стао да сузбија појачапим културно-просветним ра
дом као и учвршћењем Iшнтакта Iрадиы-шпе-село. 
Одржано је већ неколи1со предавања о шiе1нос1-и 
празноверица и Аичној хпrлјени, о поtреби бабiЩа и 
опасности побачаја путем вретенара (помоћу слезо
вш· п кукуре1соцоr корења). С пп ли су и неки лекови 
из rрада, чак је и један ви:ши сtручњаrс говорио о по
реској политици; једном речи, радило се понешто уз 
аналфабаtске течајеве које је сtално држало неко
лико омладинаца, ћаtш, и уз предавања из Паза (Пре
давач: »Шта ћеш урадити шФ бомба удари у ону 
кућу?сс Упитани полазник курса, сеrоак: »Не смем да 
IШЖ.ем, увредићеш се, друже свеt·ла лица! се Предавач: 
>>Реци, слободно_,, Ушпани: >>Море, с тобом имам да 
одем у :м:ајчинупr<<), шtо је спадало у редован посао 
културннка. 
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Али упркос то~·Ш, илш двам'IрИ дана, јавио се и 

пред .живим ту дима; а некн који су rврдилн да су ra 
срели у боровш<у и IС;Од радње с »Народним: рукотво
рнню.Ш<< с два ЦЊ\tсра изнад :нзлш а »Савремена ЈI<ена<с 
и »Налнв~nера<<, иза комерцијалноr- ресторана с музи
ком задружиот угосrшел,сша ( Эуzо11 број 3 ), негде у 
си1не са!'е, уверавали су п да су опrоачн.ани, али кад 

их је водник nозвао на саслушање, порекл.и су да су 
tако иешiо и но~шслили јер су се уздиrли и знају да 
ваr..-шпри не Постоје, Признали су да су били пијани 
п да су паре осtавилп I<OA Срећка келнера (а не вам~ 
пнра) или, укоАiш.о им је и осiало нешто кусура, да 
су им ra однели њнхови друrови rсоји су их нашли 
како спавају на рићим иrлицама пре оних cacВI-IJ\1 
Iрезних н:ојп су ciш:t.p пријавпли" 

Неки од пшсрадених младића, испш:а ако не пот
кованијн у ПL\-1 филозофским проблеl\ШЛ-tа од воднш<а 
Мпшi<а а оно унесрећенији њшиа, тек слt-деће су ноћи 
узалуд правили заседу вампирима. Вук није. Одлазио 
је у мочвару I<ao и обично. Пре чешри ноћн (од че
твртi<а на пеiшс) повео је Васића, који је 'IO схвапю 
с поr-решне, сензационалиспrчке сiране, не разу;..-rе

вајући 1\.ОЛIШЈО је СВе ТО ОЗбИЛ>НО И I'Opi<O, (.. ХаПШем 
њем једнш· м:ладоr- 'IeXI-IИчapa ( оноЈ\-tад, пре пет дана, 
а у вези са непрнјавтеном емисионом сrаннцом:) се~ 
..ьаци су масовније изосtалн с посла (берба н орање 
задржали су их, у сшари, !{од "уће) Најгоре је било 
IO ШIО су ти изr·ов,ори посшјали све општији и не 
само у вези са закаснелим још необранпм кукурузом, 
а били опаснији но шшд, баш збоr- закаснелоr· излива 
великих вода. А да Нерекава воли да изненади, -ro се 
зна. Било Је ну;кно задржалr &уде па окупу. Како? 

Hcronpc.\Ieнo док се Рсавац враћао из мочваре, у 
cuojoj r-арсоњери крај Булеnара револуције, Вук Ва
снћ је AHCiao својом беле.жшпюм. Гаrа ra је мирно 
поема r рала. Ч1п ао је: 

Из йележшще Byz::a Bacu!ta. 

Ј> ••.• Командир сiанице МнШI{О Матрнјал (у то су 
ra доба већ Iai<a звали, услед чеrа је долазило до кви
проквоа. На пример, recap Аајош щпа: ))Ди је мате-
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ријал?« а л.уди поrшзују на Мшшш rюји седи за ка
фанским. столом: »Ено Ia иi·ра до~шне!«) није знао 
да .ли да о свему томе напише извештај у срез или не, 
Пре свеrа _",<с 

» •.. О том се најваж.нијем: вш1 .. ширу још премало 
знм'о. Прексиноћ се неки иијани радник пожалио 
најближ.има да је, излазећ!r из r<афане, одједном на
r-азио на вампира с упатеним очима. Грдосија неr<.а, 
дубока r-ласа. Ноге да су му се npecerue и да се, 
укра.Iко, просто срушио, толико му је капитулирала 
у ноrама. 

Један је опет причао да је ИС!'е ноћи махнуо тај 
r·орњн разбојшш рукама на њеrа и rшд је повшшо 
у 1'l0Atoћ, да је бацио камен и поr·одио 1а у уста којима 
је звао пре но што се онесвесrио. 

И први и друш били су оил.ачкани. 
Но толика је бпла водникова вера у материјали~ 

зам (предсrавио ми се: Мишr<о Жеравииа, одан фуд
балу, ракији и ен;:>беји) да, упркос вероваrним кра· 
ћама није смаrрао потребним нити да шrа предузме, 
юпи још да се јавл,а због тоr·а шlllloj инс1щщи, мада 
је иначе извештавао н о неваж.нијим сiвар:ю.ш. Про
СIО није хтео да узме ге приче к знању. Једино што 
је сматрао потребним да учини, то је да узrред спо
мене у извеш1ају кан.о »проценаr а.лrФхолизма расте 
захва.л:,ујући певачицш .. ш недостојноr држања и лакоr· 
ъюрала и сувшпе брзој доле на терену демокрашза
цији .. . << (Рекао ми је за себе: )>Слаб сам по ж:енском 
шпању о које бих да се и руком очешем али немам: 
петл.е да задрем у дубине .... «) (Крај бележака). Ва
снћ се осмехну Гаш .. 

. . . Док је ишао кроз мочвару, Byi\. се осећао, 
делом и због IOia (прексиноћни сусрет), као на изви~ 
ћању у непријаrеЈЪској позадини, али- ю-п-де вид~nп~ 
вш· трага излива. Курва! шкрrушу. Поштовао је rак
вш· непријате.л:,а: дисциnлинованог, снюi\.нш·, лукавоr·. 
Нереr<ава се није још одавала ничим. Све је бнлр ус
нула, rихо, мртво. Само су се чули његови кораци 
I\.роз тршчюс И када је изашао из rустш· расппьа на 
дом<у изнад Олука, мека је земл.а ymrjaлa сваки шум. 
А 1-шак - н:I-nura" 

Био је узнемиренији него rшад, сад на поврашу. 
Зашrо оклева? Је ли се уплашила? Је ли мшуће да је 
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признала човеку праnр да је укроти? А вамmiр? упиrа 
се. -Не. Жива је још, бл.ује заосталосr- још увек. Па 
ипак, зашто . . . Већ две r·однне слабије напада, а и 
пролетос - нишrа. 

Тад помисли сrарим неr<им ?\юзr·ом у себи, СI"ари.м 
начином: Хоће то на леrалу да нас ухвати и заувек 
збрише. 

И настави исrиl\·1 старим начином: 
- Треба је увредши. 

Прелисiавајућrr још у возу своју бележницу у 
одвратно хладним полувинилсюrм rшрrщама (спрва 
му се силно допал.е, лан:..нране и црначки аrрактивне), 

Вук Васић је у сrвари rражио једно одрећено месrо; 
заборав.л:,ено а узнемиравајуће; и није био сиrуран да 
ће се сеrип1 које је то место што nраж.и и I\.ад наиће 
на њеrа; јер је вамиира спомињао више пута у сво
јим белешкмtа; али тек кад се осмех.нуо Гати, IФја 
Ia је забринуто r·ледал.а и, дочеr\.авши 1ај осмех, при
хватила ra и блиснувши устала, Васић је, обновивuш: 
брзо у сећању разговоре на мос1у под казаНИ11!а с ра
rшјом, схвапю с лупњавом срца да је Byr< Рсавац 
мислио говорећи о ва.лтиру истпнсi\.И, дословно, а он, 
метафорично, и да Рсавчево несхваrање суnпине, 
може да има сграшне последице. Јер шrа значи бу
квално лов вtLшшра на брани r<oja се rрад:и у соција
лизму, најсавременијом rехником? Бесмисао. Обичан 
бесАшсао. Ухватип1 се.л:,ан.а, довесrи ra пред синдиimr-, 
сл.икати, шrа? Толинр је то (узме ли се за реалност 
једна реч, једна метафора заосталосш као неприја
те.л:,ство или, обрапю, непријате.л:,ство као заосrал.ост 
што нас ш<.ру)кује са свих с1 рана и прети да омете 
1·е напоре за днзање са па ралитича реке столице пр а.. 

шлlостн да бисмо се као зеl\I./ьа осовили усправни и 
rордп, iuуди мећу .л:.удима) беш.rислено да .ми се зато 
н није чпнило моrуће да Рсавац, инi·елитенrан, моби
лан и луцидан човек иначе, хоће себи да допус1и 
Iшrno некоректно упропашћивање. А по свел·tу судећи, 
он -ro себи дозво.л:,ава, I<.о:нцентрисан на хладни рат, 
ПР\ОПIВ лукаве Нере1шве, њене финi'е, њена задоц
њења, њене наr·ле нападе у најнеочекиваније време, 
пренаnет и изнервиран; nристаје да се задово.л:,и 
првим решењем на плану који није битан за оно што 
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је њему одлучујуће, прихвата tшо стварност оно што 
је -Јек њена слика у o~ИЧHOli.I оz.ледалу ума и почr~е 
да се према вербално] маrерИЈИ понаша кaiQ да Је 
материја реалн01 свеrа, нако се не мора бити ни 
упола rолико човечан колнко је то, неоспорно, он да 
бп се знало и осећало rде пресrаје t{oвertoвa норЈ\ШЛv 
ност, r-де почињу опсеспонални Iерени параноје. Речи, 
слике, меrафоре (то свюtо зна) само у средњим сво
јим реrистри;..-Iа одолевају провери што их пореди са 
предметом крји изражавају (аАи се и Iад оне не 
изједначују апсолуrио с њим). Но у крапшм нлп ду· 
IЊ\'[ (да не споменеы rзв. улiракрапtе зоне слично

ст-и), свака је адеквација исrtључена. Ту је већ, I-ШО 
у свим траничним појаснма, од nочетка не са;vю јасно 
у чему су разлике него и то да треба бит-и ПWitљИВ 
и скроман према речпr.ш п не -rраяппн од њнх све:r'

лоспr впше од :Оне, мале, непосредне и довоЈDне, КОЈУ 

као сшщи зраче из свог трбуха. Оне су -rворевине 
.~ъудске, али људи нису" 

Гат·а се nрво следи видећи r·a одсупюr·, али скупи 
храброспr и поче да прич.а на онај свој усхићен! 
страснички, rрцавп начин, Један послеподневнн СВОЈ 

доживЈDај о праћкмш и деци под прозрром и врап
цшна. Причајући, уносила се тоАико у доiаћаје да 
Васић из СМПI.Аосне љубави пре;о...ш rом њеном речrпом 
детињсrву (roj невиносrи -rако снаж.ној у тренуцима 
кад почпње да прпча задивл.}еi·Ш као да се буди из сна, 
увек зачуЬена оним шrо је впдела, а све неr<.е ситне, 
безначајне сrварн које, захва/ьујући њеној неую·шпп
вој свежини, ож.Iш.!ьавају и добијају ПIГаЈпске раз
мере) пресш да брине о Рсавцу и прегвори се у уво. 

Алп rад виде мес1о себе- уво. Уво новинари, уво 
волп, уво једе, уво је срећно, уво је престало да 
брине. 

Не, није престао да бринео Баш зато што се није 
прет-ворио сав у уво. 

Су1рада:н је написао Рсавцу писмо, а прекосуi ра 
затра;юю од уредника емиспје да опет о1путује у Не

реi<.аву. 

- Не знам ш1а IИ је! - поче да урла уредник 
(њеvов уобичајени начин rовора) - Нерекава! Врло 
важно њених rридесеi меrаваr-а за куttово лето. Orпy
Iyj ти мало у Лесковац или на Цепrње, Тм·ю има за-
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fiiiM&ивиx сrвари,. Ни из чеrа људи праве индустрију" 
Тамо расту, пзrледа, соцнјалисrички Фордовп" 

Увече, ТШ\ШН се спре;о..шо да изведе Гаrу у биосrtоп, 
1елефонирају из редющије. 

- Хваrај први воз. 
-Камо? 
- Шrа се правшn луд'? У Нерекаву. Изгледа да 

све оде до ћаВiола тамо, 
- Шта се десило? 
- Не знам. Поплава. Шrа л1й 
Васић одахну, Није бим оно чеrа се бојао, 

III 

Није се дуго задр.ж:ао, нн два сата, чиrала је, али 
НИШiа није запа.лпиАа. Затворила је књrпу кад је 
ушао. Позвала Ia к себи: ))Брзо, брзо, мили, сав си се 
смрзнуо((, Хладан још, увука;о се у њу претоплу. Уrа
спла је после светлосr- и сад срећно уморна лежала 
I:re мичући се (да не nреспавам срећу - помислила је 
Једноr· часа и трћ\а се из пол усна), радосна што ~осећа 
крај себе ту огромну, врућу од умора планину која 
спава. Удисао је дубшю ваздух, али равномерно. Учи· 
нила јој се при 1ом - I·Шait недово.'Ьно опуштено за 
сан, пресгрого. Као опаљеио изгледало јој на тре
нупtе њеr ово дисање, I\.ao да је ло.жио н:азане, као да 
и у сну не пресrаје нешго да :ослушкује, бдећи непзу· 
вених цшtула под вечно:r..·t алармном сијалицом. Био 
је још м:part, а толиr<.о је сад била срећна да се прво 
увреди на саму себе што сам rюrna ћуркица, али: се 
одмах уплаши да тarrnи.!\I мислиl\Iа не поремети склад 

осећању Ie поiпуносiи среће, па I\ад се осврну да r·a 
погледа, зажалп шrо он својом лудом: обузеr·ошћу 
правим и измШШоенпм бригама оиемогућује себи 
таюзу силну радос! r<аюза је њој дата. Не да је се· 
бично сачува за себе, него подели са свима: са дама~ 
рима Itoje осећа, са noci"elDoм на којој леж.и, са ваз
духом и ыракш.с И с IЫI..\1 на nрвом месrу, 

- Кад би знао да се опуспi већ јед:њом сасвим, 
I<ao ја! - шапну тихо, не обраћајућп му се, уверена 
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да је не чује. Био је будан, јер одговори спремно, 
иако се не окрену одмах .. 

- Неко мора да с1ражарн. 
Она се ortpeнy као врућа rинка рибrща н обухвати 

ra врелом r-лапОО:м буr-ином. 
- Мислиш ли да Iреба биrи војник до смрти? -

ушпа срећна шrо је будан и дода, неспремна за раз
говор о томе: јер страшно је прошло од часа кад му 
је признала да се ушrсала на унуrрашњу архиrекrуру. 

- Сrрашно никад не пролази,. 
- Чему онда .живот? 
- Да се crpaxo1a савлада .. 
- Кад ће се савладати? 
-Никад. 
- Нећу rако! - увреди се скоро, по.ъуби га, 

леже на њеr-а, утолико пре шrо јој је пало на ум да 
је он бу дан био што је вреба, не верујућп јој да њена 
унуrрашња архrпекrура нема везе са нел,убавл,у или 
друrим његовнм бубнцама. Она се просто боји за себе 
колиr<.о r·a воли, сrиди да му 10 каж.е. »Зашто не спа
ваш? Бп:о сп rю<о умораН.<< Он је заrрли, изви се и пре 
но ШIО се она снашла, био је опет њен, дрш· до суза, 
роћен (трбусн су нам залепл,енн брзовеэујућим). И 
ништа јој није смеrало кад је, после, нас1авио тужан 
мало (rужноје то- паш, месiо да се радује) .. 

- Мислио сам да ћеш да се упишеш на електро
технику или 1шшиноr-радњу .. " 

Пр10лаэнла му је прспrма по коси. Осећао је, је
ж.ећи: се до неиздрж.А>IШе пријаiНОСIН, њене прсте без 
1ежине. њен t·tлаки. меки длан без изола-rора" Ctpece 
се, СI<лонн rлаву и рече (упорно. али тихо. без по~ 
вра пrе карi е) : 

- То IBoje, ro је за унуке. Али да би њих било, 
треба се засад задовољипr баракама. Сиромаштво 
обавезује. 

- На шiа и пред ким? 
- Пред онима щоји нас више не могу позвати 

на одговорн:осl'" 

Било је још Iамно, а охлаћен ваздух није био 
склон па-тепiци. Па ипак, одюке покр1mач, седе на 
I<peвer: 

- Бојим се! - I<ao да зацвокоtа. Не, Шкрt-утну, 
- Бојиш се? Ти? 
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И она се юдиже, али не седе. подбацп главу с по~ 
кре1-'ышом I<ocoJI.I на Шаi<у, лш<ат на јастуi<, 

- Доћи - рече - назепћеш! 
Он јој доће, осе ш r а, подвуче му ногу мећу ње

rове. 

- Не знам. Можда ен сувише добар да би при
сrао да буде добро само 1еби кад није још добро 
свшна на свеiу, Али .... зашtо се бојиш да .ж.ивиш не~ 
посредно, слободно? 

- Није реч о слободи! - рече Iврдо, милујући 
_јој сtрук - пре о тешкој осiварљивосiн снова .. Они 
су увеt< 1ако друrачији I<ад их octвaprnu да се питам 
је ли ко коме подвалио .. Само нн Io није оно 1лавно ... 

" . " Поr-леда Ј·а уплашено, гонда схва-rи, пригрли r·a, 
потуби. И он. Очајно много дубоко, а ипак невеселе 
I ог пута I<ao збоr·ом, Не. Као довићења., 

Она одахну најзад, али из ње провали доr< му је 
цолако шетала својим yct<Иti образима преко мама на 
прсима: 

- Како? Кад ме волиш? Од пеr· до дванаест воц 
лиш I<есон, онда прековремено - зarar- и далеководе; 

лепrеr..·ю, па одеш у мочвару; сад се бојим да oner не 
одеш. А зашrо су -rи сви онн важнији од мене? 

- Уrрржавају ... ro што радимо. 
- Уnисаћу се у непријаiеЈЬе! - одахну I-IaCiaБka~ 

јућн да КАизећп rоре~доле образом без теж.ине r·лади 
његове мате. - Ти мислиш само на противника" Они 
1е драже више од , .. 

- Ма не! - насмеши се и привуче је неочеки~ 
вана великом руком што је одмах наће у мраку и сву 
освоји још пре но Ш'IIO су је њеrова уста почела да 
љубе. - Како се зове девојчица r<o.fa једина на свету 
има с1рук на свом J\·tecry? 

Она поће својим ускил·t белим образима преко ње~ 
ГОВИХ Чеl\.ИЊа. 

- То боли! - он склони свој юбраз. 
- Неrш! - поће образоЈ\·I за њим - ја то волим" 
Глас јој је био зашмњен и врућ I<ад рече: 
- Хоћу да rп кажем: срећна сам. Мислила сам, 

више ниi<ад нећу! 
- И ја. Малочас! - рече суморно. 
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- Да! - оста пол ушЈ31оренџх уста; неко време -
ти не мож:еш да осеп1ш све што и ја. Не само што 
нисп слободан, неrо и што си мушко .. 

- Ја нисам слободан? Ко ти је донео на Iањиру 
- упита реско - сЛ:ободу? 

- То је друrо. Ти си њен носач. Она Ie rомrко 
пр1пискује да понекад не осећаш ни себе. 

- Слобода је осећати себе? Сад ми је јасна бар 
унутрашња архитектура. 

- Мислила сам - рече брзо - :живот пролази, 
а ти .... 

- )!(пво!' је Iебп само ово ту- до·таче је- cm. .. to 
твој живот? 

- Бићу бабахрi(.а за тридесет година. А и -пr ћеш 
би r и чика~чилагер још пре. А за педесет - неће бипr 
нн ове цен т рал.е. 

Он рече одједно;о.,х набусито: 
- Зашто поrипули не старе? Ја сам добио боре, 

не онп. Зашт:о? Живели су за друrе. 
- Завид:иш ли? 
-Не. 
- Подnал,ујеш онда. Не сме се употребљавапr 

Једна реч час у оrшпем, час у пренесеном значењу. 
)Кпви се салю на један начин. Овај.. Живећи! А 'IO о 
1\·IЛадоснr - 10 је: дajei\I крв и зној под интерес п 
остало .. 

Бутао је неко време без пшtрета. Она се уплаши: 
нпје гако мислплn, није хтела да ra увреди .. Опрезно 
му доrаче листове прстима ноге. Он се трже. 

- Није ro! - рече дубоким гласом који је сву 
прож:е и онда ra осепr у себи, сад rлевн:оr, уврећеног, 
дишюi, и опеr уздрхта, не слушајући ra, осећајући, и 
не слушајућп све док не сврши оrроман, и одмах на~ 
Сiави као да је за све време 1\Пtслио о томе: -Можда 
је то и себпчност, али историјска; користи нашем раз~ 
ноју: преснiћп индустрпјске земЛЈс .. Нека је то н моја 
страст број један, добро, али 10 је и потреба. 

- А ја? - упита она и Вук се доброћудно ис
прави: 

- Са мном си. То значи - запнiL\Ю, а.Iш хоћеш 
н ти да унуцп с1штдардишу и кул1уришу до 1\ПIЛе 

nо .. ъе. Унуци, то јест п ми ЛIР:·ПЮ у ЊЊ\Iа прпсупrи 
енергетски п крвно, разумеш? Тако је, ю<Јо већ чач-
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камо та шнања .. Основно је - не попушта-п1. То јест, 
нелшiн сажа.л,ења nрема себи, ако ја нећу укорак 
са ...... 

Ни према Ј\:Јени да се нема саж.аЛЈења? 
Говорим уопште .. 
Ја хоћу да ji,JC ;-калпш. Ако ые nоАнш пr .JI•Ie 

н ж.алнш. 

- Онда те не воАпм! - рече п пружи руку, али 
сад она измаче rлавоl\'1 прво, па враТјОм и грудИЈ\'Iа кад 

јој се опеr приближи. 
- Добро! - рече Itao да ro не примећује, а му~ 

шко: -Шта је човек? СЈалн:о xreпr голуба на rранп, 
10 је наш избор, Шr-а пt је? (прнмепю је коначно.) 
(Увредио се друr. А"о>) 

- Ниirпа,. Пусти ме! - ОА!'ОВори хладНIL\1, револ
Iираннм rласш,1 п он се слоя\.и rei\. пошто ra је паж.
Лйшо пcпpel\Ieiao у свом слу:ху: 

-Да! 
- Почншно од враnца у руци. Ј а сам ..... 
И заспа на пола речи" Заспао је, алп све се про

дужавал.о п ос1ало непромењено" ЧиниАо се да по
чнње да се смешп, а дрх1 ала је. Тело nод покрива чем 
(осећао је) звони јој сiпно, цnокотаво, као од језе. 
Храбра је, nомпсл.и, и 10 му се допаде, пребаци јој 
руку преко BIПIOIX Аећа. nовуче је себи. Она nопусти 
прво, аАи се онда Л>уппо изпи, окрену му лећа, прпби 
труди уза зид. 

Неисхрањено је IO дeiiiЊCIDO, МИСАИО је, осећа
јућн Kaito она не престаје да дрхнt. И не11.ш нашу 
снаrу за овај тешки рад. Зато се и завлачи у мишју 
рупу унуrрашње архиrекrуре кад би требало да је 
I-:ШПОА>у, у прост·ору, да 1\.р;отп реке, буши брда, про~ 
бија пуrеве. Да :м:е нeito за сто пли хиЛ>аду година 
упиiа шr-а је половином овог вetta било укус :живоiа 
и уопшrе живщ у Ефенерјоти - ја бих му рекао, 
рекао бпх му: »Шчепати нејаханоr· ј.ош nастува голим 
рука;\Iа за муда«. Јасно, потоl\ШI-t ће биrн врло зачућен 
п ушпаће зато даЈЪе: »А шта је, дру.ж.е, било с /nу
бав<"nу и осr-алим унутрашњн11 архитектурама?<( Пра
вићу се луд: >>Арыпеtпура? Унутрашња? То је Наl\Ш 
пзrледало Itao пијана тетка шrо 1е1ура, а хоће да буде 
.&убав по заЮil\шњу. Јl.оубав? Борили смо се и радили 
толищо да смо често заборавтали и Itaкo се зове1.ю 
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п шта је ro заrрл,ај. Алп ошорену л,убав нисмо ни
кад ... « Или нећу се правюи луд и рећи ћу: »Није 
нам просtо напросtо падало на памет да ми треба да 
лежимо на каучеви:ма неке унуrрашње дотеране н на~ 

пудерпсане арХЈпектуре и rрицкамо f?омбоне rшо да~ 
нас Ам:ериrшнке из филл-юва.. Недосrојно је н нас н 
вас лежаrи ПО'Iрбушке, лупкајући раскалашно накол
люваним ., . . како се r<.аже .. " напедикираним ножи
цама. Не. И хвала. Лушшrи у празно? Пијущшјућп 
пивце за ж.ивце, и сос од ке.Аерабе за внсибабе. Не, 
шш.ад. Не мислнrе пето тако у празно" Него ово: лш 
да традимо будућност, а ви у њој за још дал,у будућ
ност да осмишtоаваtе човен.а дајући му све више за~ 
даrке<t. А буде ли taj поtоман: покушавао да презриво 
пли сажаruиво нешто рекне на рачун нашег бубам:ар
скоr· барбарсtяа или неуздиr-нуrе примитивноснт, од
rоворићу му: »Слушај, дРУI пpaYI<YI<, ие мислн да је 
tвоја заслуга шго више ниси див.ъаи: већа од Рсав~ 
чеве1 I<оји ти је 01\Юtућио да не будеш такав простак 
тштшв је он био и остао, јер је рмбао по цео дан, да 
ЈИ то не мораш да чиниш«, То му рећи. 

Тржс се. Виде њене очи које ra једу, А било је 
хладно, непријатно .. Сшурно је пун месец и ведро! 
помпсли онаЈ по'Iраж.и npctпtш који су дрхтали ку·· 
пrју с мораваl-.ш, узе једну, запали је. Он је осећао 
сву врло близу, мирисну, врелу. 

- Зашто сад пушиш? Не занима те? 
- Иrекако- насмеши се миАо- спавао си. Гле· 

дала сам t·e све време. Имаш тако r..·tладу и,:о:жу. 
- Идеали су у пиrању! -рече л,уr што је заспао 

прнчајућн. Није знао кад. - Ј~ сал·I мисАио да ћемо 
заједно даваrи (сваки од нас на свом сектору) (тп 
пнжењерсrвоl\·1, ја I<есонсrвом и елеtоричарством) све 
од себе да се ово шго пре преобрази у велшю царство 
с црнцп.\tа од юr.\оват часова и што пре ослободи 
зaOCiaAOCTII П OCiaAIIX ПО.!\ЮЗбОГОВа. 

- Зна.\·1. Причао си мн: бели црнци да раде, а 
ми,.' 

Она му се приблшки трбухом и он плану, али 
оста налаt<ћен:Ј заr-ледан у полумрак да не би заспао, 
Не зна како, зашuо сад баш, али рече издалека, с дна 
реке: 

- Не мо'I<емо више заједно" 
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- УвреЬен? Поврећсна cyjera? - гледала ra је 
(чинила му се) I<ao да, једућн ra очнr-.ш, долази до 
убећења да ннје тако укусан: какав јој се пре чинио. 

- Не верујем у моrућност нашет дал,ег ... 
- Люкеш да испшски хоћеш да одем, да не бу~ 

дем о више за једнР ... 
- Јесмо ли? Ти имаш друге идеале. 
- Ја нећу да сrудирам ништа, остаћу ry. 
- Не! - викну скоро пронш некш·, нечеr- у себи 

-мораш. 

- Нюде не nише да морам, Маrурирала сам-
досrа,. 

- Алп ја ·re морам пзвесrн на пуr. То ми је дуж
нос-!. Ја пi морам лру.жптп лtai(CIIMyм квалпфш<ова
носrи .. _ 

Нешто HOQ'O, узнемирено сад у њеrовим речима 
нанш је да люк...ъиво слуша, врло пюк.1nпво .. Није 1\ПI· 
сАила, али сва су јој чула била напета, оrворена, ПОI<у
шавајући да унесу у себе само оно ново из речи, не 
из речи, него из r·ласа; било је то оно энан.о муt<ло 
внбрнрање које ју је увеi< по себп узбу15пвало непо· 
ЈЮВЛ>IШОМ Одрећеношћу. 

Насмешпла се н з cne снаrс кад је yr ,\еда: 
- Tat<o сп лепо спавао .. 
-Ја? 
-Пола са1а. 
И осеrп нежносr мајке npe?\-ta тlом великоы, умор

ном човеку који је тако дубоЈ<о дисао IШО новоро
ћенче, а пре више од десет r·одrпш пошао голорук у 
борбу, па је зато такав, тврд, свуд оклопл,ен. Али 
мп . лпr нисмо више rолоруюс Ту је разлпr<а мећу 
нама. Он ro више не уме да впдп, Понаша се као да 
се ништа није променило од дана IШд је заr·ризао у 
овсени, најежени хлеб борбе. 

И осеrи једну дубоr<у, сrрашну, поро15ајну то
пло1у I<oja је раскрили, разне,ки, и она 1а приnи уз 
себе, он је уздрхталу трцаву привуче себи до пуног 
још једноr· срећноr- заборава свеr-а. 
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IV 

Палачшпсе се охладиле, сrсориле; ручак је дваnута 
nећ заrревала .. Ш ш он Ћшслн? Бар да jami. 

Henacrnпaњe! И бесно обуче мантил. Изиће на 
веrар, на сунце кроз поnодневне облаке., 

С поче пса је журпла, али юсећала је да ће за пет 
мину1а сав њен револт нестапr. Успори, То је све 
само заrо ШIО му она не значи ни колиtсо то н:амење 

на обали. Увек му нешi'О друго значи више но она. 
На себи је имала испод I<aпyra високи црн пула

nер, усн.е панrал'оне и оне чиз1пrце с белим rуменим 
ћоном, посrављене н:рзном, па ипак било јој је хладно. 
Идући тако крај обале према традилншrу, застаде 
nред једним одваЈьеНИ.!\I комадом стене, бар педесет 
килоrра1ш тешкнм. И11 .. rао је облик 1ьудске tАаве што 
је (задрхrа) нлшла сличнос-r с њеrовом, во.ъен~л·t. А 
1ако је смело и једносiавно изведена Iаласи!l.ш и на
r лавпна.\ш кој н су се ко зна колико десетина годтrnа 
1р1Ьал:и о кречњаit да иэједу овако његово лице на
~рижено допола, прошуПЛ>еп.о I<роз једно око (друго 
Је остало испупчено). ГледаЈући ту скулиrуру, осе
ћала је ItaitO је хвата не11.-юћ, c-rpax, ..ъутња и див..ъење. 
Сама ra тако сведеног не би моr·ла да змп-тслп чак ни 
н:ад би п умела да ваја .. Све што би умела r·o је да на 
основу те форме нешго домисли. У овом случају ни 
IO; све је било довршена. Све шrо би јој моr·ло пасrи 
на ум. Осврну се и спази Абдулу rюји јој је долазио 
у сусрет. 

- Хоћеш ли да рднесеш овај rшмен кући? 
- Хоћу. Тежак је. Педесет динара. 
Кам:ен ње11.-rу не вреди - дюсле педесет- динара., За 

кофер би тражио двесrа. 
Тек код rtyћe npecta да се плаши да ra неко не 

AIU"Нe пре ње, Смести ra у дневној соби, испод Даде. 
Око пеr опет иэиће .. Дувало је још снаж.није .. Хладrю" 
И уопште, било је клизавије на мес-rу r-де је малопре 
ошрила rшмен .. (Кад ra је Абдула дшао, нсrrрд њеrа 
су се ускомешале т-рујећи, светломрке, ружичасiе 
бубе п шкорпијице). Зrаћена опет, лошла је прен:о 
облуrан.а !(о ји су цвокотали rихо под њеним корацима 
од I<репа ... 
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Издалека, али недалеi(О од месr-а са коr-а је однет 
камен, као I<роз. сијасет свеrлаца од удара струје у 
ОЈ(О, препозна неочею-шано Вука над средrшом реке 
како, др)I(ећи две паучинаст·е нити далековода, стоји 
на трећој, шш се неуравнотежеио љуљала на рафал
ском веrру. Причвршћrmао је изме15у њих баrtарну 
шнпку да би подигао исувише испали трбух да.л.еi(Оw 
вода. Мада далеко од њега, aito је воли, и он мора да 
оссiи rсако премире кi-шна и nоносна дахће. П.омисли 
заrрцнуrа: тај страшно смели хлеб ме школује! Да јој 
неко каже: нећеш никад бити оно ш1о хоћеш aito се 
не П?miеш I·op.e, она се J-te би пш.-tакла, остала би ry 
Iде Је, до краЈа живюта, да пере судове у некој ба
раци и носи, иэмећу дванаест и три, осам тешких 
ва јндли с nр1Ьавом водом за исmrрање чучаваца. 

Непомична, r-ледала је Вука Itojи се, ЈЬуЈЬан ве~ 
тром, њихао и везиnао nојачаваче. Одоздо из за.:rата, 
према коме по1рча одједном, nocмa-rpao I"a је и Рај~ 
ковић, који је избио однекуд, crao, и после одмах 
ВИЮIУО баш Кад је IIрИСIИЗала: 

- Бежи се Mal\:L\aзe! 
Учинило јој се да је чула како Byi< с висова над 

реком још Рдговара: 
- А IШito везан да радИ.Ј\1? 
- Тад јој падоше у очи неки тесари, доле, ледеw 

се1 метара под њим, -rрндесет под њом" Они су тесге~ 
ром и секирмш обраћивали 1а.л.пе за сифонски део 
ламелскнх оп.ла1а. Пали су јој у незадовоЈЬне очи 
управо зато што нису обраћал.и nа.жњу ни на шта око 
њнх. Ни на Вука .. Раде на акорд, биће, rадови себични 
(мислила је псујући Вуковим речима). Док су сви 
осrали радници прекинули посао и 1-ледали Ву1са, ови 
су, равнодушно нмtршrени, насrавrоали своје дунће~ 
рнсање. А он је, завр:шивши подупирање :ж.ица, почео 
да се враћа. Ишао је мирно, пословно. Левом п десном 
руком није се nридрж.авао за дру1·е две лпще, носио 
је алаг и материјал. Рима је дрхтала. Па није он artpo
бa-Ia да rако што ради за 90 динара на car-, кад сван:оr· 
секунда 11 .. юж.е да се стропошта и изtуби жлвот. За 
мање од секунда, за две паре. Био је на ме1ар ~А 
шрња кад тесар под њим удари не размиrnљајућн се
киром у жицу шrо му је сметала да дохвати две 
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"!алпе. )Кица, затеr·нуrа дот-ле, јею-rу, одсt<:очи: увис, 
сави се и дотаче темељ 1\-tetaлнor· стуба за далековод. 

-· Искл,учи с!'рују! - шшну у исти мах Рајковић 
који, нп сама не зна како, примети то I<.ад и она, али 
n;ојури низ брдо r<a тесарима који су, ие дижућп 
r лаве, насrав.tЬали напреrнуr'О да раде" 

- г де? - упита пеr-ави поrурени човеко 
-Одсеци жицу. 
Тесар се обазирао не разумевају!ur о чему се 

ради, а Вук, који све то није ни r·ледао (висоr<О над 
свима и њом, парал:исаном), ни мо!'ао да види, пружи 
pyr<y, ухва-п1 се за стуб, али се одмах :искрiШи и, с не
чим невш-шјпм на лицу но што је чућење зrрчи па, 
одбачен снажно уназад, пови се, не, паде. Рима цикну, 
следи се, аАИ не заrвор:и rочи пред 1\-ШI'НОВеЊеМ ЊСГОw 

воr· зrрченоr· лица - последњим што је од њега по~ 
вела у том -rренуп<у опшrе продужене узетосrи што 

је истовремено захваrила и тесаре и директора и јед
НОЈ комораиа у лету и белу кресту вира и хладни n:ла
вичаспr ваздух над провидНI.Оllоt плочом стањолске 

реке. Ван вре~·tена је дах:r ао узети бескрај и то узето 
дахr·ање није умело да прес1ане. 

Али као да је уrом заn;л,усиу талас увредл,иве 
топло-те (још није схватила шта се све збило), раLШr
риле су јој се иеrреn:нуле очи већ сn;ремне да n;риме 
п запа?vtте разr·оветни ужас њеr'Овог смрсканоr· тела 

(очајање би дошл;о после). Он се још исто онако успо~ 
рено заrурао уназад оrшрући се миiiiИћима само том 
ощочеrом рушењу, али је у n:аду већ додирнуо па
зухом доњу жпцу, ону на којој је пре једне вечиосrи 
од nолусекунда тако сшурно crajao, и у исти мах се 
мачији скупна: нш·е су r..1y се рашириле и саставиле, 
rрбух зrрчио, руке n;ружиле, дохватиле жrщу, заrш
чиле се за њу. Ос1ао је висећи, заt<.ачен чизмама и ру
кама за жицу над понором. Није било времена за 
уж.ивање у олаъ:шању које не обузе њу једино I<aA 
место сљъесканог, крвавоr·, модрог тела, сrаде да та 

гледа изду;кеноr сад ню·лавице t<.ако виси. Требало му 
је пом:оћи. Како? Еласr-ичан, спреrан, он се одиже, 
дохвапr рукама сантиметарн:е, довуче опет до пред 

стуб и Iек онда поr·леда у њнх све, доле, t<.ao да тражи 
објашњење ко је кривац. Није могла да види је ли 
блед, је ли уплашен, и сувише је то сама била (он сад 
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још нема времена за -то, али кад сиће, пашће у не
свесr сиrурно ). Рајковић је у мећувремену сам истр
rао сеюrру тесару из pyrte која се n;ружи глупо и n;ре
терано дуго за непрежа.tЬеннм алатом rtojи му значи 
;юшот, одсече ;ющу н махну Вуку горе викнувши: 

-Може! 
Вук допуза још мало, n;риблrоют се сасвим стубу 

и онда РиЈ\-tа опет пре1рну и заrЋори очи видевши 
кюсо се његове дуте, витке ноr·е у чизмама отк.идају 

од ж.ице и он виси само на pytmм:a r-ра.ж.ећи наслепо 
15оновима преЧI<у да стане. 

Али кад је опеr после једноr бecitpajнor роњења 
I<роз rаму, сад rшд је опасност прошла, за1ворила и 
отворила очи, стајао је на стубу и силазио, две по 
две н.осе nречке, Она се одлепи и потрча му у сусрет·, 
и сти:же I<.ад је crao на тле, заr-рлио је, почела да r·a 
л,уби. Преће nрл,авом руrюм по њеној коси, n;римети 
да му је длан масrан К>д жнце, па јој заrtрn;л,еним ру
кавом своr- пуловера обриса њену меt<у зрело~ж.итну 
косу. Онда се одвоји н појури I<a rесарима Itojи су 
већ продужљш да раде" Не да их rуче. )Курио је да 
поправи сад прекинути довод crpyje у Ш!Dункару. На
Iоваренн п празни ваr·онетн још су висили о:шu<о 
1шко -су засtали насред ж.ичаре. 

То вече су провели без разговора: само л,убав н 
помешано спавање" Али сутрадан - исто, у мраr< Iек 
сшже на ручак: rако свршавају све немоrуће л,убави> 
Леrлп су одмах јер ће око десеr изићи. Има опеr цо
сла у мочварн. После прексиноћњих разговора, пре
сrао је да се враћа на унуrрашњу архrпекrуру, није 
је спомињао, али то је било најгоре. И да.tЬе био не~ 
жан, мазио је I<.ao никад, али, осећала је, тућио се, 
свюtи час би се прекинуо у причању, махнуо руком 
и насмешио. Његова глава од н:амена није му се сви~ 
дела, упитао је салю: >>Чему?", .1\Uiслно: »чему то cлy
Ж.II<t, али није (као шrо би то неrшд) био во.ъан да је 
слуша како прича о умеrносrи, ни сам располо;кен 

да слободно и неспуrано изриче оне своје драге су~ 
дове без везе, али с убећењем а) не личи ro нн на шта 
и ни на коr·а, б) не користи, ц) нико не мо.же да па.. 
r·оди шта је Iaj маrрак од уметника хтео са том 
ствари и није ли -r-o он, можда, мислио нас да изеза, 
је ли? Ryrao је, !'Ледао у ватру, једући без вол,е, 
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споро, :одсутно упркос осмеху. Џонекад би, тако одсу-
1ан, а осмехнут, пруж.ио руку да је поrлади, али она 
се увек (двапут) уврећено одбила. Не, ако је не жели 
исrински rшо она њеrа! Све се у њој буни против так
вих аутом:атских љубљења без ж:еље. Ипак, ·rрећп пуi 
није повукла руку, остајао је ненадмашан и овако би 
ј,ој било с њим најлепше на свету, и увек је сваки пут 
било најлепше, али није се више ни усућивала да му 
IO каж.е: :мислио би опет да нe!l.·ta памћења и забо-
равља I<ю<о јој је најлепше било пре'Iпоследњи а исrо 
пред претпоследњи пут- и да то не моя<е Tai<O увек 
п увек најлепше. А -тако јој је било_, м:амеми и на 
часну реч и - зашто бих лагала сада саму себе. А 
1-шје да не nа11.пи, него, не зна, 1\ЮЯ<Да се све -то збира 
у њој само од себе. Можда је свю<о ново њихово за
једно саr.ло појачано за сва ранија задово~nсЈва, уз све 
мање стида, уЗ све више свеснпје ж:еље да буде с њим 
оно r·луво и пламена да.\шрање I<ад је прост·о нtп-де 
више нема а свуда је и све је. 

v 

Отишао је прво на састанак, рекао је. А после ће 
у мочвару. И шта? Да ra тако у фоrе,ъи, с rtњшом у 
руци, чеrш да се ујутро враrи? Докле шко? И то да 
јој је сав ж:ивот'? Је ли - r'Oтon'o? Нико нпшта 1\.О
начно није рекао" Баш зато. 

Сећала се. Па шта? Зар целоr· яашоiа - упиrала 
r а је - зар увек чен:ати или ... као черr-ари, од бараке 
до бaparte? 

- А поплава·? Зашто толш<о касни? 
Али сутрадан му је рекла rледајући га како се 

облачи за одлазак у li.Dot.шapy: 
- Пристајем ја и тако" Али, ма колико привре~ 

мена, нека је бар лепо. 
- Ту је 15аво! - викну, нз м:сш с;коЧИВIШI у 

једну нервозну rрећу брзину - ro Је IBOJe лепо Itoje 
1ра;кп да му се посвети цео човеi< а нiППт-а му не даЈе 

у замену, 

- Каt<о можеш Tai(!O да rоворнш о љубави? 
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Очи јој се на трен, на његово касније чућење, наw 
пуниле суза.\Iа" В-пдео их је тек кад је nочела да 
брише носић, а да није плшшла као што се плаче 
крпвећи лице и ридајући. ПриЬе јој, али је не поми
лова рукама, него r ласом кад рече: 

- Памшш лп онај фпkм о Руру п онај о сибнр
СI<им челичанама и онај о Деrроиту? Кш<о то ужасно 
дивио изгледа. А не фиАмско одевање п чорбе од по
моранџи и, ш1а ја знам, карфиола. И то :м10же - али 
после. 

-Ја са:м онда nретеча? - не зна зашто, али 
покуша да се нашали. 

- За rебе је дощ<ан у сnако11 сАучају. Данас је 
nor рошња ствар пзr·радње. Њено је и измищ1оање од
носа и свеrа, од нзrледа лица до 1оудских душа. Оно 
што би се сад м.tоrло о томе да :нзлшшrа б:иће за пет
Ј-шест година ст-аро rBO)I<ћe. Шта ra знаш ... Мо.жда 
ће се тад куће штанцовапr целе у пласт-ичној маси, 
као неке велике каросерије. Или ће се читаве улице, 
ако не и rрадске чеr-врiи, правнти као ова брана., 
Просто излијеш неку хемијсi<у масу у оплате. Или 
кшпролисаном, убрзан:Ом кристализацијом. Не знам. 
Алн сигурно је да ће нови материјали и начини на
меtа-пi нове норме и оно шrо r-и умеш сада да зам:и

слиш I<ao допад~nнво и зr·одно биће већ музејска 
руrоба. 

- Ни1шд не може бити ругобоо нешто што је 
Mattap једнот- дана само 1ьудима било лепо. Били би 
онда не..\юrући и уметност н .л:.убав и све. Ако бисмо 
ми били само то rвоје вечно rрабtоење иечем: другом, 
шr-о још нисмо, не обзирући се на оно што јесмо ... 
било би то .... Радије смрт-. Шта би онда било )КИвеrи? 
Нико не би умео нн да воли, н нишrа. 

- Ко каже?- Мени је ово највећа лепоr-а,. 
- Спаваrи на даскама - лепота? - најежн се 

она, не успевајућн у мран:у ла т а вили, н са!\-·10 за-т-о 
(зrно), и заТ(о јој је све крiнје nостојало и оно што 
говорн и он који I'Овори, 

- На нашем нивоу лепоЈа је бараi\.а за самце: 
1\.ревеrи на rрн спрата .. Упорећено са филмовима, -то 
I-юћу преr ласно хрче, пр ди и смрди на неопрано ( ус r·а
ла је, запалила светлосr-, мада :ан то није волео у то 
доба), ( )>Het<a 1оудн мпсле да спавамосс, pei<ao јој је 
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јуче и уrасио.) Опет га је моr·да да rдеда. (Сад није 
уrасио.) - Сиrурно. Но пусш филмове, Сетим ыr се 
како је то било пре pa-Ia, ја бих CBai<OI· секунда при
стао да ме сrрел.ају да одбраним Ol\0, Мени оно и 
није лепота: 1I<дери полаt<о, а брзо мењај одела. Ко
јешта! Ааж.у, брате, Нн сви они тамо тако не живе. 
Не може се још свуда - филмски: rомете и пнћа у 
високим чашама. Буржуји - они су изузеци, Јер кад 
кажем бол,н .живрт, ја ?-.HICЛIIl\·1 на цео свет, не тичу 
ме се изузеци. Онда ... пиiање ... сме ли ико 1U-Ipнo 
да шета у лакованим ципелама док већина иде боса? 
Mory ли себи фарбаш зидове, ка1ш ш већ то зовеш , .. 
унуrрашње архитектонски и љ:урналски, I<ад је још 
нepenrn:вo питање - кров над главом и сламарица 

под лећима? Ја, видиш ... ја не пристајем на неке 
феудалне валцере, ш1а ли? на оне, знаш, n:оклоне и 
оно мењање дама док већина, бре, ни npojy не ж.у1ока 
досиiа. Не мо.же то. 

- Зашто ти све о друrом, све о другом, никад о 
нама. 

- Ако будеш бу дна (поrдеда на cact) 1шд се вра
тим, ја пристајем. Мада и ово све било је о нама. Је
зици ню .. t, испша, нису добили ж.ул")еве од мењања г ла~ 
гола: ја ·rв воли.м, ·пt ме вол ши. Јер воле'! И се моя<е и 
не говорећи само ах и ух, него и размиш.ъајући о nо
слу (поrледа на сат, пол. уби је брзо) (пршиета по
пусiЈьiшост, чим: 1-1е заrрли онако велик и снажан, 

изr·убим се, све заборавим, као први пуr-). 
Али теi\. што је остала сама (а напо.ъу престали 

његови тихи кораци), осети опет да оно није изишло 
с њим. Оно шrо изазива стид и немир, ill!'o се Дiп·ло, 
заувек прнсуrно мећу њима ОТIШI<О се врашла. Да 
мари и после мучи кајањем. 

Шта? Све друго о чему говоре, јер посrоји? 
Није знала. Мислила је с почеп<а - нека женска. 

Милунова .жена. Али сигурна је сад да то није оно 
и да му је остала што је и била: једина ЈI<ена њеr'овоr· 
живота" А да призна су:парништво свему друшм: за
rату, реци, -r-арифном правилнику, енерrлји, се.ъацилш 
и свему, свему, то није мш-ла, јер је немогуће бити 
на то киван и љубоморан и бесан, јер то постоји, и 
с правом, и не шима. Аыi ra обузима, Као оол ШI'О 
траје и nосле ударца, ни рад не престаје за њеr-а по~ 
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г сле смене. А сви само смену обраде. Нико није I\.ao 
он" И место да се поносим ... 

Кривица није у томе" У другом је. Кривица је у 
њему, јес1е, он је другачији. Он је оно" 

Немщућ је, у:вредл.ив је, груб, безосећајап" 
Истовремено је мислила: моrућ је, неу:вредл.ив, 

нежан, мио, осећајан. 
И то је мислила уплашено, ужаснуrа нечим у 

себи; знала је сад: оним шго би му рекла да није изи~ 
шао, да су наставили разговор који ће продужити 
ипак кад се вра-ти. At<o намерно не заборави, јер се 
пшшјао. 

Самlо да заборави. Или да засштм, да ш не чујем 
н:ад се врап-1. 

Затече је у креве1у. Зид се још није охладио, било 
је пријашо у њиховој соби" Гумене је чнзме осrавио 
напол.у: бла1по је у мочвари, аыi вода је опадала 
иако је први овоrодШIIЊи снеr· бцо свуд скоро несrао, 

Окрену лице њој 1шд деже нмакгивши се на 
јасrук с маном на тврдом, смршмом образу. 

-Ја мислим да 'ш треба да решимо само пи
тање.,. 

Осети њено још девојачки вруће, свел<е rипко 
бедро, њене ведре мал.ице: добошаримо" Загрлила га, 
л.убила, није му дма да говори. Била је неуморна, бе
с-rидна, пуна идеја, неж.нос-rи, лучна, сави-rљива, избе~ 
зумл.ена, трчевита, снажна, срећпосузна" И опет. 

Али онда, без разлога, повуче покривач до браде. 
- Зима? - помилова је бршi<ан, r·ледајућп је из

близа у дуж1ще. тамноплаве, с једва приметним л.у
бичасти:м паоцима. 

- Не! - п призна - сrид. 
Обазре се н опет је поrледа избы1за у усне 

ст рn.шно знана укуса, у зеннце што се ширнле, у усне 

Ш'IО бубре Itao клиски и ·rоплп сунћери nод његовим 
вла)кним nол. упцима. Уздахну: 

- Нисам знао ... , Стидиш се. Мене? 
- Нисмо сами " ... 
И заплака. 
- Не м:оя<еr..-ю да будемо више сами. 
Није у:пиrао ништа, било би rлу:по. Али да није 

разумевао - није, Сами су били. То ће бити од умора. 
Уморила ми се, омичица! 
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Био је благ и сщоро је заборавио све што је сми
слио да јој каже: ))Растанимо се«, кад она рече: 

- Увек пr разх·овори ... и :r-.п-1 заrрnани речима 
као рудари ... Нема нас више ... 

Он хтеде да је подсети. Малочас си се, боr·аму1 
rицала и савијала и дахrала и поцикивала .. 

Рече само: 
- Брзо заборавл,аш. 
- Оно је било за расганак. 
И бризну у илач. 
- Хоћеш ли јуrарњим? - уmпа је миран. 
- Да. Или .... Не знам још. 
- Бол,е је југарњим. 
- Зашто бежпш од r-.Ieнe? - упита I"a. 
- Време ми је скоро. 
Устао је, облачио се. 
- Упали, молим те. 
Био је већ у паюалонама, кошул,и, пуловеру. 
- Воып .. 1 те, али не моrу., . 
-Разумем! 
- Не! - ди.п.;:е се - није то шrо кажеш. Волим 

-re oвюrnor·".,. Ја, Са?•ЛЮ, не 1\IOIY .... не знам .... 1\·Южда 
се кајем шrо сам Је увредила ... а сю1ош се осећам 
уврећеном. 

- Ниси ме увредила .. Очеюшао сам то,. 
- Шта си очеюшао? - наtоуrи се. Коса ЈОЈ Је 

пала на лице, проr-уrала очи и нос: меке, златне власи 

и црвене усне под парш.1 ..ьубави и 11.·1рж.ње. 
- Да о1пуrујеш. Не само што Cai\I :много cra~ 

рији ... 
- Ја балавце и не волпм. 
- Волећеш их. Него и што сам то што сам, !{о-

лика знам, радник никад још није иr-.шо .жену - уну~ 
Iрашњу архитеюуру. То јест .... 

Шта му је? Је ли блесав? Да не мисли да она 
озбиrоно хоће да oтnyryje, да се разнће. 

- Аtоста о томе. Ја сам Рима, а rн: ен Вук, И ни~ 
шrа друго. Али rи ми све време rураш пред очи неке 
раднике и н:ен:е архитеrпе ., . " 

Хтеде да је ло?о.пrлује no злапюј I<.оси н црвеним 
сунћери:11.·tа и да јој I<а.же: теп-сице, ћуrи, тепа-ще! Али 
она је говорила, говорила .. 
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- Ти од свега правиш проблеме. Зар сам ја про
блем? 

. Сшјала је, пропупела, на лежају, витка у прозир
НОЈ ру.жичас1ој спаваћици (њено рам:е и дојка били 
су јутарњије свеrли и пенушаnије rлап<и). Али се по
стиде, саже, подиже nокривач, лш-сри се спреда. (Кад 
диrне pyi<y, ребра су јој као скеле последњеr· сектора, 
вићене из далека, са )Ја-rчаре) .. 

- Нисам! - одговори сама - ја нисам питање 
које се решава, ја HИCai\I загонеiка, ни ун:рштене речи, 
али rи си безосећајан, HI не Yli.·Ieш )1\.ИВУ жену крај 
себе да волиш, rи си инrиман само с будућношћу о 
њој машr-аш, _jecre, rи си I!OAIП~o бестидан да I<Paj 
мене, устима ЈОШ мш-срrњr од МОЈе ПЈоувачке, причаш 

о некаквим унуцима. Ти си н:еосет.~ъив, rруб, суров, 
јеси, безосећајан. 

- Ми радници ... 
- Пусrи раднике. О теби шворим. Стари Тома ... 

имао је он у оном покрету руке I<оји:м је намештао 
кал,аву хризеюему у щосу своје инфеюно прл,аве и 
ружне ШIDемаре више нежноспr и пюкње но ти за 

ових наших шест година ... и више :мушкости, Ј ecr-e. 
То твоје .. , 10 .може и свшпr ајпiр и рундов ... а )Кени 
1реба нежн:осrи, пюю-ье, а не вечиrо- унуци и балав~ 
.ъење о њима. 

- Желим пr cne на јбол,е! - рече :мирно, али она 
скочи кад виде да пруя-си руку за саrом, појури, баци 
му се на rруди, рбеси о врат. 

- Нећеш rю-со, .. не л-tислиш, ватда ... 
Грцала је, дрХiећн као мало деrе, из Iрбуха, из 

колена. Осеrи њеrове бодте на коси, заtвори очи, nо
веде се сва.. 

- Orпyiyj! Треба! - рече оrсренувши се с праrа 
њој на кревету, још изrубл,еној, пнјаној. 

- Доћи на ручаrс! - шапну - али немој да ми 
све заiори, буди тачан, молнr-.·1 те. 

- Биль би добро да ошуiујеш. 
- Волим re. Леп си. Леп си .. 
- Кад би знала ... Кувари нису ниrшд лепи. От-

пуrуј. 
- Ш·rа кад бих знала? 
- Шта? - шалну поново, Cal\-to без даха, 1-сао да 

очеrсује да чује нешiо страшније од смрше пресуде. 
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- Кад би знала у кa:rrnoм. ћу сасу да се вратим, 
не би ми завндела. - Слепоочнице му заиграју. -
Мора се. 

- Нешто недозво~оено? 
- Нужна! - уоотреби реч rюја је њему све до-

звољавала. 

Она се ди.ж.е, 
- Седи! - врюи је покретом pyr<e с праrа. 
-Бојим се. 
- Немаш разлога. Биће nparmiнe и у-рмљавине 

усред зиме, али, видиш, воде су эакасниле, а људи"", 

Iреба их раздрмаrи пре тоr-а, иначе биће, не nитај .... 
динар кила меса и нб динара rона бране. 

- Ш1а мислиш да урадиш? - упита задрхrавши 
-да убијаш? 

Он се насмеја радосно .. 
- То је идеја. Али (рече одмах) непотребна. 

Имам ја једну друrу бубицу у r·лави. 
- Нећеш да ми I<.ажеш? 
-Не треба. 
-Немаш поверења у мене? 
- Не би спавала. 
- Тако сrрашно? 
- Karw коме. Мени није. Видео сам н горих 

ствари .. 
- Утолико ми пре можеш рећи. 
- Нећу! - рече мирно. 
Она усrаде. Овог је иуrа не задржа, само је r·ле

дао пш-ледом којим је некад, пре ра1а, морао гледати 
агенте у Г лавњачи. 

- Добро! - рече I<ao дав.ьеник самоубица који 
се хва1а за слю.п<у знајући nословицу о сламци и 
дав1оеници1·1а. 

- Ја ћу о·rпуrоваrн ... 
- То сам и xreo, :мислио! - не преста да се Dk 

једном смеши - :мож.еш се, што се мене тиче, уnисати 

н на ту архrпеюуру. Можеш и да ошутујещ одмах. 
Остајемо прнјаt·ел,и. Ја ћу те школовати изабрала 
шr·о хоћеш. 

- Извини! - викну једним смешно сиrним r·ла
сом - не мора да ен неукусан:. Док смо били што смо 
били, ?o.IOI ла сам да примам .. Сад је све r·отово. 
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- Ннш!'а није готово! - прнће јој да јој докаже 
да се не л,уш н да није мали .. Загрли је проrtлето по
пусrл,иву. 

- Нећу! - једва рече - желиш и rн да све буде 
заисrа гоrово, знам. 

- Желим! - рече молећи га очима да јој не 
поверује. 

- Добро! - рече, сад он неувереи - верујем ти 
да ;келиш. 

Тад сва плану. Aortлe та неравноправност? Дшtле 
·та ж.енсн:а попусrљивосr-? 

- Вараш се! Желим! - рече најrврћим гласом 
и он се r-рже, пш-леда је rtшto цепти од гнева. 

- Збиља желиш? 
Она пporyra пл,увачку и понови: 
- )Келим! - не више опако одлучно као мало· 

час, Заiо се уплаши да је он опет не разr·олити, узме 
и баци r<ao прочrп ана. Разбесни се на себе и рече још 
једном и још једноt·t да жели и )Јtели да оде. 

Он се окрену, диже у пролазу r<роз дневну собу 
I<oцi<acr качн:ет с вешалице и рече с других излазних 

вра-rа гласно, али помирrо:иво: 

-Здраво! )Келим ти иајбол,е. И нуио среће. 
- Ја путујем! - ВI·ш.ну бесно за њим, али он је 

нли није чуо или није веровао и то је избезуми, изу
дара, та дрска мушка препотен-rна самосвесr ... 

Он је јурио. Није се бојао да не закаснн као шrо 
је мислио, чинила му се само да је ветар ипаrt про
клета јак и да за r о тако замућено види rtao кроз ма~ 
r л у, Itpoз расу. 

Crpnaлa је ствари у Itoфep, поr-ледала на сат, 
имала је још времена за јуr-арњи воз. 

Журећн у мислима ка сшницн, преrtлињала r·a је 
да је сnречи, али воз је одмах кренуо и све је постало 
неповра1но. 

Бојала се да се и onor· пута не покаје. И, наро~ 
•ппо, да не осtане инфериорна у дискусији кад се 
врати. Нншш јој друго није преосшјало. Биће јачи, 
убедmнвији, леПIIШ но што је 10 нормалан човек и она 
ће попус1иrи, заведена, освојена опет. А то није 
право! Бунила се: - Он каишарн, искорншћује то 
што сам ;кена, ШIО зна да ме -r-a нељудскост његова 
привлачи, неспособну да јој се одупрем. Ја сам увек 
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куш пред њим војничином, 1рудалнјом са шаком као 
лonara, вратом као у б1п<а~ н поrледом одсутниl\·I, увеr< 
у нещој друrој nреви! 

Он ће се вратиш у 11рак! подбадала се без по· 
rребе, била исrински очајна, уврећена. Она је викну ла 
у празно да би заусrавила дрхrај: 

- Ја знам зашто rи, зашто све то ... " Ти се сти
диш ш-rо си радниr<. Заrо што мислиш да ћу те осrа
шпи.". а ја ·re волим, будало, ја ћу re зато, зато, 
зато ... 

Pyr\.a му паде низ rело ... Врата су ос-rала IОтво
рена, кућа празна. Пнсамце је почињало: ))Опра~ 
спr ... « Али пре тоr-а у кесону ... 

VI 

Притисак се непрестано повећавао, и оп се про
буди, Прво се насл-tеши, па погледа око себе. Вода 
је равномерн)О ударала о звонi\.е зидове кесонске ко
море. Немаран: на изr-лед, немиран у ствари, није мо~ 
r ао да :издржи са собом уморним, али ни да се задрлпr 
у сну, Причање је доrшрало до њеrа, несносно, увеr< 
исто. Као ти ;юпю-r rаласн, )ЮПКИ rшо људски глас 
у телефонској слушалtщи .. Ни пола cara није одремаю. 
а ови све исто. 

- Чујеш ли ra, Хусо, онај свеiац хтео да ·re пми
щра! 

Хусо сшсну успе и не одrовори. 
- Е људи, оде Тоыа у свеце са све радничr<у 

књюки:цу. 

- Да знаш да је старац ro био! - рече Тоыа. 
Али Гуrа се спремао, каю и увеi<, да штосне на 

Хусии рачун, па је невино успијао уснама обраћајући 
се све7йАt Xycu, ћугалици. 

- Може ли да падне неко мало чудо? - упита 
мачорски бисrрих очију - неку своју швалерацију, 
Хусо, да нам испрнчаш! 

- Будало! - ошину ra Тома плачним пш·ледом 
- сrарац се зарекао да ftiO смрrи ни реч не кюке. И 
одржао. Друi'о је Хусо, који пред тобом неће да r·o· 
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оорп, јер си се упнзлню, па ra ненскусноr ш<рећеш, 
Бо1ье да ти испрпчам о дервншу, Ш!'а се десило I\.ад 
је ушrрао! 

- Шта је? - упита Вук- је лн време? 
- Какви! - прекн:де се Тома и nродужи - а 

с1ари дервиш педесет година није ycia отварао сем 
за храну. А и 'IO- само је корење и скакавце јео не 
нзлазећи из rекије t<.oja се налазила одмах до насипа, 
где смо рЭ.дили мн Лнчани, тако да н они, моје I<oлer·e 
rадање, аЈ\.О су живи моrу да потврде, не поверује 
ли случајно 1\.О од вас, да је испша rЬ што се десило 
кад је он, старац, с1ао да умире, а остали се дервишн 
скупили око ка.\1сноr одра на ком је ле.ж:ао мећу 
цвећем док је друr н један, са белом б радом и белим 
OЧIIJ\-ta, у пме свих молио or~or њиховоr· свеца на од. 

ласку: )>Брате, једну реч опрошtаја рецн "IВојнм вер~ 
ни м ученицима на растанку({. Па оnет. И поново. Сто~ 
јимо ми на праrу, уну"Iра не улазимо. Видн.\ю, умире 
човек, шiа да му сметю.ю н да после имамо ОI\.апање 

с шпернационалнш.t полицијом. Али онај дервиш бе~ 
лих очију све исiу плачу окреће: )>Браtе, једну нам 
реч рецн на растанку. Једну реч олроuпаја<с. Даса~ 
днло, ва1ьда, и ул·tирућем, па се одиже с одра. И док 
је цвеће падало с њеrа, заlокружи као знфт црним 
очпма око себе 11 рече нешто, једва се чуло. 

- Шта је рекао? - упита Рампз п прогута љъу~ 
вачку. 

- Нешто као ваiра плн оrањ_ Неку ·1акву реч .. 
Тома застаде, исхракну се и одмерн Рампза, па 

Вука. 
- Ватра! - слеrну Гу1а раменом - врло ва:жно. 

И 10 i\Ш је пеi\.а мудрост., 
- Да вндищ јесте. Јер у rоме часу све букну и 

сви у трен нзгореше. До пепела . .Људи, зrраде, све. 
-А ш? 
- Ех, Ја.,_ Ја сам са својим Лпчанпма стајао на 

npary и кад букну ва rpa, одскочисмо сю.ю кораt< уна~ 
зад, тщ\.о да нас nламен onp.tЪHY по оделу и прсrима, 

али не запали. 

- Нисам знао да жив човеi< може толико поr ан о 
да ла.же! - севну Рсавац својим поrано белим н ве
селим зубима. 

- Да ниси то pet\.ao више, Вуче, 
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- Аа не мислиш да ћу да ћуrим на те празнове
рице које шнриш? Море ћу да те испребијам, сунце 
1 н се..ьачi<о, ћу да те в:зiазим. 

- Хеј, Вуче! - повуче та Раде за pyr<y - вре
ме је. 

- Ко је тај који мени каже да је време? - не 
намршrи се, али и осмех !l.·ty се чинио да прети. 

- Ја! - рече нен.о. 
Вук ошори очи, пш·леда у сат, на у ЈI,Јладића, на

мршrи се п скочи. 

- Воко! - викнуо .ie неi<о у телефон кесонске 
коморе - завршавајrе за пеr минуrа са приrиском. 

Вук се диж:е, алп одм:орнпји но што је леrао и 
оrпљуиу. Кад не би само о вампнрима причаыс Али 
он је Томи отворио славину и нема права сад да се 
буни. Чиљеница је ca!I.·IO да радници са села трода~ 
наше у шеснаест, на посао не долазе н:обајаrи из 
crpaJ<a, а оно - необраии им куr<урузи на брдима. 
Само их у рату још грпим. Бар щну. За друго и нису, 
кад се опиру ово да схвате. Опuъун:у опет: 

- Што лупаш, Тамо! Баво те однео, чпм эинеш 
слажеш. 

- Ја не люкеr..I нrш.ад, ја се само ceћa!I.I. 
- Иэмишљаш, боr·а пr нарошiи...ъим. 
- Очију ми да је било као што сам pet<.ao. Очи 

i\Ш испа.Ае. 

- Ш ха ra знаш, 11.ю:жда и не ла:же!- рече житюi 
Рамиз и обриса шаком с потиtоt<а зној као да то rусе
нице огреса. 

- Ш1а имам од лаrања? Зато и I<.ажем. Тројица 
нас било у патроли. 

- Па? - рече Гута смејући се унапред. 
- Сву ноћ смо ироседели на rробном камену и 

причали. Али баш IША је с1ало да се дани, видим Вице 
се, јадник, преrури. На месту. 

- ПрШIУЈiало? 
- Kat<nи! Ма:неври. Само -рече Тома свечано -

покојник чнји је IiJOб он страж.њицом сву ноћ заrре~ 
вао, звао се исто као и он: Вице Крнета. 

- Случајност! - поrледа Хусо у Byr<a. 
- Мунем rи веселу I<ocr! - добаци Гуrа и 

жмирну задовољно што је једним ударцем прешао 
обојицу. 
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- Случајност?- rL\a.нy Тш.щ.- А I<ад ти кажем 
да је н Иван пао мр1ав, шта ћ.еш онда? Као данас се 
сећам, испрулсио се и он .. Лично. 

- Да није и његово Иi\·te било у I<.амену ун:лесано? 
-Баш rar<O. 
- А и на хвоме месту - твоје? 
- Тачно. То јест, на MOl\1 - није било .моје, него 

туће. Е, сад прш.Iислиiе, tоуди. Све то, рецимо, неi<а је 
н случајносi,. Внце и Иnан мртви јер су седели на ка
мену с tыrховил·t именима а ја - који сам седео на 
1yћer-.-t rробу, ја једини ociao ж.ив. Случајност? -
упнта изазпвачн.и - рещпе, слободно. 

-Није!- рече Рсавац днж.ући се с nода и сiрого 
rледајући у људе. 

- Видиш! - обрадовао се Тома - и ја кажем, 
- Није случајност, неr-о чиста измишtоотина! -

засiаде као да се колеба. Рече онда ... - И нешто ћу 
ти рећи, теби и свима који те слушају. Надућу вас 
све колико вас 1 у Иi\ta, чујем ли још једном такве 
приче Не ка:ж.ем rн да не смеш више да nричаш, аАн 
лос1а о мр1вацима, шю.мо, бре, деца. 

- Ннје лоше: смеш н дал,е да rовориш! - рече 
Гуrа, а ос1алп се нас.м:ејаше нсувише наr·ло да би се 
њихов смех мш·ао сма1рап1 изазваним само тим 

Ш"IOCOl\1. 

- Ко си IИ да дозnоtоаваш и не дозво.mаваш? -
nоцрвене Тома - пази IИ њеr·а: »С~-rеш .. .<( 

- Дабоме да смеш. Ваtода пr не .м:оrу запечаппи 
шпер-клапу. Мада би то било већ нешто сјајно .. 

- Ех!- насмешн се Хусо. 
- А зашто да не говорим о чему хоћу? 
- Зато ш1о ћу I"e у nро1нвном премлаппи као 

малоЈ· дечка., 

- У реду! - промрмља Рамиз мирећи се у То
ынно име. 

- Ја nрви силазим! - заус1ави Рсавац Тому, 
Премери очима још једном све: To:r.·ty, Рамнза, 

/Рубу, Гуту и Хусу. Добро! помисли и рече: 
- Спремно? - упиЈа без поrребе r·ласно, али 

позитивно радостан наједном - време је да заменимо 
трећу смену. 

Опкорачивши нерендисане грубе лес'Iве, погледа 
их још једном. и рече rише нешто, али беспризивно: 
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- Један по један п редом, на мину1· одстојања! 
Спуш1ао се спрепю н брзо бескрајним лествама 

кроз широку Л·tеrалну цев обложеиу спо~nа rумом п 
nојачану бerOI·110M" Чим би СЈао на лестве (с леве м.у 
је с1ране 1екло плаво црева за ваздух, с десне -
жу1о, кабасiије), осепю би увек ииу напетост п ону 
празнину у rрбушиој дуп.ыr праћену лаким, брзим 
rаћењеы: немир пред crapr. Знао је - доле у углу 
десно, од сш\шr поче1Ћа радова на TШI;I сектору, има 

месЈо, клобук ra прозвали. Си1ан лапор и глиб ту 
сrално, скашено риrају надимајући се у печурку 
блата што pacie, достiПI\.е већу или .мању величину 
п не замехури, не прене, него се, 1\.аО усисана невпk 

л,ишпн !\-Iехом:, nовлачн и nоштю се стуrка у левак 

колиi\.о ру1ш до рамена, уздахне само п nоново почне 

да бубрп. Збоr тоrа уrлавном и не моrу да почну бе
rоннрање, збоr r·шо.а ћав:ол,еr· шушкавог подрнгивања 
н успијања, боје бл,уванка, зеленкас1оцрноr·, r-ycror
II с:о.-tраднш· - на кварна јаја и Ј\.аце купуса у пролеће, 
Тај мукли оr·рш.лни r-утл,ај кашасrоr· .жнвоr· блата, rpe~ 
бање лопата, и IУIШЂ I\.рампова биће све ШIО ће слу~ 
шатп шесr· сап1, колпЈ\.О радн смена (прtпнсак изломн 
брже н пуније снаrу: две н ло аш.юсфере плус влаrа 
н опасност) .. 

Кроз жуrу цев извана су упумпавали беrон .. Да
боме, обични .. Штедња .. А кад навали вода, биће меса 
юiЛО за rрош, а заr·а I' - будзашто. 

Сппке доле под слабу, жуrу свеrлост, стаде на 
влажно дно, Није помислио да је цела реtш над ЊИЈ\·t, 
него је пш-ледао пуr клобуi\.а: још прдп, алп слабије 
данас, спорије, уr-.·юрно; а под - још увек наrрулп 
шкриЛ:tац и лапор прошаран Ј·лином, И онај л,ути и 
мокри мирис осоке, и јаја, прашине и нечеr· бЈьутавоr
у rрлу и цревима. 

- Још нншrа! -· промрсн. 
- Саr..·ю шкрнл,ац и лапор! - !ОдЈ\шхну СЈаНI\.О 

зван Тесно Грло и заузе одмах 11ecro 1\..рај лесrви, у 
очекивању да се спусте и осrалн из прве сиене. Вуков 
проналазак. Да би се дуже ос1ало н радило у нездра~ 
вом. И у !'ри с;..-tеие. 

Вук се заr леда у ископане .. Мало. 
- Шtа му је то? Норма? 
- То му је за данас норма, 
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- Свет-а пола ме1ра? - дрекну и стеже nеснице 
- свиње! Јесте ли спаваАи? 

- Умуi\..Ни! - расi\.речи се CraНI\.O- немој да тп 
узмем меру у овој влаrн. Пшшарићеш плућа за те 
маАе паре. 

- Проба ј мало! -стаде Вук пред њим, 
- Разговараћемо. Наиол.у! - рече Сrаю<а, 
·- Хоћемо! - заuш:рипа Вук зубима - и збоr I\.0-

jeчer· другоr, Не сам: о збоr· забушавања., 
- Боли ме, да знаш, Али пробај, 
Сrиже и Хусо, последњи, и Вук I\.3.0 да заборави 

Сrа~ша. Зrраби крамп и зари ra снажно у леил,иву 
шкри.tnасrу масу што уздахну под првим његовим: 

сн:аж.ним ударцем. 

После 1ри cara немоr·, беснш· I\.onaњa, нагазио је 
Гуrа први на чврсту сген:у. Ниiе веровао с поче1ка. 
Зап1.м и он удари 1\.рампоr..I у чврсто. Бл,ување тамне 
н:аше је ионако већ раније било готово престало,. 
Ускоро сасвил·t. Радосг је обузела све. И Љуба Кисик 
није шrедео себе, ни Рамиз. Већ да се не говори о 
Хуси, о Гупс Сви су радили дивно, као за себе, не, 
rшо за све ~ъуде, за човечансrво од данас до краја 
свих векова; rако, децо! renao им је у себи, распеван, 
срећан Коначно смо јој дохаЈ<али. Коначно ћемо јој 
показапt! Са1 касније, проверили су стање свом ши~ 
рниом и дужином сектора, дванаест ме1ара испод дна 

реке, Спрва се Вук бојао да нису наrазнли на повећи 
са.мац, али кад су разгрнулн сав шкрил,ац и сву леп

л,иву rлину- нема сумње: напипаАн су reм:e~n за по~ 

следњи сrуб зarara, Пресрећан, пошто се са свима 
нз екиnе nонзл.уб.ъпвао, rелефонирао је дирекцији 
п заrра,юю да му се спреми брзовезујући бетон. 
Плавша обећа. Али ;\ј(}К је Вук с осталима већ кројио 
н намеш1ао раније спремљене дасi\..е за оплаi'е, јави 
се Рајi\.ОВић .. Заурлао је о шiеДIЫI, Вук оrnл,уну, спу
спr слушалнuу да ШIСИ и настави да ради~ Причај 
rи само! И ми нешr·о знамо! С времена на време би 
дшао главу и слушајући Рајковићеве урлике, tшји 
су кркл.али потресајући и угрожавајући rелефонску 
мембрану, насiав.tоао да на:мешта оплаrу. После десе~ 
rai\.. Јо.I:ину1а осЈави тесr'еру, пш·леда на сат, узе слуша
лицу и, духнувши прво у њу t<ao да pacrepyje пра
шину, рече мирно: 
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- Ноћас сам био у мочвари и знам шта говорим. 
Подземне се воде разливају! 

Није 10 испша, али требало 1-а је уnлашипi. Су~ 
Ipa, 1шд 10 посtане пуна истина, све ће бити доцкан. 

Заiворп телефон и окрете се својима, али утом 
снће н друга, Жићина смена. 

- Редом! На мннуr одстојања, 
- Ја мораы данас први! - рече Рамиз забора· 

вившн на своју малочашњу радост. Као и ос1али. -
Чекао JI.Ie посао у се л у. 

- Ја ћу! -ухвати се Гута за лестве. -Чека ме 
мала. 

Друi"а смена се нacl\Ieja завидљиво, наtwсело. 
-Прилично је дебела та ыала - рече Јоца а 

)!(ића Гром додаде - донела хоклицу и илетиво пред 
улаз и чека. 

Вук повуче Ж:ићу Грома усiраиу и рече му да и 
он за1ражи брзовезујући. »Зашто?« Вук му објасни 
све опасности на помолу у вези са зан:аснелим велик 

ким водама. 

Гуrа је, хиrар I<ao ма јмуи, први нестао у цеви, 
Осr-али ре,щ::н.I за њим. 

Затеi<ао их је окупљене око Томе 1юји је већ неу
морно причао. Спусти се на под од летвица и, неи
спаван, затвори очи. Радост обично брзо увене. Не 
у њему .. Мећ екипом. Умео је он да своју радост nази, 
ш1еди и памешо 1роши: дуrо да би уживао у победи. 
Радовао се, рећи ће Рнмн ноћас (у подне неће моћи). 

А уморан је био, више но јутрос. Но радост није 
дала да заспи. Понав.ъао је сван.их н:еtФлr·ш.о минута: 
Го1ово! Наr·азио сам. Беtо:нирање може да почне. И 
10 после шес1 дана у)курба:ног копања у три смене. 
Алп сад је и Нерекава кл,уцала мање подрућъиво и 
Iише пупела иза Ј\·tеталних зидова коморе. 

Врећај се! - помисли - све ми је једно сад. 
Слушао их је I\.at\.o неуморно причају о оном:а

дашњој тучи коју Тома узгред спомену. И њу је иза
звао )!(ића Гром, KO.I\Ie су се сви дивили. Изгледа да 
је том приликом заувек решено ruнање ко је Ј·лав
нпји, да ли recap Лајrю или )Кнћа Гром. Лајко Лепеш 
је пао од првог ударца у мензу а Жића Гром ће по 
свој прилици, и Ифi<у, кад јој истекне уговор, Ифку, 
која је најмрi-вија nеваљка на све1у, одвести кући за 
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домаћицу, бар на два-три месеца, па ће је изгусш
рапt. И њу као и ос1але. 

Није им ништа пр1п·оварао. Омшрао се опружен 
на леiвичасiом поду I\.ao да се сунча на плажи. Топло 
му је било. Дивио. Просr'О нема речи rюјиы ће све 
испричапr РиЈI.ПI, Уосiалом, неi\.а је, нека учи шта јој 
је во.ъа, сад не смета, само да добије брзовезујући. 
Баш је '!О лепо. (Лепо! Дивно! Просто немам друТ'их 
речи I\.ојима ћу ј:ој :испр:ичапi кюсо Ј\·tи је било кад 
смо июазнлн на подлоrу!) Као да је одједном видео 
и утледао све оне милијарде еле1причних енергетских 
робова који ће да раде по свакој нашој r·лави сrанов
нш\.а земље, Испунили цело по.ъе, а један круmш му
њешпи црни аiлетсю-I .жижюс стоји пред њим и ра
порrира: 

- С.1ање редовно. Јављамо се по дневни задатак, 
Реци шrа ·rреба Јуrославији! - А Рсавац срећаи, сре
ћан,-. (Вал,да су .ъуди тако мало срећни да нису 
развијали сва могућа зиачења !'е речи.) Сад ће моћи. 
Само да нас не изради ових дана ДОI\. не снп-немо на 
површину .. Онда може да дуби на трепавицама свих 
својих штука и кленова - ништа јој неће вредети. 

- Видео сам ја и лепших! Ихај! - поче Тома. 
- Дозлоrрдио си, брате! - пре1шде ra Гуга -

пусш нас да причама о друrом. Ти би само о себи. 
- А о Iюме? )l(ивоrу већ последље залшаје IШ· 

дам. Колико још има..\1 да радим? Две-три године и 
онда збогом .. Пљуцн:ање и пензија, Нико више неће ни 
знаiи да је постојао Тома ПonpaiHИIC и шта је све он 
видео, и грофове и цареве и Невјорке и Тююшке. 

- Ма немој! - љъуцну Гуrа. 
- Шrа лупаш? - рече рошави Рамиз Томи 

да нпсам јуче r-ледао филм о пропасти Титаюпса, па 
још и да верујем. 

- Ј е си ли ме преП:Озиао? 
- Не бу дали! Нико се није спасао. 
- Да, она није! -задрхта Томин r-лас, 
- Која она? - упша Љуба. 
- Краљица. Америчка.. lli'Io Ba.I\I је то било Јкен-

че, људи. 

- И ш си баш њу, са све круну?- заборави се 
Хусо. 

Гута му доскочи, спомену нешто »за све гуму«·. 
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- Зашто не бих'?- увреди се Тома Повратниi<, 
Хусо хrеде да одr·овори Гутн, али сrисну само 

зубе .. Није се усућнвао .. Гута ra је r·ледао дрСI<О, безо
бразно, свезнајућп. 

- Ш-та је, лшли? Можда ти по вол,и мишји 
шлаух? 

- Доста ви! - рече Byr< кроз сан. 
- Хоћеш ли? - поручила по својој собаро-

шщн - продужи Тома r-ласом далеким од успш..-tена. 

- Хоћу! - одr·оворнм. 
- А та девојка, Ш'IО ти донела поруку·? - уmпа 

Рамиз, - је ли била чему? - Опирао се причи, али 
већ напуклих усана. 

- Девојка? Каква девојrш! Вила, друr, вила" Па 
то ти је. СвиАа, деколте, адићари, руж, црвени ншпи, 
луксуз, парфеi\·Ш, укоснице. А танка, па лепа, па врућа 
н женска од правца и знања, без увијања. 

- Крал.ица? 
- Ј ок! дворсr<а даi\ш, собар'ошща по нашюr., Сме-

шка се, а нпr-де I-шкш· на фордеr<у. Шта да се ради? 
:\ШСЛШ\1 се ја. Шrа да се радн? И шта? Поклоним: јој 
се, осврнем - ниrде ннкоЈ· - поr·ледам је, уфиштим 
је овим мојим очима, она се сва намах истопи, па -rп 
је зrрабнм а она цнкну: Ј>Не! Видеће нас!« и заплака. 
Ипак, узмем: јој 1\-tepy с ногу и на брзину. Млад сам 
Gно, Шiа ћеш! - уздахну као да је пропуст п r-решка 
Gн r п лtлад. - А она ~\пl после кроз сузице исприча све 
што јој је са највишег места било поручено, из ка~ 
бине број један. Ја, наиме, крал,ици америчкој запео 
за око, '1 о jecr оку ла р. Уозбил,им се, поr-Аадим бр чине. 
- Еј, крампцп! -п више онако одвалнм: »А није лп 
ro једна обична раћевина?с( >>И-јусс - цикну она -
))како је 1-о ваше мишл,ење о 1\.·[еш-r, Нисш\·t знала да 
cie један покварен мушкарац, ко;;..-ш једна поштена 
женска из добре куће не треба ништа да верује<<. »Не, 
rocпol5Iщe собаро.ннце,« - одrоворим јој - »ја вам 
дајеt-.1 часну пролетерску реч да вar.-t све верујем!<' 
)>Тако вас волим« - рече - >>I<ад сте златнн и ца~ 
кани<<. 

Гуrа се насмеши брзо, мада се правио да дрема. 
Хусо, Л>уба и Рамиз слушали су староr. Али I<ад Хусо 
већ хтеде нешiо да приnнта, прнмеп1 AaiOI покрет 
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испод спушr'ених Гуtнних капан.а и преr-ризе реч на~ 
nола. Тома је, срећом, незаус'Iавм:иво nричао. 

- У први мрю<, ја I<уцкуцкуцнем: а вра-rа се сама 
отворе" Шта ћу? Куд ћу? Разуме се, ућем, »Кабииа 
број један?{( изрекнем: се и покајем:. Какви Ј(.абина, 
двор, нема_ ry шrа да вам тумачилс »Изволите у бу· 
доар, чеi<аЈу вас, с нестрiLЪењем!с' >)Колико их :има?<е 
упитам за сваки случај .. »Она сама''• одговори ми не~ 
шiо прt-mозна-т· глас, али од узбућења не препознајем 
крај себе њеноr· велнчщrсrва друж.беницу, него се уки
mю, баидеру пршутао, то ти је, Оиа преда миом 
лебди, nут показује. А :ми све из собе па на врата, па 
скроз, па опет на врата. Седа;о..r nyra Iai(.O, А, то мора 
нешrо да значи? поr.п-Iслих. 

- Зашrо да значи зибен? - ynиra Хусо. 
- ПравИЛИо, зибен! - добаци Гуrа - иначе би 

ми сео I<ao бела лала. 
- Тако. Тај број зиа<ш више неrо остали" То 

МУ је" 
Ето, чланови као и ја, помисли у полусну Byi(. 

с Т'Орчином. 

- Ућем, даi<лем, и у ry седму собу. Осврнем се. 
~и лево, ни десно - HHI(.OI'. А преда мном - са:мр 
Једно гоышшво женче, с круном на r·лави. На часну 
реч: лепо н слан<о а и ко.жа није да је бела и није 
да је ·1ам:на, него, брате, од позлаћеноr млека прено
ћилоr у бербериици иа сiалажи с парфемима. »Госпо
дине Трмо, видела сам вас пре rри дана на свој радио
окулар!~~ 'Iai(.O поче она, а све се смеши и мали.м ме 
прсrом зивка, све ra савија од мене I<a њојз11. »И од 
rот-а часа - лепо чујем I(.ai(.O ми говори - »ни јести, 
1.-rи тп:rи, ни с~авапr, ни сrидети се, како доликује 
~едНОЈ ./КенскоЈ из Itpa.roeвCI(.e куће, не могу више ја, 
Јадна rн сам, па вас хиrно молим да ми што пре по

мшнеrе, јер cyrpa стижемо!<' Пш-ладИЈ\I се ја по брw 
чини, мерi<аМ је, док 1UI вода не птусну на yCia. 
>)Има.\1 ја лек за вас, онако радничког порекла!<' Па 
ти се у скоку створим на њој. Оrворено вм1 I(.ажем, 
друr-овп, а ви пресудите: упрн:ос класној мр)КЊИ, ни
сю.·t I~otor-ao да не улпшам. Пропуст и небудност, али и 
ви би на мом месrу. Јер није да речем: згодна је,. 
Сигурно да је то била н:ајзr·однија :женска коју је ико 
од Адама наовамо притиснуо. Али, опет, класни ми 
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IШстит<r није давао да се сасвим опустим и распашем:. 
Будност! И признајем: да се у'правн час не сешх Кра
љевнћа Марка 1юјн је у једној сличној прилици до
хващо до зида обично ждребе, 1<0 зна бих ли преба
цио норму. Али сетих се, није rpex светити се. Захваw 
љујући, дакле, песми чији ме пример на дело охра
брио (пример, понови Рсавац у себи), ударим ти да 
зидам, ла зидај, па зид, зид, ла зид. Усладила ми се 
царска, збора нема. Заборавио ја и на обећање дато 
оној мојој пролетерки спрам царице, оној ообарони
чици да ћу после сврнути и к њој, него ударио ја, 
возај, па воз-воз и возам:, краја му нема. БоЈЪу ни у сну 
за мушко mпање ја 'кенску не бих могао заl\ПIСЛИ1И, 
Еј, друтови, ШI'О вам је I'O била једна финоћа и обра
зовање, иа љубазност и чисi'Оћа, парфеми н крепде
IШ1Н, па укоснице, 10 се не да више ни доказати. Из
дресирано од средње1· века до дан-данас, бша ту нема, 
издресирано, кажем, да царевима милији живот 
учине. Отуд ra и тако крвожедно у кон1рареволуцијн 
они и чувају. Лепо им је с таквим краљицама, ть ти 
је! - Но пшледавnш у као уснулог Byi<a, Тома уз
дахrгу и дода, окрећући лице њеrовим, биће, уснулим 
лећнма: - Ја тек сад видим: 1ада нисам био на нај
nравиышјем моралном путу. Алн: ю<о ко може да се 
скине с такве једне, првотиасноi" знања и усавршенот· 
зана1а, нет<а се први баци кю.,.rеном идеолошт<е свести 
на мене. Признаће1е, Америка је велш<а земља одувек 
била у женсi<ом поrледу. На пример, све су праве 
филмсi<е глумице одонуд. Грета Гарбо и слично. Али 
чекај, то ја узrред почех, да вам само nротумачим 
зашто је дошло до пропасти Тиrан:ика. 

- То! - рече Рамиз спреман да премлаш неэна
н:оr· т<ривца, али спреман- заштю?- намршти се. 

- Баш зато. Капе1ан Титаника био је потајни 
Американац. Собароница ми је I'O раније рекла, али, 
збуњен на доласку. нисам обратио па.жњу да сасвим 
непримешо заi<уцам пре но ШIО ућем у кабину. Ја 
сам ја, радник, н пуца ми прслуi< што је он амерички 
шшrјун н укра1ко буржуј, поврх тога несрећИР за
љубљеи у краљичицу, 1юју је преко разних справица 
стално шпијунирао пазеtш на невиност н владање 
своје будуће веренице (Iако се он узалуд, јадниi<, 
све надао и надао) али кад је на микрофоне у сија-
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i лици чуо њено rутуrање пода мнюм - за шта опет ја 

не могу бити узет на одговорност - видео је да је 
своју живо1ну наду с1авио на поrрешну карту и у 
очајању и умном замрачењу скренуо брод према се
веру. Ја то не бих ни nриметию, иначе, не бој се, знао 
бих да Ia натерам на правац н линију. Мећуi'Им, био 
сам код да ли девете, да ли једанаес1ере нумере, а 
царица ме мамуза и подсп1че вичући: >>Браво, ју!'осло
венски републиканци! .Ј-Кивелн јуi·ословенски му
шкарци!« 

- Краљица то викала? - уинга Рамиз и жмирну 
не без нei<OI· неоnравданох· nоноса, Зато је баш и хтео 
нове дшшзе и, ка:о да не верује, рече Томи: - Да све 
болан досад и поверујем, али да ће окруњено лице 
вш<анЈ: »Жiшела наша соцнјалисrичi<а република!«, 
то не верујем, па да ми круну за доказ донесеш! 

- Не гоним ја нююr да ми верује! - одговори 
мирно Тома - ја само причам шrо је било у мојој 
младости, А тад смо ту имали ми, брате, још чисти 
капитализам и беспослицу, 

- Доврши радије причу! - облизну Рамиз исиу
цале усне - н објасни јеси ли јој ти баш истинсiш 
рекао да си наш човек. 

- Да си стрп.tЪкшији, све бих Iи леnо и без nре
кида дш<азао. Али, слушај, овюю је дошло до Iora. 
)Кенске већ знаш: воле да им се nрича, и то док си 
још једно с њима. Па и ова, кра.ъевска: све запитi<ује 
ода1ие CaJ\I и шта сам: и тшкви смо, а ја њој, зидајући, 
објашњавам све редом и на -тенане: >>из мале сам 
зем.ъе великих .tЪуди, из кршне Лике, југословенст<е 
зем.tЪе брдовите, из Сми.tЪа.на, за Теслу атоо си чула, 
моја царице, пролетер cro.·t уз ro, раднш< и I<омунист, 
борац за слободу! Кад чу го последње, јер ја свој лик 
не кријем ни пред Iиасни.м, просто премре па I<ад 
с-таде да цвокоће и да се извија целиl\·I телом у неки 
лук, па кад попусти и Iиону, ја се и уnАаших, али она 
call.-ro викну: >>Живели југословенски мушi<арци!<( По
некад двадесепшу пу1а ·тако за редом, понекад мање, 

па мн се ЧliНИЛо да нисам спр1.tЪан с њом, него на 

лепом неком мипш:r-у. А она зарећала па све избацује 
пароле, па ти се и ја заборавим и дрекнем: »ЖивеАа 
републюш! « Но у истоы се часу досетнм да сам је 
тиме може биш и увредио. Али не, љубазна н даље, 
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BIШle него љубазна. Поr-ледам је, а она, насмејана, ша
пуће: »)!(ивела!<( )>Ка!Ф? Па IИ си краљица?« ))Глупо
сrи. Више 'IИ ја, мистер Тамо, волим -ro наше кршно 
заједно него I<руну на челу«. 

- А Тшаник? - ymiГa Хусо. 
Гуrа опет направи незгодан слик, 
- Титаник? - зачуди се мирно Тома - за лаћу 

mпаш? Јес1е, видео си. Потонула. Али собароница у 
последњеl\-1 часу дошла да ме спасе и да ме не n:овуче 

за ноге, бих се и ја с краљицом: одмах удавио, јер, 
ледени бреr, то се на филму није таrю добро ни могло 
видети, ударио баш испод царичиноr кревета, отво
рио рупу KOЛIII<iO ова комора и ирогуrао кревет за

једно с њом. 
- А знаш ли ти, Тамо, да је Америка републшш? 
- Оrкад то, Гута? - зачуди се овај, дочекавшп 

се, t<ao и увеr<, на ноr-ама. 
-.Одувек! 
- Пази ти ње! - зачуди се, али одједrюм блесиу: 

- Зато се она, лако јој море било! (јер се у давила са 
осталима), ·rако и обрадовала rшд је видела да сам 
републтrкапац. 

- Значи није ни била кра.ыща! - рече Рамиз 
разочараrю. 

- А I'O не дам рећи, друrови. Била је .. 
- Можда кра,ыща лепоте? - уздахну Хусо. 
- Mar<ap и r<ра1Ьица лепоrе и знања, али кра~Ънца 

је била. То ие дам рећи. 
- Па I<ar<o си се tи спасаЬ? - упита Гута и 

о·rвори своје мачорсн.и :жуrо око., 
- Зна се. Пл:ивање. Није ми ни било тешко, лаr<. 

см-1 био као nлута .. Пола и више мождине је из мене 
у њих две исцурило. 

- А твоја собарица? 
- Собароница? Њу сам спасао. Али умрла је 

и она. Није поднела северну температуру, 
- Штеrа! - рече јешо Рамиз - бол,е да се она 

fiap спасла. 
- Ех! - уздахну Тома- судбина. Видели cre на 

филму. Сем мене нико се :није спасао .. 
Прrписак у r<омори још није био сасвим изравнан 

са спољним, али r<ад Гуrа скочи вра-тима, Byr<. се нагло 
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ОI<.рену и подr..-хетну му ноrу, баци се на њеr-а, притисну 
ra, CIИCHYTHi\1 зубима. 

- Не ЖIIВИ rи се? 
- Бојим се да ми се жена не нацрта пред улазом 

са nленшом, као ономад_. 

-Па онда? 
- Једна ме друrа чеr<а у буквику. 
- Да те сад захваrи разлика у притиску, пао би 

на месrу мрrав. Чуо си доктора. 
- Знам. Само, претерује он, иробао сам ја већ !'О. 

Знаш да сам радио са )Кићом у смени. Де, не л, ути се! 
- рече видевшп Рсавчево напето лице - нећу више 
шш:ад! 

Требало је ј,ош чеr<.а1и десетак минута. 
Окренут nоново лећима I<есонском зиду, донео је 

одлуку, иначе, помисли, не ЛЈШIIПI 1\-tarape . .. Није му 
било ни Јешко да је оствари. Свраrно је у унраву, от
r<уцао налш· ( дакrилоrрафкнња с изваћеним једним 
сеr<ушћем врло радю му је устуmrла место и смеју
л,ила се да не отвори усне и о·шрије рупу r·ледајући 
1-а како круrим nрспп...tа набада у слова ударајући их 
прејака). Oci"aвHBilПI иза речи бех·он чеtири празна 
знака, ПО)Кури да лично однесе налоr- секреtару, са· 

чека да удари печат и noi-nиc, онда се врапi машини 

п брзо ( >ЈНешrо сам заборавио!(( објаснио је дак.пiЛоw 
rрафкшьи у rрећој соби од секре1арове) докл,уца 
специфнкацију, Аю је за шм однео Бшш и CI'Bap је 
била у реду, Довол,но да се даде друтој смени брзо
везујућ:и за темеље., После се 1·t.opa и ако се неће_ И то 
до краја радова на "IOM последњем, једино уtроженом 
сеюору. А шrо се шче одrоворносrи, доrаћаји ће му 
даrи за nраво. Не моrу ја да се натежем сатима с бу· 
далама, пуrерашн:ма и уплашењацима, I<.ад унапред 

знам да би ме :масп-r1ьаре оним св:ојим ауторитетом 
у :месrу забремзали или nреr·ласавањем натерали: да 
дубим на трепавицама. 

Свршпвши сrвар с Бокоr.-r у компресорској хали, 
по11.шrао му је да из маrацина пренесу прве врећице 
с брзовозејућим н да их изруче у мешалицу. Остао је 
још нех<.о вper..·te (за које су прве количине могле да 
стигну доле) и онда иррверио сrвар телефоном. Жи
ћин је одrпnор био Iat<aв да је By:I<, зaлymrвnm теле~ 
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фоном, љъеснуо Боку по плећима н, обрнувшн се пет
-шесr пу-rа око себе, изјурио напол,е" 

- Оrкуд Јолшса радос1?- уmпа ra Раде који ra 
је видео из канцеларије Комиrе1а како преноси вре
ћице. 

- У дарамо темел, иоследњем ceкrt>py. 
- Брзовезујућнм? 
Набуџн:о ca.\r! noAшcЛii и, радосно насмејан, cпpe

ll.·tao се да слаже, али му Раде по:мож.е: 
- Значи Рајковић променио одлуку? Баш ми је 

драго. 

Byr< не одговори" Упита: 
- Јеси ли већ примио ду.trщос1? 
- Не. Сутра одлази. У незгодном часу дужност 

nр имам. 

-Што?- yruпa та, погледавши у пролазу кроз 
прозор у пуну кафану, н, заборавивши шта је питао, 
рече много помн:ртивије но иначе што би рекао: 

- Не разумем! КаКР им то не досади. 
- Шrа? -сад Раде уmпа. 
- Пију Пију. Пију. И које чудо ако ... 
Не доврипr. Журио је ипак кући" Морао је Рими 

да каже и за чврсту подлоrу и за њену унуrрашњу. 

Нек сrудира. 

VII 

Овоr· пута се друr Стојан r<оначно одлучво да оде 
на лечење, па је Раде fiуковнћ радио као никад. За
бадао је нос у све, занимао се за све, упозна,вао cr са 
свим пробле,шма I<Oje је будући партијсrш секретар 
rребало да решава. Јасно, тињало је у њему иешrо 
налик на nлан и ред како да све прекомерности не 

обухвата catt и не ~ днрекпю. Не зато шт·о се бојао 
послова. Уверен је да ће ЈЬуди, поставтени у nрилике 
да сами решавају сrвари које nознају, то учвниш 
савесннје и боте но што би он то умео, упркос својој 
свести и доброј вол,и. Јер не може све сам да види 
и зна. Рецимо, односи Рајковић*Плавша, или Рајко
вић-Г лиrоријевић. Али шrа му ја све знам, оне краће, 
на пример, I<oje Вук зове саботажоr-.1, или шпијуна-
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жом .. Алн Вук је rшшв: гражи у свему што не клала 
прсте живоr непријаrел,а. 
. Двапут је дизао слушалrщу да позове друга Сто
Јана, а онда се са.жалио: Hei<a, болесtан је, мо.жда је 
заспао. 

А волео би да и друг Сrојан IY буде кад доћу Рај
ковић и Г лигоријевић да ra посаветује. Искусан је, 
стари I~омунист, знаће више од ње1а шта је добро, 
Шiа НИје. 

Г лиrоријевић уће без r<уцања, седе непонућеи на 
фоrел,у. Понуди Радета цшареrом. 

-Хвала. 
Г лиrоријевић запали и загледа се, мрк, пред 

соб011.r. 
- ХЬћеш ли кафу, ракију'? 
- Малочас CaJ\I nomю I<афу. 
Пш·леда на ручни сат, црн, :мали, ОI<рутао као 

и он. 

- Ја сш1 тачан, и НИI<ад немам много времена. 
За car· I<рећем за Београд. По нове кредrпе. 

Испусш дим кроз нос и врхом длаr<авоr· малог 
прста отресе пепео у чикоберницу, 

Раде поче: 
- Твој однос према Рајковићу и његов према 

1еби посrаје проблем за Парmју. 
Глигоријевић Ia мрко nоr-леда; Раде nо?о.-ш:сли: nо

rреишо сам, није тако требало. Али је шtжл,иво слу
шао инвести:ГtОра: 

- Треба утврдити једном заувек компетенције, 
Ја... . 

- Защто се ви не rрпи1·е? Док сам ја радио, шти
пю ин1ересе државе, nазио на сваки динар1 а он? 
Он диже плате преrщ свих плафона и кад сиrналrrшем 
r-де ro већ треба, да ради недозво.ъене СIЋари, мислши 
ли да хоће да послуша сщрије, да се опаме:ш? Бавола! 
Нас1 авЈЬа Аа се упушта у сумњиве Цослове са се.ЈЬа· 
цима, »клопам лову«, каже, а ty ми рокове не испу~ 
њава. Обичан радник, а пара му је ... 

- Не Iрпимо се. Тачно. Али ко је r<рив? 
- fiyпa проврrела ... 
- Коме? Мени? - викну Рајковић с праrа и ис-

пуни малу звучну собу бараке, бутщм, покретима и 
cnoJoHИA:I нередом што су r·a nра-тили и били саставшt 
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део њеrа, Ушао је и ои без I<уцања, али чим је викнуо: 
»Здраво, Раде!« пепел,ара је лала са сточића. - До~ 
бре весш од jyrpoc .. (Пш<авци су се разлетели на све 
с1ране). Дакле, сад ми јав..ъа nрва смена да је напи
пала подлогу за беr·онирање последњеr- сектора. Шrа 
кажеrе? Аа прославимо? Дај, Раде, ракију! Оrвори, 
Глшоријевићу, прозор! За осам месеци, до годину 
дана, rрадилишrе ће опустеш, Рајковић је свој зaдa
Iait завршио! И нико неће моћи да кmке- лоше. Чак 
ии ИIIВестиrор. Је ли таrш? Што не ошорrшr прозор? 

- Прозор о1вори сам!- уврећено се брецну Гли
r·оријевић, не по:м:ерившп се. 

- AI<O мислиш да не мшу . , . 
Посваћали би се кад год би се срели: Глигорије

вић - диреюор објекта у rрадњн -н Рајковић
директор rрадилишiа. А сре1али су се по неколико 
пу1а на дан, Ово је четврта июервенција Комrпеrа у 
годину дана: мирење .. (Обојица су били чланови.) Но 
све је то 1-tало nо.ыш а.ло .. Свюш је од њ:их тврдио да 
несебично брани июересе заједнице, И што је друrу 
С1ојану, па и сада њеrовом наследнику Радету, изгле
дало неверовашо - у праву је свако од њих био, 
СупроЈности? Не, Борба :r-.п1ш.tоења'? Каквих мишЈDења! 
И зашто супротних? Ради ли се о два поларна вида 
јединственш- интереса? Или је у mп-ању схва-Јање и 
несхваiање б1пноr? Глигоријевић је имао пред очиьш 
кредите и врелш п био незадовол,ан: сваким одi'Оћенш~ .. r 
рокш.-r и непредвпћенпм издаrком, сумњичав пред 
сваким новим Iроии<!Ом као да је реч о краћи, Рајко
вић је псовао што ra онај сеца с материјалом, не 
сrавл.ајући му на расположење правовремено до
вол.но новца за rраћу и радну снаrу, н што му онај 
најрафиниранији:м с'шдаАiщама спутава иницијативу 
прекомерном I<РИ1ролом која ти убија просто вол.у 11 
rони те да завпдиш чак п једној nomiшat-юj 1\-tастил,ари,. 
Под услоnо:м. да не тера ју l\Iat< на конац и не иду на 
заоштравање, мислио је Раде, те би њихове заћев:ице, 
природне и нужне, користиле још неуходаном до~ 
краја сисiему, али и саМ!ој ствари објеrtта у rрадњи, 
у чијем је интересу и шrедња (стандард) и бржа 
изrрадња (иовећани трошкови), под условом да се 
не заошrравају на личном,,, Али били су то већ пре
зрели 1оуди, једнострани, мало мноi'О цеm-IДлаке и 
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шшш, Кад Рајковић и ГЛIIГоријевић не би биЛII л.удп 
какви су били, интереси опера-г1ше и ризика, које они 
носе, 11югли би и те како да се ускладе с оnрезношћу 
и нenpeciaнmt неповерењем I<oje је манифестовао 
Глиrоријевић сузбијајући Рајковићеве налете иивен
циозних реализација помешаие с лаr<Dмислеиошћу, У 
недостатку бо1оих, и такви били су то прави 1оуди на 
правом месту, Друт Стојан није моrао да замисли спо
србиијеr· инвеститора, али ии бол.еr- шефа градиЛiииrа, 
Један је налазио l\·югућноснr да увеr<, и кад то ниi<ом 
није полазило за руком, искаl\·tчи у Београду додајнн 
кредю (збоr порасш цене rраће) а ошад је Рајrшвић 
постав1оен за rлавноr· инж.ењера - н:ачињен је зarai 
прве фазе, подиrнуrо десет ламела и сада је скоро 
завршен зarar друге фазе, Све за три годние. А три 
године !Ч'е тоrа, ш<једаи од ранијих шефова опера
пше НИЈе l\юrao да се nохвали тако ОПИIIЛ"ИВИМ резул

rа1им:аu Само, Рајковић је показивао све више тенден~ 
ција ка ?самостал.ењу, То је и био разлог синоћњој 
страшно] сваћи на седници управног одбора, 

- Аа почнемо?- упита Рајr<.овић r-ледајући н:роз 
прозор, 

- Молю.<!?- посr<.очи Глигоријевић н, смирrш се, 
поче од сииоћњеr, I<ад је ушрћено да је плафiон про
бијен, али да је разлог rек сад изишао на видело: про~ 
r ивзаr<.ониr и аранж.м:ани r лавнш· ин;кењера са см:ре~ 
чан:ским одбором:, с којш1 се спрема да пот-m-rше уго
вор о зидању неких ста ја и,,. 

- Лаж - f'PМIIY Рајковић, 
-Лаж? А ниси повећао плате инжењерима? 
- Аодаии, Тереиски. 
-Зашто? Како ја то да оправдам у Беоrраду? 

Како? 
- Лепо! - слеже Рајr<овић немарно раменом -

узео сам тро jИIIy нових инжењера, Као услрв за пот
m-rсивање утовора тражили су максИl\шлни 1·еренски 

додатак, Присrао сам. Али кад сам пх стрпао у џеп, 
да бих избегао 1уж.ве, морао сам шесторици старих да 
повећам додатаr<.. Као шrо видиш, друже, Раде, сr'Вар 
проста. Сем тога, "rреба л.уде нечим стимулира ш, Кад 
Цотроше на храну све што зараде, немају перспеr<тиве. 
Сем тша . , . у првом квар rал у радило се доста и пре
rшвремеио. 
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Глигоријевић диже руку: 
- Хвали се. А паметан би човек у земљу nропао. 

Али нема тоrа више! - дрекну и поцрвени: - Нема 
више тшmих рачуна без крчмара. Ја сам ту одговорни, 
са мном се требало о томе ~оговорiпи, а не на своју 
руку. Ја дајем паре као nредставник државе и ја мо
рам да се питам:, а не мemi иза лећа, 

Рајковић усrаде нш·ло с фотеље, обори nразну 
ракнјску чашицу на послужавник и по5е ка Глиrори· 
}евићу, који се tакоће подiDКе и, сад л1щем према 
слици на зиду, nреrризе псовку. Не и Рајковнћ, щоји 
је заурлао: 

- А ја! Ја који све то радим? Ја- нико и ншnrа? 
Је ли? Без мене, пиrање је да ли би се ишта наnра· 
вила, а камоли довршило. Јер ми довршавамо, Апr~ 
слим да вам је јасно? 

Видећи га љутоr· и бесноr·, Г лшоријевић се сми
рио. Стишаним r·ласом, врло уљу;џю nроговори: 

- Пре свеrа ... Не треба бнш уображеи. Инже
љер Бубало, кога је друг Рајковић замеюю, био би 
исто толюш истерао. Он је nрви почео да ради с ке
сонима. 

- Бубало? Заrю од nлetepa? Глупосг. Да је ва
.ьа,О, не би био смељен. 

- Пусш. Плетер је - разумљиво неискусrво. 
Али nрве је поуке од општеr· неискуства он извуrшо. 
Друr· Рајrшвић је дошао на готово. 

- Шта? Ја на готово? Бре, без мене не бисте 
нишtа урадили. Ништа. Ја сам организовао rrocao. 

-Умири се, друже Рајrшвићу!- рече Раде. 
- Умири се? Не дам ником да ме врећа. Без мене 

би се IY дилеiантски 'Iерало и дarue. Бубало не кажем 
да стручњак није, али нема орr-аниза-rорскш· -Јаленrа. 

- По цену којом ти плаћаiП сtручњаке свако 
може бити организаторски -Јаленат прве категорије! 

- Тако? Чујеш ли 1а, дру>ке Раде? И Ш'Iа ми~ 
слиш, за чије ће лепе tочн сnособан инж.ењер доћи 
оваЈtю да се храни похованим блатом и сецн.аним ве~ 
тром? Бре, ја бих ... Пита ли се ко, како ли то моји 
људи овде >Iшве? Као у логору. Је ли другу Глигорнје
вићу пало на памет да поr·леда бараt<е за самце? А 
сrан мајс!'Ора Боке Аранищ~оr? Је ли nробао да мало 
ручава шесr година пасуљ с I'ершлом у мензи? Пасуљ 
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с r·ершлом ручак, пасуљ с кромпиром вечера и како 

се tшлно челик цео дан? Је л.и се шпао шта раде ти 
људи недељом, суботом? Пију. Дабоме, то не ваља. А 
даје ли им се нешто боЈDе 1од штоке? Биоскоп? Збоi< 
nрr-шазнвања rих филмова кажу да је Каин убио 
Аве1ьа, шефа прве кинотеке .. Културно-просвепш рад 
-нула кома нула. 

- Незадовољник! Друже Раде, чујеш ra? Он све, 
он - таленат, а други НИШ1а. 

- Било је понешi'О н пре, друже Ра јковићу, а ии 
rn, друже Г лшоријевићу, немој шко n'ртцељиватн 
све што је ураћено у њеrово време. 

- У вези с довршењем обје1па ftапола готовог .. , 
- Напола? - скочи опет Рајковић - ја ra целог 

већ имам у џепу. 
- Мене се заr-ати ие rичу. СаМР брана шра r<од 

i\'leнe. 

- Мене се не тиче шта се тебе тиче, Ја радим ... 
-А ја? 
Друт Стојан уће и рече ведро и сrаложено: 
- Немојмо бити сюнн! Обојица сте озбиљни и 

способни људи и обојица у праву. Треба само да 
сваки од вас схвапi полазну "Јачку другог и одмах 

ћете се nомирИI'И . 
1Јо је tребало и ја да им r<ажем! полшслн Раде, 

То! и пшледа с поштоваљем у друга Стојана који 
рече: 

- Надам се да сте се из:r..Iирили. 
- Тек смо почели да разrоварамо! - објасни 

Раде, 

- Нн речи више. Пружите један другом руку, 
Нисrе деца .. И да ми се такве глупоС'IИ више не до
rоде. РукеЈ 

С каквим то ауторитетом каже, а :мирно, без 
љутње, друtарсrш. Безприэивн!о. Tar<a ћу морати и ја. 

Нн је ни мислио да би моrло друrачије. 
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ГЛАВА ПЕТА 

I 

РнЈ\-ш је отпутовала, вратио се па стари ле~жај у 
компресорској сали, али ноћи се највише бојао. Те~ 
шко л·rу је било, теже но Ш!'О је 'IO себи: признавао" 
Неrде у дубини crapor м:озrа ћуrало је: несреће долазе 
увек у серијама" Оне јој потврћују >Iшвотносr· Нен
скорењена је. Знао је, није је само лично окусио 
досад, заштићен чла:нством које даје I<рила" Али се
л,аци су се рушили са високих оплата, разбијалп 
r·лаве, ребра. Изrруваие или мртве, носили су их на 
носиАИЈ\·tа белот· аут.омобила I<ојн је, tулећи сиреном, 
увек возио непрописно:м брзпноt-I. Ма тшл.:ико се .ж.у
рпло да изнесе мртво тело из зaia-ra, леш је остајао 
у tлава;..ш које нису хтеле да мисле на мртвог колеrу. 
Остајао је да трули без смрада, али намеt..ъиво прп
сутан, будно је успомене на неку заједничку пијанку, 
·tучу, запамћену реч, незаборавл,ен пш<рег pyt<e, начин 
хода, уплашен израз, који би, усrа..ъен заувеi< у свести, 
I<ao урам..ъена слика - марио, непомичан. Тај део 
rшпа, Ш"IО зове v сећање целу nартитуру несталог 
бића, nонав..ъао је ~упорно у свес1 н као што покварена 
rрам:офонсtm плоча врпr свој стих :место целе ле· 
сме ... Али једног човека кога више нема - нема и 
нема п ниш·нt се не мо.ж.е и немоrуће је заусiавнrи 
реку сећања. Неки cv бежали и напуш"Iали rрадили~ 
ште rде им се друг унесрећио, у нади да ће се осло~ 
бодиrи тоr вечно иcr"Or- rьеговш- покрета, пш леда и 

осмеха. CacBИli.I неум:еснш- више. Неки су се после 
извесн'tОr· времена враћали, сад убећени да се -тоr· увеi< 
исхоr· преки.нуiш· почепm могу решиrи само ту где 

се усврдлао у њих, не усућујуrш се да признају да 
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ће се ·to десиiи сю.ю ш<о замене тај :мотив неки11.1 дру~ 
rим- внд..ъиви11.-r успехом ... Није то због смрти, бш-а
Јьења.. С:мрп-1 и несрећа нико није спасен. Ни жив, нп 
мрtав. Утолико пре што су на roj степеници n'Ослови 
били 1акви да су се и моr·ыr обав..ъати једино уз ризик. 
Али зло је " " . Живи су се, право с рада палети н не
срећ~и, бацали на ракију н требало је имати као он 
ШIО Је и~шо. сва t·ри времена свш· .ж:ивот~ саже·1а у 

посао КОЈИ Је ради\> да би се, продужуЈућii рад н 
преко времена, моr-ло увераваrи себе и унакажене и 
мртве и )I<Jme несr·але да је ин1ерес посла исто што 
и на јличнијн, да су те опасности нормалне коыпсо и 
дисање, да су оне посrале нека веt·етативна функција 
њеr·овог )lсивчанш· система, неразлучиво спојенш· са 
nулсирањем ор1аниэма чиtавог х-радиЛiшпа, сваког 

секtора рада на њему, као дела њеrовог ткива (и оних 
сектора на којима није радио и у I<oje се није разуме~ 
вао, немајући квалификација за све)" Исшна, он"." 
Нема с1ручносш којој ои не би брзо ухватио штос 
(ако би та стручност била од интереса за све, па, 
према томе, и за њеr·а) и није се мало nyta дешавало 
да »ускочи« у ·tућ посао, tсад се услед болести или 
~овреда или одсусtва, услед IШјанства »једнОЈ' специ
Јалис.те('• уrроэи правилан ход дневних оnерација, н, 
што Је зан:имЈЬиво, да taj посао обави на опште задо
во..ъство, .баш исто . Iat<o добро 1сао и сам хwал:ифико~ 
вани »MaJCIOP('· НиЈе ли, вртећи се заt·атом после елеt<~ 
1 ричарсi\.ОI· радног времена, виркао у кесон (биле 
су тад само две квалификоване смене) и, кад је за~ 
rусшло, саставио rрећу, на брзину? Није ли пре 
четири rодине једноt· дана, кад је заrребало, на своју 
лш-шу и похписану одt·оворност ушао у ронилачко 

одело, изјавивши да је похватао све rрифове струч
њака? И заисtа успео. О његовил-1 »ситвијим квали~ 
фиi<ацијама(( да и не мисли .. При том ни он ни ико 
други није мисЛIIО да је Рсавац. »проналазач(( и да је 
нарочито паметан_ Дово.ооно r-a Је било видети онш<о 
rpyдaror и трапавш, упадмшо улегнута као одrри

жена трбуха испод иuпрчалоr· r-рудн;оr, коша, мас:ив
них рш..-rена и дуr-их чворноваr-их руку, јачих, чинила 
се, од ноrу тешких а не нарочито обЛЈIХ. Ходао је при 
Iо:м некако безобзирно, независно од препрека р које 
се спотицао, не уклањајући им се, рушећи их кад би 
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се очешао о њих. А било је у њеrовом благом и мало 
замућеном поr·леду увек нещо1 с1ида и неке занетости. 
А ro је баш и било његово осећање иајnриснијеr· је
динства с пу лсирањем радилишrа уз тоталну незаин~ 

тересованост за 1nуде и tоудске nрилике, изгледало је, 
Већ пеrу rодину ту живи, четири rryгa му је долазила 
Рима на два летња месеца и два nyra је он проводио 
по пе'I;наесrю< дана зими у Беоrраду, код своје .жене. 
Он је н довукао nоследњи nут Вуrш Васића, новинара, 
да пише о њима. Али зар није н nонеrш nеваыса у ме
ћувремену nрелазила у отворене насртаје на њега и 
онда се, као Вера или Ифка, заклињала бесТИдно да 
је или заћорен у своју жену кад неће друrу па мисли 
да сем Риме друrа сукња нема минџу мећу ногама 
(шю није ни мушrш ни човечански) или да он юю 
нема мушке сnраве? И није само Ифка била nриву
чена :њеr·овом н.ршном и траnавом расејаношћу, и 
Вера је а и понека бу лица из градића; слала му је nо
руке или лично дала на знање да би се nонграла 
с њиме. Али имао је увеi< посла и после посла био 
r олиrФ уморан да би се увече сnустио rде било и оноr· 
часа заспао хрчући nовремено сrрашно или дувао 
rуrајући пл.увачку. Иначе је спавао мирно као јаrње, 
док га мртви и унесрећени са овоr· rрадилиш1а не би 
nробудили, а он њима nочео да r·овори: »Сrрпл.ења. 
О р'оку ћемо свршиrк Реч вам дајем .. « 

Реч је давао мрrвим или обогаљеиим, у сну који 
би, будећи се, заборав.ьао. Они у рату ... друго је оно 
било. Слобода се очшледно шнрила н nродужавала 
са сваким пуц:њеЈ.1. А ту . . . не видиш то. ·Радшп, 
нсr·Шiа, оодине пролазе, несреће се понавтају, али 
светлости још нема. Cтpii!neњa, мртви, реч вам дајем, 
биће је ... 

Онда би отворио очи н rледао у мрак сећајући се 
оноr· осмеха на лицима nоrинулих у рату. Били су си
гурни да ће се борба nродужити до краја. И да нису 
узалуд nали. Али убеди Белшлавш ... 

Мл,ацнуо би, оrпл.уиуо, мисао би му сrала и он 
би несмирен леrао и, ако не би био суВinпе уморан, 
дуто не би ycneo да засrш. 
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II 

Друr· Стојан ra је чекао на црвекастијој, вишој 
обали заrата друге фазе. Његово лице, обично на ме
сtу во.ъно, смешило се срдачно сад, више но прија

гел,сrш, онако друrарски радосно као некад што је 

замнш.ъао да ће се слободни mуди сусретати, волети, 
бипt 01воре:ни свему лепом и чудfiОМ што .живот чини 
усхићујућим nоклоiЮм. Чудноваго је само што се то 
збивало после јучерашњег састанr<а (IШсмена опомена 
због брзовезујућег). Оnрезност не ублаяш скоро неиз
др>Iшви блесаr< Вуковог осмеха кад стисну nружену 
руку секрегару и уће паж.ьиво у игру конвенциоиал
ннх mпања н одrювора: !>Добро. А ти?« )>Добро данас, 
него, ако имаш мало времена .. ,.« »Разуме се. Само .... 
Хоћеш ли да одше1алю до оних воћњака? Вадим још 
увек nаrьеве. Триста ми остало. А nосле ћу у мо
чвару«. Изr-ледала је нормално и ra Фнуда шетње и 
Стојаново неприхваrање. •Далеко је то за мене«. И 
Рсавчево шпање: »Кад ћеш већ једном да кренеш на 
лечење?<< »Изrледа, мораћу овог пута«. И понови то 
»Мораћу<с Ј<ао н увек без одушев1ьења, чак с отпором 
којЈ! је био ПОЗЈШЈ Рсав':lу а који ј.е баритоиу друга 
Сr·оЈана, упркос поrмуЛОЈ бубрежноЈ бол,ци, давао оне 
баrсарне и скоро челичне неукротиве одсеве. Извукли 
су се стр:м:ом изrаженш.I ст-ашщом на Ва.Јьани део це-

7те и nродужили див.ьим nугел,ком десно од rюмерци

Јалноr· ресторана, одаrие им, углав1ьен измећу шанr<а 

и nрозора, Белоrлави махну неодрећено својом жила
вом руком. Стојан је савлаћиваю астмашчне дрхтаје 
и Вук успори пре но шrо он извуче и иеrшм брзим, 
маћионичарским покретом убаци скоро шаку шrлу
лица у уста. Сем бубреrа и крви (45% хемоглобина), 
ни плућа :м:у нису ва.ъала, иако то нико не би рекао 
I ледајући румено и пуно његово лице на оса.tоеном 
али не много отежал'?м .врату. I>Зашго си јуче -т-ражио 
да те искл,уче?« Вук Је ЈОШ r·ледао у nрозор, иза чијих 
се одсева чиннло да се цери унакаженн Белоглави. 
»То ... <(, промрМЈьа, пш·леда опет нсn:од or<a у прозор, 
одахну, ceпmiШI. се хватања Белш·лавоr' у мочвари, 
алн продужи да ЈОШ увек неодлучно врти •мећу зубима 
стару назифтану шшrњеву мушшклицу. »Мислио сам 
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да не заслужујем«, одговори, после немарнь. »Слу
шај ... «, поче Сr·ојан, али засiаде. Byi(, који је био 
коракнуо, окре1·е се и вран1. »Друr-арски те питам ... 
Зашто л-ш не кажеш целу исrину?<< Вук се сад смеШI·ю, 
радосrан збоr нече1- ШIО r·a, мора бити, озарило. »Није 
ле!1ЈО<<, настави друr- Стојан. »Шта није лепо?<< )>Што 
покушаваш да изврдаш,« Вук прасну у смех: »А ја 
помислио да није лепа цела истина.« »Пусти вицеве 
и не пркоси.<с »lьуи~rш се?<< >>Не. Сш.ю ка.1кем" Ипак, 
није лепо. Ја сш.·х прексиноћ, као сеi(ретар, учинио све 
да ствар ублажи.м. Оправдавао сам онај несхваттиви 
поступак '!Бојом обузетошћу с1вари и жеЈЪом да се 
не ризикује нишrа и не доведу у mпање резултати 
скорО осмомесечнш- рада. И да знаш, није бИАо лаt(О 
изићи накрај с Рајковићем, који је на целу ствар r·ле
дао I(ao на I(ри:r-.-хинал. Објективно ... « »Знам«, про
мрм!ьа Вук мирно, мада тргну мало !'лаву на nоследњу 
реч, али се одмах смири и поr-леда неодрећено nреко 
рамена друrа С1ојана у каменове војниЧI(Оr Брсачн..:ОI' 
r-роб1ьа. Муслимански нишани кривили су се десiШје, 
наслањајући се на брестов и тополов шумарак. »Учи .. 
нно сю.-1 све н успео да re јединица стрш·о не казни.« 
»Био саь-1 присутан. Зашr-о све 10 !'овориш?<с »Бринем«, 
рече дРУI' Стојан .. »Чудн:о«, насмеши се Byi<. »И ја 
бринем .. « >>Ш1а пr је чудно и зашiо бринеш?« »Први 
пут су се 1у сложнли. Сем Плавше, сви су се инж.е .. 
њери СЛО)IПIЛИ, не?<с »Немој опет о ис1·ом.« >>Како то 
не видиш? Проблем и јесте баш у томе, истом.<< »Pak 
ющи и инжењери? Глупосtи.« »Можда то и нису 1лу~ 
посtи. Увери пr Тому Пюврапшка, или Гуту, да не 
споменеi\-I )l(I-:rћy, да нема nравог социјализма док сви 
не буду имали нсtе nлa1e.<t »Какви -еу то :медведовско~ 
~опозициони с-Iавови?<< >>Такви. Остаци класнш· непо
верења.« »На пример?{( »На пример, недавно, видео 
сам својЊ\1 оЧИ!I.Ш: Белшлави, nричајући, диж.е ћебе 
и чеше ллсхове, ·1о јест чини покрет руком као да 
хоће да се почеше ·1амо х-де би му листови били, да му 
нш·е нису одсечене до кукова. - Зар те засврбело? -
упша Ја Тома кад се тргнуо, - Засврбело. Кар иеi<ад. 
- Е1о .. Мислим да су миопr неспоразуми, па и ·хп 
наши радrпrчко~t-шж.ењерски, један такав свраб-зао
сtаtак. Чешемо се јер сврби, а свраба нема.<' >>Фор~ 
мално1 и Рајi(ОВић и сви остали који су тра,кили твоје 
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искл,учење и предавање читаве ствари суду, имали су 

право.« »ЗаШI'О си ме онда бранио?<( >>Зато што то 
формално право није једини начин да се буде у 
праву<< .. , .. >>У реду .. « >>Није<с, одсече друr- С1ојан, резак 
o~or пушо »Сиrуран сам да си ти, фалсифш<ујући на
лш- за брзовезујући бешн, добро знао шта радиш и 
Шiа те чека. Исувише си кш..tунист, :исувrШiе човек 
tрезвен и nромишлэен да бп прекршио закон, ако то 
не изискују интереси зако:юнији и виши од оних које 
је успео да предвиди зшоон. Који су 10 интереси били? 
То ме заниi\-tа .. Хоћу да _r..-ш н:аж.еш.<с Стојан застаде 
и уздахну I(ад виде Вуков днја.ман-rсн.и rврди полу~ 
осмех" >>Који су 10 интереси?« Вук понови шпање и 
коршшу, али се окре1е. Стојан је још стајао. »Шта 
шпаш кад их ca.\-I знаш .. << Вук пшледа на са-т. »Наши«, 
рече јетко и опеr I<рену. Сrојан замахну немоћно ру
I<ама: ocrao је без ваздуха. Уштрца у уста кисеоника 
из мале бощще коју извади из џепа: »Шта мислиш да 
урадиш?« Ушпа. >>Нrшпа<с, одr·овори Byt<. »Сад је 
ствар у реду. Али ако мислиш да фалсификатору 
није место у Парпtји, псКЈьучи.« »Зашто?« завали 
друr Сr'Ојан, »Зашто хоћеш да те IIСЈ(Јьучимо?<' »Тако!сс 
одбруси Вук шкр1о и IIOpaiшy.o »Стани!« вшшу за 
њим. Byr( застаде и пш-леда на ca-r и окрену се. >>Ти 
обично не идеш у кафану. Заш10 си јуче после са
сiанка ох-ишао у кафану?« >)Узбућење. И тако даље.« 
))Другом -пr 10, а не :r-.-tени, знаш!« »Ишао сш1 ... « Byr< 
је бирао речи: »Нисам1 ваЛзда, мо1·ао да леr-нем Iai<o 
с несвареном још rшзном. Ваљда сам и ја од r<рви и 
меса.<' ))Ниси! Знам:о се«, рече благо Стојан и про~ 
дужи: »Немој лаrаш, Вуче. Сам си тражио највећу 
казну. Значи, био си помирен с најгорим, Према томе, 
прича о узбућењу, чиста је измнш~ьоппrа. Зашто не 
кюкеш испrну?« Вук се опет 1рже, диже r·лаву према 
небу и намршпi се: })Не би је поднео?<с ~дr-овори. »Не~ 
вероватна је .. Поднећу је.<с »Имаш ли доста кисео
иш-ш?« упита дрсi<О и ;кмирну. Друr· Стојан r-a је t-ле
дао заnрепашћено .. »Знаш ли да ни то није лепо?<с »А 
је ли лепо кюrньаваrи?<< одврати Вук сурово и про~ 
дуж.и: »Ја једно знам. Још СЛ[)О сви прех-лупи. Чешемо 
се по ампутираном. Узl'.ПI наш раднички савет, хема 
ни једном још није била: повећање продукпшности 
рада.« »Биће .. Идућп пу1 .. <с )>И шта? Зар је то тема за 
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се.ъан.е? Грамзиви смо ми! Г ладнооtаi. Који само на 
себе •шслимо и себи rрабимо. Ексер по ексер ваднмо 
из ове наше бараке и баш нас брига што за полуексер 
више, који ће сваки од нас добши, цела зrрада оде у 
rандарију. Не ватамо још ми нишrа. Недорасли смо, 
E-ro то је.« >>Има нас и другачијих, Мноr'О. Ни ти ниси 
такав.<с »Ш-rа нисам? Ако нас је више од 90% онаквих, 
онда смо такви и t·Ш који то ка,о нисмо, али мирно 
r-леда.мо шr-а се ради. Не десеr дана, десет смо r·oдi·IНa 
имали времена да се пшшж.емо какви смо на делу_ Ре
зулrаr! Нула кома нула, Никоrа нисмо убедили. 
Шrавише, у последње време је распушrеносr гора 
него на почешу. Пусrи, .. и ја имам очи, Гора је. По· 
чињу да ми rунћају пропш радне дпсцинлине ... А то 
је, зна се, против Парпrје уперено.« >>Откуд?« зачуди 
се искрено Стојан. »То yomure не стоји,<< »Нема им 
доста демократије. А мп, комунисти: глуви и cлem-r
бројимо гласове. Чаi< ласi<алю се.ъачији: >>Одмах, од
мах! Само изво.ъевајте .. << ЧИЈI.I скрешемо нешiО за ин~ 
веспщије или друштвени сrандард, дperrne се заједно 
с башибозлуком, сумња се у теме.ъе. Море, премла
нпи нас rреба. Враппн се стези.<с »Мислио сам то, 
мислио!« мрмтао је Сrојаи. »Ти, Вуче, губиш веру 
у наш пут!« »Не<<, npoшan1a Byi<. >>Само, не дам, бре, 
ником ово<с - пружи руку за поветарцем - >>да 
врећа. Мрiве да ПЛ>ује. Живе да вара. Не дам.« »Зашто 
си фалсификовао налог?<< »Зато.« »Немаш права, мој 
Вуче. Грешиш. Чеr{ај мало. Ја ћу ш све да објасним!« 
Вук се насмеја: »Ти? А јеси лл добар rюмунисr? Пи
Iај се н пошrено одr·овор:и .. Али поштено. Мислиш ли 
да си све урадио што је rребало? Упитај се: колш<а 
си ca"Ill за десет година провео улудо? Јер ти си с1ари 
комунисr, професионалац, Војник. Човеr{ који спава 
у цокулама. А колико си сап-1 више проспавао, I<.олико 
ен времена проћердао, nporшo, излевеi-пао или yt-po~ 
шио на излишносrи, на унутрашње apxrпei<-rype и ос~ 

тале I"Лупости?« >>Тако?« учини друг Стојан. >>Па ти 
би хтео да не .живимо, је ли?« ))Ми треба ово да изне~ 
сеМ/О до врха. Нема :живепt и нема трте-Аtртв док се 
не изнесе сr·вар до крајње чуке, И без везе с mпањем 
има ли краја томе, треба да се залне н.ао да ra има.« 
»Тако! Tai<o! Све друго не посгоји? Јер нико не ваmа, 
је ли?« »Никоl<с »Нндо?« »Пусти провокације. Али ако 

194 

1 

хоћеш да знаш, ја ћу ·пr и оrворено рећи, Мене је 
стид нас ту, и хлеба који једемо Iшд само помислим 
да има и другова који не сnавају. Избечили се, сатиру 
се, мозгају, измишmају, .журе, уверени да смо ми 
остали они исп1 из ра1а и пре рата и да уверавамо, 

објашњавамо и стилсемо да држ:.имо корю< с њима. А 
шта ми, њиховн војници и pyi<e? Лаж.емо их. Изве
шtавамо их: )>све у реду<< или: »објеi<тивне тешкоће«, 
иа1q0 тш·а не сме да буде за ItO.JI.·Iyшicтy. Јер сваки је 
неприја!'е.tn нека тешкоћа, н 10 објеtпивна. И шта? 
Треба га зrромюи. А ми? Од шест до два, и баш ме 
брша. Изrубимо ли месец, врло важио. Два! -Шта 
се сею-1раш! - Година! -Па онда?- Е, видiШI мени 
није 11а онда_ Мени је, да нас и лично не буде, ~и Nl 
се не закасни ни секунд и изврши. CмeiUllaли смо, за~ 
баталили се, проневаљалили. Хоћемо Маi·ацине, стач 
нове, наrраде, Не роrуишмо се кад нам nричају о ви
шем сrандарду! По њушци нас треба! По њушци! За 
време para .. , Тад нам је свима све било добро. Сиег? 
Па? Снеr· - кревеr. Небо? Небо - јорган, Црије
муша? Цријемуша- бели хлеб са шуптикама. Јесте, 
бата. А сад? Нищrа нам није добро. Цели смо се пре
rворили у I{Л>ун несща и дупе - нерасrа, О, кад би 
умела та r-уза да зарасrе на десет година, бар нама 
rюји смо били кадр,ови у рату, rарашујем ти, наnра
вили биш.Iо чудо од ове зем.л,е, и шпао бих те ја онда 
мало пощто све три Америке, јесте, за џепарац бисмо 
их целе кутшли, место они нама помоћ да дају као 
просјацим:а. Али· Ciprtљeњa немамо. Б:цосi<.опске снове 
сањам:о, јесте, пувамо се, rуму, већ видим, младићи 
жваћу, а ни хлеб још не можемо свима преко си1а да 
умесимо. И шrа? Зар је за нас такве паршја? Jorc 
Распуспю бих ја нас све. Па поново. I<o хоће да rи:не, 
овамо, под усл~вом да ч.ланс1во заслужн поново" Ко 
неће- у пензију. Ето, сад знаш«. »Тако? У пензију?« 
пporyia п.ъувачку. ))Куда? Чеi<ај,« »Pei<ao сам ти, прво 
на добровомю ва!Јење rрупаца, па у мочвару. Ма
млази не знају оним: тракrорима да рукују како вата. 
Ј уче су два ?о.юра.Аа на поправ.ъање .. « >>Знам((, рече Сrоф 
јан. ))Али IИ си ланф .малочас! Све си слаrаО.<< )>Нисам 
све!<с пром:рмА>а Вук, већ далеко. »Је ли! Мени то ниси 
смео да Ј<а.жеш. Мени ниси. Ја сам све дао ... Али 
нисаl\·t ја важан!« Byt< зас1аде, ОI<рену се, било је већ 
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-тридесетак I<орачаја измећу њџх, зато викну: >>H~Ije 
дово~ьно све давати, Треба то и да корисrи.« СтоЈаН 
плану, али се савлада, узе кнсеоника и викну: »дакле, 
ни I<ористио НИс.а.Ј\1:,<( ))Ниси много(<, викну му Byi< са 
чеrрдесет 1-terapa" >>Ја знам зашто то кажеш!« викну 
Сrојан. »Ти си први rражио да 1е ИСК.I'uучш1:о. Ти си 
уврећен и 1ьут ш1о си. укорен, и с~д инат теi?аш. ~.ли, 
рећи ћу ти<<, 1·оворио .эе све r-ласни.эе, »'Iачно Је да ЈОШ 
као нација немамо индустријске рефлеi<се, још с~
..ъачки: реаr-ирrо.ю на све. См1;о не мисли да се посr-аЈе 
шофер без аутомобила. Полако то иде. Ми - нешо· 
фери - а rрадимо nрва кола; њима ће уnрав.ъати 
први шофери; они ће већ лакше но 1Ш начинити -
друrу серију кола; а ова - друrу, још бројннју пr 
милу шофера к~ ји ће _опет ... Схваташ ли? Е па, .У 
томе је ствар. И rи и Ја, ми смо из прве r·енерациЈе 
- предмашинсi<е. Ми смо воtnом, шкрrуrима, голим 
руr<ама направили први заrат. А овај друrи - већ 
rраде машиие. Оне дисциплинују. Не треба више оног 
некадаrшьеr· .... А ти I<ao да ж.алиш прошло. У сrвари 
I<онзервативишеш .... То сам хтео да ти I<ажем да би 
успуr разl\пiшmао мало.« . 

Рсавац је сшјао сам на дрвенрм мосту под I<ОЈИМ 
су сплавари још пеi<ЛИ ракију. Осећао се усамл,енијн 
но икад, напеt:ији и узнемиренији но иначе I<ад би 
нашао времена да се yruпa: Зашrо? Конзервативишем 
ли? Мислим ли да су напори нужни у време голору

косrи једини криrериј за оданост и данас, кад смо се 
већ подигли нешто и механизовали? 

Али rадили су му се щ л,уди доле. Скроз. Ао дна. 
Није волео њихову крв и радосr, бол и забаве. Косrи 
му брнде од жел,е њих да промени. Брзо .. Мрзи их 
такве. Лоше ватре од врбавоr прућа под црним I<аза· 
ннt·tа, m1jy, певају. Потуку се I<ад им безразложно на~ 
брекну мишићи и, подмазаии маснол·t ср:ж.и из дебелих 
косrи, зa!l.·teзrpajy с;наr·ом од самог r·нева. )Ктше мрзећи 
лан:о, волећп лениЈе од земте. 

Па умру. 
С колена на I<олено исrо - исто. Нико их нишrа 

не пиrа. Нш<ад се ниш1а не питају. У најуже:м се 
I<pyry врrе, месtо да -ry омчу откину и пробију из ње 
п нешiО досiојније, макар и већ постигнуто друr·де, 
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али пзбију из "IOI· облачноr· н I<рвавог понањъања у 
непсrе ведрине_. 

У ш1а? 
Не одговори себи, уврећен сад покреrом који је 

понавtnао један сплавар, до I<Олена утонуо у смрзнуту 
ШЈоивову пулпу коју је вадио шафо.ъастом: лопатш..-t из 
оrромне I<аце .. 

Покрет од себе ка по.ъу. 
Тршуо се заnрепашћен гшд је препознао тај 

покрет. 

Тако ја пзбацујем земл,у лопатом.. У I<есону. 
Је ли ra та слпчност заболела? 
I<ojern1a. Свесrан је сшiХ разлин.а, али ипак, до 

ћавола. Ја cm.·t Iat\.O различито, Iако ... 
Сгвар није у увреди. Кад са111 пре рата илегално 

вртео циклос·rи.л и растурао лeri<e, чинио сам исто 

врло прос1е радње. Окретање ручнце слично је вр
тењу машнне за л·rлевење меса, ваћењу воде из бунара, 
а расrурање леrака - то је посао колпортерски, по~ 
шrарсюс~. А ипm<, био сам срећан тада; мислио да сю.-r 
opr ан неум:инюстн. И био један од полуrа на машини 
судбш1е. 

Pet<a је једва текла под њнм, дру1-а над њим, трећа 
у њему не марећи за бесмисао nонавtnања I<:ојим неу
једначено дебеле, маљаве масе воде и водене паре вре
мена и MIICAH брзају обпмоl\-·t све истоr· I<pyra. 

Ш1а? пиrао се"- Шrа? 
Спо,ъа бесщтл,но, не изнуrра, rде удавл,ене намере 

неnредвидмшо чеi<ају свој час. Шта смера јесенас? 
Сн:еr· се noлai<o -rorut, а .ъудн - пуца им прслук за 
cai\·IO његов Iatto оправдани неl\·Шр. 

Осепi Iшко је грозно мрзи. И Itaкo јој баш тшш 
враћа њену мржњу. Неко ће мораш да иоnусш. Ја
не! nрошапrа и откину се од оrраде. Поће nрема I\.0:<\-I
npecopcкoj сали, r-де је под црвеном а.лармЦом сија~ 
лнцом, крај лш<а.лноr· телефона, имао ле,r<ај. Заувек 
одсад. Рими је писао: најбол,е је да завршимо. Нисам 
ја муrшшрац који теби треба. Адвокату реци да сам 
пијаница, женсi<ар. Нишr-а нећу порећи. 

Али пред улаэом у зrраду промени одлуку. Про
дужи ПЈ1ема мочварн. 
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III 

Сплавари су испод моста ложилп нове ваiре ва
дећи већ запаљене r лавње испод tшэана. Диl\·1 се дизао 
право увис ка tроздовима звезда. Обмша - нигде. 
Сем овде-онде понеки (пред смирај ношен), бели про
зрачнн лепршаји паре. 

ј;рле, у загату, све се одвијало кюtо треба. Сусрео 
је Рајковића и поновио му опеt своје бриiе у вези са 
обиЈЬем подземне воде у мочвари и nредложио да се 
уведе стражарење: по једна кесонска смена, која се 
испавала после рада, увек да стражари на обали. 
-А штедња?- брецну се Рајковић гледајућн га 

уморна - подвосrручење личних издатаi<а. 

- Ј а не трюким ни динара за то. 
Рсавац узе ваздуха и наслони се на гломазну 

Sa:lly. 
- Али зб01· штедње ... Зато и шvкем. Јер ако 

ових дана навали југо и оде снег и са nлrошна, про~ 
вешћемо се н:ао нико наш, 

Пуцаш ли -rи на место r-лавнш· инж:ењера? Ето ти 
ta одмах. 

Вук пречу, осмехну се нападачки, от111оуциу н раз
r-ази. 

- Ј а сам: ти од почетка и некоr· сам исr<уства сте~ 
као с том водом, С1ра.."'< JI.·Ie. 

Ра јковић се закикота. 
- Пресеtщ свинктером петицу од сабл.е. Друiо 

"ЈИ не знам рећи. Уосiалом, петак је, а напада суботом 
увече. 

-Упиши се у суботаре! - оодсмехну се и Byt<, 
правећн се да не схваш Рајковнћево подсмехнвање. 
Али овај преће преко тоt· неразумевања, рече: 

-Ја знам нешiо бо.&е. Синоптичарски извештај" 
Захлаћење у целој зсмл.и. Bctap североис1'очни. Мо
ж:емо бити мирни. 

- Дај ти мени смену у резерви и приправностн 

а за остало не бр ини:! 
- Плаш ми разлш<у. ТррИП<овнш< је срачуиат на 

бази три смене, не шест. И одобрен. Промена нема. 
А што се rиче твоr- ономадашњег mпања у вези са 

Sa:lly, ствар је у реду. 
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- Потребна нам је? 
- Бавол.у матер - намршrи се Рајковнћ -

имамо ли везе са ко.ж:арсi<ом индустријом? Имшt ин~ 
тересеиtе за њу. Из Борова. 

- Нареди да је маrационирају! - рече, врло 
тихо опсова эап1м и трже pytty r<.ојом је био ломила~ 
вао машииу као нејахану бедевију. Пре пе!' r·одина, 
I<.ад се поставило као најrорућије - питање механнм 
зације (а ње тад легално ниодt<уд), Вук је, заједно са 
Јанком Утриоrюм н још неtшма који су знали при
лике у свету, одвезао на два ШIМиона ракију у Беч н 
ra•!o се издомунћаАн с неким радницима Швабама. 
УI<ратко, они су се после три дана вратили довозећи 
читав арсенал 1\·tашина на шеснаест нових и тешких 

Бусиша. Мећу њима п ry проклеш rешку Sally, која 
им је свњ'.1а изr ледала лепа и важна, мада нико није 
умео да r<аже чему служи. А осам је пута досад под
метао лећа да је извуче из велике воде и других опас~ 
носш, А збоr ње се и унесрећивадо, Још само да Бе
лоrлави дозна да нам нш<ад није требала! Био би у 
сrању да убије, ионако је напола већ луд. Вук удари 
из све снаr·е песницом у вамак. Звекну" Нишrа што r·a 
песница заболе. Непријаrно r·a је мучила све ДОI<, 
пола сата касније, не крену .. 

Један I<амион проту1ња и попрска га хладним мла
зом воде (има право Рајковић - захлаћење) и ушсн 
му цюаре1у tюју је приносио устима. Жишка тихо 
јекну, эацврча и эrасну згромуrоена, задеб1оана врха. 
Запали нову цшарету не зауставл.ајућн се. (Још је
дан камион.) Као опечен, эашнпи левом руком дуван, 
пре но што одсrючи у страну н преко јарка ступи на 
шумски шњъиr- да се заштиrи од бла·rа. Машинка га 
невндл.нво лупи затварачем по ребрима .. Висила му 
је сад испод r<раше буиде боје маснО! сумрю<а. Крај 
њеш поново пробрекга камион без фарова, с једним 
МуitЛИ:М:. Ж.СЛСЗН:ИЧIGIМ фењсром nрИВСЭаНИМ JIGЩOM За 
кнлер .. Шофер провири кроз спуштени прозор своје 
кабине. - Јеси АН rн то, друже управниче? . 

Али не доби одговор, r-ласно опсова незнаном му
tаву мајку. Вук му не одговори. Бол.е да се ништа 
унапред не зна н не чује. 

Ускоро преће oner на цесту и: спусrи се низ насип 
на 1ле I<ao од туrкала, на домю<у мочваре оптерећене 
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битним мирисима т ру љења уз исiовремено вечно 
пренапреrну1о (Ira:н:o због сувомразице приr-}rшено не~ 
што), (па ипак) неnрекидно Itлијање, Пролазио је 
кроз Iусти воњ ппща и пре:ж.иварске балеге, црн.о-
пrна, врана и тешкоr, сланинастоr брабоњавоr- задаха 
вепрових чею-1ња. Знао је већ добро све стазе, ного~ 
ступе и иречице, али се опет забринуо када је двапух
морао да пресr<аче воде и једном да за.r·ази до више 
ч,\анка у нову бару које снноћ није било. Пресечеи, 
застаде, Зар? Следи се, - Почиње! Срце му залупа. 
Нека :метеорРлози причају своје - плану - воде на
долазе. А од наших шпю ништа не јавта. Џабе хлеб 
једу она 1ри човеt<а на улазу у r<ю-ьон, Место да на 
смену свака два сата мере висину реке, они ШЈЬеl\-tају 
и спавају, Сшурно по сву ноћ лочу ыладу брту, а 
дању хрчу. Треба рећи Мишку да их изненади. Треба 
сипшлнзира'Iи ствар и Партији. И треба сам оп1ћп 
и иремлапшт юс По крашоы поступку, Најефикасни
је:м од свих .. 

Срећом, имао је гумеие чизме и ноге су му остале 
суве. Боrаму, п ова, синоћ још висока, бусенаста стаза 
сада пихrнја под нш-ама. 

Опет је штапнуо у нову барицу" . 
Из трске се лево, ЗВЈ-I)I<дећи, диже Јато I<рџа и 

учини му се да вепар недалеко звера ирИiајен. Ст-о 
меrара испод њета зашушта шевар и он се укипи. 

Само откопча бунду, ухвати левом руr<ом дуrи ·танки 
шаржер и промоли цев машинке. То опште шуштање 
rрске и шаше трајало је прилично ду~о и щ-Iнило се 
ире збуњено неголи сањиво. Срце ыу Је снажио у да
рало. Бојао се само да се није :одао ВШ\-Ширима. По~ 
трешио је шш није прешао преко шице као иретиро
шли пут, (Али сад месец раније изrрева,) Ускоро ра
забра по трку I<роз воду и мутtлоы rапкању папака 
по блаху да је ro иробуди;о стадо јеленст<е дивтачи. 
Ум:прен, крену oner, 

П уте.лэю< наr ло заш<рену и изби на насип с друr·е 
стране мочваре. Оданде се Рсавац, после неr<олико 
схотина метара, пребаци у шуму канадских рутшсад
них топола, преће је и уће у поени н: чисти ?-.U-Ipиc 
далеке цвећарнице: био је хо онај леш тупки хајић 
прошаран дебелим, виФI<им, здравим брестовима. Из 
тот· ускоr појаса на падини, изби ycr<opo на толи r·pe~ 
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бен и угледа под собо11 опет довпјуrалу шнрш<.у траку 
pei<e, једва нешто свеrлије од ноћи. На обали примети 
два црна рибарсi<а чамца. Поrледа на сат: дванаест 
мпнуга до Itоноћи., Тачно како је предвидео. Било му 
је мпло што нпје лутао, IШI<O је изабрао ноћас други, 
заобилазни пут, који11.1 још није ишао. Али раде му 
ННСТИНКIН IШО да су ПОДМаЗаН:И Tei< СТИI'ЛИ ИЗ фа

бр:ИI<.е. Наnуштено rурско r·роб.лэе налазило се десно, 
а засела.к- једва на километар. Упркос ноћн, чинила 
му се да I<роз чупу rрања и џбуња гледића назире 
обрисе раш1рк.аннх кућа н види Чаi< једну разливену, 
:\·Шсну ш::rролеЈI<.у у мet<O~I вунаст01и 'куманцету да
леЈ<.ог прозора .. Не. Учинило му се.. Али рундов је 
оданде залајао I\.parкo и nрестао .. Још један се пас 
јавно. Hanperнyr, диrнуте главе у правцу rих звукова, 
стајао је иеrr,омичан, убе15ен да разазнаје приземно 
режање пса at<o и није с:юуран да већ разабире I<ора
чање. Још један лаве,к. Онда се стишало .. 

Шуњајући се врло опрезно том крчевинш.I из
мећу ниско, механичком тестером, пресечених пањева, 
сп1же до оннх на све сrране накрпв.~Ъепих камених 

Ш!Шш-ш, задеб.~Ъаi11IХ на врху у rлаваrе каi\·tенс чалме, 
н доће до ивице rpoб.~Da, тачно на месЈ1о где се опег 
сасrав.лэала шума. 

Заустави се и погледа унаоколо, онда чучну. Али 
то му се месrо не учини одједном сшурно. Обазре се: 
лево је сею<а СI<ривала улегиуће терена. Одrовараће 
бо.~Ъе сврси. 

Смесrи се н сети да је rамо у риту- ремен запео 
кад је П:овуi<ао маiШiнку за шаржер .. Попращпи! Не
чујно свуче десни рукав своје бунде што п1хо, али 
врло непријатно зaшi<PI·ma под прстима I<ao вата п 
поrеrне опет м:ашинку за шаржер. Сад је све било 
У реду. Па да, npшиcart капуш! Дуrо овчје руно .. 
Сн:иде машинку с pro.teнa, провуче руку кроз рукав, 
н Iек I<ада је брзо noдiDKe неколю(,о пута од колена 
до обрва, стави преко врата ремен оруя<ја, Машинка 
му је сад висила преко груди, дотичући му као врхом 
мушпце необично мирне у дар це срца. Заt<опча преко 
rота бунду, онда се трже п ошопча је, Би.о је ипак 
немиран" Принесе циr-арету ус'Iим:а, извади свој ау~ 
erpИJCIGI ловачки уrtа.Лэач, па Ia, укресавши, врати у 
џеп. Учини му се да неко долази. Ослушну. Нико, 
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Ослушну- пред њим се створк мост 1юјим је прешао 
пре сат и по: он на мос гу. Г леда у сплаваре који да..ъе, 
на обали, nеку ршшју. А крај њеr-а имењак, пре седам 
дана, ВИIКИ Васић .. Шта му то сад значи? упита се и 
виде себе I<aiW пл,уциу с моста у жучмшу pei<y под 
собом, а Виrю-r mпа: Ш-уа ти је? и нагло эажеле да 
очима имењака обухвапr nризор дахтаве воде у r·лу
хом кре1ању крај иакресанкх обала. »Шта то сад 
види?<( Чинила му се да чује реку како руска ситну 
зоб стења и белуtан.а, сва - једна Јанка кобила у 
непролазном трку, лећа исi'еr-нугих унедоrлед. 

Алп се nоколеба, н:еуверен да Иl\tењак о томе ми
САН, Исувнше је хладно, О чему онда? 

Плећаш завуче утом руку под раскопчану I<ожиу 
бунду, поправи заврнупr ре:м:ен машинн:е што му је, 
невид.!Dива, висила о рамену. Не домисли се. 

Вода је 'Iекла, озбиmнија нешто и већа, због ноћи: 
смавари су на левој .обали лож.или ватре и пресипали 
зrњечену смрзнуту ш..ьиnу из !{аца у Itазане. Није то. 
Па шта? 

- Који си данас? - упита Внпш. 
- Завежи!- брецну се. 
- Индус1рија А? - досети се Внпш, као да му 

је to дошануо r-лас плећатоr- - није то више добро 
бити. 

- Зашто да не, кад је било? Ј е ли било? 
- Сад то само не помаже, Постоје закони. 
- Мислиш да не треба и да..ье партизаноnапr у 

име закона? - преi{ИДе врат сопственој мисли. 
- Хоћеш ли да I<ажеш, ефикасније од зан.она? 
Плећа'IИ не одr·овор:и, удахну креnко хладни r-.·teн .. 

толни ваздух прожет мирисом охлаћене раю-rјске паре 
шrо се упила не само у храсгове м:осrовске поднице 

него и у оне десно котАЈIНСt{е мочnари из којих је м:а
лочас приспео осiавивши за собом литичасrе кањон
ске стене из којих се, ленећп невидл.иво, котр..ъала 
m1јана водена маса. 

Али, нагло, нечујније но што се јавило, све то 
неста. Одюке се, погледа. Нишrа. Помаче се после на 
коленима нешто ус1рану и прући поiрбушi<е по хлад
ној трави, врло пажљиво заклони дланом под бундом 
упал.ач, кресиу, запали цшарету, попушн је у неко
лшю дугих у даха и ушси је о зем.~> у. Шта му то значи? 
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rппао се. - Бојим се? Онда се диже опет на I{ОЛена. 
Ниско над њим лрелети: сова ловећи. Осетио је само 
ыею1 шум пер ја и од?о.-ш.х после талас хладноr- ваздуха 
Itao траr· за бродоr..-1. 

Лево, из најудаwенијеr· засеока, лритуwено је ла
јаАо .. Рсавац шкргутну зубима. Превар!Щ се. Очајан, 
хтеде да се дигне, и врати, aAJ·I не учини ниш"Iа. Кле
чао је. Нека буде шта хоће, Изговорима нећу да јој 
унишiавам живот. Измећу сiабала, недалеко су се у 
једном тренуп<у упалиле две непријатне зеленожуте 
сијалице. И дивwа мачка лови. Мада је смешно да 
унутрашња архшеюура може да јој престав.~>а оно 
шrо мени значи све ово штю радим. Може ли? зами
сли сео 

Је ли задремао? Пет до поноћн. Чинпло 1\-ty се да 
је све нагло свеrлнје. Кроз шшину очајно цщшу кр
пща_ Иза ње1а IЛухо заrрупкају рожнати наици о I<a· 
меюпије тле, Уздахну нен.олико пута хладан и све,I{ 
ваздух, дубоко, очајно. Зар биоскопско балавл,ење 
мо,ке да испуни цео ЈIПiвот садржином, смислом? 
Мала је, зато јој се и чини да може. НишiЭ. Видећемо. 
Можда већ чита његово nисмо, можда је све одлу~ 
чено. 

Иако заклiоњен од м:очвари гребеном и насипом, 
осећао је таласе мучнопријаrнш мириса бил,ноr !ру
л,ења. Зашто? Није прошла оно шrо н ја. Она је само 
rраћанин своје эеr-.LЪе, не и њен родите/n, Она је волн 
и даће јој све, у1рози ли је неко. Треба да је разумем, 

Изнад дрвећа се вину крњи месец и Вук, забри· 
ну1, помисли на друго: )>А ако их буде више?,с Леже 
потрбушке. И одмах пререза нелагодни немир помн
шл,у на шаржер допола набијеи мецима. (Калибар 
девеr.) А онда.,. 

Живе их морал-t ухватнтп! nроће му мисао, али је 
заустави и лодсмехну се себи у одговор, сетивши се 
Томнних nрича н, I'реnнувш:и, уr-аси сЛИI<у која је, 
јасна као права црта, севнула пред њим: у заседи, из 
овоr уАегнућа, испаљује рафал пун мржње на њкх. 

Рсавца нагло захвати јарос1, па I'Ш<рипећи зубима 
и псујући у себи, зажели да удара у њихово rлуво 
месо, у тврде кocr-..ta'Ie главе. 

Виде себе на.Ј.шног још, од пре пет тодина CI{opo, 
I{at{O са шаi{ОМ квалификованих радншtа диже прве 
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баран:е пpetto на ледини., Запп\-t долазак првих Iехнн
чара и н:нжењера: Сува храна. Јер су сеЈЬаци бежалп 
од њих. Ни да чују о запошъавању. Чак су одбијали 
да продају i\'tЛеко, јаја, воће, ситну CIOI\.Y" Неitолнко 
месеци 1ако, Па ипаtt ... Почели су да продају и да се 
запошл,авају. А кад су осетили благодат соцнјал.ноr 
осиr-урања, дечјеr· додатка и наnипали рупе Заi<.о:на и 
стали да сваки час -rроданаше плус r·одшшыr одмор, 

навалила је са свих сiрана сељачн:а орrија, чак из 
села удал,ених по двадесет километара, Нарочито је 
мећу HI1\I новопечен:им радницима било безброј увек 
rлаћу уrрожених очева с безброј »Сiпне деце«, али 
и онш< чија је земља по скупе паре опtупrоена на 
ОIПЛаiу за потребе Iрадилишrа. Земл.а? Пескуша .. Но, 
преютде себе у том освенпrчки недиференцираном 
опtуживању сел,ака наrлом по1ребом да се увери да 
је праведан, јесте, правдол.убиво Било их је и који су 
постали прави, скоро юзалифнковани радници (ре~ 
цима, бивши Белоrлави од нен:ад)" Испrна, мајке се и 
сес1ре те чуме (пету годину од 1\IOI· доласка и почеrка 
радова) још увек бацају у Јарак поред пуш, окрећућп 
лрхнша лсћG ))странцу« н ))rућнну<<. Тако нас, курве, 
зову. Али оно Ш'IО им rпш.ад неће заборавити, то је 
поциюшање с чамових. r..пшареrа, њи..хово ДЈШЈЪе алау

кање п псовање, IШО и оно лtшујуће звоњење са свих 
звоника у преурањену славу човеttовоr- пораза пред 

бујнцоi\I, кад је пре четири r·одине провалпла и раз
вела први примитивни покушај заrаћивања реке. 
С по:жаром складпшrа (подметнуrИЈ\'1 пожаром:, убећен 
је у I'O) (июю доказа нелщ) велике су воде за неко
лико ноћних са1и унпштпле ct<opo двоrодишње ПАО
дове рада. Радници су се ·1ад борили сами. Ре·пtо који 
средовечан сел,юс Изузеца само. С-rајали су црни и 
злуради на обали н тупо гледали Itao пубЛIП<а оно 
јунаt.nю ношење људн са помахниrалом водом која п 
против њих Iече од пскопа. Нн репом да мрдну" Ре
nоње, без поноса. Сутрадан су се јавили свп на посао 
с лажно rуробним АИЦЊ\Iа. Као на даћу првом зюату 
да су дошли. Клопаџијео Али подрутл.иви су им по
r·леди испод на'!учених, масних фесова и високих шај
кача ШIО се шириле као ка:м:илашtе, откривали кoЛiuto 

им nуца прслуi<. А сад, кад им је свима јасно да ми~ 
иако rpt-myт приморавани да nочнемо од нуле, нисмо 
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од оних Itojи попуuпају пред поплава:ма воде или по
rаних -Iаласа ЈЬудске заосiаАоспr, они нешто својскије 

но досад раде., Плаћени су, мajtty им, добро плаћени, 
милос-т нам не чине, иаi<о некп мећу њ~а хоће и да 
за';НУ збОI· ударничке IШiраде. Малеи је још брюј оних 
КОЈИ запнњачю-r раде збоr- у1-леда, ако не у очима сво
јих, а оно наших људи, Има нх који н Itypceвe почињу. 
Изузеци .. Ипаt< је ro већ успехо Али не треба још све 
заGорашни, распекмезити се и, срећан, учлањавати 
пх причајући већ да су постали нови људи. Бавола., 
Нек навале тешitоће, неi\.а поплава ут-р:ози, one1· ће се 
успра1и н опет слушаrн поплаве и хоџе (умро је про

леtос онај деведесетогодн:шњи пас) и опет гледап1 
у нама Сiранце и неприја~ел.е. Јер све ШIО су досад 
научили да изговарају, говоре као што се лаж казује. 
Из корнсшл.убл.а премазују право своје биће танким 
слоје:r-.~1 фраза_ Бавол,и успех! Бавола ударницн. Вун: 
се одЈедн.ом осмехну помислившп на Тому, који је, 
и не зна]ућн шш ради, одшрао корисну улоrу. Ја
вили с7, бно је сигуран, да плаше и узнемирују, да 
CaiepaJy и вра1е л.уде у потлеушице и поново их при
вежу за посне канше :ж.уr е и црвене кисеАе зеА-tЈЪе 

шт~ их оz·храњује само ш~о свако кућ:ш11те пollliЪe бар 
по Једног члана или ДВОЈИЦу у планину на сечу или 

на узводно-низводно спла~:шрење преко опасних бу

кова. Јер то су они: неnрИЈаrел,и, И треба их наi"На-ти 
да скину мactte, Преварити их да је поноћ, И зна-ти 
ко је ко или шrа је ко. 

Амi у својој правдол,убнвосш није хтео да поја
чава само мамузање сопствене мрж:ње личним и идео

лошким r-невом лодсrакнупrм и неспавањем на Itoje 
се присиЈЬавао већ некоАИI\.О ноћи. Али нове разлОI·е 
Ј·ЫI1Н1 у прилог прекиде ~'1У непзгоnорена мисао, Itaд 
се Сiра.ховиr-о 1рже и разроr·ачених. очију окрену: на 

десепшу корака од њеrа појави се прилш<.а забуљена 
у чаршав, Он је! скоро n1ш.ну радосно, yпpitoc по~ 
1ресу. Онај из мочварео Дабоме. У буквик више ка
фане је пошао. 

ИстоnременЬ је схnапю да измећу њеrа и те бели:
часте, под месечином безобличне масе штрчи само 
IlШбЈЪе ~tушмуле и неколrпtо редова Itамених нншана. 
Избио Је, значи, слева, с rребена, и пошао ка оним 
чамцпма на обали .. Ка једном од њнх.. Оном с Itepy~ 
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дером" Како се одмах није сел'!О да сиће иа обалу и 
дише весло! Доцкан је саА 

У исти мах не помисли ни да послуша сна.жну 
жеЈЬу и одмах нападне, ни да поће за ва~umром који 
му, одједном, није више уливао ни онол1ш.о стр~а 
колико први пуг. HeciaAP је сваке напетости ОДЈед
ном, чart и страшне :ж.еtое да га ухвати" Ништа ни од 
зебње малочашње. 

Али: у исr·ом је трену осећао исnод свеr·а тоrа 
crpax у тој сопсrвеној дубини: rлувило неко којим се 
не може да рукује као паром или сiрујрм. Сем ако 
му се не препусrиш. Стеже песнице. Ако постоји неrде 
у њему манометар за тај crpax и једна ручица - из
држаће. Знао је - у њему је свест најјаче разводно 
постројење, Па ипак, непрi-шрем.tьен против тог rлу
вила што 1·а обузимало, мутно је некаt<о био и свестан 
(можда и 1шје то била свест, али иnак слутио је де
тетом које смо сви били и које остаје )КИВО и у стар
цима а не само у човеку чији су страхови, уrиснути 
у душу првих година на шлепу, сад чудновато и тако 

Iајанствено остали свеж.и, као хлеб тек изваћен из 
пећн) (није му се надао, ни crpaxy, ни вампиру) да 
је и очекивао да ће се тако баш изненадно nојавити 
и ошинути t·a и потрести. Па да, према томе, он у 
сrвари и није ошинут и потресен. Знао је само јеДНР, 
н IO у први мах понавл.ао без икarrne потребе: »Сачу
вати хладну главу! Сачувати хладну главу!« Био је 
савршено миран, мада се себи чинио глуп шrо још 
жrшом дечјом маштом у себи смета себи одраслом 
на зада-rку r·алванизирања ..ъуди пред највеће, щшило 
r-.·ty се, искушење. 

Самю сад, услед свеrа тш·а истовременог, изr·ле
дало му је наједном као да су нзветрилн сви његови 
планови. Просто није знао више шrа треба да уради. 
Не. Пуцати неће. Да га заустави оружјем и отера 
пред собом? А аrш му побегне? 

Не. Није хтео да пуца. 
Подиже се опрезно и пшледа за њим. Вампир је 

ишар журио измећу I<амених нишана, задижући ру· 
ком крај од чаршава који би запео о чичак или -коров, 
и то је чишiо једним .женсr<.астим покретом из вре· 
мена (знаноr из филмова) кад су се носиле дуте 
сукње у Чикаrу, Паризу и на Титанику. 
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А и онда !{ад ra је први пуr видео, у ноћи од су
бо'Је на неде..ъу, то јест пре но што ra је видео эами
ш..ъао га је баш тюrnor· и још r·a зам:ШI~..~Ъаа' кю<.о 
улази у чамац, пребацује се на друrу обалу, како се 
кроз шуму спушта до цесте више Ј{афане. 

. Диљ:е се одлучно. Јасно, вамmrр се, необав..ъена 
ЈОШ посла, rei<. спушта низ IШCfm r<.a чrо.щу, спреман 
да се с друrе об~Ае пребаци преко шумарi<а у борЬВН!{ 
изнад комерциЈалног ресторана. Да ли са..\ю из џе
пова преплашеиих пијашща да диrне бућеларе? Мо
ж~а би и шrery да учини. Да уиишrи залихе брзове
зуЈућеr? Зашiо не? Мишrш ю1же да сабоrажа није 
пшичан вид борбе реакције код нас. А ако реаrщија 
IO сазна, па почне да саботира да би навела на пkлре
шан траг и сtионила сул·tњу са себе? Јер сваки злочин 
и МРЈ!аьа воле да се јаве свежн, изузеrни, нетиmrчни. 
НечујНО, Ву." изби па насип и уr·леда ra. Седео је на 
~асуканом ЈОШ чамцу и подвезивао опанак - знао 
је по rpary - опанци му од ребрасте аутомобилске 
rуме. (Нисам узалуд био у извићачrшм одел.ењу). Из
мећу њих ни осамнаест метара брисаног простора. 
AI<.o се окрене пре но ш1о сrиrне до њеr·а, люћи ће 
да се отисне? (Друrи чамац није имао весла). Пуцаћу! 
~длучи !невно. Мораћу. Не зауставл.ајуtш се, одлучио 
Је, а НИЈе знао више кад, ни I\.aJio. Појурио је и вик~ 
нуо шrо је rромrшје ышао: »Чекај! Нешто да ти 
ка.жеЈ\;t!<< У трку затвори обарач машинке, да не доће 
случаЈно до несреће, <:ли raj шкрrут меrала, познат 
изгледа вмширу, био је поrрешно протумачен и пот
пуно ra паралисао у часу кад се већ спремао да за
весла. Остао је OI<peнyr закрабул.еном r·лавом према 
Рсавцу, н:оји је силовиiим I<орацима, с машннком 
преко rрудп, јурио према њему голоруком и неспо
собном да се помери. 

- Вмrш1р! - процеди Вук с мржњом, али зубаr·, 
пун dокова и снаге. - Вамm1р! - То је - киmю је 
засtавши пред њим: - Вамrшр, а ? - искези се. -
Гаћа л. у де белушом п плаrшr mrjaиe сероње?- Обиће 
ra и опет се укопа пред њим.- То? Вампир? Јад! 

Обmра га још једаипуr·-даапут, цедећrr неке шкри
паве примедбе, не пресrајући при том да ыу мери час 
лећа, час босе ноге у опанцима, час pyr{e. Шш ra је 
мрзео! мислио је узаврео од муклог, усијаноr· беса 
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I<оји је тomro све речи још у rp~y, -rюto да није моr·ао 
зна ги ни шта осећа, ни шта мисли, ни шта ће да уради 
с њим, Да ra баци у perty? Трже се осећајућн rаћење 
од помисли да ra ·rarшe. Треба ra у rшфаиу дотерати? 
сети се плана. Страшљивац.. Али опет нова шаржа 
тнева испољи ове мисли. 

- Усrани!- нареди још увек бесан- откри се. 
CeJЪait ди;ке дрхтаве руке и смаче чаршав .. У каза 

се једно мршаво, опште сеmачко л1-ще (Рсавац осети 
устајали мирис Ћшсла, као I<ад се на!'ЉО отворе врата 
исве11реие собе у турској кућн) .. Знао је безброј так· 
впх, мршавих, збора.них, оnаЈЪених r-лава с Itожом као 
ушшвтеном. Сви су они исш и кад их умеш да раз· 
лшtујеш. Неће ли да ra препозна? Или ra не познаје? 
стиже да се уmпа и rад му бн јасно да ra је први пут 
видео наслоњеноr· на nлот авлије из које је трактором 
вадио орахове пањеве с корењем:. Али одмах ун:лони 
то из сећања. 

На -rе11.1ену му је с·тајала смешно и ж.алосно она 
пзбушена сува тиква привезана ка.напом: nреко феса, 
све до испод браде. Без маште. 

- Шта -ти је Ijo? 
- Тако! - заrрцну се сетак rюјн није сютдао 

очи с Вука. - За свсћу. 
Све се то одиr-рало муњевиrо брзо и Byity, који 

је још дрхтао, чинила се да Ia. је пре једнщ· тренупш 
уrледао на насипу. Хвата.ње се дщ·одило мимо сващоr 
очекивања, неприја-тно безнапорно, без ИI<аквщ· от~ 
пора од с1·ране непријаiета. Снаrа спремна у њему 
да се истроши у рвању с њим (с њи:м! очекивао је 
узалуд преувеличавајућн малочас опасноссt roojoj се 
излаrао с у;кивањем, јер је унапред знао да је nре
моћан, што му је сад било јасно) (забутени му се 
ипаi< чинио врло висоi< и снажан) сад је ковитлала 
без избушка у њему неспособном да заустави неt<о 
rње'!аво полуса;каљење шЈ;о је ..ъиrавило њиме. Зато 
се, ваљда, и ·tpecao r·ледајући с мряuьом ову људску 
јадовину с IЛадним лшоом јабучице што му је сваки 
час СI{акала увис I<aO неки r ум:ени потко;кни миш, 
пењућн се одоздо, од рупе у састанку ктучиих IШ· 
с1нју све до врха дугог тaHI<OI' врата с црвеном, као 
ошуреном, најеженом ко:жоr-.·1. Гледао r·a је 1аквоr·, бед
нш·, под рњавим месецом, очајан што ништ-а још не 
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yi\·[e с ЊИI\I да уради. Није то оно: вештачка помоћ да 
би се скинуле масr<е, оно што је зами:шљао (али кад 
се остварено подударило са жељеннм?), што Јкели, 
ШIО мора, чему се надао: што би I\.ОНачно и урадио 
да П:ш<уша, рецимо, да бежи. Препознао ra. Ништа му 
не :1\·юже. Ништа. 

- Оrрнн се опет!- нареди му. Овај спремно по· 
слуша. Слузаво спремно.- Ко ен ги?- упита га с rа
ћсњсм јер је знао ко је. 

- Баво! -чу Вук како вампир зацвокота .. 
Рсавац прену у смех, али му шј смех зазвуча 

лажно у мраку, без одiовора, и стря<е му сам овщ· 
nyta чаршав: - Баш сам те 1ш<В10г и замиШЈuао! -
и објасни да не би било заблуде и наде: - блесавш! 
- Запll\-1 му опе1 нареди: - Покри се, ћаволе! Баво! 
Kparait си за то! Баве није rлуп, а и смео је и снажан. 

- Шејrан! - промрмта ceтart и објасни - не· 
срећиик. 

Па се саже, подиже чаршав, забули се неспреr
није но малочас. Месец који се пре тога био зак.лонио 
за танак наобАаi< (кроз ко јп је сад зрачила само нека 
ократка nриrушена пасtозна светАос-r без даха) допу
штао је нпшt да се види да је чаршав којим се вам
пир оrрнуо - обичан, кревеr-аки, од платна с-rањеноr
упшребом и праљем (ко зна кад куиmенш· илаrна) 
(иАи уi<раденог). ААи гоњен све .живљим веr-ром, ме~ 
сец проби юблак и тert rада Вук утврди да чаршав 
није сасвим бео, неr·о да је на избледеле жуrо-ру;ки
~асте линије п да је rачно над сељш<овим 1рбухом, 
Једним квадратом од лед.ъа, био закрii.Јuен платном 
шпензивније боје (као и тад, приликом хва1ања Бе~ 
лоrлавоr ). (Зар се сви вампири шрћу у заr<рП!оене 
креветске чаршаве?) (Не! Белшлавом је закрпа .д:ола· 
зила виша, према срцу.) 

- Имаш ли нож? 
Јабучица одскочи ВШ\IПИру, сакри се у ;кдрелу, па 

се nосле I<pa-пte сiанке, ужаснуt-а, сјурн мећ t\../Ъучне 
кости .. Ryrкe се.~ъю\. завуче руку под чаршав, извуче 
нож у nлехнатпм кривим канијалш и баци Ia немоћно 
пред ноге Вука, који ушпа. нервозно: 

- Које 1и је боје та закрпа? 
Вмmир ra је гледао не разумевајућп, кад му Вук 

уп~рп машинку у закрП!оеНи rрбух. 
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-Ова Iy? . 
- Ова'? - потiФ.ж.н:и rумени миш скочи уз летву 

враrа као да је то нен.о друпr (а не Вун.) на неком 
вашару, у oвOll.·l часу, распалио баrом о подножје 
справе за мерење снаr·е фрајера н сеоских ћплкоша. 

Речщ валпшр није био. Али пшледао је у зю<рпу, 
па у Рсавца који се пакосt-~о rpecao сrајући врхом 
чизме на дршку но:жа. 

- Говори! - продера се, 
- )Кута! - рече сетак. 
- Усрана! - промрмта и нагло уmпа- а што 

-п1 то све извадиш? Говори! 
Валшир је ћутао .. 

- Не фемкај се! - шкргутиу Вук- што IIЛaiШIШ 
лепезане? 

Гумени tuiш искочи и сnусти се. Изва.лэено т-а 
је Ј·ледао бледи:м, безизразним очима. Мршави Тур· 
чин, ж.упiХ, рборених ретких брr<ова с длаi<ама I\.ao 
Iанн:е I<осице, испод којих су вирн:ала два дебела оч
њюш, имао је посну I<ож.у 1ьуди I<оји се хране готово 
искл..учнво пројом, сувим I<рушкам:а, IilЈ'оивю.щ п 
мож.да, понекад, вурдш .. r. 

- Шrо ћушш, вепре? Сшдиш се? - подврисну 
Рсавац наrпњући се према њему. - Срамота! -
викну. - Пошрадао си туде! Раднrше! Срамота! 
-заурла.- Матор човек а пr-ра се ва~нш:ра! Срамоrа! 

Као да рече иешю. Сигурно да не плаћају. 
- Шта ш не илаћају? Рате за земту? 
Се~uак r-a је r-ледао уплашен, неr..-с 
- Јеси ли ro рекао? 
Насмешн се r адно, али овоr-а пуt·а осмех му је био 

уnерен про1ив сопс-rвеноr· r-нева који се ДЊ\IИО у њему" 
- И мисЛЈШI rarto ћеш забутен натерапr државу 

да плаги? Је ли? Или се свеп1ш? 
Није хтео да Ia удари! Све би дао да ra премлатп. 
- И прошли nут су пла r или после - рече се.лэю< 

место свеr·а шr·о је мшао да каже, с:хва1ивши да Byr< 
о ра-rама говори и да и он треба о томе, иако је о друw 
~ом почео .. 

- И прошли пут? А знаш кюtве су прошли пуr 
биле шоје rюлеге? Јунаци ... 

Byi< се прекину, зачућен први, том логшtом, али 
одмах опет преће у офанз;шу: - Па? Неће да плате, 
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је ли? И шrа? Ова држава, је ли, Iреба да се уплаши 
Tai<o сrрашно посрано закрпљеноr- чаршава и те суве 

шкве везане за IY твоју блентаву шуптину? Ню·ера
ћеш је, је ли? да ти све одмах плапr, с интересом 
још? Она, кар мислиш, има да пошrује приватну сва--. 
јану IЛуиака. О, будало ... Г де ЛЈ; ен то чуо да се ова 
држава боји вамшrра? 

Се~nак опет пporyia пљувачку и миш одсttочп, спу
сти се и неста. 

-Тома је ... 
Као да промуца враћа јући се ономе ШЈо није до

рекао на nоче нtу. 

Вук се rrом:аче и ноrо:м одrурну нож. Зас1аде, по~ 
rледа ТурЧlша. »Кушt<с промрсп и дода брзо: 

- Знаш, бре, да ћу те заклан-Ј, тикване. Не само 
шiо си I<рив, нет-о што си "Iai<O глуп, Шта ће нам бу
дале? Оне више штеiе наносе својом неспособн:ошћу 
но најспремнији HaiШI непрнјатети. Зар ти, бре, ја
доњо, ову земл,у да У'ШШ како да нзвршује своје оба
везе? И то щ-1ме је то ornicлieњyjeш? Посраним чар~ 
шавщ.-1 и шуљъом пш:.во:м? 

Крв ra је соисiВена rушнАа. Пијавица би му сад 
Iребало. Два туцета. Али гурну само rуменом чизмом 
нож:, проће круто крај њега, не 'ОЧеша r·a и седе у 
чамац" Није се окретао, да 1·дУ да времена, 

- Шrа чекаш?- ушпа не окрећући се- улази 
у чамац. 

Да је Шифrар, напао би већ. Дигао би нож и уда
рио. Крв би му noiei<Лa, колико треба да ми п1ев не 
разнесе ж.пле. Ох, ШIО бих ra после пре:r..·fлатио, Имао 
бих права - он је мене први убо. У самоодбрани сам 
IO УЧИНИО, друЈОВИ судије! 

Чу се.ъака I<ан:о се полако креће. Савио се, значи, 
Дiлао нож., дабол·rе, шушнуло је, сад оклева, упла~ 
шно се. 

- Напред! Шrа си се усро! Хајде! V чамац! 
Водио је рачуна да ra не упАаши ником. Осећао 

је своје образе I<ако се јеже, док му уши горе. Али, 
начу~nених ушију, праrио је сваки шу11.-I за лећи~ш,. 
Највише два сан.1имеrра може да му нож: зарије под 
плећку кроз бунду. И ш у најгорем случају. Осећао 
је место це ће да удари нож Најежпло се и оно ис
под бунде п кошу.ье. Али мора му даш прилику. Сrн-
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сну зубе очеi<ујући удар. Што~ И I'O је решење .. Сiра
хом: на1ераrи друr·е на nослушност .. Лево под лопатим 
цом. Због алибија. И уопшге. Шл.унак је пао у ду
боi<у воду, кругови су почињали да се рашчнја
вају. Но? 

Окрену се у прави час. Бежао је већ. Скочи I<ao 
да је већ убоден с лећа у лопатицу дубл.е од два сан
rимеiра, толико је бесан био н:ад по·rрча за њим. Али 
се1ьак је ласао I\.ao јелен уз насип.. 

- С1ој- викну- пуцам. 
Затварач ШI<л.оцну отварајући се. 
Неочен.ивано, сеЛэак опет стаде км укопан насред 

насипа. Byi< присшже уiом и у трку IЋ удари песни
цом у поrиЈоаiС. Једанпут-двапут, Турчш-1 посрну, Юl•tек
ну и паде. ЗасЈ\Iрде масло на невеiрено, на мрачна, 
непрнјаrеЛ>ско, кад се Вук наће npetш њеr-а. 

-Где ти је иож? 
--- Не убиј! - заi<ркл.а вампир једвачујно и Byi< 

пресrа да ЛIУ с1еж.е одвратну, клизаву јабучицу., 
- Где пr је нож.? 
- та...,·ю! - простења .. 
- Ниси r-a Дiп-ао? 
-Нисам. 
-Ниси? - ршЭЈ\-шри ra н човек јекну. - Ћут! 

Пунио си буриће л.удском крвл.у. 
- HиcaJI.I, дина ми .. 
- Куш!- удари ra још једном и с rаћењем осеiп 

вла~у под прсшма.- Пунилп су их Iвојп Нереi<авци 
и Сr..-1речани. Не лаж.н, 

-Нисам ја. 
- Куш! - опеi ra шајдарну, опет у влажно. -

Сад на ноге. 
Поl\-tерн се, ус1аде с руr<ом на чаршаву. 
- Брже! V чамац! Па nреко! 
Вамm1р је веслао без речи. Вук ra више није нн 

nогледао. Запалио је ишаре1у. Замочнр руку у наје
жену матицу, захвапю је на длан мало реке, про
зрачне пре:Аш месечини, nринесе је уснјаном челу, 
врапш1 .. 1 'кила.ма. Слу,ки и ·rи, курво, олаt<шај. Још 
једном. И опет. Лакнуло му је. 

Спплн су. 
- Излази!- нареди 11.1у. 
-Ја?- ушпа човеi< и обазре се, 
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- Шта чеi<аш? 
Човек се није мицао. 
- Неi\·юј ме предапr милицији .. Ко боrа re молим:. 

Сrнна ми деца дома шшпе као једни црвићи! 
- Куш! ДИI се! 
Ахме1у се учини да је онај у бунди ухватио ма

шинt<у за шар,кер, па се диже пребрзо, Чамац се на~ 
I<рив:и и за.~ъу..ъа. Вук, који се управо подизао, cpynпr 
се на седшпте, али схва1и у ·rрен намеру вамrшра, 

који је већ био изпшао из чамца стојећи до колена 
у реци. Спп·ао је у нснr мах да види како се брзим: 
покреr\Ом 1-шшио једноr весла и, не размиш..ъајући, 
Вук се баци напред за веслом. Турчин је већ ухва1ио 
чамац, одrурну ra силови1о од обале, али Рсавац се 
нзви, nраћакну, наће у реци и диже довол.но брзо у 
води до појаса, али ra виде на обали већ. 

Узалуд је викнуо и: >>CI'Oj(( и: Ј>Пуцаћу«. Знали су 
да 10 не вреди .. И н:ад се извукар из воде од Cai\ПIX 
хладних нокiију, вампир је имао добрих педесет ме
tара предносrи. 

Вук одбаци ЧИЗЈ\·Iе и бос, у 1\юкриl\I чарапама, по
јури I<OЛJIKO је моrао за ЊИl\·t, У rpi<y је скинуо ма
шинку, премесшо је у руку, једну, па дрУЈу, да би од
бацио бунду н, лакши, што пре смањио 10дстојање" 
Није смео за 'киву r лав у да дозволи да му побеi-не. За 
'киву rлаву! 

Али и ceA.~at< је 1 р ч ао Icao да му је у mпању r·лава. 
Трапаво је z-рчао, rазећи целим Јабаном, савијен и 
зrрб..ъен, издрл<Л.>ИВО је бежао низ цесту, све даље од 
насеобпне, пуr доњих мочвара, Слезина r-a је проба
дала канда, слаба пл ућа се заптивала ва1ьда, у уnшма 
му је бубњаЛIО, осушено му је грло кркл.ало, аАИ тр
чао је, спонщао се, навијао напред; из уста, I<oja су 
још бридела, непресщно биће да је крвавило, али одр
жавао се на HOIIO.ta. Осећао је да се дахiање за ње
r·овв:Ј\·t пеiама све опасније прш<учује псовкама и још 
сrрашнијим rвозденим шкрiуtавим: песницаЈ\ш које је 
опет, чинилю му се, осећао на себи свуда, по врату, 
глави, плећима, слабинама, прсима, врату, лицу и знао 
је да му је узалуд све. А ипак rрчао је. 

- Опросш! - стењао је јаучући унапред. Утом 
ra Вук сп1же и сел.ак (и овоr пута слабићюi) nаде 
пре но што ra је Iакнуо. Као човеi< који је навикао 
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да се мири с изrуб.~ъешiЈI.-1 биri<ама па клекне чп11.·t впде 
песницу, али ис1о тако хитро и заборави на IЮразе -
довољно му је да је не види преrећп ДIП'НУIУ над 
собом, 

- Усшј! - дрхшо је Byrc - Чеr<ај - предомп
сли се,.- Лези. Да предахнемо. 

Вук та није пуштао, не осећајућн више о·tуж.н:и 
воњ масла на који је вампнр сад, ЗI-юјав, још јаче зау
дарар (као да му сад није више нн с1ало да ta се 
!аДИ), 

Седели су у блату крај цесте и дрхтали ћутећн 
обојица, Цитаре су му остале у бунди, али и да су 
r.·ty 1у, не би мо к ре користиле, а ветар је б1шао све 
хладнији,. Рсавац се најежи, зацвокота, дн:ж.е ceu 

-Напред! 
-Убиј ме! 
Поrледа ra у тело, не у нзубијано лице, 
- Напред! Г де ти је тшrnа? 
- Изrубпла се, 
- Слушај! - намршти се Byi< и сељак затреп1а 

и забрза: 
- Пуtем ми је спала! 
- Да се наће. Иначе , , , 
Морао ra је вући, ct<opo та је носпо, али не сме1а, 

знојио се и преrреваР, rat<o да неће, упрi<ос Јl..юкром 
оделу, озепсти. По,курiшао је, али није престајао да 
ra вуче. А осетно је да се вампиру вра1ила снага и да 
би сад моrао покушати да му побеrне. Двапут је п ло
чињао да се извлачи, rнцнуо се, али опрезно, нес

нажно. И да r·a није tащо чврс-то држао за 1\ППШ<у, 
one1 му не би побегао, мада би r..-ty сад, исцрпљеније:\1 
од противника, биАо теже да јурп за њим, одмереним .. 
Уз пуr су покупили тикву одбачену заједно са фесом 
и кад су стигли у непосредну близину кафане, Вук 
нареди да све то лепо намести на главу, онда да се 

заt<рабуmи чаршавом, а I<ад је и -ro учщ-шр, наrледао 
је опет довољно вампирски да би сад моrао да l\·ty за~ 
поведи да чучне, Byi< га појаха Вампнр се не зачуди, 

- Сад - правац кафана! 
Заборавио је сасnн:..-1 на rаћење које је било једна 

врсrа њеrове лоше прикривене самилости. (Зашто? 
Што је побећен? Што сам н сам, неrшд давно, био сла~ 
бији?) Пребащшши му једну pyi<y под rрло, с1аде да 

214 

ra луш<а босим, мокрим петама у бутине, Не обесно, 
али r-ласно је викнуо: 

- Би, вмпrиру! 
Tai<o је ујахао у rсафану, Алп пре тога му је на

редио, предомисливiШI се, да сrане l<од магацина цe

:r..Ieнra, r-де је индусt-ријски мплиционер, забеэекнут, 
пао у несвест чим их је уr-ледао. 

То ra јlош више увери да је, ма ltолико l\·IY изгле~ 
дало необично н према томе неумесно што је xieo 
да учини и учинио, да је све то ипаr< нужна. Kat<o оно 
каже Јанко Уrрпока? Према свецу, .. 

IV 

Музшtа је навикла на равнодушност и .жам:ор rP
crџjy, на подсмех, mrjaнe испаде и: туче најисуканије 
врсте; и да се у rом часу заt<уваАо најнеуобичајеније 
Јабање СПфОНОМ П CI'OЛI·IЦOM, не би прес1ал:И IOI ИСI<у
СНИ пр имаш, нн гарда лепотица И ф ка ( осаЈ..·Iдесет 
скоро кила ж.нве ваr е), која је прва сrзидела ваr..mира, 
ла занемела, за њоЈ\-'1 примаш који се Поведе за њеним 
укоченим поr-ледом, запрепашћен и сю.-1 од ока до пре
кинуiоr· потеза т-удала, па цимбали:сr-а с дитнутим 
шrаrшћем за ЊИЈ\·I .•. Џезиста је без везе још ударао 
у rac маљtЩШ\1 и исrо '!ако стао, очекујући промену 
рtпма, ла ·rек мпао iочи. Сш .. -ю је ћорави Сама на 
терци, rледајући у r<олена својих сrа:њених панталона, 
r;асrавтао одсупю да струже на две жпце (Треба му 
оп<азапr, нerta 1\Ш: је и сто nyra 01ац! помислио је пре 
ror·a примаш)" Онда се Сиi\·1И учинило да су осrали 
престали, Тачно, Пресrалп су. Сима трепну и r<ao 
обично стави мирrtр виолину на столицу крај себе. 
Проiр.л:.а једино ;.юrво око и опе1· трепну: све се утом 
замрачи за њеrа, и он заспа на минут, као и увек, 

да преда.хне. Али Ифка је препознала оног мушr<арца 
који ју је пре седам дана 1 љубила се нuc<L\t) 1 нuc<L\! 
с ICt.U.t би хrела), r<ад је пала турнуrа без пардона 
l1арда му рамена, мајrсо! ), био шлшер чудан (није је 
ни пот·ледао, као да је неки хомосеt<с), ни per<ao пар
дон. ШI аасмешио јој се није; доrорели пm<авац му 
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се, заrвинтан у крајевима усан':'-, димна само споро 
н мнрно, као да њеr-а велш<оr· и Јакоr- нн _жар не лече 

н шшпа на свеrу не боли (шп у -снеr незгодно пала, 
отворена њена )Кенска лепота), А певала је баш, по 
друrн nyr· (на опшrи захrев једноr· pyraвor сплавара 
пз пошrоване): 

Све се кунем и нре1слнњем 

кад су се вра r а широм ошорила с r·реском (без раэ
бијања, молим!) и она ra је уrледала кatro ra, камавоr·, 
раздрменоr- и дрхrавоr·, неко уноси на кркачн; поми~ 

слила је (јер ra је одмах препознала) да му се нешто 
страшно десило (ry се ст-ално мушкарщ-111.1:а нешrо де
шаnа) и чак јој је IO било и .мпло, јер је осегнла да 
му се није ниш1а ·озбил,но tюrло да деси чим ra уносе 
у кафану; али I<ако су му очи светлеле манrупскп ве~ 
село и зачин:авајући дрско (ништа му се није десило), 
било би јој милије да му се ипак нешто мало деси.Ао 
- да је уrрувао ншу, руку, rврдо раме эrњечно, эrње
чио ребра (мада то мноrо боли, али нека, баш му и 
rреба кад је не1ш) или већ тщ~о нешто (постоји, боже 
мој, нeu.rro ~што се сл:омије и боли не баш nуно :\-tнoro, 
а није ни пуно опасно а 1-юже ry да се деси мушкарцу 
безобразном и дрском по целом телу; али нека! то н 
jecre мушкарац, а iНе 1е слинаве шмемаре на екс и 
брудершафr, само да нсr<;орисrе муфте цмок у ycra 
и 1шјку И!I.·I за то и за nесму коју треба после да ат
пева на наредби )Кнћиноr стола: 

Ћу да пуца,\/ ил да бацам бо,нбу 
Аеzла .мала, снусr ила фиронzу. 

/ьуди су час пре но uпо је ушао, бнА:и приnИIИ, 
не пијани. Исповедала се још већина пубЛI-ш.е, а то 
значи: пуваЈUI се, nа:ж.нирМи и сећали се а још се 
нису поче.АИ да жале на nром:ашеност, наслушала се 

н саыа тих прича у паузи, док седи на nодијум:у, а т-ла
совп допиру .са столова и зна ·напамет та увек иста 

јадања: јесте, лафе, само зато ШIО caJ\.I увек био добар 
и пош1ен, а онај, мајн.улимумртву, он мени тако, а ја 
из мекоте срца мисмю: нећу сад, нејсе, нека тече 
вода уз Мораву, има жену и децу, што, бре, што да 
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ra ја пријавим за неке кла~-tфе п I<.yrиjy јексера, лафе, 
а он мени таi<О - л уп, па нзволензи, правац контролп 

из књнrоводства - тај и Iaj је здипио и утопио, ја? 
ја, бре? Шiа здипио? Кад те nл:.унем, саме! Па ја не 
бих mi на 11ртва crao. Али -ro му је, не ~шсл.п нпкад 
човек на све, околносi ме ух.вапzла и Ш'Iа 1и причам: 

- Iри месеца дуваже, а заuпо, све збш- душевности, 
лафе, јер да сал-t ја први откуцао, њему би се исто де
сило, а не мени, али 10 IИ је, у данашње време, не 
остаје човеку друго неrо прво, лафе, цил-rнн цинi<., 
Ш·Iаче ПI шатрунћа не r-ине, пази шта СЭ.i\·1 ти шamryo 
п запамти: откуцај nрви и т-лава те :неће заболети., 

Тол.·ш је тш<.оће yc-rao, погледао је у јахача на 
вамmrру и, прос!'О, дах му craio. Добио је двобанак 
за испо11.-юћ онима код казана, више можда за причу 
о светом дервишу ћуталици и, срећан, пре пола сата 
сео у I<афану ~<ао човек. А његов слушалац (срећан лн 
је ноћас) rрећу ША>fШI{у њему п њеrовој будућој жени 
зове и :он је т·олиi<О радостан (била је она хармони
кашнца неi<ад, у оркесr-ру) па се смпјуљио свиле~ 
њачкп, алп уiом баш прет:рну: nрепознао је крваво 
лице Рсавца из свих шест поплава у једној, како, 
утеравши вашшра (очигледно је !'О био он) у зади
м.ъену I'Onлo·ry кафане, победоносно звекну r-ласом 
пред шанк као неr<адашњим r-издавим талиром:: 

- Дру!'ОВИ " .. 
Неко обори чашу, али су ra зачас ућуrала два-трн 

муrиа, претећа баса у дну: 
- Завежи! 
-Пет! 
- Свињо! 
Byr{ је сјахао са прилике эабул,ене у эаблаћенп 

и закрпљеш-1 креветсiш чаршав (сад се то добро ви~ 
дело). Сви су видели још како ra је неrФЛИIФ иуrа 
п&еснуо чак прија-r-ел,сю-r по IL\ећиl-.ш .. 

-- Вамrш:р, друт·ови! - мирно и скоро немарно 
рече Вук, али се не насм:еја, шr·о је Томи нарочиiо 
би.Ао чудно, јер се баш то могл.о очекивати од Вука 
кад rрди, будући да му је сад лице било јако радосно. 
и то је тако наr·ло посrало у тренуrку кад је сјахао, 
Томи се чинила да је то зато што та је Рсавчев rrorлeд 
шлајфнуо у брзом лету преrФ л,удсrшх rлава: скоро 
један после поноћи, кад се не приличи, на првом 
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месrу Томн, пролетеру п комуяпсrи од npe m-tjaнor, 
Хрис1а, да седи, по Рсавцу, у кафани, с обзирш .. -t на 
све ШIО пх сутра чека_ Било је све јасно: бнће r-рдње! 
И било јасно - довео је вai\IШ-Ipa 1\·tени, јер сам rai\·IO 
у r<.есону, док смо узпм:алп притисак, причао о неюп.r 

rроб./ьнма и ваыпприма месrо да ћунL\1 п да се као 
i\-Iaiepиjaлиcra С'IIIдплс (Зна лп и да је прнчао около, 
код каЗана, rде rакве лрпче сада слушају?) (И r-де све 
нн је прнчао!) И не саыо т п, Тоi\ю, и сви они д,руrи -
чинила се Томи да је рекао бич њеr·овог поr-леда н:ојим 
је Вук у стању човеiсд да прецвикује - исrи су про
nуст учипилп, Знао је, 1mак, мцопr други поједини 
које би ry видео не би rолнко нал.уrили Рсавца сво
јим присус-rвом као Тома, нешто што ra је Рсавац 
ценио и волео, а нешiо и збоr- ·rora шrо је био према 
њему, члану екипе, с-rро:ж_п неr·о према другима, а и 

збоr- јуrрошњеr прнчања, јер он l\-teнe цени и, стварно, 
поштује он i\·teнe и збоr· мене је и решио (било му је 
јасно) да по сваку цену неспавања ул ови вам:m-tра и 
приведе ra у rшфаиу пред Тому, кад неће лепим да 
схвати значај очш-ледне nропаrанде на ЈЬудском при
меру,. И сад је чика Тома (поче од страха себи да 
rепа) 10чеrашао да Вук почне да ra пред свш1.-ш rрдп 
и да ra, читајући l\-IY вакелу, испресi<.аче на пасја кола 
пред свима: Не постоје духови, ни ваr..-шири, Тома. 
(А r<.ao, ето, нet<.ar<.o ппак постоје, кад већ прпчате, 
Затеi<.ао сам r а I<.ai<O ножем буши вреће с брзо везују~ 
ћнм., Он је ro, по I-Iai'oвopy непријатеља, прюпtв наше 
пла-rе и учинка рада чиюю.) Ero вам та .. Радите с љим 
uпа хоћете, месrо да -ry седнrе, у том ну:жнику .. Кад 
нећеrе свој хлебац радије да брани-rе .. Обашка, по
nлава на праrу. (Ваtшнр - сви су то видели - поче 
нешrо, али ra Рсапац зачас Сh·Шри, на шта су се сви 
на смејали први пуr, јер н јесте било смешно: вамm·Iр 
као хоће нешто да r.с.аже, а наш га Вук звеrпrу nperw 
лабрљс п наше"t ти nамлирићу викну једно зnонко 
кушче преко IШiерклапе.) (Па он ме је и први шнао 
има ли у Бразилу BM1ПI·Ipa r<.оји буlsеларе из џепова 
паде, само да би }.Ie после зафркнуо, сад пред свима.) 

Не rледајући више у ~оуде, Вук, који је уmпао 
саыо »Iп.-ta ли ту нeiGI покрадени да потврди је ли то 

тај ш110 !<.раде«, ОI<.ренуо се сад ва.r..-шнру н ухватио ra 
чврс I О за МИIШIЦу. 

218 

- Вию-ш Ј>Ху«! - нареди му, а како се вю.-шир 
нећкао, Вук ra продрыуса: - Хајде да чујем каrш си 
плашио ~руде? 

- Хууу! - учини безво~оно вампир п замлатара 
слободном руком - али за бетон " . 

- Куш! - нареди Рсавац једним каменим, без~ 
личним гласом п одмах затим окрену публици лице 
I<.oje I<.ao да ипак није очекивало аплуаз после успеле 
Iачке. ВаЈ\·шир 'IO, I<.анда, осети и поче да се нећка, 
но он Ја ћуп<.е притисну за мишицу rвозденим пр
сrима н nри.!1.1ети, поrледавши ra искоса, да се пrи
чици чаршав био прилепио за чело: знојн се, пнща! 

- Хууу! -учини савеснпје забу~рена приАiп<.а на 
нову I<.оманду, не вндећи да су се, ма I<.олико ·ro било 
r-лупо, неi<.олицнrш rрrнула уплашено и да су баш -ra 
иста неr<.олицина, нешrо I<.асн:ије, хтела ударцима да 
освеr-е свој crpax .. Вуку није промакао тај љихов праз
новерни маскирани c-rpax и зато пон.ови исту rачку 
упркос по~-Iешаном осећању неке непријатности, чю<. 
стида, који су ta (већ неко време) обузпмалн наизме~ 
нице_ Овоr пуrа су се они HCIH размет~риво закнко
IЋ:\Н. А један младнћ у впшњевој беретки усrаде при
ш п и поће спrснупrх песш-ща према вамm~rру. 

- Шrа је?- упиrа ra Вук грубо кад овај сrюке 
nlосрћући. Он хтеде да десном руком склони Рсавца 
и левш.-1 да звизне вампира. 

Али Byi< ·ro не дозволи, Нареди кран<о: ))Одбпј!<< 
и лаким покреrом одтурне од себе младића који се 
свалн на нщ<.е ЈЬуде, алп ови то нису узели сувише 

срцу .. Комешање notpaje и проће. Многи су се бнлн 
придпглн да ударе, али било је још прерано. Тре
бал,Јо им је најпре очитаrп незапамћену ваi<.елу. 

- Објасни овде пред свима - обрати се Вук 
(жалећн ШI'О је :морало tat<.o биrи) опе1 забуљеноме 
- зашtо си одлучио да извадиш вампира? И реци_ .. 

Очхпо је _журио и свюсако пнје прежалио што је 
одr-урнуо младића крме је, уос-rалом, сам помоrао да 
се поди:r-не, извиљава јућп се преко њеr-а и седећима 
око стола: ))Извюпr, друг!« и дотаче прстом крај 
шпна на качкету. Али на оно љеrово последље пи~ 
1ање двојица су се смеШЈЬивих н:асмејали унапред и 
чак наrнули да боље чују вамm1ров одrовор, Неколи~ 
щ-пш у дну сале чак Заri/рескаше. 
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- А сад реци! - прптисну га за li.HIШKy - 1<:0 re 
наговорио? Другови - окрену се Вук оиет бараци. 
Ифюt су пола .нща помериле от·ромне очи увис и 
устрану, а друrу поАовин:у правиле отворене, сочн:е, 

крваво упијајуће .мишићаве усне, Али и све су остале 
r-лаве биле напреrн:уто ш<:ренуте nрема чаршаву I<:оји 
је, припнвшп се уз њеr-ово овлажено (од зноја) лице, 
сад подрхrавао од тешко узнеi\·Ш:реноr· дисања. 

- Он је, чули cre- ;обрати се поново кафани
неке од наших ољьачкао! Није ra било сtид радничкп 
новац да краде. Ваш новац, који знам и ја с каквол-r 
се муком зараћује. (Чудио се Тома: ирви иуt Вук r<ao 
да мнлосtи има према r·ућем па и cвOll.·t, изгледа, 
знају.) Ако је неко од rих опЈьачкаш-Lх друr.ова у сали, 
нека прпlsе> 

Неюi се .младић лево кра ј дашча1-юr· зида неод
лучно прндиже, али Вук се већ опе1 био ш<:ренуо Ваl\.1-
пиру и, повећавајући npиrнcat<: на његову све неот:
порнију мншицу, шапутао: 

- Говори! Ниси заборавио српски! И СI<:идај raj 
чаршав! 

Како је забул.ени ctao одједном да показује (из 
c1pюrn) (из самоодбрамбених пробућених рефлег<са) 
све мање во1nе да доброво!Dно слуша н:ареlsење, Рса
вац дюке хюро руку, да би му једним бришим покре
I'ОМ cr-prнyo чаршав с главе. Али пре но шrо му r-a 
дланом до1аче, овлажени чаршав склизну сам од себе 
н то тако да се прво непријаrно указа сува, избушена 
-тиква прrшезана прен:о феса канапом све до испод 
браде (за т<оју, док се указi-шала, ниси знао да ли је 
мртва I<OCI, прртеза, или звер са Марса) па тек онда 
изубијане, блатш .. -r и крв1nу испр1nано лице с малим, 
бледим очицш-ш које нису престајале уплашено да 
1реnћу, и, смирене после, патло да, ширећи зенице, 
01 кривају све више уко чен е, стакАасте, пожутеле 
беоњаче, Но у1ом оrлоче да се дешава и нешто са
свим, сасвим непредвнћепо,. Ту:мифпциран;о лице, које 
ионако није личило више ни на ш1а, прес-та да ПОk 
сећа на тум:ифицирано лице, на то ни на шта, а ис
кривљена ус1а, већ у неочеюrnаном грчу, узалуд су 
хва1ала зрака. Окренут још увек према касиру I<оји 
је равнодушно пуцi<етао прстима, вампир се трудио 
да удахне, док се чинила да I<асир крај којеr· је седео 
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пуцr<е1ањем а;ове нei<or непостојећеr- I\.eJUiepa, али вю.-r
пир, све изnрнунrји11.1 беоњачшш, као оr-ромни руж.ни 
лу1ан поАожен да спава, трзајима свих мишића, вar..-rw 
nир је, чпнило се То;о..-ш, поt<ушавао узалуд да удахне 
што јаче, и, очајан што не може, 1ьу1, ·стао наrАо да 
пенуши, љъувачtш му се изли r<ao б1nувањаi< низ 
браду мelsy све све'Iлуцавије дрхr-аво злато дахира, 
и .ьн; ваi\ШИр, модар већ, подivке pyi<Y према беоња~ 
чама; само оне као да су биле јаче, оr-е:ш:але, претеr·ле 
су наједном, повукле ra :наниже у несвест у коју се 
сруши, поскочивши, сунувши целпм телол·t увис t<ao 
рањенн зец. И онесвешћен деловао је :неуr·одно, нза
зивајућн сад наједном сажал.ење а не габаџијску пре· 
дузимл)ивост којој се Вук малопре супро1Сiавио, сма~ 
tрајући да сшар још није сазрела за то сад упропаш
ћено масовно лин:човање које је по1ајно прюi<еЛ::ttпr
вао ради ци1ьа I<оме се I<оначно посвепю, сматра јућп 
још пре два сата да ће щпав тај њеrов рисканпш пот
хва-r само у сАучају да вамrшра разнесу на комаде 
посrнћи пуни пр~:шщандни успех. Али јадне, ритаве 
fL\а~-нене ленье ЈОШ т-аће допирале су падавичару 
(ко JII се на црно:-.-r кафансi<О!'.·t ло ду r-рчио) до пола 
листова заt<орелнх у пр1ьавшпшу н мокро још бла110 
(а велики изрези са с-тране нису имали џепове, 1ai<O 
да су му сад, збш учкура разлабавл.еноr за време 
rуче Itpaj воде и на цести, он<:рнвали, r·ледано са стра~ 
не, чупу не~юћнпх бледих длаi<а и бедни црни чварак 
из профила, жалостан у неаrресивносrи) (дш< је сва 
снаr-а била пребачена на остале удове :юоји су се гр~ 
чили и зубе што су ужасно ШI<рипали) (а два вепров~ 
CI<a очњака вирила су т·ек сад из брt<ова некш<о бе
стидно а излишно разголићена). 

- На њerat - викнуо је пре тоrа неко, Али вам
пир је већ био треснуо и сад су се тројица-чешорица, 
после кратко!' унезверенш· I<:олебања, бацили вампиру 
на pyi<e, да му пом:от-ну, нс да ra разнесу1 док је To!'.-ta, 
попевif-IИ се на столицу викао: »Пазите, људи, да нас 
случајно не шчепа за кесу<с 

Још неуједначеније црвено је сад било лгще вам
пира, црвено а тtопрскщ-ю I<ao неtпrм: потко.жно 'ку
rим пеr-ицама, чинила се Рсавцу, очајном ионако што 
је сасвим: nромашио eфet<ai, и место мр,кње t<:oja ће 
разнеrп :неnријате1nа и успоставит-и нове, трајније 
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везе пзмећу њеrа и учеснш{а у r.оме, везе Tat{O HY'I{He 
уочи поnлаве, Ш'IО ће, сл.упю је, бити ужасна и пре~ 
nазићи све ~осад, ћаnо је подвалио и изазивао опште 
сажаiьење. 

Све је било друrачије и непредвићеније, Требало 
је зантм изАНIСАИТИ нешто, ко:нтрирати и пресећи тај 
вал ryre из соАидарносrи коју код свих људи (и њеrд 
чак) ayiOAШ'ICIПI још увек изазива беда, слабост и бо~ 
ЛСС! друшх. 

А xreo је (зато је и одrурнуо пожуrелш младића 
у вишњеnој беретки) (као да све то није могао пре
досенпи) да му само задиrне чаршав тек толико ко
лико је потребно да би се запал.иле свеће у тикви и 
ш-Iделе од чеда .су то начињене оне страшне ва.\UШw 
рове очи »ш·то пламен бљују<<, 

Сад се )Кнћа приближавао, пробијајући се измећу 
rусто порећаних Чa.i\IPBILX стоАова непокривених чар~ 
шавиr..ш, или покртшенш( вюпrлсrп1м, подераним: већ 
i\'lушемш.rа; Вук је ћ\едао у публику неспособан да се 
ПОМери, мучен .Ж.е.IЬОМ да Ca.i\'1 притекне у ПО.МОћ BaMw 
пиру који се грчпо у нападиl\ш падавице (Ш'! О је прво 
п хтео, пошао да учини, али се задрж.ао - било бп 
преr-лупо и неувертиво), Па ипак не одоАе. Спуснr 
се, чучну и како се лева А.х1иеrова рука баш оtела 
једном од оних који су је држали (Наt{р:ивтених прет
ходно вином и раюrјом, па према Т'Оме и онемоћалих), 
он се баци на њу, зграби је, зrрчену као I<анџу у лету, 
вратп је с наnором и припrсну на под. (ААи и да 
ннс&\-1 чувао ефекте, деси.Ао би се исто! пресече r·a 
одједиом.) (То је све за·rо шr·о сам очеюша'р да ће ови 
да навале) (билп су л.·tу сви одреда Itриви) (да осете 
оно шrо бих и ја, да ми је неко сервирао вампира на 
rањиру) (ја бих ra жиnоr појео, ован:о rнусно запа
њеiЮr· као пуж. rшд заба.Аави и заслини, овако пр~nавог 
бих ra са све косrн искрцкао, а ови r-a сада жале) (и, 
што је најгоре - заједно са лпюм .. ) 

)Кића је најзад стигао, али је, не гледајући у 
шефа еrпше прве смене, почео пословно као никад да, 
преврћући по џеповИl\ш као да нешrо траж.и, r·леда у 
човека щоји се 1рчио" 

Ја бих ra н rarrnш· на поду премлаrио, а ови неће 
- мислио је, припrсrtујући руку што се отимала а 
он п r-a :ж.аАе ( њпма он није мрзаi{ јер им је класни 
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инсi'ИШ{Т одумре, мислио је опустошен у себи, расту~ 
'кен: и сам) и не впде у њему непријаrел,а коr-а не пре
ст-а ј~ да одr:ышљуј~ сел,ачrш спiХИја. Слеnци, шкрrу
·тао Је, не примећуЈући IШI{O му се мржња све више 
пребацује са све смиренијеr и iонесnешћенијеi" вал-1~ 
mrpa на rшфану, на те ципове Наt{ресане што -треба 
да буду неки вајни пролеrери. Еј, пролетери, Марк
сови. И већ је зmuъучивао да је 10 банда непријател,а 
и већ се сећао да неки од њих (То:ма) називају ову 
бараi<у Аомом ~еултуре (у шали? покуша да ублажи 
пресуду), Itaд се одонуд од касе подиже један глас: 

- .1\:>уди, шrа ro значи? 
Вампир је сада ле>!<а\0 I<ao мртав (дисао је хри

паво и његове кокошпЈе разr·оАићене груди, обузете 
некилt реrкнлr правим, однекуд исполнвеним длака:ма, 

дизале су му се н спушrале и л,уди rюји су ra дотле 
др,rш.ли почели су се, обеспош..~uенн, да дижу поАако 
~ пода,. унезвереии некаrtо н ·rајан:сrnенијп нен.ако) 
Јер су ЈОШ ;:>сећали у празни;о..-r руr~ама оне малочашње 
:рчеве п ошоре, ону чудну десеrоструку сиаrу r<ajy 
Је садрж.авало бедно ниrшкво људско rело). 

Не rреба че1ш-rи! помислио је раније већ, пре но 
шrо је вамmrр пао, пре но шrо је одrурнуо младпћа 
онда кад је добио пијани аљшуз и одједн:ш .. -r cacBИi\I 
неочеюшано чуо себе како прича, и то r·лaCOi\I изви
кивача пред цирi<уском шаrром (осећао је да му 1а~ 
I<~ IAac не пристаје јер му, прво п прво, сам не ве~ 
ру]е, па како ће лrу онда друrн?) (поrогово они који 
су се враћаАн својим сr-оАошп.·ш и још му били окре
нуrп Аећима пш-рбл,ениr-.·f као сумња), да прича rшко 
се сусрео први пут са ШUШ1Иролt у мочвари и како му 

побеrао (преСI{ОЧИО је оно што је претходило: Ј>Има 
их '!ри врс1е,. ,({) (оно што је намерно причао преко 
Томе) па ra crao после да чека, лошЈ, намешта му 
заседе <:rрескочпо је опег оно о crpaxy, уверен још 
од Pai·IИJe да ће ыу прича бол)е да упалп rшо каже 
да .се н сам плаши- биће им ближи!), док ra најзад 
НИЈе, упркос свом страху, али захвал,ујући свеспr, и 
ухватио. )Кића, који се био саr-нуо само над ВШ\ШНром 
и посАе ћутке врапr.о и сео, почео је опеi" да се диже, 
исrtрив~nене горње усне што му ниrшд није лреi{рИ
вала све с7куrиће (Iшо да је некп да/ьи род вамrшру) 
п rледао Једини саучесинчки у Вуrш и његову пред-
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сrаву. Поново усnрављен, трљао је не размишљајући 
Аеву песницу о десни длан и Вук је одједном почео 
да га r-леда, и, не прею,rдајући своју причу, почео да 
:мнслп да се ro ./Кпћа колеба да ли да му непозван 
понуди своје услуге (юшве?), можда би требало пз
непr вампира наnо.&е, неll.юrуће је то, он лежи као 
r..-tpraв а ја над њим мипшrујем nротив њеrа (а r<ao 
мрrав лe:ж.I-Il\1), па, иаr<о је знао да је )Кића кафансюr 
IШВI аџија, не прекиде други део свог излаr ања, него 

ra заврши н лреће на наравоуче.иије, то јест, nоче да 
r-рди ЈDуде rфји ry по сву ноћ банче, па их онда лако 
на поврап<у 1\·югу да опљачrшју таюзи непријатељи 
народа (опет осеш да је погрешно) (или нешто са 
спетлошћу није било у реду?) (не, по очима је ro 
осеню - по очн1ш које су се оборнАе све у један 
~HL\.) (а кад су ro сви у исrи l\Ш .. \. учиниАи, осетио се 
мањаr< свеrлосrи за читава дnа ваrа). А резултат шл,а.. 
Iшрења? Су'!радан, умесхо да дају све од себе, сви 
СШ\Ю ош.&аре на раду п вуку се као по:м:етине ... 

- Ахыех је, од:\ШХ сам I"a препознао! - шапну 
Тюi\ш својој старој кад се спусти са столице и седе 
лепо за свој сто_ И окрену се каспру: 

- А t.ШЈ\·1 ти њему I<.вpц~Irnpц - он паде! 
ВУЈ< не смеде да себи призна да је nромашио до

звољавајући да сви сад rАедају у )Кнћу, који с изра
зом пзазивачким усхаје; још крај свог схола стоји, 
шкил,и дрско у Рсавца, I<.ao да тек шхо није нешто 
заусrир, 

- Имаш ли и 1и нешто да Iш.жеш'? - ушпа 
Жпћу, који се с једним неодрећенпм осмехом сад 
Iшнrњао целом 1елесином напред, према Вуку, чије 
је све пзrоворене ry речи једини, изrледало је и Вуку 
сад, узимао као разлоr- за сваћу. (Ма шха ми је, до
l5авола. Можда хоће да штосне само.) (Бихи спре
ман.) (Ма не, и он је неутралан.) 

- Како да немам! - као да једва дочека оr·ромни 
Жлћа Гром, али се не помери с месrа. - Реч је о 
вампиру! - Пресrа да трља песницу о оборени длан 
десне рУЈ<е. Вук се лециу као да је опет нешто забр
л,ар .. Не. Није ово!' пуrа погрешно, мада му је најед.. 
но:м: посхало јасно шта то овај џин хоће, IШI<O не н 
зашто баш то хоће, 
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- Молим те! - јави се у!'ом и Тома, опет са сто
лице - био сам раније и у Бразилији и видео вам
пира .. Ова ј нема везе .. Прави је вш·шир као слеШI миш, 
cal\·t!O много већи - I<ao голуб превртач, али он се, 
људи, смеје кад напада и онај у Бразилији иући усне 
као профукљача npe но шт·о зубима nреrризе, коњу 
на пример, жилицу неку и почне крв да му снса. А 
ово де човеr<, а човеi<, зна се, воли -туће да дигне, 
више но б;оi'а да види .. 

- Добро, Томо! Добро! - поче Вук, коме је би
вало све непријатније, 

- Без врећања! - промрмља иеодрећено Жића и 
обори rлаву на прса. 

- Не rреба вреоаrи! - поrврди Byr< помирљиво, 
али брзо- ХТС!О бих само још да r<ажем да ту има вас 
који пијеrе из ноћи у ноћ и троrшпе паре на уnро
пашћавање себе, а овакви то нскоришћују. 

- Не вреоај! - викну Жића, и теr< овог пута се 
јасно Вуку учини да овај тиюзаи уопште није ни био 
неутралан. И да су сви nротив њега! учинило му се 
у исти мах. - Има х у и женског народа! - ,Објасни 
Жића Гром, још не полазећп с месrа. Стајао је сад 
усправан, али оборене r-лаве, биi<овски тврда чела" 
Byi< се осмехну и nродужи: 

- Да вам је, друrови, свест уздишушја и виша, 
не бих ја тю<о сам 1\·юрао ... 

- Пусти I'O! - добаци неко с лећа- ~А внсоi<е 
свести врiоrлавица хва1а" 

-Сви главе под CI'o! - дрекну неочеюmано 
Жића што је 1-п-да моiао. Вра1не 'киле му исt<очиле, 
а ћ\ава му стаде да се окреће лево и десно, r<ao да 
Ј-а IO нешто почела да 'ку љи I<ошу.л:,а раздрљена и без 
краrне. 

- Под сто! - дрекну још једном - ишtоr· да не 
видим да вирне за време трајања nредставе. 

Први се Тома подвуче под сто. Ct-reшt<.ao се t<ao 
да се I'O заједно с бапцем и ос1алима завлачи зато 
под c-ro што му се самом прохтело. Поред младића за 
Томиним столом, зачас се очистили и остали. око Жи~ 
ћиноr" Сви што су сад чуЧали измећу дрвених ноrу, 
радознало су, као трш·лаве и четвороглаве корњаче, 

nровиривали испод искецаних мушема (где их је 
било) од пласшчие масе. 
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- Хиrро! Хшро! - пљесиу Ж:нћа длан о длаи, 
све несrрпљивији. Преосщл:н пожурише да ra послу
шају, али мноrи, с Iајансtвеним изразима људи који 
rиме испуњавају правила неке само њима знане иr-ре: 
чинили су се весели - неописиво, смејали се, а неки 
су, пре но што су чучнули, задиr-лп мало панrалоне, 

збоr буrа и збоr Iфлена шш ионако пребрзо испада ју; 
неки су осiавrоали чаше; неки их носили за собом, 
1<:ао да IПiјење под сtолол.-t спада у правила те неразум
.л,иво дивне хпре, или је бар неко посебно, нш<О?о.-t 
друrом доли њима знано зад<>вољсrво, Двојица су 
шеретски иамиrивали један друrоме провиривши из
мећу дрвених ноrу. 

- Биће циркуса! - рече један. 
- Биће rрке! - додаде и други и сави се кад и 

сусед. 

Белоr-лави касир је сад навии.ао (и зато тако Ok 
супю) r·ледао ЈШI<О се до малочас пуна, Iесна и.афана, 
одједно11 испразиила, nостала peDa и већа одозго, а 
приземно се збила, сЈ\шњила, Само да они код излаз
них враrа не искорисiе гу.ж.ву и не эдиме пре но што 

плате рачун. Али, знао је; келнер, скрштеиих руку 
на грудима, лећима је приrиснуо враrа. На подијуму 
је crajaAa само Ифка не сюrдајућн уrrлашене очи 
с rромадноr Л<иће, који rороломно кoparrny једанпуг
~двапут према Рсавцу, па се предомисли, застаде, 
окрену се према Ифrrn и наrло уозбиљи, Ннје знао 
шта би" Али се сети. Цецну nотом о пе1у, војничюi 
or-pectнo поздрави, и, I<ao да извикује рапорт, добаrщ 
држећи укрућени длаr< на слепоочннци: 

- Не бој се, пиле моје, С nоштовањем те поз~ 
дравља Л<ића Гром. 

Окрену се заrим, још увеr< војнички осrреситlо, 
налево круr-, обори главу и неким брзим корацима, 
неприродно ситним за његов раст, поће без израза на 
опушrеном лицу (али ипак с изразом мрзово.!Ъна чо
века щоји би још увек неш1о нарочито важно да за
пита). Кад стиже до Byt<a, чак и започе тю<.о, rnпa~ 
њем, што је и био његов уобичајени начин израж.а
вања: »Је ли, друt·?«, али не застаде, r<ao што ни не 
дорече шта га то зан:шvtа, неr-о из места эамахну ру

чердом. Не удари у пуно, само окрзну Рсавца, који 
ra је мирНо, мада ПЮI{/1;1IШО, али врло безбриж.но гле-
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дао ошакао му је Жића, налик на rамноцрвени rра
добиши облаr< подухваћен весrром, био пошао у су
ере!',. .Хоће да се туче, било му је то неr<ан:о Qасно, 
но више му је од тоi"а било јасно да не зна BIШle 
зашто то хоће да се бије. Није схватао више то зашто 
хоће, и то му је, мора признаш, било врло непри
јаrно. ААи осешо је, пре но што је мрrао да наслуrн 
у очима џина пред собом, ону сенку rрзаја који про
леће скупљеним зеницама претходећи ударцу и, не 
размишл,ајући, извио се у сrрану! Али то је учинио 
тarto ненапорно н вещто да је одмах узнемирио све 
сведоке који су радознало вир1<аАИ испод столова, 
поготово 1<ад су, не долазећи још себи од задивл.еног 
изненаћења, видели кюrо тај иначе непријатно горо
падни на раду Рсавац, коi"а су већ у машти замислили 
како љуби патос крај вампира, мршiећи се при том 
у себи не без злурадости што ће биш принућени да 
сведоче прошв Жиће, будућп да је Ву!< члан, но опет, 
не би могли да одоле себи и са задовол.ством не по
r·ледају rог уображенш· Вука како од првог Жићинох· 
ударца почиње да изводи леша на поду. Но Byr< не 
само да није nao него се није ни уплашио (а због тога 
је и вредело, юtо ни збо1 чега друrш·, да искуси казну 
п да се nростре), неr·о је, одскочивши веш-то у сr-рану 
(r-де ли cro.to nокупи тај штос?), тако н:еочеюtвано 
навалио, а у исти мах -rar<o неодол,иво, да је некад 
морао бар као 1<афански ч;овеi< и yomuтe човеi< од 
разуме се, учестноваг:н у безброј лоzсалних ·rуча за 
које важи само једно правило: аrю иећеш да ти-секу
-уши-крпе-дупе у неrюј државној болници или у ша
rрунћи, удри први и чим стиrнеш. Најбоље сифоном. 

И што је било на ј чу дније (и најузнемирујуће), 
Рсавцу r<Зrледа није сифон 1ребао. Одскочrm брюко 
у с1рану пред сrраховшо звиждућим замахом из ме
ста који се с-r-ушпю на њега (а завршио као шут 
исиумпаном лошом), засуо је Жићу Грома Јшшом 
брзих, немилосрдних (као да се свеш за један друrи 
rrр'омашај) удараца; у плексус први пут (Жића је 
запрепашћен jerrnyo и, исиустrmши ваздух, нагнуо се 
зачудо напред), у врх браде левом, па у rpyдrr (Жића 
се наrињао оnет напред) rшшом 1\.Јратких, т-ачних; у 
плеr<сус опет десном (нашуо се напред), у један yrao 
браде, двапуr брзо, у центар браде, (затурио се уна-
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зад, посрнуо), у грудни (Ж1iђа се паrпњао опет на
пред) кишом кратких, -rачни...х поrодака у свашта и 
IФленом у rрбух. Свюш је ударац био звонак и чист·, 
сrраховиrо crpyчaic Само дВаiЈУТ је јадни Жића Гром, 
изненаћен и затечен, за то време ди1ао руке и то не 
да враш ударце него да одбрани друго око, па трбух, 
али ни то му није успело, неr·о се одједном, nовлачећи 
се уплаiИено уназад, с рукама пред лицем, caiiЛe:o о 
празну столицу, и саплевши се пао" Остао је ле.жећи, 
без во.ъе илп снаr'е или храбрости да се диrне. И што 
је најлепше, пао је тачно тю.ю rде су мн:ши сведоци 
и љубитељи туча замислилн да ће видеп1 Вука: одмах 
уз вампира. 

/оуди су се с неiшм уврећеним изразима, отреж
њени, почели да диж:у испод столова, Нису више гала~ 
мили .. Гледали су у Вуiш с изразом криваца 1q0ји оче
кују заслужену казну. Заборавили су на вампира који 
је, блед, покушавао да се диr"Не и седне, ошамућен 
још на поду пзмећу врата и првоr· стола. Рсавац није. 
С1авно је руке у џеиове, по1ледао та, прогугао с Iаће
ње:м сопствену ПЛ::tувачку и наредио: 

- Гов:ори сад! 
- Хоћу! - као да прошапуш н >ПНИ јабучrще 

вину му се увис nод најеженом r<ажом дутог круттжа
стог враrа, па дошавши до невидл.ивог краја, уверен 
да излаза ни ту нема сјури се очајно опет наниж.е, 
наiрашке, не осiавmајући себи ни IОЛИI<о времена 
да се 1аМо под кожом окрене. Но допрев и дну до 
краја, уплаiИеiiа јабучица му се трже, одсiючн још 
једноl\'1 и наm·ша своје леж.IПUI'е насред врата, Cl\filw 
ри се .. 

- Зашто си навлачио чаршав н изводио вамrm:ра? 
Вамnир је ћуrао, бојао се да каже, али и бојао 

се да ће га овај пред свпма сад нзудараrн ако не 

призна. 

- Ради Il/ЪaЧite? 
Rутао је, шrа на то да одловори? 
- Из политичКILХ разлоr-а онда? 
Вамnир се још више уплаши. 
- Не! - зюрца - ради новаца! 
Неiю се насмеја заразно. Веселе жабице пра

снутпе на све стране по бараци. Многи су ут<ресалн 
да је вшmнру лакше рећн да је радио шта је радно 
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ради новца, а не ради пљачн:е, па им се та његова 

бриrа о олакшавајућим: 'ОКолностима у -rщrnoм једном 
часу учинила депласирано Сl\·tешном и увред1ьивом, 

због чеrа су осећали да почињу да се поново љуте на 
101· блесавка и шепрт.л:ау. Само, овоr- nyra юл<О не 
эапмесr<а, иако се неt<О I<pa-rкo и нерв;оэно насмејао. 

Лед је бпо пробијен 1нме. Нешто касније, смех 
опет одјекну с разних сrрана; утлавном: исте суве 
неке подврс1е. 

- Слутпај! - ОI<рену му се Рсавац, опет снrуран, 
срећан што nобећује људе гюји су се, сад на њешвој 
с1рани, смејали, навикли већ и отврдну ли на семаt<ов 
бедни изr лед мучеюпш, пре неголи мучите1ьа, какав 
пм се на почепсу эабумен учинио, а I<амоли: онда I<ад 
м:у је Вук сю-ш:уо чаршав, а он добио напад падавице. 
lьуди су се сад смејали неодомиво, чак им је и Ву!\., 
иако r·лавни, и мандов број један, изr·ледао сад сме
шан са својим покушајима да натера тш· узн:емиреноr· 
од страха делију да нешто призна н:ао да је то сад 
иr-ра кад је све јасно, све, чак и падавица - обкrчна 
намешта.ыш, нисмо rуrмаю-1" Друrи су се, мањи ша
rровци од ових, ипак забав&али славно, нарочито кад 
се )Кнћа д1пке с лаЈоса и оборене rлаве изиће, не 
осврћући се на келв:ера I<оји ист-рча за њим да на~ 
плапi. И нарочито кад младнћ у вшињевој беретки 
усrаде onei од сrола и прншавши вмmиру који је 
crajao блед, удари Ia ногом у цевающу. Вамnир се 
сави, а младић се ОI<ренуо сал:и и викнуо: ))Клања се, 
видше, алн паре не враћа«. Сви праснутие у смех и 
м:ноrи лоћоше, ис1оврем:ено да понове ниски, али, ето, 
дозвољени ударац. Вук је стајао облачан, нн радо
стан, ни не, само уморан. Гледао је неодлучно у -т-е 
nOI<peтe који су значили успех. Само му се то што је 
недељу дана припремао rако пажљиво није одједном 
више свићало. И не cal\-t\0 да се није свићало, него му 
се и r·адило: лреслабопп-ьа, пребезоnасан -raj непри
јаr·е.л:., препоражен, А опет није имао снаге да те по
креге заусrави, исувише навикао да их за.\ППЈ.IЉа 

и очекује, мада су r..-ty се почињали да r·аде ти подли 
ударци баканџама у цеваннце, ш шамарн што су 
почели да ruьуш1е и, уоrш.пе, тај вамrm:р који се опет 
срутшю (од удараиа) и све Ilo што је нзrледало rar<o 
друrачије од оног ш1о је лепо и смело xreo и :желео, 
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видећи јасно сада Kai\.O rом: I\..itaтeжy класна свест не 
обасјава смислом мутна чела, него батињање једноr· 
јадника. Говор би требало да им опеr одряш. А не 
10 да дозвољава. Не то, Не тако .. А:и:нчовање вaмrrnpa 
пије да пије предвићао, али требало је да се догодн 
брзо као сев муње, и то вани (а не у кафани) (и то 
при покушај у бексЈва у мраку, не IY под сијалицама). 

- Сrаните! - диже руке и сав се испрси испред 
валuпiра, поновР палоr-,. Алн истовремено из дна ба
раке, од I\.елнера ја, неко завика силовитије од њеr-а, 
убећено: 

- Напол.е! 
BYit први, и без речи још, примети касира који 

се дOI\.O'Ip.toao на својој столици до пећи и једним 
још нелеr·лим покретрм руке ошрио паrрл.ке одсе
чених скоро до I\.ун.а ноrу с којих је диiао ћебе и који 
су, онакви (знао их је), руж:ичасти и прљави, изази
вали rаћење (као малочас падавица). 

- То си ти направио! - цикао је касир -ЈЪу ди, 
он је ыепе унаказио. И није ыу досrа. Сад би опет 
xreo да убија. И ro вашим рукаыа. Не будите будале, 
л.уди. Он је све саы ro удесно .. Наговарао је л.уде да 
се оrрну у чаршаве и вас плаше кад се враћате из 
кафане. 

- Лажеш! - намршrп се Ву117. и поће према 1\.а
снру. 

- Боrал.а хоћеш да бнјеш? Боrал.а? - цикао је 
Белоrлави. - У поыоћ, л.уди. 

Вук је зас1ао. Није му нн па крај памеш било да 
касира удари. 

- НапоЈЪе! - прихваrе неки који нису дотле уче
сiвовали у 1учи вампира. 

Сва срећа што BYit, rшји је већ био онемоћао 
од победе, сад пред 1\.он:ачним поразом, доби снагу 
да се противи" 

- Нек призна прво - виrшу Вук не оrtрећући се 
Белш·лавом: - н:еt\. призна све! 

-Па?- учини касир јетко, и дода- шта се IO 
тебе тиче? 

Вук му се окрену наrло: Учинило му се да је чуо 
онај обични криrt којим је Iад крикнуо будући касир, 
онај танки глас који је отад за Вука постао лик бола 
и несреће. - Ти знаш све ш-го ти и ја зню.-rо .. 

230 

- И? - избечи се окруiлим, црвеним ду>кицама 
албиноса, - Боли ме, да знаш. Ништа ми не моя\.еш. 
Али ја траяшм да одмах иэдимиш одавде. Ово је ка
фана, а не синдикални дом" Тамо дрЋш предавања at\.o 
хоћеш, овде се само слуша песма и пије. А што се 
IИЧе оме1ања у нашем законом дозвоtоеном раду, и 

туче у кафани, о том потом. 
- На I\.ojoj си се страни борио, је ли, Белоглави? 

- УIШТа Вук не очекујући одговор. 
- На обе! - одврати дрско Бедщлавп, Itазујући 

пуну исшиу. - А сад марш одавде! - н залете се 
својиы Iюлицима nрема Вуку Itojи их 'шрно заустави 
поitретом pyite и ушпа: 

- А н:ад си на обе, што се ниси покајао, него си 
н ти неко време изводио вампира у мочвари? 

-Ја мрзим такве. И имам права. Овде сам на 
реци роћен. Наnол.е! - дрекну и енерrичио Oitpeнy 
главу према примату, ПЛ>есну обема PYitaмa. 

-Музика! 
- Воде! - эавапп Ахмет. 
- Тако?- учини Вук опет беспомоћан, не због 

реченог, неr-о збоr· нечег што r·a је у 1·ласу касира ПОk 
сеrило на себе, али предра1ног, кад је сам био сла
бији и тако храбро безобэнран. Лепота! nомисли. Али 
и она исто је на сrрани слабијих, и одлучи: Поново! 
Та реч му враtи самопоуздање ц враiи нешто одавно 
пзrубtоено, сад наћено, нешто 1ако драгоцено да му 
се све шrо је досад урадио чпнило тлуnошћу и ин no
J\·teнa вредном сиrницом, према оном ШI'О је, сазнато 
наr·ло, посiало наједнрм он цео и наDена срећа. 

- Тако! - одбруси му касир, али то све није 
више било важно" 

- Воде! - эавапи ва>.ипrр - још. 
- Добро! - рече стари Рсавац, не овај који је 

овш· часа нешто сазнао. И стари је Вук наставља,() 
да говори: -Ти си бар јасан случај. А вас, дРУI'ОВИ, 
позивам за су1ра. Сви у сипдпitалнп дом. Чућете целу 
причу докраја и ва~оаћете се од смеха. Сигуран сам 
да ће доћи сви они који не дувају у исти рог са реак· 
цијом. О онима Itojи не буду присуrии, энаћем.ь шта 
треба :мислиrи. А сад, воду, свеједно, може и 
шприцер. 
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У сл у жан, он ra принесе Ахм:еrу, који· жедан попи 
и rer< после nобледе. 

- Вино! - промуца. 
- Вера тн забрањује? 
-Дин! 
- А Itpaћy не забрањује?- насмеја се стари Byrt 

после осталих - ето, друrови, r<ai<aв су лоnовлук свн: 

ти верски шшјуми. 
Али лице му није у том rtao ии у једном часу 

после или пре и:мало ону суr·еспшносr којом глумци, 
и не само они, умеју да увере људе у истини1ост 
свеrа шrо њиЈ<iОве речи уверавају да осећају. Осхајало 
је r\.ao заточено у кошча1ој крутосrи једне IВрде 
консrрукције туће осећањнма. Само је Ифrш то лице 
изгледало разумљ>шо н било присно. Умоболно кр
вави лаф учшшо је све зб:оr ње, иако је ниједном 
није пшледао. И Ж.нћа је све чинио збоr ње. И сви 
друrи, иако крију, сви сем Жнће који ју је и поз
дравио пред свима. Срце је вукло према ВУ"У који 
би јој с"ннуо с враrа оноr· грдоснју с глобарском 
њушком. И сван~оr- ко би пшtушао да се заrtачи за 
њен rрамвај без бнлеrе. Осећала би се зашшћена 
(шш је уме1Инцама још потребније него другим же
нама rюјима је то нето потребно) н запева пре но 
ШI'О Рсавац, рекавши нешто, појаха ва.\Inира, и, др~ 
ж.ећи у руци њеr·ов чаршав, који се вукао по поду, 
изиће из кафане. Али памеt је Ифrш говорила да је 
nлећати Вук човек уз rtojer једна nевачица не моя<е 
да буде срећиа јер је он човек од другог, њој ctpaиor· 
пуrа, као иносrрансiВО. 

Била је сшурна да ће јој се, и премлаћен, Ж.нћа 
враrи-пс 

Касније су му и 10 замерили. То што ta је поја
хао. Нису чули кад је ре"ао: »А сад правац- ћ;орка!« 

v 
Раде ос'!ави слушалицу, али не диже главу: шта 

да се ради! Сtварно, добро је шtо није ни ноћас от
пушвао. Уздахну, протрља члаике леве руке о cio 
и onet уздахну. Ускоро насtави да пише извешtај. 
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Друr Сr"Ојан уће пола са1а касније, руме:н, :миран, 
и сгрьго упиrа обрвама: 

-Шта је? 
Мишко, Itojп је снп-ао мпнут ранпје, диже се да 

t·a поздрави .. 
- Две нове ствари: ви 10 решюе .. Прво: сшюћ 

је Рсавац у ловио ва.мтtра. Ш ш с њнм да радимо? 
-С Вуrюм? 
- С Ахметом Шушићем. 
·-По за"ону. 
- Разумем. Али Рсавац је ујахао с њнм у "афану 

и одржао 1Uiпrнг, завршен тучом. 

- Чу.о сам! - рече друr Стојан н насмеја се. 
- Cer..-1 r-ora - рече Мн:шко, који се раскравио 

и брзо заtим уозбиљио - сем тша Рсавац му је пре 
101 а наредио да про б уши ножем две врећице с це
менiо~I. 

- Је ли то све? 
- Није - рече Мишко - наиме, у вези с вам-

пнром ... 
- Шtа? - брецну се друг Сгојан. Мишко увре

ћено 1реnну нei(1o,uпto пу1а, обриса nодланицом уста 
и рефериса врло одсечно: 

- Из ner је села онв.нла јутрос делеrација му
слиt-шнских првака у Сресю-t коА-штеi да се )Кали. 
-Ма немој!·- зачудн се друг Стојан и умирн 

ra одмах. -Нека. Љубиша ће их већ дочеrtюи. 
- Дабоме да хоће! - одахну М>шшо. 
Раде је tледао у друr а СЈОјаиа, који после иекоr 

времена закључи: 

- Остао сам снноћ, кад сам: за то све дознао, да 
бнх озбнљио уrшрио Вука. Сад иећу. Нека. Кад се щ 
1 I~шови тако брзо ди.жу против њеr а, значи да је имао 
донекле и право. Шта 1\-шсле? Да ми направе пали~ 
1:нчко шпање од нечеr· ш1о је, на крају крајева -
сrвар 1емnерамента и, у :најгоре1-1 случају - ситан 
скандал. Мислио сам да Ја изrрдщ.r. Сад увићам ... 
Јесте, пронш заосrалос1п се "Iреба понекад борити и 
Iarю. Зар не? 

- У реду! Слажем се! - рече Мшшш дисцшiАи
иовано. - То је све. Засад. Само, натерао га силом 
да бушв: ... 
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- Оrкад једном I<амунисти смета сила? Зар нн
смо I(оначно силом узели власт да бисмо нагнали 
tnyдe да раде оно што треба? 

- Да ___ Али, буiШю је_,, ште1у чинио. 
- Зашrо? Да би теби олакшао посао, Хоћеш ли 

коју, МИIШю? 
- Мшао би једну ршшју, С ноrу, Чека ме нека 

1ужва тамо, Краћа материјала, Зар сам? 
- Ја не смем. А Раде m1je. 
-Не, Хвала! 
Све што је рекао досад Раде! Мишко диже обрве. 
- Живели! - рече МиiШ<а и сам трiЋУ- Обриса 

запiм уста, и поче да се pyttyje, брзо, запослено: све 
је у реду, сад зна сrав_ А Раде.-, Док је ту дру1· Сто
јан, он се једини шпа. 

Таман се окренуо и пошао вратима, кад телефон, 
мећутрадски, специјални, Срез, Мишко седе да чује, 
Прво r·лас из слушалице: 

- fоубиша овде. Јеси ли ти, Стојане? 
-Јесам. 
- Шrа је то било код вас? 
- Нишrа нарочито. 
- Како IШШ'Iа нарочtпо кад с1е ми направили 

највећи полиrич1ш белај откад сам 'У· Дошла деле
t-ацнја муслимансrшх првака.. 

- Зшпm? Да протестују? 
- Не, неr-о се лепо расmпују људи, ето их, ry 

седе, у предсобл,у, иеће да макну док их не обавесшм 
је ли један Ахмет ___ Чекај Ахмеr Шушнћ премлаћен 
у кафани и после натеран да rшје вино и томе 
слично-._ Че1<ај , . , Ало, слушај. Је ли натеран да 
јавно није вино? Да, и 1рди веру. 

Пауза, 
- Не -рекао је С1ојан - Ј<алико знам. То јест·, 

уопште није. 
-Није? 
-Није, 
Пауза. 
Па ће оnет fоубшиа. 
- Уnорно тврде да јесте, У сваком случају 1уча 

и пре:млаћивање постоји. · 
-Постоји. 
- Ко је ra јуначина? 
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Пауза код fоуб11Ше. 
- Па је ли он још увек члан naprнje? 
-Јесте. 
- Да си ra одмах исiuъучио_ Сместа. Разумеш? 
-Разумем. 
- Сас1 aнatt одl\ШХ заi<аж.п .. 
- Сад је у кесону .. После подне тен: мож.е cac1aR 

нак. Сем тоrа,. .. 
- Слуша ј ш1а rи кажем. Пре подне, после nодне, 

мени је свеједно, Хоћу једно. Да се ис1uъучи rад који 
нам ни објективно, , . разумеш .. " Мормr да ствар 
nренесем у Београд. Јер и оданде,,. И да ме изве
стшн о учињеном, Бићу вечерас у девет у канцела
рији. Или . . . Имаш ли џнn? (Стојан стави руку на 
бубрег.) Доћн одмах, 

- У реду, fоубшиа! 
Окрену се Радеrу. 
- Јеси лri чуо? И другови из Београда, .. 
- Чуо .. Седнимо на I,IИП. fоубиши да објаснимо 

сtвари. Не мож.е то тако са старим једним борцем 
н предра-тнил·t скојевцем! »Истерај! ... <с 

Гле, ш будућеr! nомисли Мишi<а, у недоумици ко 
је у праву: fоубиша илri Стојан с Радетом. 

- Шtа не мож.е? 
Отојан се намршти, не преста да се смеши, само 

се мало уозби.л:.и и исправи. Исто тако мирно као и 
до маАочас настави: 

- Показаћу ја њему како се бацају Паршјн 
клипке под rочкове .. Ја знам шта је наш посао овде. 
Ал.н он није ништа што се одговорНiОСI'И тиче у пореw 
Dењу с оним који обав.~ъају другови из Среског. 

М<IШКО је ћу1ао и rледао у nод. Дабоме. Стојан је 
с ЈЪубишом, а не с Радетом. Днсциплиноваm:> се слоw 
жио одi\ШХ појмивши већ на основу Стојанових oдr-ow 
вара преко телефона све fоубиiШIНе директиве, Да
боме. Раде rреши. Мишко r-a мрко одмери. Али Сr.ојан 
пружи руку, стави је Радеiу на раме (ону руку којом 
се обично држао за бубреr). 

- Не мисли да салr иш1а смео с ума од оноr· што 
СаЈ\1 малочас рекао, Али баш за-то. Шта значе I\.арак~ 
тери и остало пре.ма савести, А \i\Ш смо људи свести. 
Ту је. Није ro рачун, не1о несебпчни интерес. Кад 
неко мисли да сме себи да дозволr1 луксуз да ми збоr· 
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своr- темперамента и осталих татшзваних неукротиво

спr изводи неку своју посебну ышију, мимо Партије, 
онда ја ... ја устајем" И не ?о.ПIСЛИМ да ја узимам на 
себе ту ствар из дисциплине. Ја ћу из задовоmсrва. 
Чисте савести да r-a данас n:осле подне избаЦИl\1, Било 
ми је до малочас rtриво. Колебао сам се. Изм:ишmао 
разлоrе њему у nрилоr. Видео си. 

- Да., Нису биАи нетачни. 
-Баш зато. 
-Што? 
- Баш зато ћу да ra пзбацим. У нашем је то ии-

rересу. 

Преrшде се и уииrа: 
- Ти мнсАИш да сам пartocraн, злурад. 
- Не мисАИ.м. 
- Веруј ми. Ради се о друrом. Знам ra одавно. 

Из рата. Волим ra. И ја ћу да ти кажем шта ће бити. 
Биће цосечен. Патиће 1що Hиito његов. Беснети неће. 
Повућп ће се у себе као медвед зими у пећину и nро
r<уњаће. Можда дуго. Три месеца . . . Пола године ... 
Можда ће се два-три пуrа ошпи, поrућп. Али нека 
доће до прве зу је, он ће се вратити себи. Чнниће чуда., 
Јер је одан. Хоћу да кажем: јер је то што смо. Само 
је у ttонечем преживео_ У начину осећања . . . ми
шл.ења. У начину на који nрима доrаћаје и pearyje 
на њпх. Ту је код њеrа дошАо до застоја и неприла
rоћавања .. Мени је жао ш1о нећу бити ту да га видим 
тада. Задивпће све. И не hШ из бироа, ванпартијци ће 
тражюи да га nримимд И rrримиhемо га. За шесг ме
•Сеци .. Више који дан или мање. Завиои. 

- Ако та!ко не буде? 
- Не знам ја Мусу Кесеџпју, али Рсавца знам 

напамеr .. Као себе. Као тебе. И ти и ја бн тако нсrо 
пocryrnrли да нас задеси несрећа ... 

- I<аква несрећа? 
- Објскпшно да шt·е-tи:мо ствари којој субјек-

тивно најбо.ъе хоћемо .. Мислиш ли да сам личан и 
зао? 

Раде скуш< сву храброст. 
- Не слажем се да си личан, али мислим: да 

олако присrајеш да учиниш нешто само зато шrо су 
ш ·r елефонирали. 

Друг Стојаr< зажмури nрво, па уздахну: 
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- Зар би ме болело оно што немам да сам бес
IGIЧ.Ј~.-tењак I\.ai\.aв мисыrш да сам? Али то је једини 
наЧШ< да ra nоnравимо. Кад би било дpyror, ја бих 
био за друпr. Отуд задово,ьство с којим ћу ra исrиоу
щпи даr<ас по подне .. Исrиоучићу ra да бих га наrерао 
да проЈ\-шсли, да схваrи, да ухваrи корак с нама, с вре

А-rеном. Да схвапr да човек rшrшв је комунисr мора да 
надвлада и своју nрироду.. Он то није чинио досад. 
Није му требало. Његова се природа nодударала с ио
rребама тренутка. Показала се дораслом ситуацији. 
Није више. AI'.o је борац, још yвert, не сме1а, савпће 
се. Хоће, убећеи сам ... Млад је он. 

- Не разуме.r.1 те сад. Он није више Iaito млад. 
- Он? Борац да није млад? Па rco је онда млад, 

човече? Да није обично де1е? Запамт-и, комунисти су 
увеr< млади, Уопшrе. Добрн борци. И они никад не 
улпrру. Само rrшy. А то смрт и није. 

- Него шrа је? · 
Миrтш се чудио Радетовим шпањима. Или је збу

љен много или недорастао. 

- Дуж11ост. Скапавање на дулtности. Шта ми
САШII, да ја не бих воАео да сам иоrинуо у јурпшу 
место што петmш-r с ratuщa:мa, мензама, бетонш .. -1 н са 
величином застава за народне празниrtе? Није сваком 
борцу даrо да ефеюно умре. Треба бши скроман .. 
Борци и не маре за ефектне смрти , .. 

Усrаде nосле Радеrа који nромуца: 
- Да не мислиш ... - заi<ЈDучи rtao да сrавља 

тач1tу. 

Сrојан слеже раменима и продужи прекннуrу ре
ченицу: 

- ... r<ад нису потребне више ствари за rwjy 
r-ину. Зшtю-юi састанак. 

Мишко н:зиће с Раде1ом, 
Стојан оста у фотеtон, неnомичан. Уморан. Сву 

ноћ није rрен:уо, 
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VI 
Ушавши тоr· jyrpa - четвртак је био, r<ao и онда 

кад је оr-путовала што је био чeinpiai<, али седмицу 
касније (шtа је то касније, шха раније за мисли без 
заласка?), ушавшн у лимеиу и бетонску комору ке
сона, спуспr се пркосно, ведар, на леrвичасти под и 

одмах заспа. Спп·ао је да се уплаши нече1· шrо је 
долазило - снова. Бојао нх: се, јер је знао да ће да 
сања све прошле ствари, али не онакве I<акве су се 

неi<ад десиле, него комбиноване са немоrућим. То r-a 
је мање чудило од чињенице да у последње време ре
довно сања. Од превелшtоr' умора. Од узнешrреносrи? 
Зашi'о би био немиран, r<ад је и зrа15ен и срећан. Али 
не памти кад му се десило да Јако заредом сања. И 
све саме блесавлуке. Не би знао рећн зашто, али ro 
сањање ra је узнемиравало (није постао празноверан, 
ваtьда); осећао је да су ти њеrови снови нека врста 
уну-rрашње труни песка у шкод:,ци свести, душе, ћа
вола, које и луче "Iaj сувишни п-юј из њеr-а, у нормал~ 
нај самоодбрамбеној жеыr да ус110сrави неку преrш
нуту равнотеж.у и све шr-о је ну)кно, да би и дате 
радио онако како он воли да ради .. Зато је, мо.жда, и 
покушао да изиће из тоr· пустог nота које је једно 
опасно лукавсrво, не зна чије. Иан:о је равно, бес
крајно, и допире са -свих ·СI'рана до видика, зна да оно 
пресrаје одмах иза I(Jpyra који чине небо и зе:м:Јьа, ја· 
ено му је, венчани бурмом котлине" Према томе, то 
је 1\1ИШоловка! r<а:же себи. Превелика за њеr-а, улов
~nенш· миша. Али: он зна да и одавде има излаза као 
и из свих шарадских лавиринаrа. Решења су само у 
идућем броју. Али шш је идућн број за пиrања која 
му нзrрадња посrавл,а? Добро. Већ је идући број: 
излаза има ли? Kat<.o r а наћи кад свака стаза води 
некамо друrде полазећи из тачке у којој он стоји 
још затворених очију. Није да није покушао да от
крије право решење. Узалуд. Одлучује зага да се 
заврти неr<олико пута око себе .. IIIro чини, и насумце 
полази .. Почетак није важан колиr<.о истрајност по
м.<оћу које се путем моrу да учврсте несолндне, па чак 
и пш-решне полазне претпоставке. Истрајати! понови 
себи полазећи поред стаза замr<.и, r<.oje не воде никуд 
или некуд rде не rреба. 
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1 Г де ro не rреба? Друrу СIОјану или Томи? Радету 

или напушrеrюј сел,ачкој кући? А где треба? Друrу 
Стојану или Рими, Белоглавом или Гути? Радету? 
Плавшн, можда? Или Ахмеrу Шушићу? 

Њему?Зашm? 
Сада му је јасно да је пошао њему. Поуздано то 

зна. Сећање не вара. Препознаје своје трагове у све 
мекшем rлу м.очвар:и, -одаrкАе избија на rребен на
сипа, угледа per<y са шумарком, nоред r-роб.ъанскњх 

НШIIана, и изненада сrнже у заселак с посеченим и 

тракгором ншчупаним орасима које није тражио. 
Пред првим прагом уr·ледао је Ахмеrа rюји се трrао; 
али одмах и помакао у страну, нач:инrшши му месr-о 

r<paj себе. (Не л,уш се!) Добро је! Било му је мило 
што r-a признаје за своr, за слабијеr-! ПО1\Пiслио је спу
шrајућн се на орахов пањ I<paj њеrа. Ме15утим, једно 
му је одмах стало да смеrа: Ахмет није дизао поглед 
с реи.е, шrо је протицала на осамдесет корака ниже, 
оплакујући леп, ниэю<., још нетаttнут воћњак. 

- Не mуппп ли се на мене? - упи:1а ra. 
-Било па прошло .. ЈЪу ди смо. 
Б.у-rали су, пуnmли. Дим му се лепио за ре·п<.е, 

кошчате длюtе, скоро без боје. 
- Што I'Ледаш у реку? 
- Тече - рече полако. 
- Хоћеш ли .... (слаrа непромишл,ено) хоћеш ли 

да радиш са мном у еrшпи? Радим у r<есону. Хо
ћеш ли? 

- Ако нареде. 
- Нико неће ниш1а да нареди. X-reo бих да се 

ЗбЛЈПКИМО, 
- Разr·овараћемо и овюtо. Људи смо. 
- Бол,е би било пријаrел,ева1и. 
-Чему? 
- Кад нам већ рад пријаrел,ује, требало би и ми. 
Опеr- се загледа у реку, и Вук примети да је сва 

обузета јатим:а na·ra~<a. Уплаши се да то не значи н:е
шrо. ЈЪут је, заr<Л.учи, л,у1 је шю сам изабрао њеrа 
нејаrюr. Мисли да сам ra бирао. Не зна да је удица 
бачена насумце. Мене не може rtрив:иrи што је он 
први rрзнуо. Волео бих да је то био неr<о друrи, снаж· 
нији, борбенији. Али мужјаци су пливалн иза женюr 
хваrајући неспреrним rtл,уном јаја шю су оне изно-
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силе из себе пловећи као да то не чине .. Byr< је био 
уверен да је неrде пшрешио. 

- Где? Кад? На rroм месrу? 
Разми:шљајући, није ни осетио да је њнхов раз

r·овор сасвим заЈ1.1ро. Ахм:ет је одговарао I\.parкo" И 
cro.-to уmiтан, 

- Колико rи је годш-ш? 
- Пюај реку! - одговори немарно. Вук нехо-

пще n;огледа у воду и не препозна је. Посiала је исто
времено провнднија п Iушћа, сва од неке течне пла
стичне масе про·r кан е белtп..1 ж.илама што су пу лсн:
рале и rи:м: дамарањем покретале струју низводно, 

- Беланце! - објасни Ахмет. 
- Те ж.пле? - чудио се Ву1с 
Ce.ъatt уздахну и поrnрди. Вук навали опет, али 

с неюп .. .-r чудн:иi\·1 осећањем кривице: 
- Волео бих да заједно радимо. Никако не мо

i-Н:еi\·Ю да доћемо до reмetoa за последњи сектор зага-та" 
- Уплашено викну: Не, дошли смо! Како да забора
ШL\1 то? - али није нико чуо њеr·ов rлас. Понуди га 
заiо ћуrке дуваном, запали и сам циr-аре'Iу, о-rпљуну 

rрун са усне и дода с наrласком: - Више се зараћује 
у кесону. 

Се..ъдк одврапr брзо, као немарно" 
- Доста ја зараћујем и крампањем. Али од за

раде до сита трбуха гладна се иусшња просrрла. 
- Ако будеш са мном, иостаћеш прави радник, 

Сеtоак је ионако леш. Шtо чуваш то своје полутан
сiБо? Пресели се к нама, у колоннју. Па ћу re нау
чити да р:онши. Добијаћеш три наднице за једну 
cr..-teнy. 

- Нико мој није роиио откад је ове реке. И 
с разлоr-ом. 

- С каквим разлогом? 
- Оне су и морима шiо и млеt<о деци, а I<амоли 

нама. 

Ахмеr опет пшледа у per<y сву прошараиу белим 
жилама од пocyror беланца зr-рушаног у нечитак сми
сао упркос таласању, 

- Мора су већа од река. 
- То није разлш· да им: се млеi<О заrати. Сваi<о је 

већн од мајке, сrарији од оца. 
Byr< застаде јер му све у том часу поста јасно. И 

где је пшрешно. 
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- Није истина! - рече. 
- И ја кажем. Не може вода потопити моју кућу. 

Па шrо онда r·оннте народ језером? Гд" смо ми од 
њеr-а? 

-Близу. Језеро ће доћи до ове липе. 
- Еј, језеро још не посrојп. Али и кад би, видиш, 

већ и било, до ыше неће доћи. И не мере. Па бог. 
- Мож.е! Ја r·a вндн:r-.1,- нacJ\IeiШI се Рсавац, коме 

је сад све било јасно. По1решио је што је у I'OM сну 
преrпосrавио да је довол.но чиииrи нето да би се 
било исто, Заједно раде, али мени rmje до дечјеr 
додаша н прекоrробноr, меин је . . . Знам. Није до
во.~ьно зам:ахнути крмmом или руковати ћиповком ла 
да се душа прекоиоћ ослободи свих празновернца 
IФје су некад биле искуства и знање, рече себи у сну, 
уверен да сrвар није у осећајном неком сазнању, 
него у разумеваљу осећања, тако често не:Задово.~ьнш·, 
нарочито кад је човек преrерано уморан, болестан 
или, обрнуто, I<ад је исувише од1-.10ран а незаузет. У 
IOM се часу заусrави све, чак и непомични Ахмет. Али 
IO је, у СIВари, значило само промену улоrа. Рсавац 
се сшrрио наједном, а Ахме1 је разиrрано посtшюшао, 
млатарао рукама, живо иомицао дуготрајним миром 
улењале шШПlће лица, сад враШiпi обеснш·, пламеноr·. 
Ршао је ваrру rоворећн да се река може попети до 
оне јабуr<е, да.i\:>е не, и да је његов ћедо, који памти 
највећу поплаву из 1876, rврдио да вода нн rада није 
дошла до ње и шта ту инжењери, шта? 

Вш<ао је, али река изненада, rшо да је то чула, 
поче да, уврећена и л.уrа, надолази. Брзо је сrшла 
до брескве, до ШЈоиве, допрла зачас до јабуке и без
разлож.но и неочеюшано поклекла: 

- Шта? Шта ти говорим? - виtшо је Ахмеt· -
неће дал.е! 

При том се иодлачrш осмехну. 
Шта му је ro успело? уmпа се Вук, слуrећн пре

вару. 

Река је поклекла, поклонила се, обr-рлила једним 
нежним покре1ом што јој је долазио из рамена сив~ 
rшс1о сrабло јабуке, попела се као дете на I<амен 
иза ње н одаrле скочила nреко ограде што је делила 
баш1у од воћњака и у једном снажном хуку допрла 
до прага не заусrавЈьајућп се, ))То сам хтео! То!« рече 
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Ахм:ет али његова жена уплашено виюrу: »Беж.имо, 
Ахмете, подавићемо се!<с 

- Зар и ти пропш 1\·Iепе? -заурла Ахм:ет, извади 
нож. и појури :ж:ену, која ra је још м.олила да бежи, 
да се повуку, и сад постала од с1раха невидА-~ива сто

јећи иза некоr· дрвета с великим лишћем:, уплашена, 
сузна (слуша је). Ахме1' јој је ипак нарећrшао да се 
не миче и она ra је слушала плачући. Но у часу кад 
јој се ka-reт окренуо викнувши )>зар и ти пронш 
мене?<с река је већ стала на праr· и, закуцавiШI у ~о удио 
на враrа, уШАа у кућу, разнела је као да ће њој и 
свима тиме учинити неку пријатност и понела је низ
водио. Са сасвим провидном сад реtсом преко х-лаве, 
неизненаћен Вук је одоздо гледао I<.ai<o kа1ет гони 
своју .жену која, зю<овнтлана виром, неста без остат
ка.' Нiо муж. је и да.tье млатарао но.жем понав~оајућп 
све Iише и забезекнутије од несхваiања: - Зар н 
Iи? Против мене? 

Вук се ускоро Iолико удаЈЬио Itpoз пејзаж:, све 
недеА-~нији, да је скоро заборавио Ахме'Iа и жену, 
иако су воде и дате шуЈ\-tеле над њ:им, Није имао ути
сак ни да се налази на дну pet<e, ни да је, I<асн:ије, 
изишао њој на површину. Ишао је дуГо, то се сећа, 
и то је одувеi< осећао .. Пупша коју му је дРУI' Стојан 
позајмио посшјала му је све 1ежа захвал.ујући не
подношљивом пригиску муiног, оловн:ог сунца без 
сенке .. Ипаit сiиже до неке присојне њи:ве rуясна из
гледа, са зрелим већ с·Iаб~оикама кукуруза, пшсида
ним, покршеним. Свуд ушсоло ле:ж:али су допола из
rрижени зрели кмшови. Безброј трагова дивл.их ве
права у пасrел!Ю црвеној земл.и откривам< су шrеi'О
чине и Вук се досе1и да је збоr њих понео пушку и 
пепе-патроне. Зато је и, не разr..-t:ишл,ајући, пошао за 
траговима. Прво је време, из1-леда, цео чопор ишао 
заједно, но постепено је траrова бивало све мање а да 
се није 1моrло ЗIШ"'И заш1·о __ Анн:ија Itojoм се кретао 
чопор б:ила је као лењиром извучена, и, ма колиitо 
паж.л,иво и извежбано IледаQ лево и десно, није видео 
ниједан 1ра1· који би скре'Iао с ње. А појас ритске 
земл.е којом је пролазио простирао се свуд уједна
чено, мек и издајнич1ш. Не разумевајућ:< шпао је 
даtЪе, и, чудећи се све више, морао да у Једном часу 
заКЛ>учи да се сад већ креће само за једним 1рагом, 
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мноtо дубмш неrоли они ранији. То ш је опеr УЈ1У· 
ћивало надању да је дињъач I<ojy гони тешка бар две 
1оне, Ушпао се: зар је моr-уће да је Iaj све тежи ве
пар усисао у себе сву бројну тежину остамiХ? 

Али у1ом на обали једноr· 11•IYIHOI· а мртвог пот
Itовичастоr руtсавца, недалеко од r-лавнш· Itанала, не~ 

сiадоше и ти тeiШcri отисци папака. Звер је, изгледа, 
преШАа на друrу страну преко једiшш· црноr чамца 
нздубл.ено1· ватром у деблу прастарог некоr бресiа, 
Или је испарила. 

На дрУЈ'Ој обам1 Iparoвa више није било. 
Поrледа на сю: шесi изју1ра. Но то ra не збуни 

толиiФ. Танка диМЈьива магла ву1иа се над ритам 
I<ако то бива само ујутро, упрi<ос једном зачудо 
оловно rеnпсом подневном сунцу; провлачила своје 
меке прсте кроз поникле од влаге ресе поточњюса, 

шаше н сузне лисi'Ове барске Iраве. Дисао би дубоко 
IY новембарску барску прозрачносt што Ја је, док је 
пролазио I<роз висш<о бусење и :ж.буње, подсећала на 
очеве неtобријане образе преко целе седмице, да није 
било Iaito топло. Алп зашто прозрачrюс1 да r·a под
сеiи на оца кад су његови образи били rycrи и цр~ 
вени, Место одговора, мисао му преће на његову 
1еiовирану П!Одлактицу, увек разголићену и снажно 
положену на крмени rочшс шлепа. Била је бела она, 
подлакпща с доње, нематаве, сtране, а девојачко 
лице урамл,ено у црвено срце - плаво. Ту ЧУЈ1аву н 
Iyno нацрт ану лсенску I·лаву ( тачка, '!ачка, тачк.ица, 
r·ol'oвa је r-лавrща) па1'пи, а црте је очевог ЛIЩа за~ 
боравио; као и тело. Час му се щпшло да је морало 
бити вемпсо и Itрупно, час .жто.Л:Јаво, спечено и ситно, 
То та рас1ужи, разнеж.и, CI<opo заплшса. Помисао да 
ra је сасвим заборавио. AAII I<ao и увек, у најнеобич
нијој прилици ocrajao је 1\Пiран, r:рая<ећи решење, из~ 
лаз. Наће 1 а ускоро, чим се се ш да Ја је отац једном 
понео у лов и да су тад на обали Дунава заноћили ис
пред бapaњci<riX шума. Безобзиран је с1релац био, па 
су се и тад врашли са сриом у чијем су водењаку 
наШАII tри прозрачпобела срнећа фетуса (фебруар је 
био) с дУIЯМ и I'aRIOIМ нож.1щам:а и несразмерно вe
ЛIIIGIМ, нешто nлавitасiим, I<ao ошуреним: леm1м I·ла
внцама. Криволовац је појео материње месо, фетусе 
бацио шту1сам:а и сомовњ\Ш, тврдећи да никад боте 
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није доруч:ковао, Byr< је, иако ыален, одбијао упорно 
и юrје нишrа окусио, Кожу је ОЈац продао у Ayrc
бypry и, памiи, за "Је новце, ушверцовао чих-аву вре
l'iицу креыења за упал,аче, 

Вук се Iрж.е, али не схва'IИ заш!'о би 'IO па тре~ 
бало да је важно. Сli.Шри се, спо&а, во.л::,о:м:, јер се на 
поврnmни и задрж.ава њена моћна заповест. А ето, 
jyipoc, сам лови и не криволови, Криво ыу је шrо 
не мож.е да се сети ниједноr· дpyror· деrаља о оцу, 
само му се nонекад чини да се 1-о сrари сад место 

њеrа провлачи кроз мамуrско бусење иэiюкеног ше
вара који је чудан наједном топал као да је па њеыу 
до малочас лежао оrроман дивл.и вепар, Корача (оп 
је то, а не о1ац), зе:мља му се nолако у:r-иба под но
rа:м:а и ма I<олико опрезно r·азио, не може да спречи 

да се понегде лево и десно од његове rумене чнзме 

из зем1ье не јаве водњнкави :мexypacnr клобуци пуни 
неуr,одне паре чији се ненамеЈл.ив мирис осећа упр
н:ос ·све интензнвннјем воњу ·сувоr· rюточњака и неда~ 
лei<DI врбака на брежул.ку обраслоы броћеы, Јато 
дивл.их rycar<a прелете у сrрели према реци десно, а 
иза лећа чује како опрезно Ш/nапка nивак по рукавцу; 
једна сива чапља, с ногама што се као узете одлеn~ 
љују исnод трбуха и полако извлаче, спушта се лево, 
али кад одозrо примети човека с пушком, кл.икну, за~ 

маха крнлима и неста, повлачећи опет ноге под бело, 
меко грбушно перје, Вук је неко време непомичио 
пратио њен леr. БиАа је то срећа, јер окрећући се 
за њом, закачи 1ршчак наједном узнемиреним Otrn.мa" 
Пред њим се профилирала црно и наметл.иво прете
шка дивщач, непомична иза нен.олико реди рогоза. 

Оrромиа шарансr<а rлава вепра која му се учиЮI зна
на, чеr(ала је као, зар1mена до IUDoвa у piшoтm-Ie" Уко~ 
чен, вепар је мировао цео. Једнвk> су му се слабиие 
диэале и спупrтале, реметећи баэалтиу непомичиост 
IeiШ(or му.жјака чији се бла:r тако добро видео да 
IOije требало ютшаЮiти, само упериrи иупшу и оки
нупr. Ипаr< је Byr< наюrшаrшо у плећку на шесr r<ора
чаја, чаr< је и не ьшслећи зауставио дах, јер су ыу се 
pyr<e почеАе да rpecy и ыушица је као у qюЭIОЩИ 
зацвркотала шетајућн горе-доле. Склоmr очи на трен, 
стисну зубе н:ао пред јуриш, уt(ОЧИ колена, и толико 
пришсиу Ityндart уз себе да ra просrо занитова за 
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удубл.ење под раменом. Леви је лакат држао на свом 
боку и мшикоы пршшјеноы уз ребра стнсr<ао је иу
шку тачно под те.ж.иunюм rач~ом, Престао је сасвим 
да дише, отворио очи, заж.Ј\1урио онда noлar(o и, у нај
прописнијој нози сrрелца, притиснуо је обарач чим 
је сасiавио мушицу са невнДЈьивим срцем вепра. 

Не чу да је опалпо, Шr;,л,оцнуо је само. Извуче 
брзо меrак: слаrао је. Стави одмах друrи у исту цев, 
опет нанишани, окину, али nоново - чуло се само 

ШI(Љоцање. Бепар r-a ,nоi-леда испод црвеног сањивог 
oi<.a, задрхта, али не помери врат п I·лаву веЛiп<.у ко~ 
лико цео труп. Вук је ыедао у другу паrроиу с истом 
удубл.еном 'IаЧКИцом усред месинr·ане Ј<аПИСАе. Игла 
је ударила, пушка је значи исправна, nомисли, али 
утом и вепар, с тако изразиrим скоро tоудским очима, 

крену полш<.о. Но чим му, заштићен висшаiМ и rусть 
израслим стабтин:ама IpCI<.e, неста из вида, nоче да 
rрчи- јасно се то разабираАо по теrшшм и убрзаном 
'IУдНом трупкању шrо је претварало ноге вепра у за
иушаче rшје брзи црни келнери за бескрајним шан
ком виде из порећаних пивских. флаша ОIФ којих се 
сјатила нecrp111ьima nубЛiпщ на излазу из биосЈ(ОПа 
у неко авгусrовако-заnарно вече. ВУЈ<. задрхта. Преrю
з:нао Ia је. 

А са ова дnа непоуздана метка, који би вероватно 
и дРУIИ иуr слаrали, било би опаспо и беэиадно поћи 
за rрдосијом која скрива непријател.а, Не вара се. 
Бепар је вероватно стиrао већ до I·лавноi· pиrci<.OI' ка
нала - мрес1илиu11а Ј(араша и шарана и, обишавiiШ 
I а ЗДесна, прешао у ВИСОКУ ТОПОЛОВУ шуму, ПЛаВи 

tьену као и радИЛИШ1е. ВУЈ<. уплашен, али гневан, неи 
пar-.-Ierнo одлучи да Ia гони, изабра пречицу и зачас 
се обре у шуми у којој су се пролетошње ыуrне воде 
дуго задржале, биле досегле висину од два и по метра 
и утиснуле у сва сrабла, lШiбља и све нисt<о .жбуње 
своју уједначену зашшrну боју мул.а, Заrо ыу се опет 
учини да ·r.o поново без I·њypaчi<.or одела r-ази по NfY 
тих прорећених и, упркос мул.у, прозирно сивих вода. 
Та ј се уrисак још вюпе појачао кад је, обзирући се 
за вепроы, почео да rледа иуr мочваре кроз rусту 

мрежу граница, ·rа.нкоi· шибта и трава. Није ra више 
било. А IOI шл.апкаво и уздншуће ваћење rtратких 
ноrу из rycrcr муља није се чуло. Вук се, несrрП!ьи:в, 
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брзо враш ме]:;у сrишаие трск.е, ropai< због rpocipy
кor неуспеха: разrовара с Ахмешм и два иуцња. У 
сваком случају, мање збоr· неусnелоr· успос-тавrоања 
прија!'е..ъсrва с Ахм:етом, више због проь-tашаја из по
во~о:не сиrуаци:је кан.ва се од лам:тивен:а досад никад 
нн је пружала ниједном nравом л овцу, а t\.8.1\ЮЛИ 
сину звероi<радице. Но Iад га по друти иуi УЈЛеда. На 
чисти~I, оса~-~ 1-1етара по~ њим, рило:м окренут њему, 
вепар је стајао на другоЈ обали мршоr· руi<авца, сад 
пуноr· неке IРрушичаво л.уте, љубачистоснве воде. За~ 
течен на појилу, с лењим ветром r<оји му је искоса 
доносио далеке наговешiаје мpcrtor мириса човека, 
вепар је :изненаћено r-ледао ror- двоношца rtojи се CIBO
prro пред њнм брже од ветра. Ружнчасте беоњаче ње
гових злурадих тачt<.астих очију почеле су да rам:не, 
црвене већ I<ao усирена крв. А неi<олнко r<апи оне слу
заве воде цедпле му се растеr·.tuиве као бале, са оiрш. .. t
ннх кљова жућкастнх од година. Не разми!Пlьајући 
ни овога иуrа, Вук убилачкн подиже иушку и претр
нув, малаitсало, слабнћки припrсну обарач. Није ве~ 
ровао да ће опали ш. Tert rtaд 1 а лабана држани r<уи
дан: лупи снrон:но у раме и чи1ава шюса тю .. шосивих 
чекиња сукну, плану и изгоре на 1-лави дивл.,ачи н:оја 
даде знак и ц1ш.ну одмах запU\I Јсао крмче које коЈЪу, 
кад јасно виде крв шrо бризну из ране и, одмах за
тим, вепра кюсо се зюслаrн, nоведе и, црн одједном, 
клону на предње ноге као л.,удсн:и уздах, Ву1с осети 
панику и кајање помешано с ужасом гордости у ма~ 
Iловењу измећу 1'01" трена и следећег Iсад се дивл.,ач 
преврну на слабнне. Но већ је миран заrазио у 'IY 
надену пулпу, сирупасту и л,уту, чудећи се истовре
мено како то tсроз ту тешку течност :мо;ке да се про

бија бил.,е са дна, што је, нареп<о истина, али овде
*онде исклијало на сунце неким као I<OCIИ белим ста~ 
бЈЪиi<ама и џбуњем. Главнина му је nюi<ње ипа.э:с била 
концентрисана на веnра, чије су се слабине, уnркос 
мрrвој рани, све ужурбаннје дизале и спуштале. При
ближава јућн се другој обали, није скидао ока са кр
ваве рупе на I'лави, шаку изнад затвореног левш· tнса, 

обилно заливеноr· крвл.,у што се rрушала на чекињама 
у црне, мале драмл:ије I<ai<вe се употребл,авају за ја
ребице или фазане. Вода је плићала и опет му дошла 
до појаса. Тело га је пекло као да је било умочеио 
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у pacr!ЗIJp коприве или соие юrселиие. Журио је зато 
да што пре изи]:;е на дРУIУ о бал у. Измећу њег а и ве
пр а није више било ни меtра раздал.,ине" Но дивл.,ач 
се, утом баш, муњевиt'О згрчи:, подиясе, и баци на 
њеrа 1ресући се у зраi<у од бола и rиева који јој и 
не допусrи да дочека да мрски човеtс изиће на обалу. 
Али н Byr< је, не схвюајући сасвим шrа то чнни сво
јом поцрвенелРм, оnеченом руком, ct-иrao да извуче 
ловачки нож. из ка:нија; истовремено се баци па лећа 
н поtоне др.жећи нож над ЈЪутом водом у часу I<ад 
осети предње, краtке ноге вепра rсако непријатно над~ 
лећу над њи.м. Учиииле су му се зачудо брзе н лаке 
као сев муње, али у истом часу тај сев nЬче наз:·ло да 
успорава, 1раје, не пролази, посtаје све те.жи и, не 
клизећи, остаје над њим засi·mајући ra нечим мек.им 
и топлим док га није сасвим nритиснуо и залепио за 
ж.rпко и хладно дно :мул.,а које је мека пулсирало као 
просуrа прева неке друге, давно внћене већ pacrto
peиe звери. Да се није извио н бацио у л,уту воду у 
часу кад је почела трајна муња вепровш· скока, да се 
нсiОвремеио није дохватио за усамл,ену стабл,ику тр
ске, шtо је ty баш нж.ћикала меiар и по над површи~ 
ном, да је није у исп1 мах OIKI-rнyo и ставх!о њен крај 
себи у ycra као што су ro чинили сtари Словеi-Ш, био 
би :r..1ртав, удавл.,ен и то одмах пошто се склопило сиво 
небо над ЊИZ\I и он осети она ј ЈУСrи Л:ожар коnриве 
којом му је мул,иа вода драла ионако печеиу кажу 
и слузнице._ Али срећом, трс1са је била сува и пrупља 
и чисr ваздух му је дозвомавао да дише затрпан про
сушм дробом распореие дивл,ачн која ra је, и мртва, 
морила nрип-rсiсом своr силно самр1ноr скока. Не ра .. 
нивши 1·а, њему су t(ЈЬОВе распориле само десЮI рукав 

винд.јаке н сад, док је лежао на струњачи Т~)!· кора .. 
зiшног му .ьа, није одм:ах ни схвапю зашто Је тере-r 
кој:и:r..-1 ra је притиснуо распорени вепар почео да се 
с;о..шњује, попушта, нестаје" Тек кад ie сасвим Irn.rчeз
нyo, наивнь поt-шсли: Мени је лаtсо! 

Али није се усправио упркос зубаrој води што га 
је иаједала. Чпиило му се да с обале чује I<ршење 
tрања., Да није вепар изишао? уnлаши: се, мада се 
осепr заш1ићен том смрrоносном киселином воде шrо 
r·a је расtакала .. Излаз? Имао Ia је: ci<ynи колена и n:o 
дну се одrуриу у правцу обале с које је пуцао. По 
мул,у се лю<о rинзало. Сањrшм се! 
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Понови тај пш<рег су...ъања_колена неколиi<О пута. 
Дисао је иа трску и одбацивао се уназад. Већ је мо
рао бпти близу друr-е обале, Ни нерањен, а камоли 
распорен, вепар се не би :t-.ю1ао у скш<у да обре на 
њој. Усшде из воде зато. Ослушну- тшшша. Мада 
није rАедао, чинила м:у се да разазнаје предм:еnюст 
свеr·а шrо би чуАима дотакао, а преi<о тог присуства 
и облике сrвари око себе. Нiо опекотнне биле су све 
наме·I!DlШИје, Оr'Вори очи и погледа: једна је врба, 
раздирана r-рчевш\lа, nодсећала на виDено, али њене 
су димензије биле необичне, увећане као да се он 
10 С!\шњио, подмладио. Али подм:ладио пробијен у 
будућпосr, не враћањем у дешњсrво. То је заruъучио 
на основу изrАеда врбе. Зеленило њеноr yci<OI· лишћа 
и слап<.о-1ешiПI мирис који су јој шнриле ресе уве
равалп су ra да је ry, на дну мртвог рукавца канала, 
nровео миоrо дуже но што је лежећи у му~nу могао 
и да помисли, да је провеlо све дане од јесени I<ад је 
леrао до nролећа у rюм се нашао. Али ког nролећа? 
И није врба једино бпла зелена, nролеће је оШIIте: 
траве, мириси, птице, њпхово понашање, све је убећи
вало у го. Необична је била чињешiца да је доба 
дана !одговарало њеrовом осећању о времену које је 
прошло измећу скш<а вепра н тог израњања на повр
IШmу: пет :t-.uшута I<асније. Све r-a -ro ипак не забрину 
много .. Можда због nролећа r<ад је све nриродно и 
моr-уће. Мора да сам муљав! безразложно помисли, 
r<ao да је баш нужнiо било да не буде r<a!naв. Али па 
своје заnрепашћење утврди да су му pyr<e беле н не 
СаЈ\.10 чисте неrо чедне, нерадi-Iе, без _жу.~ьева. Окрену 
се н nрепозна своје трагове. Узбућен, nоће њнма 
преко великог зеленш· бусена шаше и доће до места 
где се вода, отежала као мртваци, подавала бо.1ье но 
шде уАози оrледала. Поr-Аеда се. Мада није било вре
мена за чуће:ње, чудио се што су му цивплно одело 
и I<oca већ сувп, лице очишћено ол набора, као испе
r·лано масажом, свеже и лепо, очи бистре, одморне .. 
На сваr<Ом рамену имао је rio еполеrу што је сијала 
на младом чудоrворном сунцу. Није им осећао r·e· 
>Iшну, мада су биле од брзовезујућеr беrона и nред
стањъале велику макеiу бране преi<:о реке. Скученим: 
небом у води лебделе су див~nе nловке и једна је сива 
чаnЈьа сnушiала I<ao узе1а штапове својих ншу на 
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бели КЈблачnћ иза њеr а. Баш одавде r·де сад r<лечи на 
озеленелом и још расном бусену траве, за!'ледан у 
подводно nanepjacro небо nуно r·ладннх ruъунова no· 
мешаних с риб~nим зубима, он је nрви nут безусnешпо 
nуцао у веnра на другој обалп н желећи одједнРм 
силно опе1 да види трагове див.1ьачи. клизну очима 

nреко. али не с1нже: поглед му се замрси мећ бело 
лиruће две блисr<е палме, не, два бела девојачка лисiа, 
гола до изнад колена, шiо су се од r-ле,I<ања до диr-ну

тоr· nрозрачног жнпона удвајала у roj води, али тачно 
на месту Iде је, изr·леда, заувеi< nотонуо див.1ьи вепар. 
С напором дrпке очи с водене површине и сусрете nа
рализовани поглед једне девојч1ще, врло свеже, врло 
расне, врло љупке, али Iако заљуб.rоено ту,кне да му 
се нагло учтrnи присном, Не. Познаrш.с Не. Њено лице 
није било превучено rугом као што би могла бити 
нека I<:pmuкa свежеr- хлеба замаг.1ьена танi<:ИМ слојем 
буrера. Не. Било је само nрозрачnнје од ноrу у води 
а прозрачнос-r је увеr< одсуство, празнrrnа и недосrа-
1ак нечеr шrо је nостојало. Сети се: лице јој је било 
премазано 1анким заштипrим: слојем усnомена. Оrуд 
и његова провиднос-r и cera. Али сећања су слаб спро
водник оног што више није. Дим и nепео рћаво за
мењују стабла, I<орење, крошње, лишће, детлиће, цр
виће, пузавице и све њихове сложене везе и односе, 
Ипак, r·ледали су се .. Она се чеш...ъала пре нetio шrо га 
је спазила, али од то1· часа PYI<a јој је осiала на челу 
заrњуреном у nослушну, меку, I<рашу бледозлашу 
r<ocy. Пре тога се, изгледа, ОI<упала. осуrш1ла и наву
кла белу батисшну блузицу I<Ojy пије стигла да за
I<оnча. Но ускоро Вука увреди њена непомичност, не 
његова. Он се није сећаЬ .. Али она, rюја је постала 
сва nрозрачна од усnомена, nрепознала је себе у 
њем:у I<:оји се њој све вmne сводио на ш·ледало а не 
човека, огледало у I<ом је она, ПОI<ренувши се најзад, 
бестидно као да је сама, стала да прьверава један 
невин осмех па друr-и још невинији, чисr, па 1рећи
ан:ћеоскији од ос1алих, као да није истовремено била 
посматрана. 

Уврећеност npиcyrиor мушкарца на гој nроби 
оног што је п он волео сшю I<ao ф:иналm-I производ, 
уверен да су сви њени осмеси били неi<ад спонтани 
изрази радозналнх девојачrшх радосш, устуnи одјед· 
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нам месrо nаннчн:ом crpaxy изазван:о:м: по.м:иnrљ.у да 
рањени а не ушнули вепар вреба неr~е близу на '.У 
девојку већ у њему, а он - без оружЈа. Хтеде да Је 
упозори, али му се учини опасније да то учини гла~ 
ено, будући да ra она сигурно смаrра мр1в~ ш·ле
далом, па му не би веровала и да чу]е и.ако Је уnозо~ 
рава. Како да је обавести о опасности у 1шјој се ве
роватно налази? Кан:Ь? ушпа се и одмах nоче да го~ 
вори речи које су се саме од себе слаrале у 11есме. 
(ДовоЈ'nНО је било да интензивније nомнсли на onac~ 
нос1 која је вреба, и nотраж.и решење.) Она се 
ускоро, и сама забринута (зна ли да веиар вреба? 
не!), tрже r<ao да је разумела његов мислени: r-лас. 
Гледала 1а је пренеражена. По свој прилиии мање 
ш1о ју је упозоравао на опасност у којој се, не зна
јући, налазила, више ш·то ју је заtекао на неделу 
смртни јем од свих смрш. Није 1 а благовремено при
метила. Зато је н била ухваћена у часу орrанизовања 
своје нюшносr-и и рашчлањавања елемената своје 
yвert тако невине привлачноспr, Поготово I\.ад је схва~ 
шла да је rлас чију је боју и мирну дрс1шст препо
знала одмах чим је у мислима рекао прве речи »смрт 
вреба , .. << био r-лас оноr· JI.Iyuш.apцa кога је одувек 
хтела да привуче к себи, r·лас I\.оји је, затим, упитао, 
с правом подсмешљив: 

- Огледаш ли се, Jl.-taлa? Против кот·а? 
Није јој остало друго него да се насмеши једним 

још не исшlљеним: осмехом из серије I<ojy је ве)l<бала 
и развијала огледа јући се малочас на трениНiу чи
стате. Одт·овори му врлю мирно на изr·лед, уплашена 
сопсiвеном дрскошћу: 

- I<упам своју слш<у пропm нечистих мисли. 
Ни он не одоле, насмеја се њеном танком и I<px~ 

ком см·юпоуздању које би моr·ао једним п;акретом 
руке да смрска и смождн. Уmпао је ?ВО!' нуrа својим 
rласом, не више мислима; али њу Је мање зацудио 

тај прелаз од мисли на r·лас, више смисао његовоr пи~ 
1ања које је збуни тоЛiщо да брзим погледом хтеде 
да провери изr·лед свог лица. 

Али уrом: се деси чудо. Пошавши за њеним поr-ле~ 
дом, Вук виде I<ai<o се од њене слике rycr-a вода по
чиње да разрећује и и само по обиму Iюји је њу од
сл:шшваЬ. Ван тот·а обып<.а девојке, киселина рукавца 
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остала је .ЈЪута п непрозрачна. Узнемирујуће је било 
ш1·о се I<роз чис1оту у обышу девојке сад провидело 
скроз М? дна на коме је лежао распоренн вепар (од
мах 1а Је препознао, уплашивши се преrх.одно)" Још 
жнв. ОдпсЈа, псnрављао се и не слу1ећн издајничи.у 
прозирност воде на том мес"Iу, почињао је очигледно 
да се колеба не зна јући да ли да поће на мушi<арца 
или на девојку I<ojy је видео. Прознрност је н ooor 
nyta, као и обично, мислио је, била једносмерна: 
одоздо нагоре., Byr<, кoi\·te је octao још један несиrу~ 
ран ~етак, нанншани кр'оз провидносt воде у облику 
девојке. Ни овоr· пуtа nушка не слаrа. Девојt<а 'Iai<oћe 
цикну. O!f с_е у два CIIOI<a наће на дру!'Ој обали. Лећа 
вепра I<ОЈИ Је, сасвиА·t усправ~ьен, избијао cttopo чеки:
њави:м Хјрбатом из воде, послужили су му I<ao од
СI<очна дасi<а за друш Iюрщс Да је заi<асmю за СЈ]О
тинку се~<унде, опет би упао у воду. Овако је, не по
квасивши се, осетио I<ai<.o је у часу Ћ:ад се левом но
r·ом: одбацио с љегових наi<ОсЈрешених чetUIЊa, -tруп 
звери почиња:о опет да тоне. У ствари, клонуо је ве
пар п коначно пао замупшши својом rустом I<рвљу 
острво чисrоће у води која се врапr себи, својој не~ 
провндности из спољноr· праnца ка унутрашњем, за
шrићеном сумрачн:о непријатном бојом. 

У сваi<ом је случају на друту обалу стшао у 
прави час:_девојка је rубнла свест. Прихватио је, при
моран да Је обгрли и тиме nрепозна. Рима! помисли, 
али чу њену 11.пrсао I<ако, снrшавајући r-a, il(aжe с np
croм на устима: Пет! 

_Требал_о је и дал,е порицаш успомене, не знати 
~е, ЈО~ НИЈе cпrrao дан и час уцозоравања, још увеi< 
Је траЈало пролеће. 

Треба поново да се упознамо! - рече му I<ao у 
сну. 

Зашtо понова? поr..шсли. Тад она уздахну, оtвори 
очи и rtоцрвене видећи да је у његоnим руz<ама и, 
r-.-raдa пахуљаста1 замоли ra да је спус1и на земљу, не 
би ХЈ'ела да му ]е тенша. 

А кад је он послуша н спусти на земљу, она рече: 
- Мш:<е ли тај мртви вепар надуто да у мул,у 

сачува своЈ облик? 
-Зависи. 
-Од чеrа? 
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-Од услова. 
- Важи ли то н за нас? 
- Ето! - рече он п рашпри pyt<e,. 
- Били смо вода и бубе, па смо се поделили на 

женке и мужјаке. Друго мислим:о., Иначе не би бе.iн:ао 
од мене. Био би оно што јеси: део мене. 

- Од воде смо скоро цели. Сви. 
- Љубав је онда жећ воде од 1шје смо. Пила 

бих! - рече н саже се. 
- Не! - викну уилашеи - не IY воду од које 

см:о. 
- Ако је обрнуiо? Ако је вода од нас? 
- Немоrуће; ми смо, суnропю води, \_ТВеi< у пои 

креtу навпше. То је једини начин да се удвојим.о, не 
множећн се, растући cro.1o., 
~ Онда је вода Imat< ж.една мене. 
- Лупаш, мала! - pet<.ao је цоново трезвено, 

yпpttoc осећању да је све то сан; ра~нежи~о 1а што 
је и то чинила с 1 олико љуnкосrи коЈа му Је враћала 
самопоуздаље, мушкарцу нужније од щ;стоте. 

Она рече: 
- Зашто, !(ад је н I<ретање наниж.е исто толико 

леп Iоблш-с чистоте? 
-Ко ш је то рекао? 
- Река коју подижеш до светлосш. А она ј" од 

ватре; хтела сам да кажем- од љубави. Смешно~ 
Он се опет насмеши зашппнички. 
- Како ти је то рекла? На немуuпи начин? 
- На српском смо причале. 
- Зашто то онда мени не I<аж.е? 
- Затю што не римује с тобом" 
-А с тобом? 
- Ј а сам њена рима. 
- Њеиа?- упита. 
Она се опет огледала.. 
- Не оr-ледај се толико у тој води. 
- Зашто не би било обрну1·о? - рече пркосно а 

yJ\пi.ruaro, - Моя<да се она оr·леда у мени? 
- У rом случају не римује с тобом, него ... 
- IПra нето? 
- Односи те са собом. 
- Зашi'О не би било обрнуго? Треба н на вечност 
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- Ми на то и не 1иислимо. 
-Који ви?- упита она и погледа ш продорно. 
Вук се осе'ЈИ и пријатно и нелаrодно под -тим леw 

иим поrледом. Хтео је да јој каже цео свој живот да 
би објаснио :ro .ми, али рече сам:о: 

- Ми кесонци. Ударамо 1ем:е1ое нуя<ности. 
- Знам! - рече I<ao да је ro природн!о да човек 

с пушком ради у кесону - ви радите испод реке да 

не би сте зависили од случаја. Смешно. 
- Нужносi.,.. случај! - тралшо је одговор. Она 

му ПОМОЯ<е, шаnну: 

- Можда су '!О два имена за исто. ОдозДо .. И 
одозго. 

Он nонови, она :к..мtмну r.л.авом и уnита: 
- Је ли страшно доле? 
Мислила је на рад под водом, мада није било ве-

роватно. Гледала је у пуiШ<у. 
Била је прехитра у свему. Рече јој само: 
- Навикне се и на rpoctpyi\.И nритисак. 
- Воде? - уmпа. 
- Ваздуха. Мора се биrи здрав. 
- Шта значи биш здрав? 
- Не сме се имати ни rризлица, ни каверна у 

плућима, чак ни најмања фистула. 
- Ј а сам: мислила да бити здрав значи много 

више. 

-Шта хоћеш BIШie?- ymtra не слутећи ништа 
- бријем се субошм. Посечеы ли се преко седмице, 
не би дали у кесон! А мени је I\.OJKa -rai\.O т-анка да 
ми пукне н прокрвави щ;м прећем бритвом преко ње. 
Лекар не пушrа доле ни с најмањом раницом. 

- Значи, данас не идеш у кесрн? 
Он преће иэненаћеиом руком преко Лiща. Ипак 

рече: 

- Како cyrpa не идем? Данас је четвртак. 
- Свеже си обријан. 
Он преће опеr rако запрепашћеном руком преко 

ЛIЩа да эацвокоrа. Одиста, обријао сам се; значи, 
посекао са:м. се. Али кад? r·де? 

- Не знам! - рече збуњено - не знам кад сам 
се 1:>бријао. 

Она је ликовала, блистала. 
- Данас се не ради! 
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- Чешртак је, ради се, 
- Теби не треба веровати на реч, Ретшо си да 

се брнјеш само суботом после рада; према томе, не~ 
дел,а је, 

- Није, Види ли се неrде посеttотина? - упита 
све узнемиренији, 

-Не види се, 
- Здрав сам .. Онда се расшјемо, 
- Сшни! Имаш опет раницу на бради, Лет<ар Је 

неће пуспни доле, 
- Зажмуриће, 
- Неће, Неће. Неће. 
- Зашю неће? Он је већ више пута IO учинио. 
- Јер нећу да rn крв IШпrne на ту раницу и ову 

ту и ту. Та је највећа. 
- Ти нећеш? Зашrо? - знао је одшвор. Али 

место да l(.З.)I<:e: )>Зато шrо те волим<(, рече: 
- Видела сам н:а:ко то изr·леда. 
- Кад сва крв исцури? Из браде? - упиrа збу-

њен. 

Она је још ћушла .. Он је под прсшма осећао ране. 
Зарасrале су на исти необјашњив начин на који су 
се и појавл,ивале .. 

- Из пререзаноr врата мш оца! - рече Рима. 
Он се сеiи своr· оца самоуб:ице, али и овш· најед

нш..·t њеног, убијенш·. 
- То је било давно, четрдесет и rреће! -рече да 

је утеши. 
- Ништа није давно, Рен:а увек куца на врата, 

Као и проШАост. 
-На каква врата? 
- Свих кесона на свету. 
- Они немају врата. Само зидове, дебеле, метар 

армираноr бетона. 
- Куца! - рече с л,уrишм уnlорношћу - требе 

шю I<учепце, па не чујеш IШД IIIICИ здрав. 
-Здрав сам. 
-А рана? 
- Нестала је. Поrледај. Види Ан се? 
- Заис"Iа. Али ш1а то значи? - упита предсуз-

нш.·t r ласо:м - ако су се сан.риле, значи да постоје! 
- и запАака. - Шта то значи? - јецала је -
здравл,е? 
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- Здравл,е! 
Она полузатвори очи и шапну: 
- Таласи што су нас подигли на две ноге моr·у 

да нас и врате сшю у I<олеш<е. 

- Нека. ААи вреди покушаш. 
Учини страЈ<IОвит напор; нетде лево од њега баш 

тад зюргол,и узнем:иреш<је и нешто пресrа. Тај звук 
нестајања био је пун претње. Знао је: нестала је она. 
Обазре се; није је више бИАо. Помери ниску лиснаrу 
трану крај тюје је малочас стајала. Знао је да је 
узалуд тражи. Нестала је. Али тражио је. Напињао 
вид: до њега су почели да доrитру друтачији тласови. 
Не бистри, сребрюr, чисти, већ храпави и тамни а 
сасвим неми. Погледа бол,е: у кесону је. Седи на ле· 
твицама, 

Тома се пред ЊIIМ смеiШю као на јави пре три 
дана. 

- Ашни се. Излазттмо .. 
- Шrо се цериш? - у1штао га је тад, проШАот· 

четвртка (ми шrа је проШАост· за мисао без зала
сrш?), напољу. 

- Спом:нњао си ваьmире.. У сну.. А ја сам их 
сшарне видео .. У БразИАу. Има их разних сорш. 

-Колико их npcia има? 
- Од три сорте сам их ја видео. Сви rшо слепи 

мишеви. Само већи. 
- И ја их знам три врсте. Трећа I<раде. 
- Вамrи<ри? - зачуди се Трма- нисам чуо. Крв 

сисају I<оњим:а - то сю,.r видео, Као слепи Ј\ПШlевн 
изrледају. Четшј ... четшј ... Јесте, имаш право- чуо 
сам, има их који хоће и да украду. Како? 

Вук уrиша rлас. 
- Како мисАищ - yruпa Тома. 
- Отюло кере па на мала врата. Теби бар није 

тешr<о да ла.жеш. Хоћеш ли једно вино. 
- Зашто одма.:"<: »АЮI<СШ«? Даб.оме да хоћу! -

одобровоmи се - I<ад бо,ъе помислим, сећам се. У Ки
тају је то било. Један је вампир сву м:орнарицу оп
mачкао. Ниi\.аt\.0 да Ia ухвате. Ter< једне ноћи, дОI\. смо 
чували стражу, он ми сам пред смрт тајну повертю. 
Знаш I\.aJ\.o је, мој Личанин био памеiан човек, оrрне 
чаршав, na викне: »Ухуу .. .. « 
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VII 

Као но:ж. исукан из каније ... 
- Прелазимо на трећу шчку дневноr· реда: орга

низационо Шiтање - на јави секретар са проче..ъа ду~ 
гоr· стола; чаi< и нај'tро1-шји дигоше раррзнало главе. 

Састанак се одрж.авао у такозваној малој сали 
која је служила за партијске скупове одел,ења једи
нице и мање конференције актива и била смештена 
у левом, двор:ишном крилу бараке синдшшлнот дома 
с про:'iорима према реци. Сем сrолица и тог црвеног 
чојом пшtривеноi стола сасrавл.еног од десетак ма~ 
лих четвртасrнх кафаисrшх столића, друrщ наме
шrаја н није било .. Они rюјн би први сrиrли седали 
су обично на друrу, чеrврту, шесrу и осrале парне 
сtолице. Непарне су осtајале закаснелима који су се 
после, ·доком сас-rанн:а, кривили и мучили са сопстве

ним дуrнм ноrю.ш, не знајући куд ће с њи.ма, нарсr 
чита ан.о би хтели нешто да забележе, или отресу пе
пео са циrарете у пепел,ару - по једна на сЈолић. 
Вук, иако прнспео с првима, сео је на прву слободву 
стомщу од улаза, I\.Од эачел,а, и није ни овоr· nута 
обра-пю паж.њу је ли непарна или није; била је, као 
и увек, непарна" Али навикао је да се не само на пар~ 
тијсю:r.м саС'Iанци.ма помучи са својим оrролuшм но
r-ама. Налакћен укосо на CIO, rледао би обично изнад 
сеitретарове r-лаве у драrа брада1а мща It.Ласика или 
му.жевну t·лаЈн.о избријану r-лаву човека у тамноси~ 
вом оделу. 

Али досад није ниједном дюао главу. Ни одре
ћено неш1·о да мисли. Све неr<е I-Лупос-rи" Мшnићи су 
му били затеrну1и, од пе'Је наnише, као да држи сам 
н:ею1 огромни балван, срачунат за хњъаде и хиљаде 
руку а препуштен њему једном. Је ли се гордио? 
Не друrачије се није ни моr·ло очекиват·и .. Није. Крв 
је мукАо ударала. Сшдео се, у сrвари. Дрхrао је негде 
у сопственој дубини бесмислено rtao девојчица, и да 
га убијеш не би знао да Цоиови о чему се распра
вл,ало и ко је све дискутовао тшtом прве две тачr<е. 
Чекао је напет, CaJI.f, на хиrац стартерског mnuroљa, 
а пред њим пуста, -ral\:rna сtаза, празан с1адион и мрам 
ви обузети друrим, без везе. Али сад, после најаве 
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Iреће, почпњало је оно. Tp1rn, Imaic Оборене I'Лаве, 
укрућен, без покреrа слуша како секретар препри
чава укратко (н у понечему поrрешно), слаже спол,ну 
чнњешщу на спољну чињеницу - мањtrnвост таквог 

rумачења мора, упркос хронолошком реду, да је очи~ 
r-ледна свима. Али људи се затим јавтају за реч и, већ 
према томе, причају н о друiИЈ\1 сrварима, сецирају 
му неке до'Iадашње rroc1yшte, све површно, навучено 

на унапред донете ставове Itoje су сви слуr-или иако 
још ю1су знали. А ro је имало или немала додирне 
тачке с вамrrиром и Рсавцем н у овом му је тренутку 
10 шrо су причали било тако страно - упркос све 
ве~ој напетосги и унутрашњој дрхr-авицн - да му 
није ни пало тешко да се убеди како то ш-го слуша 
не11.ш везе с њим, с оним шrо је с1·варно осећао rtaд 
је чинио неке од сrвари које му сад пребацују: гру
бост, несttромна уображ:еност (каt<О то? нищо да се 
сеrи и спомене да је с nочетн:а, до оног случаја с Бе~ 
лоr-лашL\1, CBH:\·Ia праш1ао све, и бпо пам:уtt, а не 
човек) (али најбол,и доказ да није кprm за ноге Бело
rлав·оr, које је споменуо Рамиз, јесте чињеница да је 
због свог држања у оној поплави I<ад је Белоглави 
изгубио ноr~ добио mtсмену похвалу и новчану на~ 
граду и да Је пре две rоднне добио и одликоваље) .. 
Не, друже! Нисам 10 радио шго сам радно збоr одли
коваља, наrраде, похвала, н ншсад нисам ни лоюr~ 

штао на то. Ако сад ПО!I.-ШШ1Ъа:м на го ... Пропао бих 
у земл,у да себе уверим каrю се сви они не варају, 
као ШI'О бих поцрвенео да nомислим да се вара ју сви 
они, Партија. Боте не мисмпи ... 

У-том заi'РЮIШ неочею-rвано реч: - Једна при~ 
медба у вези .с горњим:, Рамиз, друг, што је peirno ... 

Сра':'ота Је то н по•:ислиrи - бездуптвосr - он 
- хтео Је друго, жрtва је, у ствари, он, .. Какви Бе
Аоглави! Јер вода је навалила, пробила се I<роз пле
тер, xpymiAa у заrат, а ми смо радници спасавали ма~ 
ш1-ше и материјал ... 

/ьудв су пyiШWi, ваздух, топал п сув, гонио је 
непушаче на каша1п, али Вук је после тоr-а објаш
њења у вези са Белоr-лаВI,L\1 за јапурен погледао у фо~ 
1 оr:рафије .. Очи класнка, на,.\IеrЬене свима, нису се эмр
жавале на њему само. ТребаЛIО би му сигурног, па
метног саве'Iа као r·ладном хлеба, Да ли да каже сву 
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испmу? ))Не. Причекај~, учи~ило му се да класици 
кажу. »Да!<с изr·ледало Је да му говори продорни по

r·лед човеr<.а у 1амносивом. ))Нисам крив<с, nohllicли и 
поче одједном нервозно да се m-п-а I<ai<.an ли је глас 
имао Маркс, онако чупав и црн и сед, с оним бескрај~ 
ним челом широким, CI\.opo црначким насем и плахо
вrно нежilх-1м уснама" Сrпурно - дебео, дубок, jai\.! 
Г лупос-rи! помисли I'Невно .. - А и ти проналазачи -
сви су као Лiпострој., Не исrюручују на време nро
наласке, закашњавају. Марr<сов је г ла.:; изгубл,ен .. Ле
њинов rлас чуо је на плочи. Рима му Је. пуст ил~ Јед
ном прошле зиме. Намучила се док Је позајмила 
rрамофон, а nлачу је доне,о Саша, нею.r архитект, а~и 
знала је, обрадоваће се. И обрадовао се. Слушао Је 
жiши, врскави високи r·лас. и трзао се r\.ад би из уста 
мајсхора сурове револуциЈе чуо смекшаиу душевну 

реч »Рјевал,уција«. Нећу ове ту да с~ушам, не што се 
бојим, него све саме rлупосш nричаЈу. 

Не засипали су наопако тумачећн једноставну 
једну ~ричицу, али није се ~юi-ло побећи од мноштва 
сивкасrих, шуљъих речи 1\.ОЈ~ су се стално спотицале 
у ље1ово име. И уопште НИЈе ни слутио IФI\.O туће 
звучи сопствено име r<.ад 1а с презиром друr-и изгова

рају. Мајку му, опирао се с_војим заr<А>учцима, дру
r·ови су то па и кад нападаЈу, не чине то из злобе, 
него из доброте срца оданоr заједничкој сrв.ари. Али 
I<.ад секретар ин1ервениса nосле љегово1 објашњеља 
и рече да се не ради о томе да свако истресе све ка~ 
му се и зашто му се Byr< Рсавац (опет неут·одан трзаЈ; 
какве везе ја нмw.-1 с т.им Иl\-Iеi-юм? НIП\.акве.!) лично 
замерио, него да ry заЈедничю~ nродискутуЈу о слу
чају с Ахметом Шушићем r<ora Је Byr< Рсавац npe";'a
rиo н на коме је ујаха:о у r<афану и, вероватно ШIЈан 
(ја? зачуди се, али схвапr да се тиме поистовеrио са 
својим Иli.Iеном) изазвао низ тешких изrреда, злочина 

ct\.opo (и то сад: као да није доста само оно што се 
десило!) и Iучу, чиме је бар за љеr-а, секре·Iара, учи
ни:о све што комунис-т, као полиiИЧI\.О лице, не сме 

да учини, с обзиром на с!'оје деловање у датој сре
дини, заосталој I<.ao што Је ова, rде ми !!м:амо врл~ 
одрећене зада II<.e планске изi"рад.ље у о_др~ћеном року, 
довршење једноr· ако не од наЈЗначаЈНИЈИХ кл,учиих 
oбje1rnra али иnar\. дово.rьно важноr· да од њеrовог бла-
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говременоr· пуштања у рад цела земља осетно постане 

светлија, па тако рећи из садашње 1лади за светло
шћу упире очи у нас, посматрајући нас не само I<ако 
радимо (мнош скоро довршени индусrријски гнrаюн 
чекају нашу crpyjy да би nрораднлн) већ и како се 
односимо према свим mпањима. Вук Рсавац је непра
вилно постуnио, 1\-tада је исправно уочио неt<.е наше 
пропусте и недостатi\.е. СаМIО, не, песницама се то не 
ради, Рсавче! Почнемо ли њима и циркусијадама да 
убе15ујемо л,уде у nравилнос!' наше политике н марк
снстичке идеологије, r-де ћемо Сiићи? Не верујем да 
би то изазвало поновно r-раћански рат, који неко спо
мену, али без обзира на недвосмислене наше доса
дашње резулrате и саму победу револуције, коју више 
ниnпа озбиљно не мо.же да угрози, ипак, морално, 
1шко да I\.а.же:м? MOJI<e да је окрњи и ПОI\.рене, као 
Рсавац што је учинио, па да 1-mак изr-убимо нешто 
драrоцено, до чеr а нам је сiало и што бих назвао: 
тубавту маса nрема Партији и њиховим поверељем 
у нас. НИI\.оме не даl\-ю да ro доведе у rnпање, је ли 
Iai\.o? Распиталн смо се о Ахме1у Шушићу: на штун· 
1шри радн, важи за доброr· радника, а што је релиrио~ 
зан, њеr·ова је ствар и ствар нашег бољеr· рада и за
лагаља на I\.УЛiурно·просветном пољу, rде смо 1-Ш и у 

рефераrу на годишњој rшнференцијн rюнсхаr·овали 
низ сла бос rи услед преошерећеностп узднгнупrх дру
гова практичним задаци11.ш с једне стране и неинтере .. 
совања осrалих, с друrе. На жалост, ro се врло лепо 
видель Iшд смо ономад били:, на пример, довели nре
давача из Беоr·рада, пла-п1ли му пут и дневнице, а сала 
- полуnразна, иако је nредаваље било на висини и 
успело. И о томе rреба вечерас да говоримо! рече 
с наiласi<.ом. Ја посrавтал-1 зато и то питање, а не само 
може ли остати и дате чланом наше пар1ије човеi< 
к.оји се понео као Бут< Рсавац. На то ја лично одго
варам, уверен да не rрешим, )>не може«, али у лези 

с нашим nропустима треба nродискуrовати о свему 
rоме много дубље но што смо досад. 

Г лигоријевић: - Вуку Рсавцу су вампири и Ах
мет - овас; а сви ми неr\.а врс1а - ве·Iрељача и ве~ 

tрогоња, да не кажем друту, гору реч. Зашто? Он има 
схеме о ·rоме како свет треба да изгледа, и теrш\.о 
нама I\.оји не с1ајемо у његове схеме. Још нешто: оно 
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што је урадио- лоr"Ично је с.њеr·ове тачке гледишrа, 
али она, њеr·ова тачtса - није лоr:ична. Није му ту 
r-. .. teCIOu А ш1о се тиче предавања, ја ... 

Раде се пrпао за време дуrюr Глигоријевићевог 
излаrања да ли да устане после и 1шже: >>Он је мене 
спасао и не само мене. Он је сшурно најпожрiвова~ 
н:ији наш радник, човеrс који има највише моралног 
права да буде суров према друшма, јер је пре свега 
без .rvшлости према самом себи, сав посвећен задатку. 
Ми не 1реба то да заборавимо сад кад разматрамо 
једну њеr'ову rреншу и заблуду из одаиосrи, При
знај:-.-ю му све врлине које су њеr·ове, пре но што раз· 
мотримо његове r-рехове((. 

ААн је Byr<, црвен, yc'rao и, пре но шrо се Раде 
одлучио, pei<ao наr·ло: ))Нема с~п1сла ·Iai<O<(, и '!ИМе 
прекину ћу1ање насле Г лигориЈевићевнх предл)Јrа о 
орrанизацији катедри и с-rручних мање~више обавез~ 
них предавања и рада на селу. 

Неко се насмеш:и, али Р а ј1совић, коме је после 
Стојановш· иступања било све јасно и јасно колико 
је Сати, поче с уздахом, издалека, о једном разговору 
који су он и Рсавац водили п 1сојом је приликом Рса
вац говорио о Нереtсави Icao ж.ивоr..·t бићу, лсенскоr 
рода и недоличног, самим тим, nонашања. Река је за 
њеr-а женСI\.О, а ;кенсi<О - курва. Он заборав.л,а да се 
не мо.же rако, жене су и друrарице мушкарцима, а 

у рату у ком је и он учесr-воnао биле су и те I<aitвИ 
хероји, Рецимо, Вукица Мшровић, о rюјој нам је 
друг Раде одржао пре неки месец лепо предавање, 

па се чудим како баш Рсавац, који је после причао да 
ју је познавао , , , 

И Глигоријевић се јави опеi: сетио се да му ,је 
једном рекао да cnюto треба свш naмmipa да убиЈе, 
Шта је под ТИЈ\1 мислио? И још нешто, што баца М'О· 
рално дисквалифш<ујућу свеrлосr на њеrа .. , 

Треба да говорим, мислио је Раде. 
Не смем да нападам; зауставио се Ву1с, не мп~ 

слећл да се брани. 
Плавша покуша да објасни карюtтер Вука Рсавца 

који би да натера и снrхнју да све снаге сrави у 
слу;кбу људске заједt-пще, а кrо.Iоли човека, и да r-a 
зато више но нас љупr равнодушност, немар .. . . То 
није зло, другови, и ја се бојим да ви.,. 
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Рајковнћ се насл-хеја кад поново поче: - Она је 
њему, молим вас, другови, чујте само" .. Пре неки 
дан, у вези са срал·шом њеr-овом афером око брзове~ 
зујућеr, он ми је на улици из чисТОI' мира рекао, пре
кинувшн ме у оправданој грдњи: »Лаже, маму јој 
tсурвину«, И теtс после, на моја mпања, објаснrю ми 
је да је мислио на поплаву: ))Прtпајила се, чека једну 
нашу небудност па да заскочи((. Је ли ·ro нормално? 
Ја мислим, луд је помало. Сваrсако ударен, и на неки 
атеистичtси нa"t.nrн празноверан .. Да, и, просто напро
сто - шта ће нам лудаци? 

И Плавша се опет јави: - Он је мени херој без 
пуноr· запослења сад, и уоrшпе у миру, у свакодне

вици. Он је ненормално ·вемuс. радi-Ш каnацитет. 
Треба ra nише ошереrипr. Нећу да ула,зим у приваrне 
сrвари, али знам понешто што би мо1·ло да све то 
објасни донекле н nсихолошк1с У сваком случају, 
r<ривица је и до нас, И то треба отворено признати. 
Ми CJI.IO све то знали и месr·о да r-a опiеретимо дво
сrруко, ми смо r-a пуспrли да слободно швр..tЪа, да се 
у све меша и , . . Шiсам мислио, али ето. Армију је 
напусшо јер је дошао ry да paryje, да насщви, Сам 
ми је то рекао. 

Сад би rребало - одлучи Раде- да говорим, ААи 
баш rад: 

-Молим за реч! -диже руку Рсавац. Гледали 
су ra неки презриво, неки равнодушно; био је сигу
ран да су r а тако r-леда.л.и и одједно:м: заборави зашто 
се диr ао .. Поче да чини напоре да се сети ш-rа је хтео 
да I<аже, али мислио је о томе tсако коначно све и 
није њему, унуrра, тако страшно како му се чинила 
да мора бити кад су друrи неки били у његовој кажи" 
На пример, Тому кад су избацили због Шiјансrва. По
враiншсу, старцу, морало је бнrн: још те,ке, али: то 
се није видело. Чаtс се присети да су многи Iсојн: су 
r·ласали за псiс..ЛЈучење уч:шшлп то онда из дисциплине 

(и би 1-.1у јасно да ако сад не мисмi посебно о сваi\.ОМ 
1соји ће да r·ласа о њему, Рсавцу, 1-mак покушава да 
се сехи Ito је гласао за Томино :исrtл-Јучење из унутра~ 
шње дисциплине, ко из мр;кње и сеrи се да су после 

t·ласања неки прилазили и пуни разумевања r·оворили 

с Томом)" И сад се •июrи од њих надмећу да ra гле
дају с мржњом мањом но шrо је мећу у речи. Па 
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ипак мрзе r-a :r..пюrн а нико не схвата. Ни Плавша. 
Покуша да се сеш како је њему самом тад било rrnд 
се решавао случај Т.оминоr пијансrва. д.а. Говорио 
је. Предлаrао је исr<~оучење. Он! Његова Је оно и~и
цијаrива и била. А сад? Плавша ra и Раде не rледаЈу, 
мада су и они радознали r<ако се ~рж.и, а некt:rма од 
њих, Јьуби и Станку, оч1u·ледно Је све то само до~ 
садио и једва чекају да се све заврши. 

Друr Стојан усrаде поново видећи да сrвари узи
мају друrачијi_I Ток и спомену r~ожем пробушеие вре
ћице брзовезу]ућеr, ствар неразЈашњеrrу: Ахмет тврди 
да није, rJ. да ra је BYI< Рсавац нагерао да то уради. 
Исrина ствар не заслужује помена - rри су вреће 
пробод~не само, шrе·та - никаква" Оrишло је у ра~ 
стур можда све у свему ки~о~два бетона, али прав~ 
ни.чки r·ледано - ако поверуЈеМО Ахмету - отежаваw 
јућа је то околност, покушај паковања ... 

- Зашто мене ниi<о не пита о томе? - викну 
Вук, који је стојао дотле не успевајући ничег да се 
сети, па ни сад, а нешто је хтео да каже важ.но r<ад 
је yc"Iao, само - ишчилело, 

Секреrар му кл~:rмн:у r-лаво~, Вук опет нar·.No ~оцр~ 
вене и опет - Јер Је знао да Је поцрвенео, све Је заw 

боравио оnет и, празан, чист, нем, невин, реч: нешто 
што нн сам није очеюmао да ће рећн .. Осећао Је после 
само слабост и сrид што је тако :несл:ободан и немо~ 
ћан да се ry, под овим фотографијама, бо!?и и дока
зује праведност своr посrупка. - НеприЈаrеЛ>е ми 
дајrе! осеrи да ће заваrшrи. Али се задр>!"а. Потnуно 
сломљен, унапред поражен, п~:щрвенео Ј_е, н го он 
rшји је у борби против досrојноr· непрщате/оа зн~о 
јасно н ЖIШО да мисли, бнсrро да опа.жа н зак~учу]е. 
Али ови му ry људи, упрi<ос свему, I~ису непријаТеА>и, 
а то му прави маrлу у мозгу, пихrиЈасrу rужву мећу 
сећањима, конфузију у мншићима н муrан, напрешу< 
неШiр у срцу, Као и си:ноћ с Ахметом. Јесте .за?сiао 
и према -rоме непријаrе.л:,, али. опет н:сувише Је Јадан 
и слаб да би ro био оэби.л:,није, од оноr· степена I<ад 
силом I ре ба на наси.л:,е. . 

То је хтео да ка:же кад Је yciao. Сад се сетио" 
Али задоцнио је. Заrо рече, суво, опоро и тврЈ5е но 
што је мислио: 

262 

. - Признајем, Поrрешио сам иолишчrш! -рекао 
Је свесrан да rлYIIapa - молим да ми се пружи при
лиr<а. Ја ћу доrшзатн своју оданост! 

Знао је: нишrа rЛYII~oe и бедније није мошо рећн. 
Оборио је rлаву. fiyrao. Осећао је да га сви злу

радо гледају и мрзе а 10 осећање није био ни покушај 
да се брани и одУI1Ре. Осећање само да не може да 
напада онемоrућавало му је и да се брани. Онима ко
јима је једино дУI·овао објашњење и који су, пуни 
друrарскоr разумеваља, rледали са зида, они су ио

нако знали шrа је све било у шттању. Можда сами 
никад нису морали да доћу у сличну сюуацију, ниш 
би и моrли да се у њу сrровале, јер су геннји и ко
рифејн, .али они схватају да се он с једном сrвари 
само НИЈе ни смео ни xreo да помири: с :несхва1ањем 
револуције од сrране свих ry колшш их има. 

Опет претерујем! nокуша да се заустави. Пo
rpermю уопштаваЈ...t, као онда, пре неrш дан, на са~ 

станку збш брзовезујућег, rrnд је исто ЛУIТао (и сад 
него поново хтео да ЛУIШе): 

-; I<азнше. Избацше. Можда, '!"'А om< напо~оу 
сазнаЈу да више члан нисам, а Ја нас1авим да 
товорим и рад-и:м: као и досад, мож:да ће и да ми 

и.оверују. По,шслиће: »није власт!« Погана је власт 
сr·вар у очима се.л:,ачi<ог света. Пре рата, кад смо 
бњн~ с ону сrра.ну јасла rолибоси и r·лЭ:дни.жедни, 
1ад су нам људи, - не чшrи ли вам се? - ·некако 

више веровали и више разМИI.I.!ЈЬали о оном што смо 

им говорили јер .... УреЈ5ење нам нстрчало испред 
навнr<а, ~оудн r·ледаЈу старим oчrrna, не верују у 

чисте руке власти. Мо.жда баш за!'о шrо је она власт 
њихова, а себе добро знају какви су. Цревима они 
увек мис~е. па према себи и о комуш<сти суде. И 
џабе им Је говориш, њима су чланови моћницн који 
благо деле .. Не реци!'е да то само нею-1 заостали, збу
њени, .:м:алш·раћанскн елементи лшсле, јер ће их онда, 
неприЈатеља, ћаволсtш много бити, а ro ни тачно ни 
добро није, И сам сам у ту заблуду улазио, али сам 
мното о томе мислио и заt<Лэучио да их треба увера

вати: а) да није исrина да и свецима кад благо деле 
прсrи ocrajy жуrн. Кажу ~оудн: »раја се камионом 
вози, секретар щmом, а дире1пор лимузином<<. Знам 

ш1а ћете :ми рећи, и сам то видил:1, али и зашто је 
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тако зню.I, па :ми не смета. Пешан: сам ја стари. Алн 
убеднти треба 1ьуде да није директор понамазао 
прсте лепком кад плаiе дели. Тешко је наћи уверл,ив 
доказ, јер је у његовој руци више но у њиховој, па 
то ти је. Ако се позовеш на њеr:ово залаr ање, сrруч
ност и већи учинак, одr·овара]у: »Квалифиi<.ације? 
Знање? Па какве је 10 онда школе друг Стојан свр
шио? Посrавн I>ote за дишу н дај вилу и лимузину, 
или дај ми перспекпiВу, узд:ш·ни 1\·le .па ~а видиш, .и 
брат ће да саrорева на послу«. Убећу]ем Ја њих да Је 
лнчни .живот друr-а Сrојана пример за све, а они 
мене: )>Вути, пt зато тако rпвориш што си члан, За 
z-воје се рун:е со11.1-дВа ВI-Шlе залешi!сс јер је живот Н!о
мунисте постао најлонски провидан I<ao да l\ПI сви 
у стакленим кућицама жнвиl\ю. А што се тиче вам
Шiра, ствари rшю сЈоје. То је друго: да сам опеr 
дошао другу Сюјану или причекао, па дьшао Радету, 
ни један ни друти не би схватили, као ни прошли 
nyr .. Не бих ни ја на љиховом месту, до кш-а не до
пиру неизrоворене речи, ако и претпоставимо да 

стиж.у све изречене. Не 11.-щслите да сам ја неки кому
нисrички Нанвко Уравниловковнћ. Не би ни мени 
било свеједно rде спавам п шта једем I<.ад бих схва
тио да је то mпање већ дошло на дневни ред. Али 
за мене, другови, док Цека не утврди да о:1.1о стиrАп 
н пресrнтли, још увеi<. вюки и -траје тачка: јуриш. 
И онда, све је свеједно .. О нама комунистима говсr 
рим. У pary се помучнrи r·реба. Ако народ на лошоt 
сламарици ноћива, комуниста би требало на гороЈ 
од лоше. Не заiО што је то идеал, нето штО народ 
брзо :идеа.Ае губи ако му се учини. да и ми прво о 
својој бради мислимо; народ вам Је исувише добар 
спроводв:ик crpyje, али без tп<.аююr нзола-rора: зачас 
се одушеви, јесте, али још брж.е се и разодушевп 
ако се престане да напаја енершјом примера. Аок 
све не свршнмо, не изr·радим:о целу А индустрију н 
половину Б... Iat\.O Iреба да буде I<ако кажем, а 
онда . _ . Ех, и ја ћу онда да !1ОМИШ1Dам на веЛЈП<.и 
стан и опасно велиt<е приходе. Само . , . Ми смо тек 
код заrата друге фазе. Још rри године ·1реба ту 
рмбаш својсю1 па заврiШпи. А шта смо сад учп
нили? ЗаврiШIЛИ ry једну централу. Ја сам у себи 
израчувао да на још једној ХЕ централи треба да 
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радим,- ro је као неки мој прилог А, ro јест eнep
~'el'CKf!J, r-рани базичне индустријализације, и на још 
ЈедноЈ ТЕ, _rmo !"ој ~опринос ме-rалској индусiрији, 
а lонда на ЈОШ ЈедноЈ као лично учешће и у делу Б 
1-ране индустрије по1рошње. Још најмаље двадесет 
до двадесет и пет- својских rодина тairnor рада да ти 
очи исnадну, а лећа не сазнају ни за шта меi<Ше од 
даске" А онда .. , онда ће и тај tе11.шо и јурнш ва~ода 
бити готови и ја ћу Iн-шrи чело да с-rан:ел-1 пред ма 
који форум С'; својим захгевима за стандардом. А 
скроман, верујт-е, иећу тад мноrо биш. Тражићу 
што мп сnада. Само дотле - кра11.ш у руке и куш, 
Нн речи 1унћеrунћарошке дотле да не чујем ни од 
ког. А место тога, .. шта се дешава? Сви по.журили, 
па !·рабе опшrинско. Само ?Во опш-пrнсi<.о није и 
алаЈбегов?, него и лично МОЈе. Разлика измећу мене 
и вас НИЈе у Iоме шtо су вам лећа мекша од мојих 
и желуц1-~ дубл.и. Apyro је у пшању. Ви с1е прогла
сили да Је цн1ь половина стазе, а неки су себе чю<. 
уверили да су преюшули врпцу пре но што су и по
шли са сtарта. 

Једн_ом сш\-t покушао ја да говорим о 'ТОМе с дру~ 
сам СюЈаном, (се1иће се), онда када се уюrnуло га
рантовано снабдевање, а ја I а питао ( сећю.t се): )>Зар 
морю.-ю збОЈ· неких малОЈ раћанских заnадних пред~ 
драсуда да раrне још деке, ·rачrшце и бонове пре
тварамо у мирнодопске следовање?(( Сећате се? Има 
ту појединих I<.ојп су н Јада биЛЈI чланови.. И ппа 
ми је речено I<ад сам I<аза!о да је голуб наш још на 
т-рани? Речено ми .fe: »Еј, ?о.Юј друже Рсавче, Ти :rшсн 
нн nриметно како ти је врабац у руци порастао већи 
?А голуба<<_ То ми је речено и мноtи другови сме~ 
.1али су ми се tада, а Ја ннсам ниш1а рекао н зато 
Је полаr<.о н дошАо /ЈР свеr-а овоr-а, јер да сам им 
тад per<ao да 1реба бити Сr<роман у благоутробију, 
а нескро:мап у идеалима, м:ож:да би ме разумели, не 

мене, него mттање I<oje се "IY постањъа сада. Ca.1\to 
проклета _је то сiвар: речи I<.oje човек не изгов;ори 
У nравом часу, однесе воз п узалуд је грчање за њим .. 
Не можеш их враппи, иал.о 1и се чини да су I'II клиз· 
нуле неr-де иза лећа. А кад је већ реч о идеалима, ми 
се малим брзо задово.А~авамо: )>Дај шта дашс( или: 
»Шта ће мени преi<.о леба поrача<с или~ )>Не nокривам 
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се ја преко губера<с. Алп кад.- седнеtю за стварну 
-трnезу, онда ro ли:чи на баю<еr што смо приредили 
оном предавачу. Мука ме спопала кад сам видео ш-та 
је све .жив човек у себе понатрпао, Он., Али и неки 
:мећу нама. Paзyt·teli.-I ја: брзо досади опасност, поr'о~ 
т ово кад није вид.ъива и неnосредна. Но јесмо ли или 
нисмо у револуцији? Одбачеии су опасачи, фише
клије, 1ачно: али ко r<:аже да се :журио вама пре~ 
:ме1ну-rи у nотпуне цивиле. Ја се јесам. демобилисао, 
али да бих остао војник у цивилу. Овде је, на не~ 
дрима изr-радње, мени бар опасност већа неголи по 
rарнизоюша" Зато сам ту дошао. Било ьш је доста 
сецања једног rодишта мирнодопских регрута да 
увидим да треба сада уже но икад стати свом сна~ 
rом:. уз слабије, исте који су то били јуче, иако они 
лреr<о чланова, то јест нас. власт др)I<:е. Разумете ли 
шrа хоћу да r<ажем? Ствар је то проста, ОпасНiОсr· 
тренутно не долази највећим делом с ону сrраиу 
rраиица. Ту је она: Ми себе нисмо добро разrраии
чили од nрошлог, у навике нисмо rtритичю:r поr-ле~ 

дали, ми себе не зню.-ю добро, себе испод површина 
т-де су и нова неба и старе паклене јаме. Држати и 
данас страну слабих jecre испуњаваrи из све снаге 
rекуће наше цил,еве. Тековине, у .реду. Чувамо их 
као очи. Али чување не би смело да буде неr<а врста 
спушrене рампе. Треба освајапi и оно што још ни~ 
смо освојили: високу производну силу, несебичну 
свест, друrарске навю<е. човекомубиве обичаје, љу~ 
бав и све што још нис1ю .. А не помалот-раћанипr се 
на затеченом и рећи: ово што је 'IY доста је за миран 
живот. БаВ:ола, миран! Немиран -треба да је, док не 
дОI<рајчи:мо започета и тим:е тек осигурамо тековине. 
Ако их из руку поближе размоrримо, свака - ре
цимо, ова: самоуnравмање - значиће оно што треба 
тек кад будемо имали шромне и многе фабрике гво
ж.ћа, хемије и исхране из мора (не из сетачке эе;мл,е). 
Доrле, кажу, добра је сrвар улаrање у пол,опривреду, 
али ја бих .. , Не знам шта бих пре, али мислим -
с1аре пољопривреднике мож.еш само конкуренцијом 
хемијске исхраие из мора дотући и преобразиш у 
л,уде. Не мислим дотући и убиrи истиrrсrш, него 
онако, мало, пренесено. Нишrа мени није вредело 
шrо сам у почеrку био мек и покушавао да диску-
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тујем: са лепезани:ма о њиховим људсюi:м:: слабостима. 
Шта с7 испонадеснло? Прво су rунћали проrнв наше 
ПартиЈе, па ућуr~и: после неког времена зачланили 
се, пос-rали - назбшьи. сnоља, увек се на реtШМа 
слажу, али изнуrра - Јадац и разводњавање. Чиме 
смо се ми ·ту бавили: I\.O с ким: :живи? ко rtojy на лећа 
обара? rде наћи сrан за Па ју, rде лежај за !Ьубу, rде 
казаие за мензу" Као да су паршјске аванrардне 
бриге - поэадинсюr интенданr·сюr посльви, Као да 
РУI<оводсz-во све 1\Iоже само - без нашег војнички 
дисцшL\ИНованоr-: >>Снаћи се. јер су само nрвих два
десет година -reшr<e, после се и на добро навикне''" 

Али ништа не рече. од TOI' муњевитоr· том-ш,Ь пута 
понавЈьаноr· оправдаваЈућег моз1ања и пуrем овамо, 
на састанак. 

Шта се може, И овоrа пуrа је воз пун (њеrових) 
неизгово:рених речи наnустио станицу. одR'Осно: не
станица Је напусrнла нев.оз" Нема зашrо да се правда. 
Ако они ту не виде да Је све радио не само чисrих 
руку неrо да би их свима опрао и одржао чистим -
ништа речи неће помоћи, Узалуд. Друr Сr"Ојан му је 
одrюворио у вези с OIUIM ШIО је једино био изговорио 
(само не rледајући ra у лице): 

- Сва!ш има моrућносrи да потврди своју ода
носr у КОЈУ нико у rшнкреrном случају није мећу 
нама посумњао, али у mпању је извесна поли-rичка 
уздипtутост I<ao пре'!nосiавка за чланство. Ми ћемо 
бити сре1ни да ПО!fОВо о:rворимо врата Рсавцу, кад 
престан: да заосrаЈе. Ко .Је за казну исiUоучења? 

ТроЈица нису днrлн руке! уrврди Рсавац оборене 
Iлаве .. Ко? 

- Ко је против? 
Неко диже руку. Хусо! 
-Ко се уздржава? Друг Раде и друr Плавша, 

Пиnrn: с двадесет два гласа за, једнmt nporttв и два 
уэдр:Јtсана r<.омпресорсн:.о и I<есонско оде.л:.ење јединiЩе 
rрадилишrа одлучили су да се Вук Рсавац казни нај
стро:>~ом казном исr\.Јьучења због свог комунисте не
дос-rозноr понашања I<ao последице својег заостајања 
и несхватања политин:е наше Партяје. Готово. Тачi<а 
следећа, последња 1ачка дневног реда: mп-ања и 
предлози, 

Вук диже руку, 
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Сеt(ретар се зачуди: 
- Ја :r.пrслим да по с1атуту ти треба да изићеш. 
- Знам. Нисам више члан. Али ја сам радншс 

Бићу сасвим краr-ак. И;..ш:м два предлога. Оба су ХIПНа 
и повезана. Ја сам већ I'ОВорио о -доме у ДнреrщиЈи, 
али нишш нису предузели (Један Iдас: СрамОiа, Кле
веће, мес!'о да се каје и стиди!) а да чекам до синди
rшлноr· састанrш, i\Пiслн:м биАо би касно. I<ад сам по
следње ноћи че1шо вампира, тј. IШ(озваноr· Ахмета 
Шушића, даitле, у ноћн од среде на чеrврrак, ирола
зећи крјоз м:очвару, прим:еню сам да су се неке стазе, 
које су у ноћи од уторi<а на среду биле суве, у току 
24 ca-ra овлюкиле, расюзаснле и делимично биле по
плавЛЈене, из чеrа закА~учујем да су резервоарн поk 
земног краi<а Нерекаве већ преnуни, На основу тоrа 
мислим да нам за дан-два предстоје велике воде., Hei< 
1\-tало Ojy)rпr, налашће, чак иан.о наiШ·I А-~уди не реги
струју nopaci реке на улазу у теснац, С тим у вези 
- рад у кесону. I<ao што знаrе, остало нам је да до
вршимо последњи сектор на боку. Али нисмо још 
изишли из нивоа воде. Радн се у rри смене, али ефеt(
rивноr· рада све три Ci\·teнe не дају :r.пюrо: осамнаесr
са·пr. Свака смена r·убп по два cara на навикавање на 
прiПИСШ( и два на одвикавање. Предлажем заrо да 
се рад доле повећа на осам саrи, то јест ефективних 
24 сата у IpH смене и ·ro rиме што прва смена неће 
напустити посао ни кад r-a друr·а предузме доле у 

н:есону, неr·о ће ос"Iати да ради заједно с њlом још два 
cara. Биће мало 1есно и 1ai(O дал-.,е. Али тиме ће се 
екипе мећусобно да контролишу .. Како смо ту cr(opo 
сви I(есонци, без четворице - ја мислим да се мо.же 
ra сr-вар сад одмах да реши, бар што се тиче начел~ 
ноr· повећања радноr· времена, а што се тиче nрве 
ствари, ја предлажем да ја и још двојица одавде 
одемо одмах до оне тројице који су плаћени да мере 
водосrање а који, по :м~ом мишЈЬењу, nију и не трезне 
се: време је печења раю:rје и ниједан ce.A-Iai( не про
пушта прилику да се јефтино не нашmОI(а .... 

- Добро! - рече Стојан не дижући очи - о 
предлозима ћем:о продисi(утовати пошто изићеш. То 
је n:o статуiу, 

- Прнчеi<аћу наnол.у" 
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Рсавац седе на npac. Није му ни то иоследње било 
довоА-~но. :-- Иск&учен! ПОI(уша да се споА~а повреди .. 
~ице A·ty Је ос1ало мирi-ю_. спокојно. Као да је знало, 
ЈОШ пре вампира, давюче н;о увеi(, да ће му се то 
десиш. Десило се, Добро, Оно је не изненаћено" Наше 
су се снаге по плану уредно повукле на нове положаје. 
Да ra са~ H~I(O r-леда, као ш го ra је на састанку r·ледао 
Раде Ј(ОЈИ Је седео коср nрекопута њеrа, рекао би: 
чов~к седи обично. Мож-да је мало уморан (да, салю 
то Је, уморан)" Рекао би то Iaj неко и прошао" Али 
ИПаi< (буди nошiен, непоаосит), нисам уморан, него 
мртав. Казна се спуспrла_ Irno ПI/oOTИI-Ia која не сече 
r·лаву од rрупа, него одваЈа ЖIIВOI уну1рашњи од )ЮI
вота спољноr·, дr~сање од младосiи и њених рана, ра~ 
дова, снова, барон, свеrа. И Риме, Све шr·о је нешто 
зн~чило ~а њеrа~ добило је смисао npei(O чланс1ва 
КОЈе му .Је отето. Чш( и аннrдатирано детињс1во и 
прва младпћка лудовања, I'ei< су сrуиањем у СКОЈ 
добила rи.~сно, д~ни.е право~ 'Iуr.-щчење и објашњење. 
Сад му НИЈе осr-аЈал~ ниш1а више; ни успомена да се 
на њњх ослони. Све Је О"Iфикарено, прецвиковано, Ok 
сече~о. Нов живот почиље за њеr·а1 од овоr- -rренуп(а .. 
Нов. )f(ивот? Нн Рш-1е више нема. Па и та његова 
бивша незграпна л.убав јавила се у оi<виру њеrове 
приnадН\Оспt покрету, А~удима. Он је њу Можда и за~ 
волео тек пошто му Је пало напа.i\·Iет да од ње направи 
новоr· човека, схвапшr.ш1 да r·реше они који мисле да 
10 масовно не rреба :ш ПОI(ушаваrн и да је 10 спори 
посао пу.I-(0 генеращча. Може! мислио је изазивачки 
rада. И за.А-~убио се, уверен да се на ro ново rреба 
одмален31 навиrшвати, усисаrи ra с мајчинпм млеком 
:ако рећн, са првим бесnриr"Оворним nојмовима, J(ai(O 
Је ~:ш _то и покушао у везп с нечим другнм1 rtaд је ле~ 
.tн:а,ю Једне сунчане летње недел)е измећу Бреславе п 
Беча на nескошпој обали CaJI.I (npeli.IЛaд да оде с оцем 
эnеро?кра~ицом у лов) (колнко је имао година?) (пет? 
шесi.) (ЈОШ :;иЈе пошао у шкоАу)"' Сећа се, померио 
се са све усиЈаr-Фr· песка блпже џбуњу и заспао !(рај 
не1~ог мра;шњшш, Пре неt·о што је изишао на обалу, 
мајка ~а Је намазала ул.ем (да ми дете не изгори)" 
А уље Је било 'кестоко, право маслиново: кад се про
будио, ПОiледао се ':' прво је иомисЛИiО на кифлу с ма
ком, Али свуд ra Је пецi<ало, сврбело .. Ујурио је у 
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Дунав и дуго седео у муљу плићака уж.ивајући ШI'о 
дави злочесте мраве. И мада му је отац био радник, 
то jecr безбож:ник, ни сам не би знао рећи каtФ је до
шао на мисао да је то сад он, Вук, постао Бог и да су 
мрави деца и да их он, Бш·, каж.њава јер нису добри, 
не боје ra се и не слушају. Од JOia му је било само 
још пријатније и го му се осећање бесrtрајне при
јаiНОС1И и моћи јањъало чим би дошао у оваi<ав један 
речни крај, или кад би уrледао облачиће, свеже, беле 
и подбуле, или удахнуо ваздух прозрачан, пун зујања 
с1пних rmсеката, а эасићен влагом, или се обрео мећ 
бнЈЬем r-устим, врежастим и; неуредни.м од силине клп
јања. Зло је иеrде у њему задржало юблш< ситних 
уједа ШI'О пещшју и сврбе. 

Па иаr<о Риму није ошрио у мочвари, rшак је 
убрзо заборавио под којим се rачно околностима уnо
знао с њом:, али ако би помислио на то, волео је да је 
среће у машти, ужаснуту, болесну, лишену памћења, 
негде у нен.ој као раж.и, I<ao купинама, на обали, неr·де 
недалеrю од nycrO!' села. Прихвата је, односи у шrаб 
башљоиа, храни, води кроз борбе, чува је малецну у 
мртво1-1 уr-лу за време окршаја, а кад се после годину 
дана као навикне на њеrа, и с!'екне основне појмове 
о ц.и.&евима борбе и комунизму, он почиње да је стрп~ 
.ьиво учи сновима. Јер, знао је то од прврr- састанка 
у СКОЈ-у, комунисr млад или crap не може да постоји 
као револуционар ако не уме да сања будућност rако 
;.I.-.иво да му је она јава јаснија од јаве. Како би иначе 
у rренуцима t<ад је сrварност неподнош.ьиво тешн:а 
(а комунисти мора ју битн спремни да себе доводе 
и у -такве полож.аје, неиздрж.rоиво 1ешке, будући да 
су борци), у име свеrа будућносш, могли да се лише 
свеrа щю су сами себи одузеАи сrупајући у борбу за 
добро друнiх људи, и да се лише света који им мучи~ 
reroи кидају с кож.ом? Али њеr'Ова је данас несрећа 
у ·rоме што му је будућпост, онда кад је учио Риму 
да сања, била те!I.ПП·rрана на ово сад" У име овога сад 
поднео је бапше кад је yxamneи 12. децембра 1938. и 
ћуrао АЈОК су ta аr·енrи rукм1: мислио је, часна реч, 
на ово сад, на радничко самоуnравтање, на изr-радњу, 

на рад слободноr· човека, није мислио даrое" То је 
XIeo, То је имао данас. И она. 
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т . Одједиом r<ao да му посrа јасније. I<oje чуМЈ аrю 
Је она, научивши да сања (а не и дасеборизасиове) 
морала да сr·вори у овом његовом свету, чим се јед: 
ним од оrаца осећао, да створи, О113iОри и открије 
нове IIJ?OCIOpe себи за машту (али просшре rюји не 
изискуЈу за, остварење онакву борбу каква је била, 
рецимо, њеr ова, него друкчИЈу, благу борбу сву !>д 
жел;а ~а будућим лепотама). Зато она и нема ~чи (сад 
му Је ЈаСНИЈе) за стварност око себе: исх-рчала је и 
~Iспред ~era, за борбену разЛiп<у у годинама. Он, који 
Је стариЈИ и коме је ово шго јесте био и рстао сан 
Иаi<ОЈ~ већ сrварност, не мож.е да је вrnue nрати. Он 
заосrаЈе, заисrа, не она, сва већ у њој, .ж.ивој стварw 
носш Ве rране. Значи AII да свака генерација има свој 
~ан? Изгледа да се снови не моrу мењаш у оквиру 
Једне r·енерације. Њему су, упркос свему, ш њени Ве 
снови ·одвратно дезертерство, а А стварност исто што 
и снови. И узалуд памећу .vвићам да више нису. Све 
шrо му преостаЈе баш и Јесте то увићање. И после 
овоr? ушпа се наr·ло - после састанка? 
. Недостојан је сад да има сан који је имао. А:мпу
"Iиран. му. За време pata, у :офанзивама, за глади, мнw 
сл~о Је: после победе~. сви ће имаr-и хлеба! Зими, по 
мећави, у борбама и Јуришима, мрмљао је у себи: 
идем вам У cycper-~ људи, .жене, доносим вам слободу, 
хлеб, рад •. срећан живот. А сад- одсечен је од права 
на re своЈе речи и кораке" Може ли он да замисли 
себе радниr<ом с~ю у смени и n:осле - збогом: чиним 
ШI'о ми вота (IШЈем~ cnaвa..J\-t, картам се, вртим nалце, 
rar:ь~ .женкrще) и нш<о ми ншrпа не може. Ниr<о? 
А Ј~. Ја бих сам. себе убио п презрео за тако шrо. Све 
своЈе .време он Је э;tоклањао досањаној стварнос1и, и 
тако _Је юна и д~би)ала смисао: nоклон .ii<ИВота поr<Ло~ 
њеи Је :;врси IIOJY Је човеrt себи изабрао, да за две-три 
децениЈе ?уде живот леиши но што је некад био 
онима IЮЈИ доћу. Alto од ослобоћења није у сну са
њао, радио је, јер је то боо једини начин да се сања 
његов начин, да преће на друrу тачку својих предра1: 
них и рапп-IХ снова - остварење - такоће један сан. 
А сад? Kar<o одсад? 

Осећао с~ у зраrюпразном прос!'Ору. Одсечена 
прошлост, Т'? Је и заборављена будућиост, ·ro је и са
дашњосг КОЈа rуби смисао. Исi<!оучен је. Значи ли то 
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да не11.ш вШIIе nрава да МИСЛ:И на сву до овоr· часа 
несвоју а своју 1mак пp_oliL\?cт? Значи, :И не мислн. 
Јер на будућност, другојаЧИЈУ од ове !СОЈа се овапло-
нtла, п да хоће - не уме. Р,:илш! . 

А она, она уме да је сања! мислио Је сад разнеж.ен 
I<aO деге. Научио сам је (иако сам се бунпо) (нисам 
1п.шо право). Ниса1v1 водио рачуна да је млада, мно:го 
t·tлаћа од мене. Па онда'? Сви смо млади у социЈа~ 
лнзму! Правнлно је поступио: школо~а;н~ је, леnа, 
мАада. Наћн ће себи приыrку. Нисам ЈОЈ Ја то више. 
Исr<:А>учеи. Добро што је иаrер~о да оде,. Ја сам рад
нин:, стар сам за њу" Плакала Је и ?унпла се, увера~ 
nала да 1а воли и мрзела 1а и ш1о Је у то уверава и 
шrо је tepa од себе, али био је jai(, nоднео је КЈ.mеће 
њене сузе као батине шrо би некад, а она се смирила, 
сећајући се, ва1ьда, ранијих рас1анака, заклела Ia У 
вечно пријате.ъсtво. »Разуме се, бићу -пi као otaц(t, 
рекао јој је. Она ће му писати а он одr·оварати очнн
ски блю·о, tу.жећи :r-.1y се на самоћу, па npectatи, m-r
caћe му да изАази, да јој је све свеједно, ('а има дру
штво, да је одлучила да се више не ОПИЈа, nосле се: 
човек само rади себе. РазуЈI.·tеће је: неуспео покуша] 
с друr-им. Мож:да ће с пет:иЛ·I успе1и да се себе не rади 
н 1ьубав ће доћи са десе'IНМ. . 

Тешко. Али сем ње и њеrа нпко о томе НИЈе ни-

Шiа знао. . 
Ш1а ми је? Ја све време о Риl\ш мислим.- То Је 

заrо, одговори, шrо она уме да сања о оном што сад 

још није. 
Па? Ја у ствари l\ПICAЊ\'I на велике воде: зато сам 

и иск.ъучен. Збоr· cr...rpiИ. Јер HJI,I бо.ъе ~А свих знам 
пустахијску нарав и у.ж.нвање у изненаћиваЈ:Ьу и пу
сrошењу већем но шrо им сnада. И оне знаЈу да им 
ја то зпаt'l, па хоће да подвале, да нападну неочеюr: 
вано, да унесреће, (Оне су ме исruъучиАе.) ААп оваЈ 
пуr иеће, I{a\0 што ни пролеtос нису усnеле. Биле су, 
петина, изузеtно слабокрвне, пролеrос, ~ли сад, ово 
пуњење подземних базена псnод :мочвари Јасно говори 
о I'O~·te да свюсш· часа 1ю.же да навали (а да се изиће 
са зидш .. I nоследњеr· сектора из воде, диr-не и заr·ворн 
заr·ат до потребне висине, да се беrон сr·врдне, требаће 
рад од чешри Ауде rросмене). 
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Byrt осети сш .. ю дивrое наr ао покрет цеАоr· тела у 
правцу загаrа .. Учинило му се да је хтео да оде до 
rреће смене, не само да прншпа телефоном јесу ли се 
дохватили површпне, али се заустави. Зашто? То му 
смета. За Бе снове треба се бориш А праксом .. То је 
оно шrо Рима не зна. Пнсаће јој" Зашто? Лишен је 
права да брпне о T01\·te и о њој п да све то осећа 1шо 
своје. 

Кюсо ыiшен права? НИ1{О не може да r·a спречи 
да 1\ШСАИ о ономе о чему мисли. Он је радник и 1а је 
земrоа и изградља ствар радничка. (И нскrоученшс?) 
(Због дечје болесiн левичарења?) Мислнм. Мис.~ш се 
не .виде и не чују некад, некад их не разабере ни онај 
ко ЈИ их 1\ПIСАН, аАн rco мож.е да 1ну забрани да брине 
као и досад, да сtрепи, да надr-леда, да не мери време 

и буде сав 10 што се rради? 
Мож:е! уздахну. - Искл,учнлн ме. Ех, да је то 

још сан, мш·ао би крпшом (овако) да се меша. Али 
ово је маiеријалнсrпчка материја, јавност, и IY сваки 
ПOI(per уiискује свој rpar·, све се зна, види, оАЈQбрава 
ПАН осућује. 

И нема куд.. 
Истеран одавде, в:е.маЈ\'1 куд доли у смрт. 
Секреrар изиће, Рсавац скочп. Друг Стојан му 

сrави руку на раме. (Свака два сата прш·уrа шаку 
разноUојннх пилула и днјеrално се храни белим смо~ 
ком салю.) ( Нпкад I лас не диже и чини се да је топал, 
а шrје.) (Не друrује ни с ким, не псује, не прнјате
rоује, држи дис1анцу, не да прићн себи п уме увеi\. 
да се посtави као највиши, онај I(Оји одлучује, прора
чунат, педашан.) (Топмша му је у боји rласа и као 
сrвар спо.ъна - више у изразу осећања него у осе
ћањнма,.) (Не. И унуrра је. Она је увереље у њему .. ) 
(ААн уопштено, безАнчно.) (Мој сАучај! И он је само 
оно што ради. И његова је будућносr ово ту сада .. ) 
Вук се уплашено обрадова спрва од re своје непадане 
сличности са друr·ом Стојаном. Ноћ је била хладна: 
зацвокота. 

- ОдАучњш смо! -и секретар му је сrавцо руку 
на ,раме tщо он преi\.сш-юћ Ахмеrу Шушнћу IША су се 
после нашли на улици. - Одлучили смо да о пове
ћању радиш· времена у кесоиу продисr(утујемо све
Сiрано. ПредАО! је добродошао. Само, бојим се да не 
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изискује исувише претеран напор. Јер пшање је ~а 
ли нису претерано штеrна по здравlDе н она раниЈа 
два cara више што си ИСI{амчио пре петнаестак дана" 

- Зато смо CI<opo готови, а сви - .живи и здрава. 
Рука му није била више на рамену Вука tщји 

забрза: 
- Слушај, Сшјаие, све то знам и ја .. Али с:rвар 

је ... Вода може сваки час и онда смо упишали кру~ 
шку ... А ако будемо радили дан-два који cat дуже 
nод притиском, доброво..ъно, рец:ш .. ю, радничка ин
спеtщнја може и да зажмури. Два дана. ПoillJI>н Сре
тена на неки службени nут. 

- Зар не схваташ да ми први треба да пошrу
је1tо заљ:оне које смо донели? 

- Знам. Само време је омча ... 
- Схваiи, Рсавче: или је већ касно, и онда је све 

џабе, или ће се бетонирање завршити на време. За 
пет-шест смена ионако се избија напоЈЬе" 

- Колико сам дознао распшујући се код ~оуди, 
рен.а још никад није толико чекала, а не зна се да је, 
опет икад омаuшла да сјесени не плави. Ако н:оћас ' . 
навали или cyipa увече, све Је пропало. 

- Не мож.емо ми да се играмо са здрављем на

ших радника. 

Х1ео је да му кресн:е нешто rадно и дрско, што би 
н учинио досад два пуtа бар да није био нскл,учеи. 

- Онда ћу ја са својом еюmом ro да спроведем. 
- Инспеtщија ће бити упозорена, 
Byt< је хтео да му резне једно кратко »Здраво« 

н окрене лећа, али се у последњем часу сети да му то 
не пристоји више, сад треба да слуша нарећења, он 
није више све шrо су слободе и доброш:њносш подра
зумевале речи град111е.!Ъ н члан радничкоr савета, он 
је обичан радник у једној смени који преостале две 
мож.е да дуби на ·rрепавицшш, НIШ.о му ништа неће 
зам:ери-rи. С tиме, с неодr·оворношћу rих наједно.м ло~ 
кл:оњених шеснаест сати у двадесет четири, наЈтеже 
му је било да се помири. Чиrав су ыу живот поре
меrили. 

- А што се тиче друtш предлоrа, 10 је, по ми
ш~оењу свих- ствар непо·tребна. Може се телефоном 
проверити шtа они л,уАИ раде. 
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т -Не може. Један трезан седи крај телефона и 
лаже. Друrа двојица пију. 

- Рсавче! - поче друт С~ојан. Byt< спусти главу. 
- Ј а сам прекинуо овај разговор о теби, али хоћу 

сад да rи I<аж.ем: пr јеси одан и јеси наш, сад као и 
увек, али немш-уће се односиш према људима: ником 
не верујеш и све би насилу, само би силом. Зашто? 
ПреrпосiавЛзаш да су сви непријатеЛзи. Зашто? Не 
верујеш ниr<o:r..·t н ншQоrа нећеш да схватиш и у њего~ 
вој неизуэетнос1и. См-ю за себе имаш разумеваље. 
Испада да rи оданост зем.ъи смаrраш изуэетношћу, 
иан:о је то оrшпа ствар, неизузе-rна. Је ли rи јасно? 
То јест: саыо себи верујеш да хоћеш добра л,удима. 
И уколш<о и:r..-шш више разлоr-а да се с поверељем 
ослаљаш на себе, а нлшш нх, yr-oЛinco су ти остам-r 
мање вредни, а rи сам себи све заслужннји и бољи, 
Следиш ме? И једноrа дана није rи ни тешко, да би 
наврнуо воду на свој млин, да фалспфикујещ под.\!е
ћеш, пщ<ушаш да испровоцираш убиство, ћути, све 
знам, не успеваш, јер је човеt< добио наnад nадавице, 
али не престајеш да 1\tлатиш 1ьуде - а зашто? - да 
би и друге уверио у потребу нечег што је само теби 
јасн:о. Раэу1·[еш ЛII ме? То личн на логику лудака. Али 
ниси ПI луд, Само ен смео с ума две ствари. Социјали~ 
эам нема непријаrема мећу радницима. Нелш-ично би 
било да их има. И ако се неки радници не понашају 
према прош1сима о неком идеално новом, шта ја знам, 
човеку, значи само или да су ти прописи неодрживо 

засrарелн или преурањени, нли неодрживи уоnште. 

И да се 1реба прилагоћаваiи животу, а не калупи~ш. 
Још нешто. Нн сел,ацн (поrоrову не они који ry раде) 
нису наши непрнјаrемt. Не ра1Ујемо више, срећеиа 
смо, закониrа эez..·tJ\Ja, Ко неће да ради, ум:реће од 
r лади. Ко хоће да деАује пропrв нас, пада под удар 
закона. Видиш, наnравио си политичrtу аферу од 
једне I<окошарсt\.е сtвари. Питају и из нашег среэа и 
из оноr- преrсо шrа је то овде било. А, богаму, и из 
Београда дрм:нулн телефоном. Пнrају: је ли истина 
да су комунисти терали једно1 сиромашног сеЈью\.а 
муслимана да јавно у Iсафани пије вино, да се крсти 
и да пл,ује на веру.. 

- Ко то? Ја уопште,", Толико сам, вамда ... , 
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- Зню.·r, знам: .. Али то ппrају из Беоrрада. Одrовом 
рио сам Њ\t, не бринп. Али схваrаш ли? !ьуди преприм 
:швају, и, правећп од комарца маrарца, чине од rво~ 
JCI ИСПада свеrСКО ПОАИIНЧКО шпање. ОбјеКТИВНО: нам 
ШICIHO си на?о.tа, зe~-tki-I" Смаrрю.I да је фер што ти ro 
ка:ш.еЈ\·1 п хоћу да схваrпш ro као израз моr нарочнrоr 
повереља у rебе. ОдлучпАп смо, напме, да твоје нем 
кл.учење учиниi\ю јавним. Морамо. Познат си исум 
више. Потребно је да о -rол1е продискутујемо и у син
дикату, да уr..-шримо .~Ъуде .. Узнел·шрилп се. То је јем 
дини начин да избепrемо 1\Юr..-шликације. Прича се да 
си потплаrио једноr crapor· пијаноr Турчпна- они не 
I<ю·ку ти, неr-о Партија - I<оји је за паре привезао 
rшшу за rлаву и оrрнуо чаршав. 

- Знаш да -rако није ..... Наnропш... Ја сам 
IO, 

Али се заrрцну. 
- Ћаш за1о треба им одузенr оружје. Не знам 

само је ли ИСI<-А>учење довол~но да се сва ·ra уt<а~бука 
смири. 

- Шrа мислиш? - пporyra П.~Ъуnачку као снноћ 
Ахмет, тупо, заrрцнуто п осети како и њеыу сад јабу
чица одскочи и nаде. 

- Ако се покаже недово,nно, мораћеш оrнћп 
одавде. Уос1алом, промена никад не шкоди. 

- Да ме Оl'ераш одавде? Мене? Који сам дошао 
првп п непрекидно, ci<opo шест Iоднна, ry ... Па.". ја 
кад сам .. , xreo себе најсrроже да ... казним .. " јер 
нисам успео .... ја нисам пшао rако далеко ... Иы1? 
- пот-леда ra забезекнуто, па nоче брзо: 

- Да, xreo сам да ra преrуку тамо; то јест, ра-
~унао сал-t с тим, ако пх издем.аrоrишем, али ro је била 
Једна од оних луднх )J<erua коЈе свако и ш . ..rа и нико.". 
не осrварује. И не бих и да није пао ... још пре на~ 
пада падавице, не бих дозволио убијање.". 

- Не знам. Али .... Срећом, ннје се нпшrа десило, 
Мисао да ће Вук да оде бњш је Стојану и ирп

влачна п неприхват.ЈЪпва. 

- Не брини! - рече - карактеристш<у бих ти 
написао. Бићеш задовоruан .. А сад и ово, сасвим мећу 
нама 

- Да 1-111 не завидиш шrо сам псruъучен? Ја 
сам то 
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. - Не_ Не. Што сп nреЈ\·tлапю скота, Ако мислиш 
да Ј.а то не бнх и да не би сви мп који с~-ю изгласали 
твоЈе пскruучење, вараш се. Јер rешко је са љима .. , 
мислим са се1nачијом .. Cnei- Ie поједу: Сал-ю - трже 
се - не c?o.-te се више спАом. Закошпос'Ј .... 

Вук ra н_е поrледа. :Н~юi се _вентил отвори у њему, 
алн н у СrоЈану, канда, .Јер нпје, пажruиви посма-rрач 
н с,\ушаыщ иначе, cftл·t могао више ни да слуша IПI да 
r .. \сда" 

Твоја је rрешка бацt-L\а светАосr на слабости 
сnпх нас. И ми СЛI.<Ј rora свесни" 

- А ако ја одем до А.хме1а? 
- Зашто? Отказао је. 
- Ја ћу ra скуваrп да ради са мном у екипи. 
- Не-. Само се r п не меша ј впше у .... Ie ствари,_ 
Xreo Је да ка.же наше, алп блаrовремено схвапr 

К?Аiш.о. бп r-a то увредпАо. А ппак Као да ra је и тиме 
У ЈеО у ЈОШ незарастао бол, ујею неюп.-1 -rућим стропrм: 
несвеснпм зубима. Вук се укочп, nромрмља ~ешто I<.a~ 
)>здраво({ н наr-ло оде не окрећући се више. 

Сврну у кафану, још полупразну. )>П.~Ъескавицу и 
~прнцер<<. наручп ЧШ\I седе и поr леда око себе, Није 
оно гладан: нп :жедан. И није му се ни седело 1\·Iећу 
.~Ъуднма KOJII су 1\·ty се зal\Iepi-IAИ., Али осећао је да не 
cr.-re у мрак п самоћу., Мора IY мећу kуде, као злочи
IШЦ на ~tccro злочпна ШIО мора. Казали бн: ))Подвпо 
реп!« Ооезобраз1!ће се, неће Xle'III да ra слушају I<ад 
нареди при првоЈ сАсдећој велш<оводној зуји: )>Дедер 
Ј_анко, ~арко, Мил~- 10 п rto!<c Бојао се. Не за себе: 
С IЫI~l Је roioвo. Са славолуцпма је готово. О·11казни 
рок - пепшес'Ј дана. Оrнћи ће после поплаве. Дотле 
ће п она (за пе'Iнаес"I дана највише- мора). AI<O за
r a·r одоли - одлази" Ако не, жалпће се, а и неће ra 
о1ераrи, заборавић~ ... Али он. има још саЈ\ю две 
с~т~ари _на cne1y КОЈе више нема. То - ту Iрадњу 
I\.ОЈ_ом ће силовапr ЦР!'IУ· дi_шruy, подмуклу, неписмену 
pei\.Y _и Риму неЈ\ш I<OJY НИЈе успео да научи да )ЮiВН 
будућносr. (Сад зна зашrо) (али ни она њеrа нн је нау
чпла Беу). Све је изrубио. Кад оде, биће нишrа. (За
Ш'IО кад оде? Већ нишiа нема.) (Тш<о то изr·леда.) 
( Саыо ыноrо шуњье.) 

Није ни слутио да се већ све рашчуло. Једва је 
прошао car од сасrанка, а већ ыу је пришао 1Кића 
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пружајући му црвену н задриrлу ручерду још изда
леi<а. 

- Здраво, бураэеру! Нема више ~оуrиш, Шта пи
јеш? Мустафа, две шприце! 

- Немој! Мани се пића, 
- Пусти! v~шшi ми! Овако је боље, ја TIJ каЖеЈ\1, 

Ми :медведи не мюжемо у 1шлупе од лисичје каже. 
Наiеr-ни, навлачи, не иде. 

- Ш1а хоћеш да I<а.жеш? 
- И ја сам се кувао у сличној светој водици. И 

што је најважније, збоr истог, туче, Али моја крв је 
I<.ao и твоја, од оних што не -rрле ни ш·лав ни ћем" Ја 
лично волим сам себи да посrав.лэам и пристав~nам! 
Кад сам радио пре на Панчевачг<;ам мосгу у Београду, 
недељом сам ишао у Зоолошки, разне зверi<е да r-ле
дам. Чувар лавова, не знам познајеш лп ra, из моr је 
села, чилаrер иначе, зна више песама напа;о..-tет но што 

би стало у три целе necr-.-tapпцe, а и сам их измиПl.iЪа 
нз r-лаве, богал-ш, али -сваки дан коњче убије, исече 
ra на комаде; црева - rоловра1пм орлушинама, ре

бра - хијенама, а бутове и сапи - лав:овима. Јеси ли 
их r·ледао како једу? 

С:мешио се прича јући, мада је спрва сео на ивицу 
столице, али сад је други, грећи шприцер већ био 
учинио своје. 

- ill'Io ми 'IO причаш? 
)Кића се лецну мало, 
-Онако. Збш- сличнос1и. Ми мужјаци не волиr..-ю 

нарећења н дисцiПIЛИну. Мл, зна се, што салш отмемо 
- то је и наше, Не трпимо да нам дру!'Н помажу да 
држ.имо кашику из коiе кусамо. Била велика или 
мала, 

- Ја, хоћеш да I<аж.еш - ИСI\..Л:,учен, не захва1ам 
више велиt<ом I<ашИI<ом, је ли? Е, добро, не зах.ватам 
као што НИI<ад и нИсам, али не мари, ја заповеда1и 
нећу, али ћу заповести извршава!'Н, јер мушr<араца 
има разних. 

- Три врсте? - подсмехну се Жића, 
- Молим! - рече Вук хладНiО. 
- Hei<a, нека. Чуо сам да си сам 1-шr·оварао Ах-

меЈа" Де, де, неr< и није нспrна! Мени ни из џепа ни 
у џеп. Али кад човеку нег<о умре, ред је да се не пусти 
сам гуrу да жваће. Седи се с њнм. 
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- Обрнуто је. Ја сам за негюr· умро, али нисам 
мргав, Раэлшtа је, 

- Ако хоћеш да знаш, њнма је мило што су ти 
у дарилн I<Векер, 

- Пази како I'ОВориш 
- Ј а увек пазим. И схватам те. 
- Онда, Жићо, реп мећу ноте! 
Те вечери су му мноrи прилазили понашајућн се 

према њему одједном као према некаквом свом при
С'Iалици. Чеrа? Питао се rрозничаво. Чеrа? 

- Уврећености! - изрекао се Жића - шта ми
слиш, зашто ја пијем? Уврећен сам. Прича се: рад
ници ово, радници оно, А шта је? 

-На пример? 
- Је ли пријашо кесонираш? И све само rюмоћу 

снаге мишића? 
- Треба створити прво базу, па онда ... 
- Ја те питам, врећа ли >Iшвот човека да буде 

сматран само за шлу снагу? Човегt није - ajcl 
- С ниског почињемо да гриземо, то је чињеница. 

Зашто да се врећам на њу? 
-А знаш ли да радию<а у нашем слшслу у свету 

впше и нема? Не рмба се више ниr-де. Седи се, гледа 
у маномегре, цнмне нека полуrа. У руi<авицама се 
радп. А ми? Дюю1 терете, прен:оси шине, подм:ећи 
лећа. Јеси ли се ruпao на ш1а ми, кад су поnлаве, -rро
шимо снаге и животе? На спасавање ма"Iеријала. Дај 
вади. Поломи се. Ено, касир , .. 

- Сам је крив. 
- У реду. Није ва~ода законом забрањено бити 

непливач и боја1и се за лшвот у велш<ој води. 
Белоглавн се нечујно ДQitотрмю: - Има ли у рад

•шчкој књижшщ рубрнка за храбросг, у води? 
- Подразумева се да је сваки мушкарац храбар 

свуда. Био си у м:очвари кад сам те хва1ао. 
- У реду rrпo се подразумева, а ако није? -

уmпа опет касир не желећи да мисли на оно друго,
Да цркне од !'Ладн? Да нзтубн НiOI'e н себе обо!'а!оИ за 
цео .живот? Да I"a ниједна женска ни с rаћењем више 
не погледа. Ни последња поiШшана певаЈЪка и курва? 
И по чему да ја морам да се десанком шакић задо
вољавам? Је ли то казна што нисам био једне ноћи 
храбар? Ја ћу, бре, уз инат свима I<амен својим кука-
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вичкИll•i нor-at·Ja да дпrнем п посrавићу ra тамо rде 
леж.е војници пали у pary, 

- Какав камен? - као зачуди се )Кића .. 
- Бео. Велики. И даћу да се испнше. Речи ћу са1-1: 

да cacraШIJ\'1. О раднику и ноrама, видећеш, Ту леже 
невино пале ноге на пол,у радне часiп, откннуте од 

група којп не може вшпс да бе:ж.н, а храбар ннје бно, 
очајан сш-ю .. 

Није очекивао ни прекарне поrледе I<oje му је са 
суседноr сгола упућивао тезrарош Рамиз, који је ире 
rрн сата гласао за љегово искл")учење .. Пио је ракију, 
а његова гојна лсена пиво, у очекиваљу наручених 
ћевапчнћа. Он јој је реiШО. сиrурно све о њему, на 
онај свој изшпоперени начrпr, јер та је пшледала јед
ним ПОI"ледом AVI':II:.\1 IШО крав.лэи језик, меюп-.1 и роша~ 
вим ПОIЛСДОl\·1, немоrућиЈ\с И наставл")ала "ТО да н да.tьс 
чини већ пре1ш томе како је "I екло препрпчавање са
станка, Пот лед ПЗ::\tећу r л уп ог презира и неоправда
није незаинтересованости, Хтео је да ИЈ\.·1 одсвира фла
УIУ на носу, да пх ил,уне, Поппо је шпрпцер~ 

И ћуЈтшш iDyбa Киспк, п он ra је Јледао како 
пије п преiшрно два-трипу·r клпмнуо главом. А онда, 
rек недавно ОПIIСЈ\·Iењен, извукао дунћерску пљоснату 
оловку и перорешчнћ п стао да је пюкљиво шил,н .. 
Ставио је онда још па:ж .. ышије оловку у џеп, ,обрисао 
блистави перорешчић о плави сrолњак на коцкице п 
почео њнм да сrруже загорело с хлеба, педантно, уно
сећи се сав у ro, :ж.ваћући у празно, Iai\.O да су му 
иrрале рошаве слепюочнице. И он r а прекорева .. 

Јован Мермераш 1а је rихо, сузио потапшао по 
рамену, као да би да му сюше невпд..ъиво труње пра
шине, или неку ОIПа.Ау длачицу. 

- Ех, ти, знаш! Ми радшщи ... Ми :мора!I.·Ю бптп 
верни себи, 

Мнши су прилазили, Неки су му се одозrо под
смеш~nиво обраћали безначајним реченицама, не 
скривајући неизговорене речи којима су казивали: 
Ето, џабе си се пувао, правио важан, врећао нас, 
Свака сила за времена, па п твоја" Сад си ИСIО што и 
ми, нико и ниш'Iа, човек на дан и rtомад, плус соци

јално осиr-урање. Али cиrati шраф и човечуљшt као 
свако од нас. И да се сад лепо покајеш и признаrп 
rрешке п заблуАе. проrуrаш све своје псошtе, пали~ 
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жеш све своје напаснпчн:е наrањачке грдње партијца 
коr· С! арије шарже грде па на нас б..ъује све што је на 
њеrа избЈоувано, Полако. Не одма.х. За неколико дана, 
опю.·tеrићеш се. Видећеш. 

Друrи су, ирелазећи преко Је фазе, диреюио уска
кали у неку нову срдачнос1 без злурадости и освет
нишrва. На пример Бабић, чпновник, I<њиговоћа, 
бивши ларrлзански I<.U1ШНдпр, ожењен вољоl\t секре
тара касабе, касније збш· т·оrа смењепоr-, с једном 
пр~ко које још само трамвај нпје прешао, али I<oja 
ra Је ЗаЈI.-tерачпла, 1у.жила п прпl\юрала. О.женио се, ис
писао се из Сiранке н разнео неде.ьу дана I\.асннје по 
својој вољЈ.с Спкнуо му је сад руку п pei<ao: 

-: Радюп<а нас сван:ојаких има и у безбожннчtшј 
нашоЈ цркви и ван ње. Ништа се не секпрај. Падне лп 
1рrша плп навалп лн некп кнја;\·tет, покиснућемо сви, 
Јер праве цркве крова немају .. Дирекпю су nовезане 
са облацима. 

Трећи су r·a r-ледали презриво: поклекнуо сх-с Били 
смо једнаки, па си се nоасно, подупро небо насем, сад 
си испод нас. Мањн још од маковоr зрна, Има да нам 
се КАањаш. И слушаш само. Такав је бпо, на њеrово 
изненаћетье, Гу1а, који је прво оклевао да ли да 1\'IY 
одздравп, а после неког времена pet<ao сам IВрдпх, 
I<al\teниx мишнћа на лнцу: - А, пијеш! 

И HIIШ'Ia више. 
Алп нздржао је све а шю т-ш је. У r лав п му је 

бистра п чис1о .. Уврећено, изуједаrю, да, али то је 
Јако већ, Не би ry седео да шко није. И пораз треба 
умети nоднети као и победу .. Идућп ка компресорској 
~али, мислио је: Ипак се нешго изменило. ПрезирУ 
завио. Врећају. Не сматрају .ме једтшюiм себи или 
мисле да смо се нзједна\.шлп, И онда? Може ли 1<0 да 
м:н забрани да волим оно што волим? Дш<азаћу им. 
дiоказаћу. 

Мишка виде од11.шх чим закорачи у салу пуну 
буке и машинскш· у1оа. Седео је на његовом ћебету 
просiр1ОМ преко дасака на I<ојиl\ш је one1 другу ноћ 
спавао (шЈа ће са" у Рнмнној кући?). Седео је огро
ман, пуnrио н \ОЧШ'Ледно r а чекао. 

- Здраво! - рече му весело као и увек - ка
I<ав си .. 

Гледао ra је смешећн се, 
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- Де, друr·, не јуначн се .. Јасно, све је испало 
r·лyno. Није требало на своју руку да се улушrаш у 
онакве ствари. 

Вук је хтео да објасни зашто је тукао, шта га је 
у целој тој ствари оНРлико раэјарило, шта увредила, 
шта ранила. 

- Немој да ен наиван. Класна је то борба, само 
друr им савременим средсrвима. Да си у рату или од
ма.х после рата то направио, нико ти ништа не би 
рекао, али сад" 

- Призна ј: rад ни он не би смео, не би помислио 
да то наnрави. Оваюо ... лолушrање ... 

- Сшурно не би! Али шта то показује? Да и ми 
треба да играмо одговара јућим картама. Но друго 
сам хтео да ти кажем. Џил је налол.у. Хајде да погле
дамо оне пијанице на улазу у кланац" А мало ти ваз
духа такоће неће шкодити ... 
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ГЛАВА ШЕСТА 

r 
Па иnar< .... 
Сад је све постало друr<чије. Иэrубию је сигур

ност. И мож.да не толико њу колиi<о оно досадашње 
осећање да има право да завлачи нос у све, занима се 
за све, меша у све, nоправt.оа све. Као да је то све 
некад било његоnр, а сад nрестало да буде. Да. Слутио 
је, а није хтео да поверује. Као да је развлашћен. Као 
да ra је она мала -Iанка црвена књн:яшца што му је 
одузета мнинла свих nрава. Сем једнш. Да ради своју 
шихту. И да после рада брзо, оборене r·лаве, уrионн 
себе што пре са граднлишта. Осећао је да га нико не 
гони н нико не откида од ранијих поседа. Да га л.уди 
r·ледају чак залрелашћеио кад после смене одлута 
с граднлишта или увече седне у мрску r<афану r<ao 
да ту сад може траж1пи да схва·tи шта се десило 

с њнм. Као да још има шта да се схваш. Све је схва
ћено: исr<л.учен је. То је н јавл.еио, несnретно истина, 
nреко синдишt.лног састанка, на коме је nрисуствовао 
(шта се синдикалаца тиче члансrво у мојој Пар
тији?). А и он - као да је сам xreo да ловећа соп
ствено мучење. Или . . . још једном нслроба себе. 
Седео је мирно, држећн главу nраво кад су nрочитали 
његово име и I<.ao уэ1ред споменули искЛtучење у вези 
са скандалом и тучом. Није се окренуо. Учинили су 
то други. Сви. Не, није ништа осетио, али мислио је, 
толики би број лшледа нагло уперених у једног чо
века могао да има мишнћну снагу (rюја се баэично 
nреноси) довол.ну да га помери, ишчаниr, о&:>ри, сру
ши. Није. Укрутио је све мишиће, учинио страшан 
напор, врат му је, мора биrи, поцрвенео, али се ОдР· 
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;.као на CIOAIIЦП, одолео, и с не_поремећеним пзразоЈ\1 
лица саслуша.о образложеље о том искључењу којим 
се лишава и функције у сш-rдi-ш.аiу. Слушао је то стрп
tЫ-IВО, с мще~t чан. ло;-..шло (споља) незалнiересова
ннr-.1 Необавешiенпји, они равнодушнп (а радознали 
за неуспехе друrих у недосташу својих успеха) који 
су првн бацала поr-леде (као шtоунi\.е и каменице) на 
њеrа кад му је прочtпано п.ме, мислили су да су пре~ 
чулн, сrалп да се расnнтују: 

- Је лп то one1 о Рсавцу реч? 
-Чини се. 
И one1 су ra погледали као да с његовоr- чела м:оrу 

да прочиrају пресуду. Али нису. Смешио се укочено 
као једна од каменнх r лава око шнбепсi\.е цркве и r ле
дао право преда се у nредседЈлша и, наоко с равн!О

душношћу, слушао cnar<y њerony реч. После су му 
прилазили, шпали Ia, он је с почетка имао још сшtге 
да стрљъиво и r..пtрно одговара, али после, видећи злу
радос г, саж:аi'оење, презир или неко немушто и ба
лава слузаво днв,ъење, ре1шо да има посла и изишао. 

Али онда? Улица му није припадала. Ни освет
}оено rрадплиш·1е. Нн звук arpera1a којп је дах1ао, пп 
жу1озелена светАост карбнrуша, нн тубичастобела 
Gоr·ен-лш.шн, нн нсфацспtрана - рефлек1ора на 
брду (шrо је, падајућп на жнчару, пнпаво прапrла 
котрл"ан..с i\ШAIIx котурова по СаЈ-IТШ\Iеiаркп), ни оно 
сливено r-ребање мноrих ашова по штую<у, забадање 
кралщова у rврду зе~иоу, ни буr\.а лет-ламrш, буш:и
лица и парних чекића, као ни уnеличано тобож осе
ћајно а риrапо узлнсање добоша беrонских мета
лица. А све ra је то сад привлачнл.о јаче но икад, пако 
је био 1ужан, на неком растанку од самоосећања на 
које ·је навrп\.ао и без коiа му се више није дало ;ю-r
веrи, одсечен коначно од свеrа rora. Као ноге Бел.о
rлавш· којима ће касир подићи, ю1же, спомешпс Не. 
Tat\.o .. Друrачпје. Ил.и не. Баш пето ratш. Белоrлавн 
је ноге закопао више цесте, кра ј I\.амена Благоја Ва
Аовнћа И оне су пструлиле. И он је нструлео. Byi< 
Рсавац је мршв. Нш<ом по1 ребан. Неi<ористан .. И баш 
некоrа сад боли шrо је недавно наћена подлога, ШIО 
је беiш-шрање скоро завршена захва,ъујући наl\Iерно 
фалсификован:ом наА~:н-у за брзовезујући .. И што сад 
може биrи миран. Па да. Док је у смени, ради, пла-
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ћен је. И радп rcao н пре жусrро, не1рпе.~ъив према 
шљтсању, и сад ra свако несвесно или немарно забу
шаш~.ње Шiрецне, али се не бреца као пре, не Iрди, 
IIIX Је, сам .жури, а ОСIЋАП- не ·rнче ra се. 

Кад r-a се не би тицало! Ал.п не сме више да I"a 
Се ПIЧе .. 

Тек сад је, у с1вари, свесiан 1\.ОЛИI\.О је бш-аr био .. 
Не као Дунћерски, на чијем је имању пре рата једн:оr· 
лсrа понио 1рак1ор и видео како се буржуј односи 
према својини. Довео је једне ранолеrње ноћи сто
rинаt\. шrо ;кена што мушiсараца на с1ари салаш, 

друшr.во већ уз nyi оnијена (довезао ra закуптениА'! 
сл~цирлнпм возш.·t од Беш-рада !'-о тюг имања у Бач
КОЈ) .. Поi<азао им прво посед с Једног брежул.r<а: је· 
зеро са свим рибама, шуме са зверима, њиве са свим 
жиr-ol\·I, кукурузом, хмелЈом:, поврћем, стадима, џеле
ШП\Ш, ергелш.-ш - учинио је 1ај један покрет рун:юм 
над. свп:.о..1 видљивпм и невпдrоивим, као да то све држп 

СВОЈОМ Ј\ШАОМ, белом, Mei\.OnyTHOM Шаi\.ОМ 1\.Оја НН 
нема по1ребе да наrласи да је -ro све њено и да ће на 
ову вечеру, на ппће, на сел,ачке музике н џезове ноћас 
Ја ис1а бел10nута ручпца без по1ребе н разлога издати 
пола МИАИОIШ предра·1них динара, јер јој је таi\.О ћеф, 
n мотла бп и стопу т више да хоће и да јој је н то ћеф. 

Шrуцао је шеменrпн Дун15ерсrш, буржуј обични, 
пак? се правио оп.tен и фнн п друrачији од свих, а 
ЗИОЈIЮ се као п сшr, ннш1а мање. При IЬл-r нпје ny
шrao пз леве руке вемrку чашу од шлифованш· C1ai\.Aa 
са три деци вискија п соде, љъуцн:.ао је то с времена 
на време п ппјано се смешио, не друr-ачији од послед
љег кубикаша нАп сшпьара који је све то њеr-ово 
боrаrс1во CIDOpиo за 'Јанку пла1у. 

Не, ја сам се знојпо, али нисам ш1уцао, ни пру
/Ј<ао беспослену, женскасrу руку, нн чашћавао, а ипак 
Gпл.о је мојије но моје све ово ту_ А сал? Разлика је 
Iшatc Дунћерсково је оно остајало, псiuъучен из ње
nо~е Јерезе:, како му се већ зnаАа сrранка, илп не био; 
МОЈе - НИЈе више I-шшха, оrкад ме нзбацило .. 

А било је мојије но ШIО је пкад једном Дун15ер· 
СI\дЫ ишrа припадало. До пре неки дан. С1о пута мо
јије јер сам ја ro СIВорио, Ја не за себе поДiпао, А 
сад? Шrа ми остаје? О1ю што планiм. 
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Кафана. Сува дашчара, смрадна од мириса nаири
каша, II.Л:~еСI{авица и ћувеча, ра.жњића на жару, џибре, 
просутог вина, круШI<овца, :мараскина, лука, киселих 

I<.раставаца и лапрiU<а, да, та кафана шrо се трза у 
некил'l rрчевима nрозукле музике и снова, I<афана у 
1шјој је н rладном л-rука кад уће од неветренихмириса 
и дима што се пож.утео као пушачки прсти, вуче над 

r-лавама келнера, I<асира, седећих и музнн.е с певаЈDм 
кама које rpecy своје обилне rруди или тврди, шн
л,аrн rрбушчнћ. Ифi<а вришш, nева: 

Аај Ate .најЈсо, .иајко, Јнајко, 
дај Ate, .мајЈсо, за кесоrща, 
не1с .. не zpлu, zpлu, zpлu, 
нек .не zpлu u без новца" 

Али иеће он да 1рли оно шr·о му не ириnада (сада 
ништа није љегово) јер се грЛ:и само своје роћено, 
л,уди будућносrи које му нико не може да узме, непо
сrојећи они и још једна, она непостојећа више, оти~ 
шла Рима, коју је од1урнуо заувек од себе да му се 
нш<ад не враrи, н.ао што ни неће, заједно с оном љего
вом изјавом коју јој је ryrнyo неопазице у 10рбу. На 
основу ње, не обавешrавајући ra, у најi<раћем poi<y 
она може да добије развод- На ње1·ову шrery. 

А nоследње поподне она Ia је л,убнла и иривијала 
се уза њ, r-оворила .му сrрашне с1вари и звала га а 

он, иаr<.о је одлучио да остане као камен станац и 
не иопусш, на крају је попустио, I<ајући се, узимајућн 
ry једину жену своr живоrа, ту леnотицу, ту кћер, 
ту ужасну малу којој никако није rШiло у 1лаву да 
он то збоr њене среће неће да је задржи, јер ће она 
једнш дана бити свуда nознаrа no yr<ycy I<ојиы ће 
урећивати сrанове будућиосrи, а он (знар је већ све 
уиаиред) само сrари један обични и сл ужени радник 
који би јој rад моrао само да смета својим трапавим 
телом и ручердама, куд rод да их стави - и у џеn -
само би одударале. А без њих ни џепова не би било. 
А није да 1-ry није долазила на па.м:ет пш.шсаь да се 
подло у ствари понаша, најпрорачунаrије што се 
подло може, јер му је изrледало да жене на свој 
женсю-r начин воле немшуће само, и само то немоrуће 
хоће, и да је Рн задржава и иривезује за себе тиме 
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:rпо је ·repa од себе, одrурује и I<ao иеће а у ствари 
Је_ из~зива, мами, зове баш "IИМ што је као одбија. 
Заrо Је тад и попустио: да је задовол,и и помоте јој 
да ra брже заборави. Али она, задовол,ена, иривнјала 
се ЈОШ више и понаша.Аа се као да се тек сад уверила 
да без ње1а не може, ш-rо је, јасно, било наивно. Но 
и да nокуша да узме неку друrу жену и да се посrара 
да то допре до ње, зна, Рима би дојурила овамо и гр~ 
лила ra и мрлила да отера дру1у и њу задржи. Није 
~ише био паметан шта да ради. Дуго. Од nочетка, кад 
Је решио да остане 1у, а њу послао да учи. Мучио се 
све те чешри године одкада ју је видео једном како 
разr авара са Радета м, се..ъачетом, који је дошао да 
ради па се привеэаь, бистар, уз Рсавца, који га је с по~ 
четка ~олео, слутећи испод rуњчета оrромну радну 
енерrнЈу. 

Али н~rје га сасвим заволео. Дуго је носио шиЛ>~ 
ка~е и шаЈШС Оnирао се, нарочито кад би видео како 
IaJ лiЛадиЏ., Римин врсник, учи после рада, па и на 
раду. Чак за време великих вода затицао га је код 
пумпи, у иреiоовременом, с књиr·ом у руци. 

- Шта то радиш? - запитао Ia је изненада. Пре 
че1ири године. 

Раде би мирно дшао r лав у н насмешио му се 
присна. 

- E·ro, учим помало. 
-А пумпа? 
-Ради, 
- Што не пазиш како ради? 
- Пазим ја. Кад год nрећем страницу, ја по-

r·леда.м. 

Као неки каnларица ;рудио се да ra ухваш у 
r·решци. Изнен~ћивао r-a Је, вребао, домиш~ьаь се да 
ra ухвати- НН Је никад. Вазда корекiшс Раде је усnе
вао да надзире рад пумnи и учи. За1о 1а је узео са со
бом у Itecoн. Збоr· она четири са-та навш{авања на па
већанн приiисак, за које је време моr·ао сто насrо 
да учи, упркос тренуцима кад је нелаrодност и муч
нина захватила 1ьуде стежућп их за грло и подижућн 
им црева. 

Покушао. је да ra разуме и уверавао себе да је 
комунист у Једном од основнш·: несебича:н је, одан, 
привржен сiвари више но личном себи. Али .и да није, 
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не ваља му ШIО Х!Оће себе да уздигне прво. Пре но 
себе, Iребало бн сrворхпн услове за уздпзање друпrх 
свих, Не предаваљима, но испипili.Ш, Него изrрадњом 
индус1рије rране А. Ако сп радиш<, А Раде? Учио је. 
Шrо је знш.с. себичне rpai\·tзe, ·хронпчне сељачке неза
снrос1п. 

- Шта ће ти школа? Исшпи? 
- Да внше знале Еконоi\шја ме зашгыа. 
- Шта мiiСАИШ, само тебе? Мислпш ли да ја rш-

сам мшао исiо Iак:о да учим? Треба засад подл1е1атп 
лећа. 

-Знам, чшш-Вуче (чшш ra је на почеrку звао), 
аАн ја сам млад, менп је r-ек осамнаест r·одина. Ре~ 
цилю, rребаће још десет rодина Iaito запињапr. Онда 
ће те:мел>и бипr ударенп, И што каж.у: онда ће и код 
нас да се радп као у Амернцн, у рукавицама. Један ће 
стручњак "Јада да вреди као пет радшш.а у рую:шп

цама, ·зар неће'? 
После Iora 1-а је пуспю. Али прес1аю је да ra 

воюi, узнемирава о се чудно пред њим, воАео је да r а 
не видп н не среће. А иnак је увек Itaд бп путовао у 
Беоr·рад на исшне, по њему слао Римп куферчић с ја
буrtама п флис-nаnпр-орасн1ш, илн неке пршуте, или 
балонче с добром ракијол-t н обавезно - писмо с пет
-шесr- речи. И моАио љеrа, rобш-к у поверењу, да л1у 
пнше како је Риын, шrа радп, да је пази. А њој писао 
да ra нзвештава о љему, да је добар дечко ИIД. 

Алн каАем се ннје ухвапю .. На љегову запрспаш
ћену радос Ј. ILo nисмима и њеним и љеговим моr ао 
је, радосiан, да закључн само о I-ЫLховој тотаАЈ·Юј 
л.убавној равнодушноспr. Аруrари само. Њеrова л.у
бомора испало да је срамота. Боље не мнслнпr на ro. 

Али кад би се Раде враћао после месец-два дана 
из Беоrрада, расmпивао се Вук како ·Io он 1амо по 
женском ишању, а Раде (поцрвеиео) једном му ис
причао да је, одлазећи из села, осrавио девојку с ко
јом је дшле живео п да му је она пре годину дана 
пратила mкмо да ли да 1а чека, а он јој непроми
шљено рекао да чека, па сад се каје, јер је и не 
волп, и да у Бе01раду и:о.ш једну колеrиницу која исто 
"Iatto ради као ч:иновник на једном r-радилиш1у и до
лази I<ад и он да nолаже испите, већ друrу годину, 
и да он rад с љом живи, алп да ни љу не воли н сад 
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. ·r· 
да су се посваћали заувек, јер је она хтела да је он 
жени, а он зна Шiа значи браi< за једног који хоће 
да свршн фа.Itултеi а с нисr<ог безнања почиње да не
редовно полюitући, rраби увис. Није то за њеrа 'а и 
плата у поче1ку није бОiэнаш1а" Кад платим стан, 
прање, :01пла1е за текснiА, IЏineлe и осrало, ос1аје 1\ПI 
смю за храну и књиrе" ))А ја на храну<', додао је, »тро
ШI-:U.1 много, Јер I<од толиitОI· учења, к.:1.д се још не бих 
хранио јачом храном, зачас би ојекпrчавио,« 

. Сад је Раде привремени заменик друта Стојана, 
ItOJИ треба Itоначно да оде, и нас1·авиће, поврх свог 
редовноr- посла у књиговодству, да ради и учи, а Рса
вац - да r-a не воли и за то - избегава, 

Ни кафанска, ни радилишна пријател.ства. Ни 
својине. Н:оћу, кад мајсгор Боr<а оде кући, пошто пу
сти IрећоЈ смени ваздух, он легне да спава на дасr<е 
с rелеq,оном крај ува, за случај да се неко из треће 
смене Јави .. Бука му не смещ. Него душа што бучи 
и при·tискуЈе .живот не са две и по, него са стопiну 
атмосфера. 

Пролазећи поред кафане, већ сr<рену да уће, али 
се rшд врата задржа. Знао је да ra је Белоrлавн мо
рао приметити кроз crarиo, иако га Вук спол.а није 
видео. 

Зашm? 
А што да не ућем н да се не опијем? Шта ми ко 

:може? Одr·оварам ли Itoмe? Моја стрЗ.нitа исн:.ључених 
нема ни ciaiyтa, ни nporpaAra, ни морала, ни анiабус
·МНЛIЩије, Нико у њој не брине о мени н нишrа ми 
неће да забрани. Нек слово ж.1mн и ради r<ада му 
прдне напамет то је наш проrрам! Ником не одrо
вараш. 

А юоме сам досад одшварао? Apyry Стојану? Ба
вола! Радио сш..х што сам хтео и шiко ме никад ни на 
шта није наговарао. 

Па онда? 
Ништа. Нећу. 
Зар ниси слободан? 

. Попео се на пут и, изненаћен том речи коју досад 
НИЈе НИI<ад ни у мислима уnо1ребљавао тако без npиw 
.:'ева, СIНЖе до ш-хеине зar·ara, nщ·леда (не брини, све 
з е тамо у реду и без тебе) и продужи према моиу 
испод коrа су I<O зна који већ сплаварн пекли ракију 
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за рачун Нереr<авске эадруrе, _а један кривошијасти 
човек, чучећи nосrрани, сrав.tЪао танке rранчице под 
лонац у KOi\-1 је кркао бео, посан пасу..ъ, па дрвеном 
каш1ш.ш.·1 хватао пену и мy.rn које је, клобучајући, 
речна вода избtnувавала на површину или их задржа~ 

nала у загорелим угловима котла" 
Слобода? Постоји слобода народа, сдобода вере, 

слобода свакаква, слобода човека. Најчешће свака у 
раскораку са сваком н сва.I\.а са само~ собом. Зато 
с~обода уопш1е и начисто - не постоЈИ и не 1\юже. 
Јер човек није слободан од својих r.нiсли, дисања, 
обичаја. Он се може силинi на ово и оно и чак ме

њаrи своју nрироду, али сасвим слободан он никад 
не може да буде. Слобrода је чисто друшrвена н зн~чи 
једно. Или је појединачна н не значи нишrа, то Jecr 
нешто сасвим дру!'о, Као вода која на сто гради значи 
испаравање, а на нули - лед. 

А ствар је баш у 1о.ме: исitrоучен из свог друшrва, 
за чнје је сiварање л-rучен н рањаван, он није слобо
дан јер није ни у crarьy да не осећа да му !"О д~у
штво, тај свеr н љегова будућносr и да..ъе прнпада)у, 
иако више - не nриnадају. 

Био је слободан док је иz..tao обавезе. Сад је и 
да..ъе лично слободан, али немоћан да ишта мисли, 
осећа, ради. fЬегова је rрешка поче,ш од даваља 
права себи да тумачи шrа реч слобода треба да значи 
свима. Заправо од наме-тања једнш· од~реЬеноr· њенОI' 
значења, које је било љено значење за њеrа, онима 
који нису дорасли за њ .. Намеrање његовоr осећањ~ и 
схва1ања друш1-всно Анчне слободе онима код КОЈИХ 
се Ie сrвари нису још слиле у једно. 

Окрете се и вра ш у масни ваздух кщшресорсr<е 

сале, rде му Бака на одласку рече: 
- Хоћеш АИ да заврiШШ! rrуштање ваздуха rре

ћој смени? Ја бих морао раније кући. Дете ми је не
шrо болесно, па бринем! Ао један кома девет сам 
CIИI'aO .. 

- Иди! - рече Вук и по)је машинама. Кад ради, 
онда је слободан, -rj. обавезан да чини нешто што има 
смисла. 

Суrрадан је пошао у кесон иеиспаван. Тренуо 
није. ПосАе два cara рече равнодушно: 

- Силазимо! 
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Устаде лак као срндаћ п поrледа друтове: Хусо, 
Тома, Рамиз, Љуба, Гута. 

Окрену се још једном колюри и диж.е гвоздени 
поклоnац с отвора. Онда се осмехну: 

- Данас не морамо иаћи чврсrу подлогу за бетон, 
је ли тако? Али морамо избiНИ на поврun1ну! 

Људи су ћутамr. 
- Морамо! - рече још једном врло чврсr-о и 

поче први да силази бесtсрајним лествама поред ко
јих су се низ IШ<роки челични олук спушrале две 
цеви: црвена за наздух, сива за беrои. 

п 

Раде је још читао r<ад се светлосr уrаси. И прво 
помисли: баш добро! Треба и да леrнем, Диже се у 
мран:.у са хоклице. Поче да скида ионако увек полуw 
срозану краваrу, r<ад укреса. И пошто није био до
Јсраја хладнокрван и промиш..ъен човек упр1сос ж.е
.ыша и иэrледу, он нэјури у ноћ н стиже мећу пр
вима на радилшпrе. С nочетка је све изгледало оби~ 
чно, само у мрюсу .. ПаниЈ<е нигде, мада су ...ъуди про
мицали крај њеrа нештр одлучније и самим тим бе
зобзирније но обично, као да знају шта хоће и зашто 
ro хоће да изврше задаrке које им нико није давао .. 
А нишrа се није видело. Они из друте смене доl!L\И су 
нз Iсафане, они из прве прпсr·изали су још буновни од 
сна.. Јурили су заr<оnчавајућн се уз пут, клдпарајући 
цоr<улама неподвеза.ним, .журећи бешумно по сувом 
и rуменим чизмама (75% их има већ чпэме). И raj 
мир уз пут и сад над висшсоi\·1 обалом испред кафане, 
подсетио r-a на приче о :излажењу на положај. Мптра
Јьесци, бомбаши или пзвидничка I·рупа,. Cnat<o се чини 
да зна свој задатак. Ватре које су тшьале разбацане 
rtO дну заrа1а већ су .живнуле и кад је сишао, чуо је 
Г лиrоријевића и Рајrшвића. Сваки је издавао иаре
)јења. Један је тражио да се одмах докотурају из ма
rацииа бурићи с т<арбитом и лампе. Друrи је, раэго
варајући телефоном с rермоелекrраном, формирао 
прву erшrry rшја је требало да крене да прона)је т<Вар, 
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Вук је, зачудо мамуран, слушао Рајковићеву вш<у: 
)>Хало, 1ермо, I(O је на телефону? Диспечер? Па, бо
rаму, шiа је? Kai(O да није код вас? Јесте ли nогле
дали I<аише? А Iшrларница? Да није у трафо-станнци? 
А стубови? На оних првих пет, осигура чи су вам: заста
рели. Ко? Диреюор ми је рекао да ће1е их мењати. 
Шта? Променили cl'e их, Јесте ли проверили?<' 
yrnпa и, ft:обивши одговор, спусти очајно слушалицу. 
Мајку им лепезанску! Окрену се Вуку: 

- Да нису сеЈьаци опет крили жлцу? 
- Не верујем - поче не1ш из мраi<а уморно н 

зевну, али Вук ыу се окрену: 
- А ко би друш? Њнма се исплати да сто шдина 

не одемо одавде. 

Напол.у се чула бука. Вук је нсiрчао из компре
сорске сале много раније, још док му се yч.IIIOIЛO 
кроз сан да чује Iребање неке црне мачке о враш 
кесона, не, обична враrа. Али отворивши очи, чуо је 
мукло убрзано вал.ање воде пре хуке веrра, намет

!Dlшијег иначе. И ИС'Iрчао пре но што се алармна си
јалица за њим уiаснла. Зн~о је, отварајући врюа -
светлост је још горела свуда - да ово1· пуrа неће 
ОМаШИIИ" 

Није се преварио. 

III 

- Спасавајте материјал! - раздра се Рај1швнћ 
из дизалице. 

- Еюmо, овамо! - викну Вук опазнвши Гуrу н 
Тому. Учинило му се да је видео Хусу н Гуrу, али није 
био сшуран. Знао је, доliи ће. Није се обазирао, знао 
је - сr11ьачија 9rоји на обали. Мујезин !lиjt; с ~шн~
реiа викао, свеЈедно да ли овоr· пу1а НИЈ~; Једном Је 
викао, а од Ј<.ањона се ва.л:,ала огромна наЈедноt~ :река 

која није ьюi·ла више да стане у себе, морала је да 
цотоШI, да се прелије. 

Њих тројица прво, затим још дао јица по~етнуше 
лећа под Sally, тешку мрцину од тоне о КОЈОЈ су сви 
сад знали да је излитна али заборавили NJ. је склоне, 
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За то су време комунисти, техничари, радници, инж.е
њери, па и шеф градиЛIШlrа, износили даске, граћу, 
пуьше. Чак је и Глигоријевић, инвеститор, сишао у 
заrат, иако је, дОI< је још стајао на обали, чуо неког 
1шји је викнуо: 

- Подавиће се као мишеви! 
- Па онда? - Вут< је осетио како му се песнице 

стежу, rрч !<ако му приrискује вилнцу о вилнцу, зуб 
о зуб, али се врати. 

Рајковић је викао неnпо с бедема и Рсавиц до
јури. 

- Г де су ронци? Требало би одмах за1tрmпи пу
КОIШiе. 

- Es.o! 
Вук је већ улазио у ронилачко одело. 

IV 

- Еюmо! - викну Вутt одозго. Био је, у сшари, 
радостан. Пре че1ири године исто је тако викнуо. 
Одоздо, али тад Ia нису чули. Ветар је сад још јаче 
кршио и завиј~о. 

Урлао је одоздо надвнкујући кошаву, звао је, 
с pyi<.ro..ta I<.ao маr нетофоном на устима, знао је, не 
чују Ia, олуја му је враliала речи у лице као шамаре 
и он, очајан шrо rуби време, усiрча шромним кора· 
цима уз бетонске степенице и, избивши на зид заr·ата, 
стаде да ШI оданде маше рутшыа. Али, нису ra прнме
ћивале наје,I<ене очи су,I<ених зеница, и I'Аава збије~ 
НirX у неравна брдо дулека окренутих према другом, 
неважиијем. Саже се, узе Iрудву снега и ХНIН'{ је 
преыа њима. Тома је юби посред лица. 

-О, мајк ... 
Сви се насмејаше. СвеiВ се први окрену у правцу 

одакле је rрудва дошла и, смејући се још Томи, уо
збил.и се одмах чим прш•еш Вука, који му махну 
руком поЗimајући их знаш<ма све к себи. Света за
чућено ОI<рену прст себи и диже обрве. Није изводио, 
био је збуњен. 

-Ја? 
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- Сви! Сnп! Богаму ... 
Знао је да би им брже све :објаснио да се попне 

на десну обалу, али бунари су се nећ нзливали и пре
тили да потопе заrа1 изну1ра, Чинила :му се rАупо, али 
чинила му се да би и тренутно удаmавање од l\·tecra 
опасности значнло исто што и бежање с попришта: 
оnасност има своју чаробну .л.опп<у, п Вук је по
следњи I<оји бп и ПОЈ\ПIШkао да јој се отме од часа 
кад би улетео у њено маrнеr·ско nо.ъе. Mpw<. је и не
дел,а већ, није се радило. Треба неко да одјури до 
друrа Сrојана илп Радеrа, до Рајковића, до бетоњаре, 
r де је алармна сирена, не она парна него ручна, треба 
скупити све што се може дићи на ноr·е, спасавати ма~ 
теријал и машине. 

Cnera одјури, најмлаЬн и најхшрнји. Електричар
ска etama ( »жичарска eкmm«, назива је Гута, а њпхов 
рад жицарењем) сnустила се прва у заrат. 

Не обазпрућн се да л н r а другови следе, Вук се 
радосно затрча ниже, али је пре тш·а одозго бацио 
поглед на реку и запамтио је како нзrледа вал,ајући 
се од r<.ањона, шумна и иэбљувано исrtолачена под 
ударцима снажног североисточњаr<а. ПроАtенила се! 
- помисли, поневnm је у свести не само набујалу, 
пуну мншићавих белих таласања (као лећа боr<сера) 
неrо н лую:шу, пo,\:\tVKAy. Нећеш!- мумлао је,- Не
ћещ r<рдз бунаре! Нећеш! - Осећао је да јој је ира
зрео ЛУЈ<авство од Itojer· је последњих дана толико 
стрепео не знајући на какав ће начин да нападне 
овог пута (она увеr< измисли нешrп ново). 

Прво виде Sally, али била је ближа најдебл,ем 
зиду заr-ата, мање уrрожена од бе"Iонскпх мешали:ца, 
Срећом, ове су имале точкоnе. Кад су одвутwr друrу 
до мес1а одакле пх је требало само сајлама потеrнупt 
н пзnућп на обалу, зачула се ручна сирена .. (Треба 
довућн ручне црш<е - помисли и сети се: обе су у 
1<вару. Неком 1реба рећи да их одмах поправи.) ВУЈ{ 
виде Гуту н То.му како носе дacrte и нerte греде и по
сле )Кпћу Грома и би му непријатно ( »Шrа он, r<ao 
стало :му је, фолиран1«), па викну узалуд: ))Маrnине 
прво, мамлази, маnп-ше!« То је оно што и Рима не 
схвата већ нуне две године. После, I<ад машина буде 
у изобил,у, све ће бити моr-уће, и бпосr<оnски .живот 
и њена јела од сокова исцећених nомоћу малих елек~ 

294 

rричних преса (јер r·де нам елеюр1ша за њих). »Ма
шине!« - раздра се још једном. Обојица су већ пу
стнлп балване и, као лоповп ухваћени на неделу, јур
нули према бунарима, ћипоnке да nаде. Рамиз се 
досетио. Не. Гута. Задивн се у грку мало после, при
меiнвши крајем шш како Гуrа I<YI\.011.1 са Sally nеца ћи
повку. Три их је већ ухвапю п nосле дојурио да под
метне лећа под један arpeгar. Онај најсi<упл,и. Њега 
је rребало прво. Сети се модрш· дечака. Пре чеrирп 
године I<ш<о је ЦBOI\.Oiao rшд та је извукао nолумртвоr· 
нз бунара. (Је л' из захвалносп1 није r·ласао за искљу~ 
чење?) (Није принципијелан_) Много човеi< 1юже да 
поднесе, више но шrо је иредвиЬено .. (А загат?) (Ја 
сам заrат.) (Ако издржи све ће бши добро! Шта све? 
Нема везе.) (Преилашило ra, зато је и скочио у бунар 
по ћнповку" Уплаши:о се да не плапr. Сеmак је још 
био. А, ето, замењује Стојана .. Четири I'Одине касније, 
Значн да иnак није остао се/nак! Ш1а хоћу?) (Шта то 
дш<азује? Да сам будала? Изnинп .. Не знају tоуди још 
да воле I<ao ја јер се не понсговећују са браном.) 

v 

Хтео је да прескочи велпr<у лоrшу које малочас 
још није било; не мшаде, заобпЬе је. Терен је свуд 
био још расквашен и, r либав, тонуо под ноr-ама. Tat<o. 
И то, бorm..·ty? Ипак, с још чеtворицом:, нзr-ура arpe
raт до зида. 

На обали се већ искуm-rло л,уди, неки већ упица
њенн, унедел,ени, отуд неодлучнн: збуњивали се п 
задржавали осtале на обали. 

- Овамо! - махну им Рсавац радосно - ди.жите 
r-.щшине? Зар не вндите? Вода се прелива из бунара! 

Неки се од њих помакао, одм:еривши ra смркнуто" 
Видели су да им маше и нешто довиt<ује .. Хтели су да 
чују шш хоће .. 

Група м:лаћнх радншш н чпновника воћена Плав
шом проби се кроз 1ај први унедел,ени ред nосма
rрача. Последњи су меЬу њима иружали руке неод
лучнима на обали. Један се одупре Истргие руку и 
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удари. У другој би прилици дошло до туче. ДрУЈ'а 
двојица поћоше без видл,ивог ошора. Н~:>сили су неку 
IОП.Лоту младиtu:r, вш<.али су. 

Певају, утврди Вук н савлада узбућење као пред 
зacraвol\·t. Али касније сети се да је и то nевање оста~ 
rак се.rоачије у њим:а. (Је ли све за бацање, све се~ 
1ьачко?) Ветар му тад донесе отпа-п<.е скандираних 
парола. Свеједно! Младић!т су се спуштали н он, на· 
смејан, сачека Плавшу. 

- Одреди неtшг да nоправи оне две ручне IJY1me! 
Плавша дюке обрве. 
-Чему то сад? 
- Ыема везе! - смејао се - само ти реци. Ко 

зна нећемо ли изtубнш струју! 
- Сшарно! - рече млади конструктор н одмах 

одабра једног механичара н, објасннвшн му шта 
треба, врати r-a у :м:аr ацин. 

- Еј, мајку ти- викну Плавша н та псоюш је 
тако одударала од њеr·овог бледо!', издужен:ог лица 
с наочарима без оквира да се Рсавац насмеши, иан:о 
је н сам видео да вода продире у заtат не само с 48 
лишра у секунду (осам бунара шtо пропуштају, по 
шест литара сваки) него бар с три пута толико. До
шавшн nоново до места rде је осrавио делове меша
лице, примети да му је вода већ до колена. Ту је, 
истина, rерен падао, али ro није cвartat<o било нај
улешушје место у загату. Вода ће ускоро пришснути 
на зидове и изнутра! - севну му, дш<. се враћао но~ 
сећн металне бубњеве. Омладинцн су одмах почели 
да пецају даске и треде шго их је вода дю·ла и !Ю
си.ла. Али, на своје чућење, сасвим запрепашћено 
примети да даска што је луrајући полако промицала 
крај њеrа плови иошена струјом од jyta ка северу 
пропш узводноr- веrра и то тачно nрема трансверзали 

на којој су ископани сондажни бунари за темел.е 
ламела" Окрете се наrло и nрво виде скеле на послеk 
њем сектору, још у оплаiама. >)То несr'Врднути бетон 
попушiа, мајr<у му!« А rora се потајно nлаnш:о све 
време. Немоrуће, брзовезујући је ш! Да се сутра-пре· 
I<ocyrpa десио тај напад, нrра би била добијена. (До
бијена је. По цену опомене.) Виде себе како се очајан 
хвата за косу, r<.arto му rmчкет пада с rлаве и r<.ако 
то не примећује. (Али сад нема потребе: ttажњен је 
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и брзовезујући ће издржаш .. ) Рамиз, тазећн сад ши
роi<о кроз воду, пружи му смејући се t<aчtteт који му 
је пао без везе с -riil\1 nомешаним мислима. 

- Шrа си се укрупrо? - добаци му Гута. - Има 
ли какво булче на видику? 

- Овамо! - повуче га Byi< према машннама -
Томо! - дозва старог који је стењао пролазећи с ћп
повr<.ом на рамену" 

- Пусrите ме на миру! - заrроюа овај про
мукло. 

- Ти и Гута удеспте горе некакав чекрtt да из
вучемо машине. Још мало па ће бити немоrуће. 

- Плавша! - шurny и појури кроз воду до ко
лена, стиже 1а. ))Зашто?<( - инжењер се ш<.рену -
повуци ону своју дечурлију од скела. Бојим се да 
тамо не поnусти. 

- Брзовезујући је! - рече Плавша мирно и 
одиж:е прсi/Ом наочаре, протрЈЬа поnије и, као равно~ 
душио гледајући радосног Вука својим очима мртве 
rteчиre, рече шtренувuш лице северу: 

- Не I'реба! - допуни rшо лено. 
- )l(rшл.е! Жtmл.е! Шта је с пу>mама? - раздра 

се радосни Рсавац. И Плавша, Оitренувши се зачућено 
r<ao да је очекивао и неi<и ЛИitујући удар бича Itojн 
није дошао, поће I<рупним, алп не нарочиго брзим 
корацима. 

- Преносник! - помисли Вук и поће према се
дИIИrу заrата. Вода је ту већ била до пола веселих 
бупrnа. 

- Фино! - Зацерека се одједном Белоглавн изро
НIШши из те воде, само беtnи, старији бар четири го
дине - сrшнуо сам о ист.ом трошку шrроку с нез~ 
годног месrа, 

Вук СКУЈ'Ш усне. (Нећеш ми подвалити овш· пуrа! 
шаину и зашкрrута.) 

Знао је да ће то рећи. 
ЈIСурпли су претоварени Омладинцн су се вра· 

ћалн с песмом, rурајући пред собом талпе н tраћу, 
ногом или руком, већ према дубини воде" 

Рајковић се сад ум:ешао и нешrо викао из кабине 
дизалице на бедему страшно млатарајући рукама. 
Вук осrави терет на сувом, под зидом, и одјури према 
месту с кота је Рајковић узалуд урлао. Јер се ни под 

297 



њим ништа ннје чуло .. Ветар му је својим лоптастнм 
таласи.ма СI<идао с усана речи и забацивао их rлавном 
нн;кењеру одмах иза рамена, где су се, глуве, внјЬ
рнле уплетене у његоn све-rлоцрвени вунени шал" 

Не rубећи времена, Вук се радосrаи враrи према 
плнћнни, машинама. Тома баци одоздо двоструку 
са ј л у што звизну ж.мирi<.а јући крво;кедно кроз ваз~ 
дух и паде крај ноrу Белоглавоr·, који се иоћас јави 
други пут у кратком размаку, али сад се, nослушан, 

саже, без речи пзвадн челичне конопце пз воде и Вук 
виде како пребацује крај једне сајле мешалици пршш 
лсћа.. 

- Не бубњеве! - цикну радосно - Sally прво! 
Је ли r·o викнуо? Није сигурно. Јер ни Белоrла

воr· сшурно није било. Гута је ro. Дабоме, Гуrа. 
- Није свеједно! - објасни му Вук и ио15е да 

му yзi\te сајле, пребаци их преt<о Sally, али Белоrлави 
је једну већ везао у чвор п дао знак онима горе да 
повун:у" 

Мешалица се затресе, зањнха и nоди.же. Белоr·лави 
Је црвенпм очнма, што су се сад чнниле пrичјн зле, 
нраrнu њене здепасте, ружне облине, nотпуно бес
~пrслене кад бп пх човеЈ\. гледао одоздо, Али утом Вук 
ухва ш Гуту за прса и продрмуса. 

- Ш1а сам рекао? 
- Боли t-.·te ћо1<а, бубн1евн су бпли 6ЛII)1\H" Виднш 

да car-.·t макар! - показа он на своје по1амнеле пешпа 
панталоне. Знао је: плеr-ер сад треба да попусти (пре 
чеt нр п t·одине) .. Знао је! 

И да то не бн чуо, појури Гуту, бацн се на њеrа: 
- Свињо cetnaчt<a! - опсова та Вук радосно, 

окрену му ле15а п дреrшу онима горе: 
- Брже бацајте нову сајлу! 

VI 

, ~ на нлен нао малп, скресани октопод. Вук Рса
вац заt<орачи са споmне стране эат-ата у ж.учtnиво на

бујалу реку и осепr око листова ледени обруч, упрt<.ос 
неПромочивом роннлачн:о11.1 оделу. Знао је, није се тре-

298 

бало бојати лапко промрзле воде сведене на утпсш< 
набусше хладноће: јато рибица пред њим хитро 
шмуrну у мршс С бетонском: nрскалнцом под 1\ШШком 
тонуо је још, алн је, држећи се руком за I<онопац, 
опажао да непрозирне воде добијају једну све одре
ћеrшју, сиnкастомрку боју заrореАог шећера. Дотаче 
лно, у ушима му јаче зашумп, Његова оклопtnена ба
tеријска лампа на прсима осветtnавала је храпавп бс
тонски зид и он поче полако, без журбе да исшпује,
Шrуi<а се ~оу~оала неко време пред ЊЊ\I, мерећп ra 
дуго оком из профила" Онда отплпва. Из загравtnеннх, 
и пошко1оканих већ, првих девет сеtпора леве поло
вине бране на rраници десноr· дела загата у rрадњн 
вириле су тупе r ла ве кл ен ова и младица., Али он је 
rра:жио напрслине дном: I"OI болеснОI· зубала као лекар 
I<арије. Врева и )Курба горе, она узвнтланост н вика, 
нису се више чули.. Све је добило мирне )ЮШЦе, п 
време које је постало трајање. Над њим и око њеrа, 
упрi<ос зпмн све rушћој, благо је млазало н он није 
осећао силину сrрујања нето његову порозност. Прп~ 
т исак, чинило му се - нормалан, Да је пот·ледао н:о
нопац којиы је бно nрввезан, прпмепю би коып<о 
је затеrну;- и можда бп эатражно да спусrе још један; 
оваt<о ННЈС. Крећућп се по неравноl\-t дну, пазио је 
само да се шлаухови не эакаче за некп од анкера што 

су штрчалн на некадш.шьпм rрающам:а сеtпора. Нај
зад наће наnрслину. 

Сасвим nри дну, дабоме. Бет.он је издрж.ао, али на 
граници измећу теме,ъа и заrатске масе с1ворнла се 
фисура. Дабоме, седми је то сею'Ор. :Жпћина смена, 
дабоме. А није да му в:пје говорио! Неће, вала, сад 
да баци кривицу на лош цемент или да се вади на ово 
п оно. Поче да ушrрцава бетон. Брзовеэујући. Mr!Aiпra 
радипr.. Офрл,е су набијали бетон у опАаrе, ro је. У 
сшлу пуца-ми-прслук. Сrшали су га на nодлоrу, не 
пазећи да ли ra уједначују I<ai<O ва.ъа, и, дабоме, вода 
пм месецима већ ry рије, укуцавајући ударчић за 
ударчићем н, ~абоме, чим је надошАа и прюиснула 
Јаче, извртела Је ycr<e каmiАарне тунеле кроз дебелп 
зид десног зat·ara п уцурила унуrра подлшшвшн r·a 
СI<роз на том месту. 

ПрСI<ао је подводним беrоно.м који је одмах 
чврснуо. Радио је пажл,иво, л, ут што губи непотребно 
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време спасавајући опеr r·рн !'одине стару ситуацију 
из прве фазе, левог загаrа. Јер нове су опасности сад 
на видику. Уrрожавају теr< довршеии десни зarar. 
Одозго су 1а уr·ом позвали, али он им знаком одговори 
да још остаје доле., »Време је, излази!« »Нећу.« Читав 
сат после крајњеr- ршш и rpeћer· сиr-нала допусти да 
1а диrну на површину. 

Иако смрзнут, насмејао се да охрабри њпх ... 
Није их nреnознавао. Руке су му биле љубпчасrо
-црвене. Тело смешно круrо .. Проrрести их све rреба! 
мислио је. - ПримерРм их . .. . покренуrи. Her<o ra 
одвуче, положи на бетон и поче да трл,а. Одушев.ье~ 
њем .. А не да лп1 ry ошл,аре. Равнодушници. Равна.. 
душиншi. 

-Шта је то? - завапи- учшiИЛО му се да је 
скочно и crao очајан, као ·rад кад се враr'Ио. СваЈЫiм 
вало је. 

Заrат је већ добрим делом био поплављеи и лед 
се корпа на обалама. 

- Кл:иэалиште? - заnампr Гуrин r·лас - поэва
ћемо Соњу Хеии! - и додаде: - испод јорrана. 

- Нестало crpyje!- рече Света, који је био крај 
њеrа. 

- ... rде Ie не чује! - добаци Гуrа. Неко се на-
смеја. 

- Где је rшар, Свето? 
Алп Све·rа не одговори више, постићен .. 
- Испод јорrана! - добаШI Гуrа. Запамrио ra је, 

иако је ситан, редюt снег падао и, ромињајући кроз 
избоr-ињањъену :маrАу, повећавао туrу и nустош. 

Али су неочекивано блесну ле сијаЛIЩе и обамрw 
лом Вуку се оте уздах oлar<rnaњa. Тад спази исnод 
себе заборављену машину. 

- Овамо! - скочи с бедема и nовуче Гуту за 
pyr<y. Нн је та пусшо док нису стигли до обале на ю>
јој је сtајала црна r·омнла са хоџом, који је одозго, са 
сиво1 чамовоr t-Iинаре1а, већ промукло риr·ао своје 
молtпвене псовке. Не задржаnајући се, спуеrили се 
доле у воду. Гута се опtмао, чинила му се no Iрзаји:ма 
још у рамену, заi"О ra је Вук чвршће сrешо за руку 
кад су закорачилн у воду. 

-Куда ћемо? - упиrа Белоглави не отимајући 
се - не можемо нас двојица, 
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- Конопац? - викну Вук, и тек сад схвати да 
је месЈ·о Гу!'е повео оноr· дpyr·oi", али викну као ншп1а, 
као да је баш хтео Белоглавог а не Гуrу: - Челичну 
сајлу! Сајлу, мајку вам! 

Тома Повратшш баци сајлу. 
- У реду? - упиrа r<ад завршнше. 
Тресю< није био нарочито сrраховнr. Можда nри

премљен дужим узнемирујућим крцкањем rреда и 
грања ШI'О се нади:мало и растезало под nритиском 

воде 1-:.оја је наваљхшала на њнх 1шо раменом у врата; 
није изrледало Iatto сtрашно кад су се скеле на по
следњем бетонсitом сектору помериле, не, не, сад не, 
на челу старе бране, пре четири године, поскочиле 
су 1\.аО ишчашене из зr·лоба и срушиле се с тешким 
цвилећим уздахом у тај сасвим већ nоплављеии део 
заrата. Per<a као да арлаукну ликујући и хрупи с оним 
својm:1: халакавим осве1ничким грленим гласовима 
непријатељске коњrще што улеће у rрад који nада 
после дугог одбрамбеноr· оинрања. Навалила је мнр
говодно, несiрruъиво, силовито, исколачено, као да 

су јој бели зуби обузели рашчупану rлаву до очију, 
па су јој се беоњаче слиле са зубима у један зев че
љус-rи сасrав..ъених од помера и последњег часа. 

Стискао је зубе; r<ao и у сну кад се зна да се сюьа. 
Знао је (што се знања тиче) да све то што ВидИ и 
чује није исrина, али мало је вредело јер је наме·t·w 
љнво било и уверавало у своју стварност и rризло и 
мучи.лЈо ШI'О он -то не зна да воли као да се истовреw 
мено доrаћа и прошло н садашње, јер су једанпут већ 
почнњали да дижу Sally и морали да је снусr·е. Две 
сајле су биле недовољне да је стабилно обухвате. 
(Проклета! Нашла сад да се шали.) Вук није разумео 
Itaкo им 10 СIМНО измиче центар тежиш-rа. (Ако није 
IY nреко осьвине, r"Де је нajun1pa и где би логично 
било да јеещ онда ... ) Још једну сајлу! - викну 
радосtан Томи I'Ope. Овог је пу1а он ухвати (утом 
је вода и провалила и лохрлнла према њима двојици, 
јединим који су још остали ту петљајућн orro мон: 
струозно деформисане Sally, којој нико, изr·леда, још 
није знао и неће сазнати сврхе а нисам мало машина 
најразлнчиrијих видео у животу). 

- Везуј! Потеrни улево! - вИI<Нуо му је Byr< про· 
веравајући она два ранија чвора, - Повуци још 
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мало улево! - нареди вукућн .сам сајлу неrшм ре
скнм покретима целог тела. Ц имао је у десно (са 
сгране Белшлавог би то било улево). (Добро му је 
казаоо) 

- У реду? - ynиra и вириу кроз »прозор« нз
мећу ребрасшх цеви и уrраћеног малоr· р'ртора Sally 
(да није она нека специјалка за ш-rанцовање?). Алп 
лице је Белш·лавоi" изражавало -толиt<о ужаса да се 
Byr<y учини како то скеле испод ко,ке на том лицу 
Белш·лавоr поиуштају под тере·rом целе реке (реке 
чеr-а?) п да ће, rшд за трен један nрене кожа и ис
nадну очи, бљунуш из њеrа нова једна венознија 
вода, не мање униш1авајућа од ове. 

- Је ли у реду? 
Белоглавом је глава пала на прса и Вук махну 

руком кривећн ycra према онима горе (вода му је 
већ квасила с1 рук). 

- Вуци! - раздра се онима rope. Белоr·лави се 
rрже, преви, хrеде да се узвере уз сајлу. Вук није 
видео 1ај покреr, али је чуо чекрк који је почео да 
се окреће пуцкешјући код сваког зупца као ракеiе 
(без све1лосиоr распрскавања). Проби се затим кроз 
бујицу (шrо је с првим већ јуришним одре,фм гла
ватш· эапенушеноr· таласа снtгла до унутрашњих сте

пеница зara1CI<or бедеtш, не примеп1. Албнноса и дон: 
је појмио његово неприсуство и реализовао да то 
једног човека нема, успео се на прва rри сrепеника. 
Окрећући се брзо, видео је прво сајле юшо се радо
сно победннчrur пред њим: кру1е и затеж.у, за-пiМ тело 
Албиноса rшrш се клизајућн суља ннз Sally с rлавом 
надоле, с рукама које се узалуд хваrају за ваздух 
(мишја плућна криоца у безваздушном простору) и 
у истом часу зачу обичан крик, праћен крцtсањем 
летвица (кос rију! нсправн се), крнк каквих је си
r·урно било на стопше јутрос, али эараэнпји од I<yre 
и ужаснији од бола. Обучен и 1\IOicap, Вук се баци у 
таласе (преко rлаве), заnлнва у чизмама кроз воду 
ШIО закрвави пред њим. 

- Стој! - n:овика. - Стој! 
Али Тома није чуо, Sally се днзала одскакујућн. 

Обе ноrе Белоr-лавоr·, прикљешiене сајлом изнад ко
лена, крвавиле су и немоћно висиле, nребите о новом 
једном tсолену нас-rалом десетак сантиметара изнад 
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првог. Истовремено из воде изби и бела t·лава о.жма~ 
рена rврдом руrшм смрш. 

У истом је маrновењу видео и н:аnке што му се 
диж.у док му се лице -rрза као у ладавичара или вој~ 
шша rеишо рањеннх у rрбух .. Кад диже руку из кр
ваве воде, примеrи (с гаћењем) да му се за подланицу 
закачио Iсомад пеmпа сукна и nарче маmаве каже 
с месом ощо уштинуrе смрсtсане кошчпце" 

- Заус1ављај! - заурла. Урлик му се учини мо
дар као ушншути јецај" 

То није био урлпк. И он је сад нз све снаге 
изршrnуо сав бол из себе и Тома се наже виде нова 
1\.Олена о I\.oja су виснле Албиносове нС:rе, обиыю 
крвавећи и дшье, одиж:е уздрх1алом руt<ом перо 
чекрка, при том закачн 1-ю:кат на палцу, и Sally се 
суновратн на дно" Вук повуче себи сајлу олабави је 
( савлаћнвао је отпор rаћења, којом се ма~кнрала ње
гова избезумtоена nанiШа), ослободи Белоr·лавоr· и, 
држећн ra за ћубу косе и бедра у конвулзнји, доnлива 
с њим до степеница и онда (знао је да су бела кола 
горе), ~а rив~ ra I\.ao бебу, изнесе r·a п преда ле
кару, КОЈИ му Је нешrо рекао пре но шr-о су кола 
одзврјала. (То је чуо док је снлазио оnет, да надr-леда 
дизање Sally.) Онда, када је и то завршена враш се 
полако. Одбио је чај, ракију, пресвукао се' само. Из 
маrацш·Iа су му rад донели неке дуксере, поп<ошу .toe, 
чаiшшре, и доламу, пуловер, кошуљу од американа, 
два пара кључ-чараnа н н:ове rумене чнзме. Сав је 
мнрнсао на нафталин (не подсећа тај мнрнс на бол
нице, али дозивао му је у сећање његове дуге н пра
зне ходнике из филмова: болничарка rypa колица 
с rуменим rочкови:м:а; на њима - човек поitривен 
чаршавом по rлавн. Мртав? Жнв?) 

Овај је, дрхгећн, давно клнмнуо белом главРм. 
У ствари, Byt\.. сад препозна сасвим I\.рупноi, високоr· 
:roвei<a из СВОЈе ен:ипе, радника, али заосtалог, а то 
Је био разлог шr·о се толико виДЈЬиво уплашио кад је 
(далеКiО од мес1а r·де се јуче скоро нзбнло из воде) 
пре чешрн године стало да се руши. Пре тш-а је 
оданде дуго н сумњнво узднсало н он се (Вук није 
спрва обраћа<;> пажњу на то, али примешо је) о кретао 
сваки час, наЈе;кена врата, nрема оним оплатама. Teit 
кад су, уз ломњаву, праrшшу и треску, скеле попу-
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стиле, Белоr·лави се наr·л:о изви, КАИзну под воду и 
уrом осети благи додир изнад колена леве и листа 
десне ноге, помисли - риба, па одједном урликну 
уплетен у сајлу коју је чекрк већ почео да затеж.е" _ .. 

Било је толико необичних н:рикова те ноl!и да raJ, 
сасвим обични, Вук не схваrн СПЈ?Ва. И бил<;> Је толико 
напора да Byr<, који је н чуо IaJ крик, НИЈе реализо
вао ни откуд он долази, ни шта значи .. Чlшио се 
сасвим безлнчан неки r·лас без лица н боЈе. Нн они 
са врха заrата који су ш<реталн чекрк нису ншnта 
осетили Таrш да ra је Вук после први тако видео. 
БИА\0 је· доцкан. Дао је знаi< да олабаве сајле. Осло
бодио онесвешћенш· Албиноса здробљеиих ноrу, изнео 
ra на обалу н, прошавrrш с њим на рукама кроз А1!3. 
реда црних сел.аiш, положио ra на земљу .. Хоџа Је 
уrом пресrао да арлауче молитве. Запамтио Је: амбу
лаюна щола с лекаром одвезла су унесрећеноr· У rрад
ску болницу тридесет километара од rрадилншта, r·де 

се и пробудцо ... 

vп 

Васић је товорио у телефон: . 
ЛИца се слабо виде, али моrу ЈОШ ~ек д~ пратим 

све већу напетосr с којом људи раде оваЈ с~ОЈ надасве 
опасШI посао као нешто свакодневно. То Је оно што 
узнемирује, јер је ненормално. Али пажњу ми од
влачи чињеннца да из реке излази ронилац. Тек што 
се успео у чамац, одшрафл.ују му куrлу с r·лаве, раз
лабављују прећице коЈима Је yrerao роиилачко одело 
око тела. Он излази из r-e rумене униформе и, упрн.ос 
раном jyrpy, руке су му малии~сi"о црвене. Видим, 
тр~оа рухс.у о руку, миче прсп--:-ма ЈОШ уr<оченим пре но 
што му неко не пружи parruJy. lЬу('.и оrш њеr·а '!J'VП
I<.ajy од зиме нш-аЈ\ш у месту, смеЈу се, IllьecкaJy r·a 
по илећима али он одједиом примети дрва иалегла 
на исr·очни Део заr-ата и, бацајући неодрећено иза себе 
чаnшцу из које је срку-rну.о само, поче живо да rcr 
вори; рукама је, још малинасто црвеним, показивао 

на балваве. 
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Ра јЈ<.овић прошапта нешто и насмешн сео 
- Волим кад не морам да иарећујем оно што је 

очиr ледно да треба да се уради. 
- Aeno је шrо не волиrе. Али да није Мk>r име~ 

Њаi<.а, дру:r-и не би примеiили. 
- Главни операп-шац зна људе rсојима распо

ла,Iсе. 

Васић не одоли себи, уmпа: 
- Јесте ли малочас били узнемирени зато што 

cre знали да је опасно задрлшваrп се предуго под 
водом, или што сте рачуналн да ће се сам: досетиr-и 
шта rреба да уради r<ад изиће? 

- И збш њеrа, разуме се. Да је промрзао, не би 
био у сrању сам да види опасност. Био бих иринућеи 
да наредим: »Склањајте rpynцe!<( 

- Заi"О сте ry. 
- Сваrшко. Али људи не воле да им се иарећује 

одозго. А ми смо rope, и сами видиrе. 
-Зашто онда мушrраrе Плавшу толико? Он је 

ваш потчињени. 

- То је друто. Он је мени једиаi<. Ја сам први 
мећу равним. Т!о првенство rреба очувати, ако хоћу 
да у овим nриликама :r..-юј rлас нешто значи" А он шrа 
ради? Мува се доле, мећу људима, издаје нарећења, 
смеrа им да ос-rану при уверењу да сами то .. .,. за себе 
раде п сами оrкривају шrа rреба н шта не rреба. Кад 
их Рсавац позове (молим вас, не спомињите му име), 
они полазе, слушају, а не осећају се уврећенпм. 

Вуку је одједиом био Рајковић јасан. Сам:О у шrа 
иrра? У популарност? А онда оно основно што се и 
раније зашпкнвао: може ли он искрено да буде за 
нове односе? 

Знао је његову предисr·орију. Служио је добро, 
алн уаек. Зар није Рајковнћу свеједно да ли ову rрад
њу диже социјализам или ко било, кад је за њеr·а 
rлавно rрадип-r. 

- Заш1о је вшш толико сrало АјО п1х нових Ok 
носа?- ущпа Вук- ви нисте пре били комунист. 

- Нисам био! - и продужи бесно - ја ништа 
нисш:t био, - па се обузда - али посrао сам. 

-Зашто? 
- Можда, неr-де r-де је све механизирано, не 

треба више бити комун:исr, али где :машина још тако 
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мало упtче на сiручност~, карактер или Itвалrпе.т чо

века, тамо само -то треба бити. Ту, 1Пiслим. НиЈедан 
друш поредак не би имао храбросrи да се прихвати 
посла кога су се I<ОЛ·tуннсrн лаrилп ·ry ·rан:о енернrчно. 

-Ког посла? 
- Извућн се у једној rенерацнјн из оnанка, враџ-

бина, љъачке, проклеrсrва, заосrалосrп, ~олr<люра! 
Разуме1е? Мнслнм, разумете АИ шта значи Један и~r
жењер или уопште стручњаi< '!ОМ савезу смелих, Ја 

бих тако назвао комунисте, без обзира на све 
друто ... 

- Шта дpyru! - питао је Вук невино на изr·лед. 
- На природно савезништво. Мислим, инжењер 

доји је свестан смисла тоr- подухвата и почиње да r·a 
остварује бпће ту као ипrде цењен, Ј;IОШен на РУЧН, 
.мажен. На жаАост, свн НЮ·I\.ењери то ЈОШ не увића]у. 
)l(.aAe се на мале плате и слично, станове и шта ти ја 
знам. Али ја сам ту зато Ш1 о хоћу да радим. Зар би ми 
буржуј дао шкву шансу? Ш·rа сам ја радио пре para? 
Ш1анцовао куrије за имални, правно шнале за жен
ске цiШеле, днзао кућу на r ри спрата, почињао по
неки мост уочи избора, 1 раси рао nонеки :мю<едонскн 
пут. А сад? Ја rрадим јед_ну од најлепших rрадњн у 
Евроrш. Су1ра ћу подиlш још леnшу. Па сам, како да 
кажем ... 

Тражио је реч. 
Рајковић се, на знак Вука Васића, приближи и 

овај му сrавн пред уста телефонску школ.ку. Незбу
њен, схваrивши у лету да дај~ изјаву, rлавнп :инже-
њер продужи да r ооори као да дикпrра: . 

- Не бих хтео да ca11.-r неукусан, али Ја сам се 
помирио с револуцијом Iек rшд са:м: схвапю све што 
вам: каж.ем. Видите, ја сам био ако не баш љут на њу 
а оно равнодушан nреЈ\Ш њој,. Не воли, бра-те, човек 
да му се Itвape навике .. А пшmарила ми их је. Имао 
сам: уштећених нешrо пара ... ,. Х1ео смt да сазидам 
себи, )Кени и деци кућицу, кров над главом: два 
спрата, осам соба., Бавола! А онда, они сасrанци с по
четка. Седиш крај своје служавке или њеног дил
бера, ·rапкароша, бакалиновог сина, који је_ макроов
ски :мунта и пумпа. ГАасаш с IЫIM. Нисам Ја аристо
I<рата, али радню< је радшш, а ја иижењер. Осећао 
сам разлике, Не мислите да сам будала, Кад се каже: 
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Нема разлиtсе Ate/;y људtша или сви смо исти, rоворн 
се о био:'-ошком, природно;" човеку ван друштвеинх 
кюегориЈа, Противсмисао Је у томе што се то тврди 
и кад се мисли на образовање, стручност, А дру
шrвено, измећу образованоr· н необразованоr' човека, 
ра~лике постоЈе. Ја зн~м математиr<у, сrа-тику, знам: 
КОЈ~шта друго ш1·о ЬЮЈИ радници не знају. Они не 
умеју да руководе радовима иа тој брани, да имају 
целину у rлави, све послове нуж.не да се она подигне. 
Ј а мислим унапред неколшю година, предвнћам. Они 
су вешт-и, има их бистрих, паметних. Алн углавном 
мисле од данас до cyrpa, 
-А Рсавац? 

- Није само он - снаће се Рајковић, који се на-
мршrи, али му н.е спомену име, има их приличан број 
осrрашћених КОЈИ мисле радећн и живе унапред хра
нећи с: хлебом буду~нос-rи, како се то '~У каж:е, исто 
као н Ја, али не знаЈу КОАШ\.о ја о природи и узро
цима свега шго их бар колико и мене одушевл.ава. Ја 
сам одиста ту командант и захвалан комунистима 
што су ми омогућнли да то будем, јер сам се зато 
коначно зато и спремао и одувек желео да то будем. 
Не говорнл'l само о себн, Свакн инж.ењер, мислим, 
nролази кроз ис-rа осећања и долази пре или r<асније 
до .ист·их закл.учака. А они, мислим ти закл,учци, уми
РУ ЈУ савест н хране одушевл.ење. 

VIII 

Вук В.аснћ, ко_ји је после n:оноћн послао телеrрам: 
»Почело Је. ОстаЈеМ«, 1·оворио је у телефон, сnојен 
с маrнетофонском траком над којом се, 250 киломе
rара одавде, у Беохраду, наrи:њао техничар Никола 
Белић, звани Кадавер. 

- Ваш доnисник говори из кабнне велике диза
лице nоставл.ене на обали Нерет<аве. Недел.а је, 1 сат 
н 15 минута. Је ли толико и I<од вас?- поrиоnи кру
шку пол,ског телефона и окрену се Рајrювићу, шефу 
rраднлишта Aucna- Нерекава. 
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- Један car· и чеrрнаесr и по. Тачно по радију! 
- рече Рајковић насмеиnm се тубазно, колиrю су му 
то допушrале црне обрве, велике као добри брrюви, 
и онда бесно продужи да псује кроз прозор: 

- Плавша! Плавша! Иижењер Плавша! Колеrа! 
Одма."< горе! Осiашпе те даске! Горе, кад вам: кажем! 

Вук захвали rлавом и продужи. 
- Дубоrю под нама, освеrтенп фаровима рефлек

r·ора постав.tDених на !(ОСИ изнад високе обале, крећу 
се људи, сип1и као мухосерrша,. добро, Кадаверу, 
с·rави r<ao муве, не кар мрави, свеЈедно, п ж.урно пе· 
њући се сrрмим сrаэама на цесrу уз обалу, износе 
талпе, rраћу, машпне. Каж:ем эtсурно, али то сам наnа· 
мет рекао" Они мож.да лшсле да ж.уре, али rледани 
из кабине велике дизалице педесеr метара изнад њих, 

на дн.у џиновскоi· ко1ла исnеi·авЈЪеног неправилним 
круж.ићи.м:а свеrлосrи и сенки, чини 1UI се да миле, 
да се једва крећу, немоћии. Као да би друго нешто 
-Iребало да ураде, не то шrо угрож.ени чине а личи 
на извлачење '!рески, цепки и неких излишних I'ВОЗ· 
дених справица. Ill1a више, Њ\'1~ се yпtcar< да си.му~I~ 
рају наnор и не раде шrо rpeoa. Не знам. Али Ја 
бих .... Ех ... Место да се rрудачкп залете у мраr< и 
телима навале на заненушану муrну бујицу што се 
ваља од кањона све снаж.н:ије ударајућн у, рекао бњ'<., 
већ иэрањав.~ъену и танку бе1онску опни~у заrата, .они 
1\·Шрно, као да опасности нема, ~А>аiШЈУ и, 1UШЈући 
времена да рушuюм ~ришу зНОЈ с чела и дланом 
с враrа, раде посао КОЈИ никоме не служ.и. 

Сшrш, Кадаверу! 
Вук поклопи руrюм бакелшску круrш<у и окрете 

се према Рајковићу који је почео да урла: 
- Шта то говорите?- заrр:м:ео је он,- Јесте ли 

Цолудели? kуди раде оно шш сам им ја наредио. То 
је уједно све што rреба сад да се уради, 

- Знам:, друже Рајковићу ~". 
-Па Ш'IО лаж.ете? 
- Драмашзнрам. Равнодушни тумr, rюјн ће ме 

слушати обузепr својим бриr-ицама, tраж.е нешто што 
не r·оди сtварању сала око ж:иваца, и хоће да их на т~~ 
рам да слушају извештај о херојсrву ове иоћи, aroo Је 
узбудmив. 

зов 

~,--._., _____ . ____________ _ 

- Којешта. Овде тудп раде посао за који су 
n.\аћенн н ја не допуштам ... " 

- Плаћенн да се жрrвују? Сећаiе ли се Бело
rлавоr? Извннпте, вп сте тек чеrпри године ... 

И два н по l\Ieceцa скоро! А случај БелогАавоr· 
знам. 

- Белоr лавп је пзr·убио ноr·е пре чепrри и по r·o~ 
дине .... Нема везе., Тад је пролећна бујица провалила 
у заrа1, разнела ra" 

- Дозволите, тада се није пмало пскуствао Ми
слило се да се оrрадом од набоја и врећица бе'!она 
rюсi-ав~оеинх измећу два реда плетера може да зау
Сiав~оа таква рен:а кад полуди ... 

- kудп су и -тад веровали шефу rрадилншта н 
радили исiо ш1о н сада: извршивали :нарећења, спа
савали rраћу, машине. 

- Да, али сад ће заrат 1одолепс Отпор је псн:ал
кулнрап за приiисщt већи од моrућеr. 

- Зашiо не раде онда нормални посао IША вода 
неће продрепr? Заш1о се пзносн ь.шiеријал? 

- За сваки случај .. 
Посiоји, значи, мшућнос1 да вода продре? 

- Ни Iеореiски" Ни пракiПЧНд. Па ипак .... 
- Ви онда rошпе ЈЬуде да раде нзлишан посао? 
- Ма немој IП да ме вр1иш .. Заrат је израчуна! 

да одоли nрипiску Нереrшве, не п прtписку разнеп1х 
сплавова I\.ојн о .. Впдите лп пх. о. Мајку му. 

Испред зara'Ia се већ 10ком 1-юћи с1ворило право 
брдо од разнеrпх сплавова, а нови, још увек испаruп
ванн кроз I\.ањон, nролазили су рукавцеi\-r 1\.рај мо
чваре п лрепrлп да, ношенп дпв~оим водаr..ш, ншчаше 

зarai пз теi\·Iел,а нлп ra натерају да се сруши под њн
ховпм прпrнском. 

- Да ли с1е мпслнлн да су ~оуди који сад по ва
шем нарећењу склаљају :i\Шiеријал из заr·а1а nресiалп 
да верују у њеr·ову нздр;.кл.ивос1 и -rачнос1 ваших ра
чуна? Па, према Iоме, п у ваше право да 11м нздајеiе 
нарећења? 

- Када је rЬ друr<чије у живо1у? 
- Пус11пе ви 'IПШDI на миру, ово је изr-радња" 
- Да ·ro није нешiо nронmно бо.~ъем 'юшоiу? 
- Чим се с1авп придев пред ж.нвот - I'Оворио је 

Вук Вас.Јiћ у 1елефон - пориче се rолп Я\.ИВОТ, онај 
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IЮјп јесте. Ја сам се као омладинац њупао што боЈЪ~ 
щевик долази од вmue, а не од боЈЪе. Сад ЗНаЈ\!: борба 
за бол,и живот jecre увек борба иротив текућеr на
чина живота" Ало, Кадаверу! Хваrаш ли? Да? Исеци 
после ово. Продужи. О чему ли сам rоворно? Да, Л:очп· 
њем" То jecr, насrавтам" Одавде, Кадаверу. Сад""" Тај 
одавде rледани успорени рад смеrао би ai\.O бп се 
заборавило да није усnорен. Кабпна дизалице сад 
клизи унапред спушrајући се брзо ирема заrату, до· 
воЈЪно близу и ниско већ да могу да опазим зној на 
лицима искривтеним од напора и сх.ватим да се ту ди 

наnињу из пеrних жила да ураде што треба .. Зато су 
сада неосвет.mене криппсе ноћи црње но што су ода~ 
зrо пзrледале. Мо)I\да п збоr хладноr· ветра који игра 
с nламењем ватара од ле'IВИ, њише сијалице на жици, 
заноси л.,уде Iоојп се r<рећу ивицом затата и додаје 
већу видмшосr мраза осећању зиме што држи буд
ним. v·овом је часу дизалица r<:ренула лево н ја видим 
ронца r<оји се са cno.mнe сrране сnушта у реку, као 
hшлп скресани ш<топод на плен. Иаr<:о му је одело 
непро;о...ючиво, осеп-Iће хладноћу. Остаће дуже но што 
је предвпћено - св п су ронцп јунаци. А овш-а посебно 
познајем. Бпо ми је I\.омандпр у pary. Како нисам и_н 
осам меrара над њим, препознао ме, махнуо :ми Је 

руком и насмејао се :-.:аскпран пза. дсбелоr· секурит~ 
стакленоr прореза очију; чак мп Је ма.хнуо Iлавом: 

01\.pyrлoh·t 1<.ао мaп-Ierct<a мнна. Смрт се увеi\ цери. 
Заронио је" 

-Не спом:шыпе :му име!- рече Рајковић" 
П"\авша уће п Вук рече у телефонску rшшл,ку" 
- Појачај пријем, I<адаверу. 
-Шта то радпrе, Плавша? 
- Ништа. Помажем. 
- Је ли ваше да пш.-шжете'? 
- Ах! Па ја мислим да сам ту управо збоr· тоrа" 
- Ваша је пнжењерска пла1а већа од рад-

ничiсе, не? 
- Алп пример је најбол,е " . , 
- Ви сте плаћсн:и да орrапизујете посао. Пример 

нека дају добри радници rшмуннсш, не ви" Ви сш 
н:н:жењер" Је ли валt ко старији наредио да радите 
оно што радите? 

- Нико" Али иницијатива" .. 
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Рајковић потамне, запали се одједном, зачас се 
усија и претвори у врућу, преrрејаиу пећ" Изrледало 
је да ће та раэнети ra топлота од које су се све 
његове унуrрашње секреције претварале у пару за 
чију је rае'овитост, иако дебео и висшt, био сад npe
r..-taлeн. 

- Ах, ш-шцијапша! - викну - слушајrе ... Од
сад да ми нисте нишrа урадили што лпчи на оно што 

ви зовете иницијаrиво:м, разумеr·е? Идите. Не. Прн
чекајrе. Разумете? Сваког да ми сата телефонирате" 
Ја ћу бити ту или већ овде неrде .. Ви да ми се јавл,ате 
а ја ћу вам: давапr задатке .. Засада посла имате у би
роу" Варам ли се? 

- Прошли пут сте ми пребацивали што немам 
иницијативе. 

- Ви.," Ви."" (сети се да је ту Васић. То је 
знао и Itaд је почео да та rрди, намерно иrрајући пред 
њим улоrу свемоrућеr·. Но сад је досrа. Зато продужи, 
лодвучено тише, што не значи лшње I<омандантски 

рес ко)" - Можете ићи .. 
Плавша се није мнцао. (Рајковић се иживл,ава. 

Зашто?) 
- Шта Чeitare·?- плануо је Рајт<:овић" 
-Задатак. 
- Довршиrе nројект великоr· Ia-Ia за луку! 
- Сада? Поrледајте Црвени бук! 

IX 

Одис1 а, Црвени бук, I<олико се одавде :м:оr·ло ви
дети прп светлосrи Itoja ra је овлаш допщала крајем 
једнш- своr избаченоr, једва прозирног лакта, пенио 
се, сав застрr маrлом IШ!IЈЪИЦа шrо су се сурвавале 

низ воденп курјук висок најмање 70 метара. То је 
бнла брза, суновра пш Ли спица што је давала име ви~ 
соравнн десно од кањона. Мећутим, оно шrо је узне~ 
мнравало и Рајковића и Плавшу био је огромни ле~ 
денп блшt - чиrава санта - што је, надносећи се 
внсш<:о над Црвени~-~ буком, nрен1ла да ће се сваки час 
срушиrи и дtпнупr ниво Hepeitaвe испред самоr- за~ 
rara, а IШ\te још више поrоршаr·и сtпуацију оних који, 
уrрожени наrАим порастом вода, још увек трче по 
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дну зar-ar·ct<Of' котла. Вук поi\Пiсли да би падом тоr
блока био О'I!Ж>рен пуr MO}Itдa усовима I<ојн: са:м:о то 
и чекају, али је истовремено помислио и да ће ноћ 
nри крају, с уобичајеним nредјуrарњим захла!>ењем, 
сnречюи каrасrрофу и до cyr·pa у nодне одгоднш 
r-лавну опасност. С тим: је, изу-леда, рачуна о и Рајко~ 
вић. Па и Плавша, који се и;онако понашао као да 
је времена увек наnретек. У raj су ма.'< сва rројица 
у дизалнци видели два човека која су nочела да се 
веру уз литицу nрема зале!>еном врху слапа. Волео би 
да се то пужу уз Itонопац, ман:ар и од воде. Знао је да 
никакве nомоћи 'IY нема и знао да се Рсавац и Гута 
хватају само за кл.иске, маховином обрасле, избочине 
сrена. У једном тренушу се Гуrа оклнзнуо, цело му 
се 'I ело r-pi-лo као да Ia је неко убо иr лом, радио-ре
портеру неста даха, лоше прогута пл,увачку, зацени 

се, што је Гуtа, помисли после, иск~Dрисrио, одржао 
се, заривши обе pyi<e у стену. Ипак ceityi-IkдBa висио 
је над смрrном nразнином, млаrарајући ноrама у rу
меним чизмама. 

- Зашrо се веру? - ушпа као да је та опасност 
прошла. 

- Наредио сам пм да цементирају онај лед. 
Ушприцаће брзовезујући. 

- Г де им је штрцам<а? 
- Зар не видиш да су се опасалн конопцим:а·? -

рече Рајщовић, пребрзо л,убазан, да се не бн сrавила 
у сумњу ау1енпiчност њеr-ове 1·tалочашње 1ьупье на 

Плавшу. 
Тачно, вукли су конопац I'Ope. Рајковпћ се окрете 

бледом констру1пору одсутна израза и рече мирније, 
I<ao да је заборавио да пр нт исне сав I'ac r-нева: 

- Чујtе ~·..te, Плаnша. Одмах да сте онiшли и до
врllлiли Велики r·ат. 

- Ја сам плаћен да радим ry, не у Либанону .. 
- Ви сте слулtбеник Виошtотехне. Дужни сте да 

испуњавате r..-юја нарећења. 
- Али IO је комерцијални посао за иностранство, 

а овде је у шпању судбина Х. Е., нужне мојој земл,и. 
- Ово је законита зем:..ъа и њени закони предвн

ћају да се сами издржавю.ю. Ми држимо ту четири 
хи1ьаде радника, преко стотину инжењера, трi·tста 

техничара. Свако од њих па и ви хоћете nуну nлату. 
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Знате ли колико износе наши персонални издаци'? 
Осам: стотина милиона годiiШЊе1 односно милијарду 
н двесто хи1ьада на годину .. Ми IO морамо на нею-1 
начин да утерамо јер нас не субвенционншу. Идите 
на rюсао. 

- Ја не могу сад да црrам Велики тат rшд је у 
ппrању наш шестоr·одишњи рад. 

- На посао! На посао! - раздра се Рајковпћ
не пзводите ми ту класно свеснш хероја. 

Плавша изпЬе. 
- Ви не верујеrе да nocioje класно свесни хе

роји? - упита радио-репортер. 
- Сви су ту ro! -одговори му Рајковић .. 
- Не верујем да су ro сви. Херој је онај којп се 

свесно жрrвује. 
- Херој се не жрrвује излишно. 
- Постоји ли излишно ж.ртвовање·? 
- Посrојп. И Ie како! - рече друг Стојан, који 

уrом yl>e .. 
- Нисте ли nретерано свпрешi'? (Еј, I<адаверу, 

схваташ лt-t'?) 
- Плавша не верује да ће заrа1 нздржатп! -

рече Рајrсовнћ. 
- По вама излази да је херој човек који верује 

у немоrуће .. Ни ви не верујете да ће заrат одолети, 
- Ја једини пмам право да у то не верујем nод 

условом да се понашмt као да верујем .. Сви остали 
морају слепо да ме слушају .. Да није члан, и Плавша 
би веровао, јер би се бојао да не пзr-уби место. Овако 
не страхује. Не волим инжењере који се не боје шефа .. 
Плавша? 

Нагнуо се кроз прозор rшбине вичућн: - Плавша! 
Е ј! Куда оде хул,а? Куда? Не слуша .. 

Спуштао се доле у зarar, разуме се .. 
- Јесте ли чули шта је писала штампа о његовом 

плану п пројеitту r-.-raлe високовалеtпне ценi-рале? До
био је изванредна признања. 

- Засад је то све још незрело! - рече Рајковнћ 
- и неизводљиво! - заврши. 

Ветар је неоправдано пре неколико минута пре
стао. »Мења правац!<с npoмpl.·Ilьa Рајitовић. Но ускоро 
опет духну топлији. Дувајући дотле са североистока, 
почео је сад да пуше с југа, одмах топлији, r·лаво-
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бол.но шпрок, nодухваrајући својим неутралшtм зде
ласrим 1аласима све шире поВрiШIНе простора који 
је ПОД !ИМ ЉЪОШПIМИЧНИМ ударЦПМ:а КруНИО, дрОбНО 
и дубио у сумраi<.у неке шуnЈьи](аве, I<аверноэне а нео
свеrЈоене ходнrш:е, Hetto је доле под водопадом викао 
машући рукама као да сишализира; Рсавац и ГуЈа, 
Ј<Ојн су завршавали успон, стиrАи су већ на пола ме
тра до краја дишьака којим су се верали (Гута I'Pil 
метра исп;од њеrа). Рсавац је избио nећ nод сам врх, 
и, преносећи r еж.ину целог тела на једну руку и ноr·у, 
дpyror-.·t пипао хваrајућн се за избочине више r·лаве, 
круrим, онесиrуралим прспtма којима је љуштио снеr· 
са t\.амења" Дрл<ао се за пруrиће, хватао за rрмЛ:tе под 
снегш .. I" Пипао би наслепо, paзrprao снег, потезао н 
иушiао. Тражио је очиrо комадиће здраве избочене 
стене. Наилазио је на парчад :наi"њнле креде што се 
одрањала. Penoprep је пратио рад имењака: сваки би 
пут )Кмирнуо и увукао мало r-лаву у рамена, као с осе

ћањем да се неизбе:ж.ни уж.ас не мо:же мимоићи, а 
ипак увек t<.ад би поr·ледао низ стрмен, видео би себе 
на Рсавчевом месtу, каt<о се у правнлно:м: балисrич
I<iОМ луt<у сурвава, али се пењао, носећн 1ерет оба 
ршща у једном ( Гуrа није XI со да понесе свој) 

Кал би принео дурбин очнЈ\ш, Васић би помислtю 
да r·леда човеt<.а који радн свакодневни посао, Cal\·IO 
разлшш је: ИЈ\·tењак је лишен избора. Пошао је увис: 
друrе моrућноспr није бидо. Понео је терет оба 
ранца: морало се., Сад је тражио комадић стене, с нс
Ј н м осећањем да нема друr·ш· . избора. Он би сад 
мо:жда волео друго: да седи, рецимо, у библиотеци 
некој и чита .. Али пошто се у тој мензи жиВота ку
nало једно јело - изградља, а она захтевала то - ве
рање - добро, дај то, пасу л, с гершлом,. С почепш му 
је очиrо то и пријало (или није ни био свес1ан: да 1-ty 
не прија), али сад се, очиr·ледно заморен, мучно више 
неrолп Гуrа, испод њеr-а, пш·отово откаt<.о је ОI<ренуло 
н ударио тоnли веrар. Први ударци југа изiледало је 
да су му вратили сна1у. Било му је ла1шщ бар с по
чеТI<а, док се стене нису nочеле да квасе, I<.лисt<.ије 
сад nод окрвавелим прстима но залећене. Тек t<.ад 
стиже rope, одахну. Онда се веза о велику липу што 
је недалеt<.о расла, баци I<.онопац Гуtи, и, не чекајући 
ra, поче Аа уш1рuава бетnн v пукотине леденика., 
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Радио-репортер окрену дурбин према кањону и 
насrави да говори у rелефои; Рај1~овић је био при
тиснуо дутме дизалице, управно је према северу и 
пстрчао низ степенице нanotne. 

Одозrо од кањона вал,али су се одраније делонн 
разбнјеннх спАавова. )Куте јелове облице rонуле су 
начас падајући ннз брзак и избијале на површину 
двадесет ме1ара низводно, мокре и .myte збоr· при

нудног роњеЈ;Ъа, Без обзира на све, настав.лэале су да 
се приближуЈУ зюату снагом торпеда. Већ су та неко 
време потресалн мукли ударци" Одбијене облице вра· 
ћале су се нешто уназад и смањеном: снагом, али ис
t<.ренуrе, по ширинп, удараАе осветннчю-1 још је
данпуг. 

- с_ 'IИМ нисмо рачуналн! -викну Рајщовић пре 
но што Је истрчао" 

Неколико .mуди, н:ојн су на обали рећалн: изву
чену Iраћу, окренули су се, тренутак-два погледали 
укочено, у 'У. нову onacиocr и онда се раз јурили пре 
~ю .што је РаЈI<.овп:ћ стпrао до њнх. Једног, Тому, t<.оји 
Је Јурио према дизалнци из t<oje је излазио Рајковић 
да му скрене пюкњу на то, r лавни инжењер дохвати 
за прса и продрма. Враћајући се после десетак мн
нуrа, Рајr<.овић поче да пр!-1ча да сплавови замало нису 
торпедирали заrат и да Је послао чамац и чакtnаре, 
Видећи да су ње1·ови друrови већ сишли на обалу, 
Тома се диж.е из снега под t<.абином н, зовући: их, 
С1пже до обале у часу када су се они опусюшали чat<.
tnoм, неспретно се, зимоrрожљиво одбаци, ускочи 
ипак у чам:ац, али се спотаче о I<.ЛуШiцу, паде и изазва 
смех. 

Веслајући керудером, Хусо, ~tладалачки озбил.ан, 
у·ек омамавела лица, управљао Је у nочетку чамац 

према деблима која су непресtано ншrлазила., .. Она 
су, I<.оли.ко се одавде може да 'види, ешалонирана у 
дубиНI_I ]едно ~еста метара и предсrавл,ају неуредну 
масу ЈУРIПUЛИЈа пошлих на тзв .. 11CtLXuчzctt а1шс (из 
филмова о Октобру). Два чамца што су се испречила 
чине се мањим од свю<ог дебла посебице, Борба што 
се развија напорна је и изискује вештииу и храброст .. 
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Једном: заувек треба бпrп вачисто с rим: у армији 
Хидротехне, као у свакој доброј правој армији, хра· 
брост се i\-юже сабпрати и збир представmа реализа
цију учнњенш. Сrрашл.ивци су изузепшји случајеви 
н њихов се број не сабира, они су неr·ативно дејство 
избрисано и заrушено одмах конr радејством храбрих, 
којих има у изобиту, вазда на расположењу сваком 
од видова у I<ојн случај ваја вещну опасност. Са 
чак.ъама избаченвм исnред себе, сrојећюi у ЧаЈI.Iцу, 
два човека (трећи је с керудером на крми) зауста· 
вл.ају снлни налет облнца п, навијени од судара, 
за..ьу..ъани, одржавају насилу равнотежу, па оставmа
јући на прса дочеi<ану п а.\Iортнзнрану СНЛI·Шу дебла 
да њушка сад око загата, они журе следећем труnцу 
што се устремно, ношен увећаюiм, силовиrијим во
дама ШIО сул.ају све rеже низ ннзбрднцу тока. Да у 
њеr:овој снази поломе КИЧ!\.·tу и шију (већ према томе 
rде r-a захвати чак.ъа). Но сплавова је, канда, било 
бескрајно много н л.уди су уморни. Један већ пре· 
мешта чакл.у у другу pyi<y да би одморио мало иажу· 
,\)ан о п сш урно већ изубијане рм1е. Сад види добро 
технику њиховоr рада. Они 1еже да деблу прићу 
с бака н да ra закаче у часу кад се облица на јмање 
нада да ће бинi зауставmена .... 

Ишц<, нека сrабла про:мичу, упркос очiuледној 
nредю-юсiп и вештнни с којом ..ъудн раде. Али Iре
бало би да је бар још десет чамаца .. Нема их. 

Мећушм, и радио-репорiеру је све јасније да је 
невоmа у томе што се IЋ or ромна маса дрва насло нила 
на зara-r, прпrискујући ra као шnо вашарски зубарп 
прхннскују десни под I<YIЊai<OM који ваде с два прста" 
Треба се већ бојаrи да тај притисак не порас1е 1'0· 
лнко да ишчаши зarai из ЈеМе.!Ьа. Шеф rраднлишта 
очпrо мисли и на ro јер једном инжењеру I<оји му је 
у том часу Iелефонирао нарећује да се дрва не задр· 
·жава ју само, пеr·о I<ОIЮШЏ-Iма обухвате, вежу н сва
како што пре одвуку и пребаце на дРУIУ половину 
pei<e, r де ће, преr<о и онако поплавmених ламела, бнпr 
одне1 н низводно камо треба. 

То није више исrина: драматизнрам. Напропш, 
кад се малочас јашхо Плавша, Рајковић је са слуша
лнцом на у!lШма погледао у безбројна дрва што су 
већ прнтискивала бетонски бедем. Радно--репортер је 
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извукао закл.учак из I'OI поЈледа, Али Рајковић је 
тихо уздахнуо и рекао врло мирно: 

- Ми:нирати овај OCI'eHai<, ННЗВОДНО., 
У том тренушу се зачула експлозија. 
-Ко је то? 
- Рсавац! - одговори мирно Плавшаv 
- Зашr·о .ми не дате онда да r-a споменем? 

упита Васић. 
Васиh се окре1е секре1ару којн је улазпо п п.о-

нови rштање. 

- Заю што н~ воли л.уде! - рече друг Стојан, 
- Ја r-a позНаЈеМ пз para, ,.кртвовао се за друге. 

Овоrа пуш xol!e друге да узида у брану. 
-А себе? 
- И себе, Зар 10 није ис1о? 
Рајrtовић, задовоmан ШIО r-a је Рсавац претекао, 

поче да навикло r-рди Плавшу, иако ·то досад није 
чинио пред другом Стојаном. 

- _Плавша, ви ме нисте послушал.и. Ви се иl:рате 
са СВОЈИМ _месr"Ом. Вио сам вам наредио да одете у 
канцеларИЈУ и раДiпе на Веллк.ом гюу. У случају да 
то сместа. не урадите и нас·r-авите да се петmа-rе у 
сiварн КОЈе вас се не rичу, бићу приморан да вам 
откажем одмах .. , Волиiе ову брану? Не сумњам, Ра
дили Cie на њеном пројеrповању. Баш зато што имаiе 
смисла за пројекiе, а не за оперативу, н:арећујем вам 
да преюшете рад на пол. у и одете да цр~ате. Завршио 
сам. 

- Зашто - упита Вук - инсистира·rе толико на 
формалној Д!Iсцшrлишi? 

- Зато што без ње нема успеха. 
Уздахну и ушпа: 

Jecie ли имали посла са ... не са четири хп
tоаде mудп ... са двадесеr-? AI<o се један од њих ко
леба да изврши нарећење, или дозволи себи да по
сумња у његов~ апсолуrяу исправност, неуспех целоr· 
потхвата прва Је послед1ща коју треба очекиваrи .. 
Сумња се шири брже од rpгma, Један болесrан - сви 
болесни.". 

- Ја не знам - rоворио је у телефон - да ли 
сте свесЮI сасвим си-~уације. Замн:слиiе оrромну, сна
жну воду широку !'аЈмање сто педесет ме1ара. Заrат 
се од сЈене на КОЈОЈ се налазим, у сiвари од косе брда 
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шrо се стрмо баца у воду, пружа право према матици 
најмаље осамдесет метара; ода1ле се савија у благом 
луку још једно сi'Отинак метара низводно и враћа, 
обао и нешто н:и:ж.и, према стрмој обали сто меtара 
IШэводно. Захваrа тако простор фудбалсirоr· rп·рали
Шiа. Кад бисте ищледали београдски с1адион с два
пут вишеr· последњеr· реда на истоку, или западу, има

ли бисте представу и о простору обухваћеном заrа
том п о дубини до које се спушта, о дубини cr~opo 
још једатmут Јолшюј колико је до дна реке. До ма
лочас су се по ТОЈ\1 дну н:ре'Iа.ли смањени .ъудп и, вра

ћајући им у мислима љихову праву меру и, према 

тоr-.1е, и важност оног ш·rо чине, ужурбано су износили 
t.1а1еријал којеrа ИЈ\Ш у неслућеним количинама увек 
на дну сваког rрадилишта кад ra нево~Ра скопа, гради~ 
лишrа што својим оразмерама толико намеr..ъi-шо пре
лази величпну и снаrу тих малих 1ьудских прилшm да 

вам оне почиљу да импонују баш заrо што су сићу
шне а лаћају се посла који их превазилази таr<о очи
IЛедно. Па чак, иако нисте склони да Ј\·tетафизхщирате 
н уопштавате, почињу, онако сићушни у ох·ромном 
прос1ору, rtoд водама што стално надолазе, да личе на 

историјски хаос човека у борби са стихијом судбине 
коју човечанства није ни у историји нападало никад 
фронrално, него час -ry ударала, -Iамо r-рицнуло, овде 
штрбнуло, онде ушнiНуло. На изх-лед без плана, без 
сврхе, хаотично, па ипак . " . Осућени на пропаст у 
понеком од депuъа својих потхваrа, у крајњој линији, 
као у неком партизанском рату против судбине, те 
сiпне, расtурене, неспремне ахресивне скуmшне, на 

крају свладају оrромну, на победу иавикнуту, ар· 
маду. . . Истовремено хвата вас ?Чајан страх за те 
мале партизане рада пр\ОПIВ СТИХИЈе, 

Рај1ювић се врашо и сад је, нервозно чупкајући 
брк, изишао допола кроз прозор Ј<абине дизалице да 
викне нешiо човеку доле; у1·ом сnази t·рупу мннера 

како јуре другом обалом према стени, па уздахну ду
боко и запали цигаре1у. 

Мннери, који су се 1рчећим корацима приближа
вали стени, сt'ИI'ЛИ су под њу и почели да цаnином 

п ш1апом буше рупе за експлозив. Али Рсавац нх 
nримети нз чамца и очиt-ледно схвати о чему се ради, 

напусти гоњење стада балвана на уски пролаз измећу 
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јужн:е стране заrата и обале и чам:цем се сјури, неоw 
презно, измећу дебла до с1·ене. Byi<y Васићу паде на 
ум да је Расвац за време рюа био неко време у дивер
зантс:кдм оделењу и пш..пхсли да се то стушню према 

минерима да их посаветује Ј<ако ће ефикасније разw 
неz-и стену. 

Али сrпrавши пре њнх (још на обали преко), он 
се искрца на стену и Васић виде ЈШI<О с пакетом ТИТ 
лисшва у руци тражи природну рупу у камену и, не 

нашавiШI је над водом, улази, брзо се свукавиш, у 
ледену реку. Заr њури се и дуго га више не виде. Го 
као од ыајке роЬен излази, узима одма.х корду, ставља 
је у оловну цев, улази опеi' у воду, намешта је, облачн 
се, н фопш, кuји последљи одлази, мучи се дуго да 
на веrру принесе заш.l!ьену шибицу корди. Успева 
најзад, бежи. 

Цела трупа бежи обалом назад, сем Рсавца којн, 
знајући да је чамац потребан на исrоку, покушава 
да се вра'IИ водом. Он весла снажно и упркос силној 
води одмнче против струје. Страховита експлозија 
која ди.же увис огроман стуб дима и воде, I<амења и 
рнба сустиже r-a на двадесеrину метара од сtене ... 

Васнћ прекнде емисију ... 

XI 

Васић је пре1шнуо емисију. Кад отвори очи, по
I'РаЈIШ унезверена чамац. 

» .• , Нншrа није бнАо. Један је овећи камен уда
рио о ивицу чамца, нашю r·a, искривио, напунио ra 
неш1о водом, али је плећати Рсавац, на из1·лед неузне~ 
1шрен, иаi<О би то било сасви:м неприродно, н:о све~ 
једно сад, учшш:о јед1шИ nравилан nокрет телом у су
протном правцу и, настав.Лэајући да весла, прошао 
ивицу. Сад му се чамац, зашшћен од струје, л,ул,а 
под самим заrатом али ње1·ово је ыще изубијано од 
сп-rних каменчића а шија му крвава, Ваде га из чамца, 
сам не мож.е да изаће, изt·леда да r·a је камење уда~ 
рило и ноiу му свакако озбиљно позледило. Није Шiак 
опасно. Храмл,ући, он иде 1шицом затата до људи који 
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чактају дупш чактама одозго" У зима једну од јед
ноу-а и шаље у ш· човека у чамац ... НајзанимљiШнје 
је да нико не tражи да буде убећен, одмах послуша 
нарећење као да је свюtо заборавио да човек увек 
мисли прво на себе" Наредбе се не издају а све се 
плак одвија како треба, ефикасно.сс 

Телефон зазвони. Рајковнћ диже слушалнцу" 
- lli'Ia је, Плавша? Сед1пе и не можете да ра~ 

днте? Е, пуца л1и прслук штр не можете. Што се не 
уiЛедю~е на раднике, они раде" Ја свиреп? Јесте ли 
пошашавели? Сваiш треба да ради свој посао" Вас је 
бршадирсюt рад на прузи Брчtш-Бановнћн потпуно 
поквар>ю" Није ваш посао да rурате колнца и др
к.ъаiе rpaiaчe~ Ви треба до jyrpa да заврнmте Гат" 

Спусш слушал1щу. 
- Треба ли? - упюа Вук Васић" 
-Шта? Гат? Па треба" Не до cytpa. Али треба ra 

наtера-пr да схваrи своју од:rрворносi. Те сенrименw 
rалносш о једнакосrн tреба једном заувек да избије 
пз rлаве. 

»Beiap је, духнувши нарочiПО ледена и оштро, 
као тесарском сеюiром одвојио један доста дебео nо
вршинсюi слој с1рује, коју је зrул:ио I<ao рендетом, 
савио у талас од неке снаж.не, дtшље, зюсоврчане блаw 
њевш1е и 10 лoier·ao, потерао, сручио па заrат, убацур 
јући преко његових ширщшх рубова, све чешће, масе 
воде на ЈЬуде који су доле, већ у води шiо је продн
рала I<роз сондажне бунаре, односили сад орi·анизо
вано разбацану Iраћу, машнне и алат" Али, саrнњући 
се по сшарн, мнопt су радници rубнлн равнотежу и 
nадали, понети нава.лЬм ваздуха одозго. Стани. Ври~ 
шем: ваздуха - сrави: ве1ра" Пушrај ... Iубнлн рав
но·tежу н падали, понети навалом ветра одозго. И 
чудно, веtар као да није од ваздуха н није она знана 
nрозрачност - tопла, разрећена, пријатна, што гали 
срца. Тај ветар као да је нека прасгара рунmлачка 
справа одозго на доле што лада или је један IIШроки 
зalllli.JЪeни балван који, вучен невндл,пвим моторима 
гнева, нлш задаrаi< да удара, руnп-1, ломи, крши и 

убија. Да, вешр је opiaiiHЗOBaiia машнна што долази 
из свих непријатеЈьсЮ·IХ nраваца, што савија и не 
даје нн мислима нн нчему да се слободно усправи; 
ве1ар: основни, nрви неnријатељ, а хmак од материје 
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нan:er· осно~ног и првоr· савезниЋ:а - ваздуха. Као 
да Је то nризатеЈьсtво, нечим незнаним уtро:жено сад 
превраtило понос 1ьудскн у nузање, уздиг у пад, ве~ 
дрину лица у сурове t р ч еве мученишгва" Али I'O 1юм
пш<тно ударање ваздуха преrвореноr· у бичеве, н1 
бичеви нашеr сопс1 веноr· издисања, место да поразе 
као да су држали и давали неслућену снаrу тим мра
внма .ъудсю.ш на пуtу уздиrа I<a ненападнуrом боку 
~arara, r-де. зе све било још суво, чисто, заштићено 
Јер ветар Је долазио здесна, од Врашких њива, неза~ 
дрgi<ан висоt~ом обалом, руш1~0 се као под углом од 
60% У заrю и осшв.ъао тако Једну Iрећину прос1 ора 
зашtнћено:м, ван промаје. Чиљеница је да је та 
~tpaJ;Ia била уздюнуп1ја него она на удару, сачувала 
Је IaJ део за:_аrа сушп .. 1 од вода r<oje су се превал,ивале 
преi<о rрудоор~на и пуниле њеrов rорњи лешi I<paj. 
1\1ашпне су, меЬуrи~I, биле укл.оњене већ оданде, Један 
добар део оних наЈскуп.ънх н највећих. Не ЈЬудн Јер 
rр~ла ш:о Вука Рсавца (бриши ra, ИСIUоучен је); ш<о 
Гу1е, Xvce, ctapot Марксовог пролетера Томе, .Љубе 
Кнсшш и др~шх, настав.ъа да ради мо да не чује 
~rpai:?нe звуке I<рцкања тешкнх беtонскнх зндова. 
еруЈу ли да ће одолети таласима rсоји се tarco тешко 

Ao~te о хрбаi н бш<аве зашrа? Који их к.ъују и уда
раЈу о њ~, 1о1ежалн за 1eper- масе и убрзаља свих 
балван~ I<OJe носе за собом? Који те јурише ш10 хра
павнм .Ј~зиком: ЛIПI~У зид пењући се, али н nадајући, 
понав!ьаЈу наваЈьујући поново, цели опет неуни
шrпви? Прсrан зarara крцка, Ipece се, рас~лимаван 
I<аю зуб У темел,ним зглобовима земљиних десни nод 
ударцима с-rрашноr- брзоr· ве1ра rсоји наноси масе 
воде зарrоr~ене ве1роr-.,1 што је на ЊИХ1 rycte и 1ешке1 
пренео своЈу умоболну брзину, Ти се .ъуди понашају 
нсr? Iако малоумно и неnриродно. Jecte., I<ao да се 
њих ништа од свеrа rora не тиче .. Ни Рсавац који је 
био до пре не~с.и дан ту;.н:ан: I<ад је t·оворно да мрзи 
ВО-;\У или I<ад Је~ у очекивању закаснеле поплаве1 на~ бујао упрt<ас зими !<ао сtабло у пролеће, па не знајући 
~та ће са .Iol\t СВОЈОМ надошлом а неуrрошеном сна. 
rом,_ прича зу ми~ уловио вампира којег је сам натерао 
да ro пос1ане и био збш· тоr-а нсi\.ЈЪучен. Али сад је, 
У свом елемен1у поново, деловао као nрави човек на 
правом месtу. Одједном мо да је несхало оне прејаке 
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његове rраће грудног· rшша. Изгледао је сав фующно
налан н:ао тесарска секира у рукама мајстора: био 
свуда, успевао ШIО друr:и нису моr·лв:, постајао инвен
тиван, спреtан, а снажан, одлучан, брз; чинио се 
r-лавна улица велеrрада, свих сијалица и реклаЈ\ш упа~ 
1ьених у једном целисходном кретању. Једна се .жица 
откачнла са с1уба. Имао сам утисак да се у I'OM часу, 
с месiа на ко11.1 се налазио, обрео у Iрен ока на врху 
сrуба и да је причвршћује пре но што је пала и до
Iакла зем1ьу, Једна се ·rешка машина заrлибнла, он је 
јурио према rрупи која је покушавала да је извуче; 
јурио с облицом под мишко_r..I, са штемајзном у руци, 
који би му се нer<ai<o сам сtворно на пу1-у од места 
r де је радио до оне веће невоье, п одмах почињао 
иэвлачење, хорук! Го1ово, продулппе, друi"ови, сами. 
Он се већ спуш-r-ао низ мердевине у неки сонда.жни 
бунар ... колико се мшло да види ... Срећом, сија
лице I'Ope и битка се IШСiавЈьа као бескрајна ноћна 
у1акмица. Куварице из мензе доносе 1'-орпе са хлебом: 
и сланином, друr-е две .ъупке девојке стају на ивицу 
эаrа1а не усућујући се да се спусrе с оrрш.·tним лан~ 
цем црног, слатi<.ОI-, эарумењенш· чаја што се nyiШr. 
Доле, под ьюстом, сплавари, знам, леку ракију. У се
лима су џамије и црtuзе окушrле нешто верниiш, У 
rрадовима се ~ьубавннци од пет до седам 1ьубе и онда 
раставл,ају. Мужеви и прел,убнице одлазе на своју 
домаћу робију л,убаnи која није равнодушно понав
Јьање, неr-о с1ално узбуl5ено О'Iкриће. То долази ноћ. 
/ьуди ће у биосiюпе, позоришiа, на концерте. Неrде 
трају седнице. У фабр~щама се ради мирин, свако
дневни пqсао. Али овде, под нале'II-t:Ма ве1ра што не 
јењава, неш'Iо невид.ъивија вода насiавЈьа и јутрос 
свој после поноћи започети посао. Опросппе ако rо
лшю просiора дајем Вуку Рсавцу. О њему су мн сви 
рекли да сад не говорш .. ·t. Али како? Кад га свуда ви
дим. И не само ја, не1 о и сви други. }}Очех<ујемо 
поплаву«, добио сам телеrрам јуче и дојурио на 
време да је одспикеришем. Кадаверу!« - обрати се 
сiеноrрафу - »Идем нешто да поједем, позваћу те. 
Свеједно :ми је, може и IBoj заменик. Здраво!« 

Напусти кабин:у, и спусти се на обалу и место да 
ОI<рене десно у кафану, спусти се у заrат. Хтео је да 
дозна од Вука аферу с ваМIШром и остало. Али трипут 
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се судари с њ!щ, поr<ушавајући да ra заустави. Рсавац 
као да r а НИЈ'? препознавао. Промрм1ьао би нешто, 
друrи. ИVI му Је пружио руку да га дише, али ироду
ж.ио Је одма."'~: не эаустањъајућ.и се. 

х п 

Иэ бележюще Ву1са Васића: 

)) - .. под t<.арбtпуша:ма, богеп-лампама и рефлекто
рима три бучна аrрегаш, у оној својој пословио-лудој 
захуи.тал.осrи и искеж.еностн спремној да руши, чи
нила се н неравна и пр~ъава и чупава и нервозна п хи~ 
стернчна и бес:идна и пред њом је изгледао голоруко 
узалудан и 1аЈ успешии и давно усклаћепн рад на 
смнрењу н спутавању поплаве" Крај ыене, који се ни~ 
са~ 1\Шцао од Рсавца, пузила је бауЈЪајући rуста магла 
наорек.Ае, подбул.е воде и река, те ноћи као никад 
~Аобна и исколачен.а на ивици nирова светлосiи, све 
Је више и више ПОЈачавала своја клоt\.отања, прожи
r-.шна црним пuп\.ожним rрчевима препоrопних дино
сауруса нсфлеканих сноповима електричних сунца 
КОЈа нису успевала да угуше њено забрињујуће под
подно Сiељање. 

Помислио сам, наравно, на nролећа и јесени пре 
четри и -три го~ине, IША су наr ле кише и топ1ьевине 
уr-розпле да f!Оплаве Iад само још леви зarar, који се 
оноr· давноr Јутра, са истоr врха Врашких њива, чи
нио п;ирок Чai-Ial\. С IYC1 ИМ MЛei\.Ol\1 Ш'I О Се ДИМИ, а 
онда Је духнуо. нсrочни ветар и полако рас1ерао ма~ 
rлу. И I<ao да Је .cpi<ao rугл,ај по rутл,ај тоr днмл,и
воr·, све кршrенијеr мле1ш, чији се ниво све бря<.е и 
брже сr..шњивао у шо1ьи заrа·та: тш.:о се yci<.opo noja~ 
вил.а црна r-лава диза..:."ице пушећи -томпусе траверзи; 
за ЊOi\t ~иви I<ров каоине, па она цела; онда узнеми
рени НОЈев I\.Овчеr· несуш-Iсло препуштен њихању, по 
с1ра~и од неубед1ь~шог Iа.лас.ања паре Ш'IО је I<.уЈЪала 
подухnаћена ветрићем I\.ОЈИ Је долазио здесна, затим 
- врхови багера и мешалица, лучни покрети крам" 
лова и л.опа1а као летови шева над пропупелим: дрво-
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редом, без људи, и, најзад, r·лаве и руке у пшtрету, 
творци свеrа 1ora, на изr-лед без везе са узаврлом 
усr\.омешаношћу на са11.юм дну чанн.а. Смисао је по
сrајао јасан тек на крају, rшд је нестало и последње 
капи cne rушћеr· и rушћех· скробномлечrюr· чорбу.rощtа 
маrле: ветар је растерао и оно прам:ење око ноrу што 
су rацале по испра:жњепој 1\.уi"лачи блата, али прозир
н:ш-, разум.~ьивоr-. Одозго, то се Iад није чинила пре~ 
1ерано осмиш.rоено, али -толико ми је rад разум:евања 
било дово,ьно: снаr·е има свако ж.иво биће, мислио 
сам, онолико колпrtо му је потребно да прибави себи 
храну н поврх :ње, оно поседује ономпtо опрезности, 
уве1< будне, I<ОЛИI<о је нуж.но да се укАони свему што 
га превазилази. Ј един:о човек, болестан од амбиције 
до звезда и преt<о њнх, постав.rоа себи цнrоеве који ra 
rоне преко rраннца нормалног и природног (али m 
је природа човека), подстнчући ra да се баци на све 
што ra надјачава, па бущп брда, зауставrоа неукроrиве 
реке, I<ористи се љиховом снат·ом и, снажнији за све 
силе којима се већ опасује, сања нова освајања. И 
природно је да се пше у тој nрвој _али све мање не~ 
равној борби против свеr·а хаонrчног, слеnш·, про
тивнш·. 

Живи се: уrрожено; )Ю·IВећи, неосетно се тупи на 
опасност са свих с1рана, али се не иcnpanroa претера

ност својих амбициозних маштања. Она доприносе 
одр:;т.~ању опасности, тОЈ- спарпнr··парrнера човекових. 

заноса и инспирација. 
Али сад на то још не мислим и не mпам се шiа 

је ro Ш'IО ry око 1\-tене, али не само ту неrо на стотину 
места у земrои повезује све re .rоуде п слива њихове 
на изr-Аед неповезане покрете у један уједиљени СКОЈ\. 
из беде у оби.ъе за све (н оне који ту не раде), још 
далеi<О обиrое, истина ( I<ao шrо је далек и пут· од 
незнања до кул"Iуре), али скок н.оји све те радове 
·ry, и ·rai\·IO на Овчару, на !(олубари, у Горсi<:Оћ-1 Ко~ 
тару, на Велебиту, код Мариборскоr- Отока, Вузенице, 
на Драви, Маврову, Зеrи, Дрини, Пиви и куда све не, 
спаја у тај јуришни залет на ровове заосrалости и 
спаја све re људи без обзира на жртве у једну вољу 
н:оја одреРује њих, њихоnе Ј\ПIСАИ и њихова рмбајућа 
лучења ре1<а зноја, снова, крви, зебr-ьи, снаге и ве~ 
штине против обичних река с рибама и песком I<оји 
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ће песак и рибе осrапс Дон: се зној /ьудсr<и наочиглед 
пре1вара у нешто славно добро, благо и моћно " .. 

" " . А јутрос, с подно:жја )Кичаре, Iy изблиза 
оrромни људи који мирпшу на ракију и бели лук 
изгледали су да немају више од једноr· сантиметра, 
смањенп свеrа 170 до 180 пута. Али то је биАО довољио 
да ~ве шrо је изrледал? ја~но на овој оr·о&еној јутар~ 
ЊОЈ светлости, под КОЈОМ Је проду)кено савлаћивање 
rешкоћа шт·о .rоуде превазилазе, пресrане да буде увер
.ъиво, делоrворно и болно. 
Шш је одавде rледана укроћеиа судбина Вука 

Рсавца, смањена 180 пута? Ја не умем да верујем болу 
бића од једног сантимеrра. Уме ли то ико? Или, ако 
и поверује у љеrов бад (знам ra добро и изблиза), 
I<ако да одавде озбиљно схвапrм њеrову упорну борбу 
против несрећа шю нас толико надмашују бројем и 
силом? Шта су несреће пАн среће смањене 180 пута? 
Нн I<олико црно исnод нокта човен:а I<оји се бори про
тив једне за друrе. Али шrа је иесрећа или срећа r·ле
дана не с Врашю1х њива над заrатом, него са месеца. 
рецимо, макар и суnерелектронским rелесl<опом? Шта 
је онда rлад, шта зима, шта смрт? Све је r-латко ис
пеглано и ничеr·а нема - ни заr·ата, ни несреће, ни· 
победе, ни пораза. И неыа још нечег: нема дово.rоно 
смисла. 

А ту ra нпа.I< има. Зато бришем те мисли, Зауста
вите се, бeci<paJI-r .. И неi\. престану стварне глади Itoje 
осећам за њима. Не да пх поједем. Оне мене да не 
изравнајv и не }ТНИшi·е. Ја њих да савладам и npиmr
rol\п-вc И свеједно је како ћу им: име даrи: судбина, 
ћаво, rоубав, истина, слобода, смрт, битно је да их 
осећам ОШ'1рицом::, уперене nропш мене AOI< сан један 
не остварим: не савru.'1дам обичну једну реку помоћн 
свих ових људских узаврелнх покрета, ту реку што 

сикће и з:.. ш ја п клокоће сад и ри ie и подлш<ава њих 
н њнхово дело, vдара балванн:ма о бокове заr-ата, који, 
?ш<овн, од притиска набујале непријате.rосi<е воде што 
Је, плавећи, допрла АО црвене црте t<рrпичиог ошере
ћења, дрхте као границе осе'!'.rоивије но краци дија
пазона данас, и, дебели, два ме1ра армираноr· бетона, 
трепере н.ао rer< олисrалн мајсю-1 јасен осут лептир~ 
ским лишћем; дОI'- све то: .rоуди, бетон и челш<. не 
постану лепrири понепr млаким ветром. Не чује се 
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'IO ушима ни доле, него и ту ~ доле узне~иреношћу 
што је обузела све покреi"е радника КОЈИ, слични 
меин величином и осећајношћу, настављају да се боре 
у rри смене и, упркос њиховом миру, упркос равЈЮ
душном и никад прекиданом брекrању бензинских и 
дизел-моrора, упркос _помешаним r·ласовима нарећења 
и разговора оних ItOJИ раде под IШШОМ, на скела11.·tа 
лам:ела, као да им не прети свакш· часа смртна onac~ 
ност, било да зar-a'I попусти, било да ra, дtvкући: се 
пре1со свих предвићених мш-ућиосrи, река, ~адола~ 
зећи још увек, прелије; биАо онако само: смрт Је увс::,к 
присутна на неки начин п они мора и да се боЈе 
;-..ш Јсолико 10 крили и од себе самих. Па и сад док 
су мешалице из својих rрбуха избл,увавале шаржу 
бетонске I<аше, а кесонци на дну бунара ископа:них 
дубоко под Itopиroм мапще одгуриуте у с1рану про
дужаnалп да ударају темеље ла1-rелама бр. 12, 13 и 14 
н баrерн пзносилп своје рнвонше, инжењери наnе~ 
тих лица, не разликујући се мноr·о од неквалификова~ 
них радншса, ишли су мирно по дну и издавали 
кратка нарећења, наi\.О су се у ваздуху изнад свега 
тоr-а осећала невидљива влакна опасности I\.ai\.0 се за
теЈКУ у cвиll.·ta 1шо да -ro невидљиви, закуку~ьени ин
квизитори над главама свих људи и машина, у црном 
наједном давнол1 подруму времена, рас1е;ку ;кице на 
инс'Iрументу тоr· onшier· jeperиЧI\.OI· подухва·та, тако 
човеку сличliоr- садр;кином, не обликом, садржином 
везаном у овом часу за ону невидтиву смр-rоносну, 

мучилачку справу, названу у време Албигенжан.а ·r ра
ба.:-со, речју још задржаном у живоl\~.' говорном Језику 
r.-tедrперанскнх Por-.·taнa у IШЈобичнrчем, свакодневном 
значењу рада, без трата првобипrе, изr·убтене мета
форичноспi. Али I\.0 да, обузет захуtпалошћу, призна 
своје невидтиве зебње од смрти? Са зида заr-ата целе 
сам ноћи ослушкивао то нечујно лодрх1авање, а за 
све 10 време Вук је dc-Iajao на свом nослу под водом 
и ~ьупю се ва~ьда на мене што пасивно, т.омистичюr 
блажено осл ушкујем шкргу1· зуба душа на муi<аМа У 
том nai\.ЛY рада који заrеже ж.ивце мучилачкнм cnpaw 
вама опаснОС'IИ и прези:рао ме збоr- улоге nасивног 
сведока коју car-.-r себи дао_ Не, има он право, и тре
бало би друго: радиш, не сведочиш, Требало би само 
више да радим и увек да мислим на оно шrо ради:мf 
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а кад кажем рад, ја не мислим на свој посао I\.Оји је 
не1ш врста размиШЈьања о ~ьудима, дакле и о себи, 
неrо на ro стењуће извлачење траrача на врх скела, 
на то r-урање натоварених Iачки с једним Iочком, 1-хе~ 
шања ш~ьунка и цеменrа, на покрегање полуrа из те 

црне I\.абине I<.oja ме ;осю.·х сап1 окре1ала лево и десно 
с чекрцима и ланцима ш10, висећи низ :њен ЈIGiраф
ски враr-, премештају IeШI\.e и корисне терете; да се 
не зној:им и не оrупим у r-лупом знају и не мислим 
само и не rpar-a.м једино за оним чега нема: треба 
биrи I\.орисrан, ето .. (А не само да мислим да ли је Ко
ста, на 1cora само знам да сам физичюi личио, лик 
по коме сам успео себе да направим.) Јер се на лак 
и срећан живот оних који долазе за нама (смисао 
свега шtо радимо) не мисли миllifuy све оштријом и 
прецизнијом, неrо заморни:м:, од rюнављања заr·луп~ьу
јућим радо:..-t ових 1ьуди, све дон. се испод свеr·а, јед
ног далеi\.оr- дана (који, смањен историјском перспеi<
швом бар 170.000-180 .. 000 пута) неће иовући коначна 
црrа пером од пуних -трбуха инсеi<.ата уЈ-..·:оченим у 
млечно мас-Iило r·алаксије .. Испод резултаrа материја
лнзованих у бране н фабр1ше, заједно с реrюрrа
жама 1\.Оје су, tcao Iлума посла, бнле одрећене да де
лују на оне који раде, да би још внше зноја исцедилн 
из себе н, заједно с Рсавцем, тек одЛИI\.ОВаним и на
r-раћеним, проду;кили успон до лоrичнщ· краја ... << 

Ронаи у пуној униформи оюопода кусих краЈ<ова 
и :нDiy изрони из pette која се цедила низ њеrа; и руке 
су му, упркос rуми н свему што их је чинила вештим, 
снажнијим и страшнијим него код осталих, руке су 
му дрхтале дш<. су се хватале за пречi<.е лествица I\.O~ 

јим се и пре једном пењао мени, пре две године, на 
иалуби бродића са спол,не с1ране заiаы, Pei(a која се 
малочас Јiанка дизала I\.ao да је х-rела да га задржи, 
сад се с муклим: п.&уском враћала у себе - себи, 
онщању. Рсавац је ЈКИВ још, али несрећа се не може 
уi<:лоииrи н. и nD'r е.зима пера, н. и речи.ма, Сведочим: , , , 
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ХПI 

После две дуге ноћи и једноr· целог дана веiар се 
стишао, вода се, још yвett опасно nелин.а, ипаi< сми
рила. Радосrан што се враћа својој rарсији на буле
вару и Гаrи у њој, Вук Васић је rоворио Рсавцу за
rледаном у реку. 

- Одолели cre. 
- А толико се пувала, спремала. Док смо тра-

)ЈШЛИ темеrо за последњн секr·ор, било је нешто 
слично, сећаш се? 

Сеrи се црноr rејзира, али уnита: 
- Је ли ти сад криво? 
Он дшке закрвав~оене очи, изrребано, IШО изуда

рано лице, не разумевајући .. 
- Мислим, је ли ти криво Ш'IО вам ништа није 

мш·ла? 
Плану леден и суров. 
- Не!- и, насмешивши се зуба т:- Само.,. Сад 

је све свршено. Ти не разумеш то ..• 
- Долази свакодневица? - као да уздахну ви т~ 

кп .. - Шта ћеш сад? 
И насмеши: се лукаво: 
- Ш1а ћеш сад да из~шслиш·? Нико не воли 

сваюi дан исто. 

- Посrоји уздизање! - рече I<ратко. 
- Пусти rлупосrи .. Зна се шrа се дшке. У свањом 

случају овде је нешrо завршена. 
- Шrа? 
- Опасност. Непредвићено. 
- Новинарска романtика? 
- То мислим: херојсi<и период. Шта сад? 
- Нишrа .. Сад је ред на тебе: ппши. 
- Мислиш ли да ћеш издрж.аtи ситну, мрављу 

Itолону дана за даном? То је теж.е. 
- Не брини, ово је било теже, 
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-Али лепше. А Рима? 
-Готово је. 
- Не волите се више~ 
Он птуну у pei<y. 
-Јасно. 

- Извини за наметљивост, Око чеrа сте се ра~ 
сrалн, на ком пиrању? 

- На питању слободе. 
-Слободе? 
- Да! - и слага брзо - ухватила ме. На делу. 

Шта м:о:асеш ... 
Ућуrао је. На растанку рече I<ao сасвим без везе: 
- Али, не бој се, ншю ... 
Ућута. 
- Шта? 
- Нико неће од нерада да се умори. Има још 

пуно послао и ту. и на ХИЛ>аду још месrа. и л,удн. 
Није био сюуран да је Васнћ чуо ro последње. 

Воз је већ I<ре·шо. Тад кроз сијалице набреrие од 
светлосrи јеi<Ну сирена као рафал из шryr<e; осети јој 
руку прво у цревима шдо се зrрчила rшо од ударца, 

па онда у ушима. Али тад је већ трчао I<a зarary" 

XIV 

Више није моrла, морала је да пробије тај зид 
шrо се ћуrке дизао све коначннје измећу њих. Није 
била у питању тубав rюју је шмо било немогуће спа
сш, о поносу је реч. Шта мнсли, да јој може забра
ниrои да буде шrо :>Фће, јер је шрдоrлаво уобразио да 
све најбо.1ье зна и разуме и да нико сем њеrа не уме 
више да воли несебично. Као да несебичносl' има само 
један лик и један плус и једну боју. Све је то хr·ела 
да му кажео. и нијео Бол,е Tai<o. Сад се враћа себе да 
спасе од очајничке смрти. Јер не може, разуми, не 
мшу BlШle -Јако, далеко од тебе. Ти мржеш све. Знам. 
Ја не умем сама" Ништа не могу. Ни да чиrам. Поне
кад не моrу ни да дишем" Онај твој трзај кад си по
чињао да падаш, пре но што си се закачио чизмама 

за .жицу и остао да висиш нш·лавице, онај Iвој Iрзај 
тела буди ме из сна, сте,ке ми грло 1сад m1јем чај, за· 
глушу]е ми yrшr кад прелазим преrю улице, засле

пЈьује, и ја мееr.о слова видим rебе у новом rрчу и 
смртној опасносш изнова. Долазим ти, јер не могу 
више, изrубила сам, побећена. Ciyдrrpaм технику. 
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Писмо је то послала овоr fiYia. Пре три дана. 
Узми ме, баци ме, радићу све што хоћеш, ж.ивећу 

с тобом ан:о хоћеш уз 1ебе, ако не, далеrФ, ту у Бео~ 
Iраду, али с 'IOбO.l\1, 1воја ;кена. 

Мрзела је уну1рашњу архитектуру, као што је 
одувеr< мрзела ораховину, масну и .лэиrаву, као што је 
волела комбинације јасена и храста, на кога је он 
л.ичи'р, rpyдar и широк. У његов хлад 'IO иде, у његоn 
слалаi хлад I<оји дaxlie усијане, Xolie њеi'ове руке да 
види, њеr·ов 1\-шрис да осепi, Без њеr-а и ваздух nocraje 
бл.утав. 

Пробудила је грубо дрмусање: »Карту!« 
Алп тек пп о је, завршивши цвиковање, кондуrпер 

нзишао и она опет эаронила у сан, уће милиционер да 
прегледа исправе и расанившн је, још заrлушену од 
1утњаве и умора у мишићи:ма, угледа према себи оног 
млохаво .~ъубазноr старца како завлачи rrиАећи батш\. 
у ycra. Држао ra је смешно фпно за крај косш с два 
прсrа, док је мали с тешким римски11.1 прстенш .. -t за
диr-ао увис, исrо као што прошшцијаЛЈ<е на слави 
држе \отмено за дршчицу шол.нцу кафе. Само код 
њеrа се то чинила детпњасrо .. 

- Како cre? - уmпа је nуни~-1 успп.-ш - ви сте 
плюили и најурили. Ни пиле нисте узели. Да није 
мене било, . Хоћеrе ли? :Иэвиюпе ... али начео сам 
ra. Ја CaJI.-1 се просrо избезумио од t-лади,. 

-Сита сам. 
Обрадовано настави с млохави:м: својим полеiОМ. 
- Претпосrањъао сам. Дивl!о је и мека то m-Iлен-

це. Као риба. 
- Јела сам још код куће. 
·- Па? Не умете ви младе девојке да уж:ивате 

ж.нвот, да се радујеrе лепоп-1. Стално ж.уриrе" Који 
BaJI.-1 је враr·? Јесте ли опседнуте? Немате ли очи за 
свеr or<o себе? Бар ви .жене треба да сте паметније 
од мушкараца. Нећете ва,ъда рећи да нам је од свих 
врел-хена ст.ю будуће остало за :яаmот? Хох.штаnАерска 
је то филозофија! - Л>уrну се иеубедл.иво.- Ја вам 
то r<ажем! 

- Можда јуначка! - Не сло,ки се сањива, аы-1 
љубазна из нecipiilnивoc-rи да r·a се ослободи што пре. 
У чеrmоници, 1-де је такоће задремала, кад се, трr-нув
шн се, пробудила видела је први fiYГ старца, ћyrr<e 
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~,--, ~~~·~,--~~,-~----------------------

плаче седећи према њој; r·леда у њу и сузе му теку: 
»Извините, fu\И мене леnота узбуди. Потпуно ... Не
заинтересовано. Године . . . Али не м:ш-у да останеl\-r 
миран пред њом. И свеједно је је ли то с1ара ваза, 
пејзаж. или лепа I<oca, ја се rанем, узбудим.". Нишrа, 
проћи ће. Ево, не плачем више. Ви ... имате дивн:у, 
невићену кажу , .. то је свила, али од влакана Таре 
- ro је најседефасrија pei<a. И сrрук - златан пре
сек .. << 

Ко ли је он? пюала се све време чујући юшо под 
старчевим лажним зубима xpycrm ШIЛећа хрскавица 
I~обилице и кошчица бап<а и I<арабапш. То хрскање 
је расло и сливала се на наr-ласцима точкова преко 
спојница али одједном и њих и све заr·лушн бука дру
rих r·ласова: упрi<ос њил-rа чула је и старца који је 
опет по дну нечег ПАакао r·оnорећи: ))Спава ј 1 е ... -тако 
сте .1\IЛади и леш1 ... Шта би н.о могао више да по
жели? Зар није доста што сте .живи, Ћшви, .живи, 
ЖИВИ.<' 

- Није! - рекла је - жива је и бубамара. А 
ми - ми смо CIO спратова више. 

Тишина. 
Старац се повуi<ао. 
Само се чују наr-ласци точt<.ова измећу првог и по

следњеr слоrа спојннца: Долазим ти. Идем Шс Брзо. 
Усијана, задимљена, знојава r-лава на челу те I<Рм

позиције I<роз ноћ, r-лава је њене жеље рефлекторсrа-r 
ока1е (што пре да Аизне поiледом), захуктане, гласне, 
rуАеће, белопарне, теr-леће, шrропотаве неi<.е 'юшо
Iиње япшота, целе од tанки:х бакарних и месинr-аних 
цеви, peшerкacror· ложлшrа, у чије 'кдрело баца лоnа-
1ОМ, јасно оцрtана - светлозлатни лоруб на ивици 
црног неба - све своје луде девојачi<е маште о )Ј<И
во·rу беспосленом, у)l<ивачком, на плюки, мећу таласа
сrим мишићима пливача и скакача раширених руку 
наглавце према води шrп је, уnркос _л,есн:авости на 
иовршнни, тако озбил.на доле, у дубини. Као она. Све
сна на неки начин да је raj пут у Нерекаву ради су~ 
cpeia с њом сам:ом, .женом, чија ће судбина зависити 
на првом месrу од њене способности да при.ми љубав, 
најнеоспорније шr-о осећа, на сваt<ом пАану на I<оме 
се буде налазио Вук. Бараr<ашком, добро. 
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Аобро1 то се односило вище на бити с њн.м н уз 
њеzа неголи на барюtашiво. 

Али тад замириса на заслаћено ?\·tлако млеко и Of!a 
нх угледа одједно:м све пред собом и чу 1\.aiC.O се смеЈУ 
из својих баршунасiих 1руди, nро1каних танкиt·I ели~ 

вовима вена кроз које је текла Још увек свежа, иако, 
сразмерно општеr..I смањењу њихових r-лава ~~ тела У 
сачуваним односима, rуста, црна крв. )>НиЈе наша 
срећа у буни. Не у оrвореној!« per~a је ~а ~о леnо
тица Фата, рекла Хабиба, рекла А]ша, коЈа ЈС десет 
rодина лечила болесну крв хаnићима, рекла Мун:евера, 
умрла од стида од кога се две године распада~а. IШД 
јој је муж са собом rуриуо nолуrку љуске од JaJera, 
јер је мрзео и x·reo да је с~ирепо 1ш~ни - ~ве. му )!Сен~ 
ску децу раћаАа. И рекла ЈС то РадОЈI<а, КОЈУ ]С чукун
<rукундеда отео из Црне Горе и себи доте~;ао, и рекла 
њена мајrс.а Радисава, cna ж.илава, и MapOJIC.a и Савета 
и Пеrрана и рекла ~у?ица и Први~лава и Срби
мирн:а из Бајке, из коЈе Је Паi\пила да Је дошла, и ре~ 

кла једна срноноr а. 
- Врати се! - rовориАе су уrлас, све смањене, 

гоrово ваздушасiе н прозрачне, њих. пуно а cвait.:'l 

лепа и мушс.а.. . . . 
- Мушкарци нек се буне, ro Је њпхов.о. Н~ш ЈС 

под испод )Кита. И њему се пш<оравю..ю као да Ј~ та~ 
ван, али зню.ю своје! - r·овориле су Ри:ми шпа]ућп 
је: ))Зар си заборавила. с ким ри_мујеш?(( ( Срноноrа 
је ro једна nоставила, ЈОШ СОЧНИЈИХ бисерних зуб;;t.) 

Бр;ео је одшворила Рима, као научену леrщИЈУ' 
- С циi< или Аш<, с блек или лек, с мрак или 

смюс., с por· или бог, с 1·tук или ву1с." .. J:f лоне1с.ад CJ\Ipi. 
- О тужна! - rовориле су све заЈедно - о бона! 

О јадна! - све су се смешиле ронећн сузе из бистр!·IХ 
мубичасти:х, црних, зелених, плавих и смећих 0'-Ш:Ју: 
- Није! - говориле су у један мах: - )Кена римуЈе 
сю..·ю с ребром. . 

- Чинн вам се - хЈела Је да И'-'~ свима I{аже, 

заnр€шашћена њиховом з~осталоr:rћу, ·rако ншш~м 
(себи је долазила памеrни]а, што Је нужна било да он 
одржаАа себе. у од'!осу прем~ њима r<ao Вук што се 
има према њој) да ЈОШ узимају за rогов rрош и науч

ну истину све о1рцане старозавепш лрнчице, али нека 
прочюају »Порекло породице«, ако су чуле за Ен-
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гелса, п нека nрочита-ју о маrријархатуЈ ако су ca.J\Ie 
заборашые шrа је некад било и Ш'Iа ће биrи - оно 
дивно 1\IeCI'O о љубави слободних људи у социјализму. 

- Чини вам се! - не дорече јер се сети да су 
неписмене и да нема право да их врећа, пред њом сад 
ж.иве и истовремено способне да јој дш<уче сваку ми~ 
сао, јер су ос'rајале лшtреrљиво у њој с оним својим 
~.ЈаЛИ.!\1: и облим, лровидним и м.лечни.м крушколию-rм 
rрудима које су, уnркос неnисменосrи, ыудре на један 
начин који и њу, памен1у, превазилази. (Ранисава је 
из своје дахrаве nећи избацила 24 бебе, 15 војнш<а 
rшснијих и 9 мајки и све их одрасле оженила и поу~ 
давала н свима синове синова и девојчице к.ћери сво~ 
јнх лреповијала и безброј тих уну1с.а ожеш.rла, изуда
вала и њихову децу 1 ледала како paciy и тако nре ту~ 
рила cro и двадесеr, снажна и са свим зубима у глави 
а настрадала једне вучарне ноћи зам:етена у снеrуЈ 
враћајући се с бабиња једне од најмлаћих праунука.) 
Али сад их је гледала не усућујући се да мисли ово 
шrо јој се хтело из crpaxa да их не увреди, а оне су 
се кпко1але, расне н лалiчасiе, н улрi{Ос мало и за 

њу преrерано безочним ПОI<ренп.-tа њихових трбуха; 
очп над њима r-ледале су је врло невино а nуне Ш.I се 
усне смештые под эмрх1алим лисгићима ноздрва. И 
rовориле: 

- Они јесу мirшићавији и зуба-rијн, али заш!'о? 
Пtпај ако не верујеш да је само зато што нама такви 
rребају. Њихов је r-нев пречи и њихове, упркос немир
нај бисrрини, јефпшије r-лаве НИI<ад неће надш<на
ДЈПН разлику нзм:ећу њиховоr· увеi< споЈъноr копрцања 
п наше Itpoi н: е на изr-лед слободе. Ми смо мусли:маю<е 
п православне Славенке и Јеврејi<е, али не кажи Ен~ 
reAc, већ шнај његову рићоrюсу Иркињу I<ети, rrиraj 
Јенику, жену њиховоr лаву сличног лријатема, m-пај 
пх, ла нек rи саме I\IOI<y ш1а су rи њихови мушкарцн 
разуi\·IеАи од свеr-а што ми витким својим телима, чим 
се задевојчиr-.ю, унаnред зню.ю (зашто смо вип<е? 
реци, ако ТiО нисмо, да се савијамо Itaд треба и опе1 
усправимо кад i\южемо) и знамо крвавом: раном коју 
подносимо п одушевмене о·1рm1мо јер раном -rом свет 
насiавмамо и насiањујемо ra I<олешrnма, млеком и 
мудским r·ласовима tс.оји хоће и морају и желе да 
живе и продуже свет делима разумевања којим ће 
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се једном н све звезде и сва небеса наnучiпи уnркос 
м:ушк:им бојннм: поЛ:tима и оружјиl\ш. ))0, бона Рима. 
како не увићаш разлику: мушко I<ад се побуни - I\.а
:мен смрти сеје, а мле1rо п кад преври искн:сне - оnет 
храни,. Верне смо, заrо!« говориле су све у r-лас, »Ми 
јесмо верне и сrрп.л,иве!<< ))Али оне нису<<, издвоји се 
јасан и сребрн rлас једне вишЛ:tе, а иnак cro тридесет 
rryi а, колико н све оне друr·е, смањене праnрапрабабе: 
"у зиму 1768, кад је у Боловцу нашем харала куrа, 
ја сам се зазидала са својим брком руњавим у r<ућу 
и дојила млеком човеt\.а свш· ·одраслог, месец га дана 
дојила да бих r-a сачувала. иаt\.о ми прво дете у ко
левци пресвиснуло: није ми довал,но хране преоста
јало за све нас .. Морала сам, јер сам још дванаесторо 
носила у себи, юд којих ниједно не би на свет изишло 
без моr- руњавка руњавоr да је непреживео, као што 
не би и без мене и моје мајке пре мене ни ти сад 
путоваЛа да насrавiП!I да трчиш грку живо1а, не пу
Ш1а јући из руку nримл,ену палицу.« 

- Врапt се! - tовориле су опет све заједно а 
дундица једна, nрћоноса rшфличица са мајушним, ја
мичасти!'-.·1 ручицама на стручићу, рече намерно слат
ким, боже, слаrю-rм rласнћем: 

- О, бона, мене је мој човек амовима ту1шо, ун
кашеl\I :млапю, узенrијама ударао и мамузаl\-ш бо, алп 
ја сам одr·ледала I\.ai\.0 ми крџалије rрн де1еrа ыећу на 
jar ю ан, но човека своr - под rу.мном је био - нисам 
одала и још шесrоро сам после с њим изродила. 

Ocr ал е су климале главом одобрава јући: 
- Велики је понос наш, сузнији је, али леnшн од 

њпховш·, јер трПА>ење је облик сrрљъења, а њим: се 
једино и сопствени rроб моя<.е да прескочи и над
мудри. 

- Врюп се! - r·оворнле су јој - врати се зато. 
Није се враћала, чинило јој се, па заплака у сну 

1\.оји је трајао месецима, г,одинама, и није пролазио, 
Али оне су уnорно долазиле и говориле, r'овориле, 

боже, говориле о смислу и дужности жене, о њеној 
пр:ивлачносrи, о значењу ЛИЦI\.ања и ЛЮI\.И, о потреби 
да се лепота прилаrоди мислима н веровањима сван.ог 

времена у 1-tом се живи, јер време је, упркос маски 
средње1· рода, мушко у ствари и, с њи:м:а, мушкарцима, 

дува у исш рог нестрпл,ења. И rовориле да никад још 
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правој, вечној, )1\.Ј-IВотној лепоти )Кена нису сметали 
пролазни закони мушюrх уверења. Данаr< који им 
~кене, снюкнi:П.·tа и самоуверенима, плаћају привидан 
Је и OJ\·toryћyje им да себе, )1\.ИВОiодајне, не изневере. 

-:- Жене! -викала јој је једна црноока фрулица, 
чуваЈу чшаву недел,у дана- ми смо заверенице нај
веће nротивсмртне завере. 
. - И мушr<арци су то! - допуњавала је друrа 
Је~на, краrке rшсе - само њихови су путеви друrа
ЧИЈИ, Њих рана смањи и подели, нас у.мно)КИ. 

- Све смо ми cecrpe! - rоцориле су јој једно 
nреподне, а већ исrш дана увече рекле су јој - све 
смо ми друrарице! 

. :- Говори, Гојковrще! - обрашле су се најnрса
ТИЈОЈ мећу њима. Ова иступи и одмах поче: 

- Седма сам жена Гојка, помоћника Раде Неи
мара. Прву је жену Косару узидао у Скадар, друrу 
Луд,йилу у Смедерево, трећу- Брану у Брану, пету 
Сенку - у Маиасију, шесту Душицу у Свети Наум, 
а мене ... 

- Јеси ли знала и ти шта те чеt<.а поћеш ли за 
њеr·а? 

- Знала сам да свакој својој жени помогне три-
-чепiри де1е1а да роди пре но што је узида у темеље 
новој rрадњи. И знала да nрозоре за дојке осrави 
свакој rшја дојити мора. Шrа ми је више требало? 

- Није r:и жао било себе? 
- На ве Ј ар и машиноi\.о у л,е мири сала је I-toca 

његова, на ;rилнће - дечије, теr< роћене. А pyr<e ... 
- застала Је као да чека налог да продужи или не
сrане. 

- А руке? - позвале су је друr·е. 
- Уливале су повереље, јер су моrле и умеле и 

снове да сапну у лук. И наду да nриморају на вер
носi·. 

- Је ли riоворио мнш·о о будућности? 
- Као н сви rраћевинарн. Луr<авсrвом је тим 

CI\.perao пажњу смрти са сво1· дела, на себе, мене или 
греће. 

- Зашrо? 
- О, бона, од мушкоr си ребра, а заборавл,аш 

да њихова неодговорност почиње с r-убЛ:tењем чула за 
садашњост. 
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- Мушкарци ra немају? 
- Немају сва чула која ми ИMEL\-IO. Не знају где 

су и од чеrа су rласићи I<Юје чују и не знају где су 
н шrа су облине и све Ш'! О ће rоворtпи и бити, Чујемо 
нх и видимо 1\IИ само, Јер су у нrо.ш., Зато ми и не го
воримо о будућноспr всћ сада 'У· Знамо је и осећамо 
I\aO здрав.tое, свюсоr· месеца. А 1онда " .. 
-А онда? 
- Као тело покривено ха.tоином, једарце је )КП-

вата сtсривено дубон:о под А·tесом. Оно је .tоуска што се 
крто као лед ло~пi и галами. Жуманце ћути. Иако је 
обујм:.tоено 1\-tушким белаицетом, ким се храни., Ниш1а 
друго 

- Је ли rи се свића ЈI.Iного rвој човек? - запи
rала ју је једном Шемса, једна од :мајюi, сва у вела-
вима.' Држала је шаршју пperto крила. . 

Рима се спушtала БаЛiсанскоt-r улицоl\-1 rледа]ући 
је лаку како, недостилсна, лебди пред њом не кре
ћући се .. 

- Јаю\.овнћ С1ојан, хајдук, слушала си? Био је ·to 
најлепши мушкарац који је под буквама п јелама 
1раве r-азио. 

-Слушала. 
- Његов је изr-лед п начин био мени што овцп 

и сунце и киша и rpana, Није први мој муж, беr·, бпо 
то мени, упрiсос пилавима и баклавrо.ш којима ме 
себи roji-~0, А кад сам посrала исувише лепа свима, 
и деверима, добила сам сиr-урносrи, дозволила сам 
Стојану да ме оrм:е из боrате куле, и он ме читаву 
једну ЗИ1\tу у земуници, на rврдом лоrу од папрати:, 

шrипао прстима дебелим као буква од годину дана. 
Коња је ручердом моrар подићи. И мене на коњу. 
Тројке сам му у јесен омаrернла. 

- Што плачеш? - упиrа је Рнлш. 
- Зашrо бих плаi<ала? Иако су двојица на rюл,у 

завршила, а rрећи поr инуо од пушке из заседе, сва су 

тројица стиrла девојке да венчају и обрадују новим 
;.юшотом. 

Нпје нн IOI преподнева отпутовала_ Место за Не~ 
реi<аву, узела је на шалrеру перонсi<у I<арту и дуго 
r-ледала за возовима 1\.оји су нес1ајали проте)I\.ућ:и се 
пре но што би иотонулп у дал,ине" Кући је дошла за
дим..tоена, ноздрва пуних r а ри и мириса машинског 
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уља; ишчашена а дрхrава сва, села је да му напише 
писмо. Без успеха, није умела да своје речи прикрије 
у привлачне замке, по1ребне невине ла.жи и ПЛаi<ала 
је, нервозна, уврећена, поносно поюпкена јер ће сад 
недел,у дана морати да чека доi< јој не проће" Али ће 
се tодмор:иrи, неће излазип1, спаваће пуно и биће 
лепша, 

Упуrница је снп-ла. И једно писмо. Бездушно 
(Новине нису доносиле rих дана весr'И из Нерекаве, 
ни о -rродневној изванредно дршшr·сt\.ој сиrуацији на 
том: радилишtу, ни Itл.:.учном, ни нарочито репорrам 

жогенично:м. Васићеве маr-неrюфонсtсе врпце пуштене 
су касније, преко радија, пошrо је све прошло, у оној 
ванвременој н мало слушаној емисији: С бојн.нх ноља 
ttзzрадње.) Седмоr је дана отишла фризеру, направила 
rрајну, доrерала н обојила нокте на рукама и ноrама 
и у комисиону I<ymrлa једну паучииасту спаваћицу и 
малу бочицу »Scandalea<<,. 

Прабабе су престале кад је сrючнла" Учнннло јој 
се да је воз стао. Јесте, али још није спп·ла. Главе 
наслоњене на стакло вar·oнci<or· ходника, r·ледала је 
целим пуr-ем ревију осмејrо<а- само OCi\-tecи (осмесп 
и нпшта више; скоро ни усш·ще) - каt\.0 је 1\.аО капп 
свеrле кшш-ще пра1е, 1\.ЛИзећи низ тобогане лабаво 
затеrнушх жица измећу стубова далековода једним 
делоы пуrа до Нерекаве" Г де сшже једина. 

У nрви мах не виде никоr: ни чиновника, ни но
сача." После јој црвенока.пић својом сиrяалном палп
ц'?м, не 01\.рећући се, показа на високо порећане raAne 
у чијем је подножју, наслоњен лећи1\·Iа на њих, чу
чећи, у заветрини, спавао човек. Не више онај, 

И узиыајући кофере, још сањив рече: 
- Еј, да ми је да се наспаваl\1, 
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Трчећн је снп ао до мосtа; не заустави се на њему 
зањиханом од ве'I ра, смаљено м; све трчећи преће цео 
пут до заrаш, обалом, измећу л,уди I<оји су се у по· 
I<рету расањивали, још троми, псујући, 1 ет ура јући се 
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као пијшш; лробнјајућп се кроз гоi\пtлу, стн:же до за
rатскоr зида који је, 1врд, crajao на свом месrу, 

- Пш·решан аларм! - рече неко. 
- Проба! - дода друrи враћајући се одоздо. 
Рсавац је стајао неодлучан на ваздуху све хлад

нпјем:. Ниш1а? 
- Шта је I'O било? - ynнra Гуту Itojи напће ЈIЗ 

комnресорске сале. 

- Чуо си - сирена, 
- Зашто сирена? 
- Накривила се коЈ\юра, Ја сам свирнуо" 
- Ко rи је pei<ao? 
- Cfil\1 cal\·t им телефонирао да нзићу кад сам ви-

део да се комора искрх-шила. 

- Теби је ли IФ pei<ao? 
- Довол,но сам паме1ан. Ако не верујеш, иди па 

се увери. 

- Шrа си радио иза н:оморе·? 
-Не rиче те се (слешу раменима) .. Врло важно, 

и, ai<o баш хоћеш да знаш, причао caJ...t онуда с неком. 
- На скелама. 
- Зашто да не! Позади, кад се скембаш, нико те 

ни дању не може да о"! крије .. 
I<ан:.о т-о наједнш.I? Зашто? Али нема сулпье, по

мериле се пот-парне r-реде и скеле шiо су држ.але ке

сонсi<у комору, тамо на западној ивици првог дела 
бране н последњеr· сен:тора зш-аrа друте фазе, под на
бујалом водом I\.Oja је, задржавана с ннзводне стране 
зидом од r·реда, дерала још увеi\. снажно, непријатет
ски, али већ поражено .. Но и да продре преко тоr- гру
добрана, не би им озбњъније нашкодила, Опада. Био 
је предвече у мочвари. Само би им комору избацила 
на краће време из употребе. А готово је с њом. Ј о ш 
дан-два н неће им ни тpeбai'I-I" Бачена је на обе плећке 
Нерекава. Презирао је сад. Није веровао само да 
може да буде Iai\.0 сиrпа, лrш.оспа. Шrа хоће? Бл.у
вала је пре 1ри ноћи, свом снаrом, величанствене 
у_жасна, упорно нава.&ивала, убилачн:а, а реэулrат -
нула t(о:м:а нула. Послу.жила се раэбијеним сплаво~ 
вима, уrрозила леденnцом, подлокала баш тамо где је 
)l(нћr-ш:а смена -rак.о површно обавила посао., И? 

Поражена је. Коначно. Узалудне су биле љегове 
зебње, очајања. И поrрешi<е. Чинила му се да му је 
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Лaiillle ШЂО 'IO сад зна. И rеже. Јер О"Iићи ће. Зареtшо 
се. Уосталом, овде више и нема озбиљнијеr- посла. 
А друr-де се -Iреба хва·rати у кости с опасностима уна
пред поражени.м, јер нико више не мол<е да се ис· 
пречи остварењу енерrетскоr царсiва у ком ће место 
л,уди да раде слепе, rлуве али рукате варнице упреr

нуте у цил,еве на дневном .реду. Еј, Нерекаво! окрену 
се реци н опњуиу мрк, набранпх обрва, али иасме
шен а1ресивно. 

Не признајеш ли пораз? Што, бре, ситничаво хо
ћеш да напакосшш? Па ја ћу сам избетонираш без 
I<есона ово шrо је још преостало .. Сам. За један дан. 

- Је ли јавл,ено онима унутра да престану и 
изићу?- уmпа Рајi<овић, који се неочекивано појави. 

- Џабе сам се уплашио - рече Г лигоријевић до
јуривши за њим - ништа то није! - и поће левоо 
Али Вук реши да оде и погледа ствар сасвим изблиза,. 
Не што се надао да ће њетова помоћ Ш\.оме требати, 
неr·о онако, мо:жда просто да се победнички подругне 
Нерекави. 

Погледа на сат. Још четрдесет пет минута до 
смене. Нема оnасносrи. Најежи се. Хладно! Шта ми 
је? осмехну се опет. Али се ипак лецну. Четрдесет пет 
минута! Издржаће комора и тако нападнута, бар два 
сата још, ништа да се не уради, Био је миран I<ад 
преко заrатскоr руба, корачајући nолю<о, доће до ме
ста измећу дела бране и последњеr секiора, где је, 
под притиском несi-tлоњених балвана ШIО су се то на~ 
јахали и наваmивали одоздо, и дошло до попуш-rања. 
Нерекава се 'У запенила, забучала. (Друrом ти то! 
Ошевала си своје,) Пл,уну у Нереi<аву, Њој у липе. 
Eio! 

Ј е р је побећена, савладана. Коначно, Човек јој је 
показао ко је, шта је, и да нема природне силе или 
неприродне која се може супро'!сrавити свести и про· 
ниц.&пвосiи радника, кадро ј да унапред предвиди све 
шiеrочинске по1еэе непријатеЈDа, 

Пл,уцну још једном доле, rде су по нерекавсюr 
нервиралн бели вирови, да им маму мамину. Диже 
се. Али још док се дизао и окреrао, примети да се 
вра1а Iшморе отварају. Не прекидајући поi<рет ди
зања, продужујући Ја чак епершчније но досад, цим
нуо је руку са са10м fJP очију, учинио је то једним 
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страшним трзајем који је, биће, пошао из подрума 
мозrа, 1-шо онај супротни, којим је трrао rлаву уназад 
да очува око од непримећеноi доrле ружиног трtш, 
онда пре две rодине кад је ишеrао с Римом, ла осе· 
ПIШI-1 бол у поти...ъку н разумевши ra, истоврелшно 
схваrио да ће ro )1Сића изиli.н чиrавих тридесет и се· 
дам минута раније но ШIО је. требало (а зашто? да 
шл')окне ппо пре дуnАу љуrу? што пре да улети У 
Ивн:у) па лојурио, некако још искошен, 7лабином 
напред, према )Кићн да ra врапr, norpчao Је пре но 
што је спп·ао да се сасвим подt-пне, Аице11 окрене 
њему и вш<.Ш .. ·I r а упозори на нову, неочекнвану о пас· 
носr- локалноr· значаја, али Жића је човек стручњаi< 
н екипа његова такоће па би шrera било да му се Ш'! О 
деси, иако не ва...ъају мнЈоr-о, а ионако је r-лавно завр· 
шено .. 

Доtџ<.ан. Жића, коме се заис"Iа .ж.урнло да напусти 
кoh-topy, уrыашен упозорење:м:, прешао је журио 1рн~ 
десетак кораt<а пре но што је стао да посрће, Два чо· 
веt<а из његове екипе су лала I<ao nосечена већ после 
неt<.олико корака, док се Вук, пресн:ачуtu-1 греде и су~ 
љајући се низ беr·о:нске и јелове стубове, спуuпао 
према њима на 1акозваном командном проспекту ш10 

је са нивоа pei<e водио, средшrол-1 изл-tећу дна н врха 
зar-aia, блаrом узбрдицом пре11.-ш обали. Али Жића се 
Јад баш сруtшю с осмехом неверице, I<ao онда у I<a· 
фанн, зачу!Јеннх ракунскпх сеi<.утића, као да пита: 
ко ro 1-ьеi а т ако OI,p01Пior- н снажноr· може да обори. 

И док су неки 1nуди доле, ла и Рајковнћ на самом 
командном проспекту, с'!ајали, эабеэекнути, Вук је, 
јурећи, појмио све последнце и снпао први пред I<e· 
сон, rурнур ногом врат-а коморе, широм их отворио 

и с1ао дизаш попадале кесонце, убацујући их унутра 
н.ао цепанице, брзо, лудо, прво оне бли:ж:е па оне да...ъе, 
једног по једноr, несхватљиво хи-тро, лида искривље· 

i-юr, ;кила нскочилiiХ. на голом тамном, поцрвенелом 
вра 1 у. Жићи. Грому Је већ ИуРИЛа I<рв. из носа, низ 
косе, из ушиЈу, регистровао Је док ra Је, тешкоr, на 

pyкa:r..-ta преносио у комору. Убацивши и њеrа, залупи 
врата за собом .. Не изненади се кад оста с њима хер~ 
ме1нчки заr-ворен, само ra нешiо мукло штрецну. Упо~ 
зорење? Не обраrп паж1-ьу- деловао је. Врата су за· 
творена, јер је IO нужна да би се поврат-или: спасли, 
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Поr·леда 1\·[аномеrар. Схваrн да је сам у опасноспr, али 
уну1рашњи је пришсак износио атмосферу п по. 
Мало.- Ј>Пушrај на један и осам!(( вrшну Бою·I у 1ем 
лефои и појмп први пу1 шта ће се њему самом да 
деси, Но није било више времена, а онда 'Iреба неко 
да им се наће nри руци, :нэмасира их и викне ве· 
штачко дисање најслабпјпм. Један п осам! Тачно! То· 
лика је предвићен:о за четрдесет минуrа навш~wања., 
Ваздух уrом заrрго1nа снажно, и он, осећа]ућн у 
кнчм:и и понrљку наr-ли бол што се као ударац прем 
несе на унуrрашњост- rруди, слаб1ша, чела, бутпна, 
помисли: девеr- их је. То увек вреди више! Али не 
клону одмах и не одједном, него стаде да ДИ)I<е и спу· 
ш1а :Жићи руке како је r,o видео да треба при вешiаЧ· 
ком дисању. После двадесетак минут-а изгуби свест. 
Успео је да иовраш Жићу и још 1-ројицу. 

Плавша је видео долазећи одоздо, како их Byr< 
убацује као цепанице у комору, остало је преrпосrа
вио, но збило се да су сем њеrа и Рајr<.овића .на дрвеф 
нам rшмандном проспеrоу п Раде и друr- Сr·оЈан били 
сведоци самопожртвованоr· Рсавчевог nocryшca. Слум 
чајно су се ry нашли, решивши да пшледају мало 
зarar- кад су већ изишли напо..ъе независно од сирене 
(неко је и једнщ и другш, док су се још мамурнп 
облачнли, телефоном обавестио да )>није mrшra опа~ 
сно« ). Пугем се Стојан још шалио: 

- Ј е ли исiина, Раде, да си nричао каi<О СМ-·1 ја 
ону пшыаву наручио да не бих опет отпутовао? 

- Нешто се не ceћaJI.-t, ја да сам nричао -дочека 
r·a Раде - али чуо car..-t од Мишка да h--IY је то nризнао 
вм-шнр. Само шrа ћеш сад? ПоriАава више н нема. 

Уrом су видели Вука ICai<O на pyi<aJ\-ta т-рком уноси 
~Кнћ у у кесон. Без речи одјурпли су у I<.омпресорску 
салу код rелефона под црвеном алармном сијалицом. 

После очајних минуrа, успостављена је веза с ке~ 
СОНО/1.·1. 

- )Кив је, Cal\·IO му уста MHOI'O крвава - обаве
Ш'!авао пх је )Кића промун.АНЛ'l једi--ПП,·I rласом, I<ao 
после страшних бa-rm·ta. - И све на уста крв бл,ује. 
Гусrиш неки, у клобуцима. И као да подрнrује. А ма
лочас је још причао о неким белНЈ\'1 црнцима што ће 
место нас да раде. Све IШО свици ће да леr·е п испум 
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њава ју задаше " " " И сад још прича нзмећу два излива 
крви. Шта да радимо? 

- Нека изићу - рече Раде. 
- Деветоро их је сем њеrа! - промрмл.а Стојан 

-још мало. 
- Шш је с Рсавцем? - упша дою:ор излазећн 

nосле из белоr ау1а за који нису важ.илн саобраћајнн 
прописи ниr:и: возај 20 на сат. 

)Кића ГрОЈ\'1 r а је износио на руr\.ама из кесона; 
носрrао је, али нш<ом није дао да 1-ry помоrне све до 
аутомобила који одјури с још четворицом плус Гро-
1'1•101\I r<оји се срушио без пази! на цесту кад су већ за~ 
rварали бела сгражња враrа и матор бректао спреман 
да заrраби у простор пред њим" 

Раде п Стојан су стајали и r·ледаАи за комп.ш не 
усућујуrш се ни један ии други да се погледају. Бо. 
јали су се сопствених слабости. (Јьуде не би требало 
волеrи, ан:о се хоће бити праведан. А Im.tФ да их не 
воАиш? питао се Стојан.) ААи чујући женске кораке, 
ОI<реиуыг су се и видели Риму која им је rрчала у 
cycper, рашчупана, унезверена. Раде се испрси, то 
jecr хгео је да јој каже да је Вук херој, Стојан -
да ће вероватно ocraнi ж:ив, 

Iiyraли су обојица чекајући да им сасвим приће, 
али I<ащо И./1.1 се чинила да то траје ду:љ:е но шrо се то 
може да издржи, одједиом обојица коракнуше њој у 
cycper. 
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