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Ј. 

ЕМБЕ ЈЕДАН, О КОМЕ МАЛО ПОУЗДАНОГ ЗНАМ, 

О КОМ МАШТАМ ДОК ЧЕКАМ ЊУ И ДРУГЕ 

СЛУШАЈУfiИ РЕЧИ КОЈЕ ГА ИЗГОВАРАЈУ У 
МЕНИ, АЛИ ИЗВИРУ И УБИРУ ДАЛЕКО ОД 

МЕНЕ 

Кад и речи нестану, двостру~еу вртеш~еу земље 
неће више ни~ео умети да по~ерене. Смрад распадања 
у~еоваће се сасвим у ваздух, тама у решет~ее. 

Аопола све је заптивено већ, уzлављено и УIСУ
цано; плоча стола у зид, ноzа столице у бетонс~еи под, 
човеiС у теш~ее о~еове. Само се ~еибла од рошавоz, 
зарЬалоz лима ла~ео вади из натрулоz дрвеноz о~евира. 

Јутра ишчупа мра~е из прозорс~еоz зева: поне~еад 
~еошавом. Она би сурово набацила небо на земљу. Али 
и зоре без ветра чиниле су то једва нешто ме~еше 
уtсурјученим бичем сунца. Нен.астањено, оzлушивало 
се о речи захваћене тишином прво, па несиzурношћу 
у себе, па zубљењем смисла за односе према ства
рu1а, па мра~еом усред дана. Рано су za, пре осталих, 
терали на ~еибловање и сва~еоz дана, све немијеz, zо
нили на шетњу. 

На поврат~еу затицао је на столу ћелије двадесет 
па~еетића са две хиљаде срцоли~ео исечених латица од 
~ереп-папира и двеста једна~еих ~еомадића ме~ее жице 
за двеста ружа дневно. 

О подне већ, једући поени робијаш~еи пасуљ, от
кривао је зими прве црне хрпице неба заосталоz од 
јутрос или пожурилоz да се већ заzлави у zвоздене 
квадрате. Чинила се, одвојено од својих рубова, спрем-
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но на пораз. Свеједно, сео би као и увек, уздахнуо, 
отворио пакетић најближи руци, узео први листић, 
омотао ширу страну око комадића жице и превукао 
чврсто преко ње ноктом палца. Савио бИ тако рубове 
десет латица и онда их навикло повезивао у ружу за 
незнане поzребне венце. Незнане? Намењени су сва
zсом ко прима пораз. Мраку без дубине, небу без 
људи, људима без срца, ума, воље. 

Аок се није извештио, сећања су била чешћа, 
жеље живље. Али памћење је исцрпљиво. Последњи 
муњевити робинзони, понети временоломом, тонули 

су у море без иједноz zребена. Прсти су .му све спрет
није одвајали листић по листић из пакета, све брже 
tlX једанпут оматали са шире стране око комадића 
Жице, али навика је, zлачајући рељефе успомена, zу
била податак по податаzс мириса, облика, укуса, топ
лине и звуzса, и он од филма своz живота није више 
ништа разазнава,о, мада се трака и даље окретала у 
сали без иједноz чула. Ипак, последње чеzа се сећа 
пре но што се свео само на предмете zcoje, исте из 
дана у дан, непромењене види придајући све мање 
значења виhеном и виhењу, последње иlто се десило 
пре но што му је ишчупан живац из расуте постељице 

живота, била је уска zлава чекисткиње ескадрона, 
њена затеzнута рубашка и уске чизмице, кад је, zур
нута из некоz предмрака вештим ударом месеца у 
леhа, стала крај брезе Ш'LIO није била ни витка, ни 
права, ни млада, ни нежна као Марусја што је била. 
Поzледала za је и наставила да zледа све разроzаче
није плави.w, страшно смелим круzовима дужица, а 
он је све хитрије сењао њеноz коња, zлаве у капуљачи 
зобнице из zcoje се чуло тихо умирујуће хрусzсање. 
Ништа није zоворила, zледала za је само све теже, 
све мекше издвојена из туробноz двострукоz хода 
ноћи ozco ње и окрњеноz месеца, наднетоz над њеном 
zлавом. И ко зна шта би све било следећеz трена 
моzуће да није припуцало. Из недалека. 

V исти мах су се обоје бацили у седла. Запамтио 
је покрет којим се наzнула над топот своz дората 
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скидајући му зобницу једним брзим покретом оzолеле 
руке, намењене још њему, пошле к њему. 

Отад траје тај топот копита. Са завитланом саб
љом, он, у једном све равномернијем трzсу, прелази 
простор који би хтео да задржи стишћући za узалуд 
измеhу бутина и листова. Срастао за змијање длакаве, 
мишићаве облице, без краја уривен у коњсzсо тело, 
осећао је заједничzса истезања и скупљања док су 
поред њеzа промицали ретки шумарци и бескрајна 
поља, мочваре пуне звукова и танки потоци, траве 

висоzсе и .оне коврџаве, на које се Марусја, испред 
њеzа за коњски врат, срушила одједном прекинута 
рафалом; видео је како је, клонувши сва, брзо клиз
нула низ доратове бокове што су се димљиво нади
.мали и увлачили и истовремено пружали и сакупља

ли; видео је то и видоо zсако се њено продужено, 
бескрајно високо »-рааа!« пресекло пре но што је, 
ношена и даље доратом, rwчела да пада из седла, дуzо 
пре но што је дотакла неједнаке врхове травноz влаћа 
и заувек ућутала, испала из узенzија, одмах осута 
мувама и мравима и мирисом што се убиствено пе

њао до цветова луцерке, здравца, дивљих каранфила 
и пуцкаваца, долазећи из дубина корења што увек 
полази од мртвих. 

Без размишљања, најједноставније, учинио је што 
је требало и моzао: продужио сам на челу ескадрона 
њено несустало »раааа!«. Мамузао је и мамузао своz 
вранца све бешње. Траке шумарака, .мдчвара, бара, тр
ски, потоzса и поља промицале су лево и десно од њеzа, 
неzсом унутрашњом својом телесношћу, док је укочен 
и непомичан витлао сабљом, наzнут напред, извијен, 
истеzнут, скупљено зzрчен, навијен мало, диzнут у 
узенzијама, zрудима изнад п.оложених ушију своz 
вранца у пуном трку, изнад и испред узнемирене 

zриве и равно.Аtерн01. двочетвртинскоz топота што је 
добовао пљисzсаво и суво, кремено и приzушено преко 
затеzнутоz једноz платна које се пред њим цепало да 
пропусти њеzа над топотом и оно непрекидно »-рааа!« 
њеzа, пред zсим он боде и сече, врућ, неосетљив, зно-
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јав и н.еуморан., све што za хоће да заустави на том 
путу 1С њој, померен.ој и н.etcatco истуреној испред 
њеzа, далеtсо, tcao да се иза теtс отад црно порубљен.е 
ивице неба и земље налази Марусја, tcoja za тамо чеtса 
да би му реtсла оно што је заустила н.асмешивши се 
тако месечарски трен.утаtс пре но што је припуцало, 
после чеzа се бацила у седла скидајући зобн.ицу с 
zлаве своz дората; тренутак пре но што се, tcao конац, 
преtсин.уло њихово заједничко »-рааа!« преtсо мочвара 
и шикара, преtсо tсазан.а .с кашом и тифусн.им вашима, 
преtсо паклића дувана и zомила цепан.ица, преtсо три
перљивих белококардисан.их униформи с црвеним и 
црним бухосерин.ама, преко вода што стоје и преко 
.вода што теtсу, преко рутавих стрњика, tсроз вреже 
tL пузавице, tсроз tсише и мећаве, трен.утаtс пре но што 
је, одувек и заувеtс, он. остао сй.м, али диzн.ут у стре
мен.е и н.адн.ет над црном вијорн.ом zривом, над по
леzлим ушима вран.ца, одувек завитлан.е сабље у руци 
к:оју ветар сече и, н.е пресекавши је, удара у отворену 
ЈСњиzу лица, tсроз чија се напета једрила диже једно 
процепан.о »-раааа!(( zусто и мутно од дамарања, шкр

zутања и zрчевитих ун.утрашњих блесаtса без сјаја, 

одувек прожетоz двочетвртин.ским уједн.ачен.и.М топо
том, н.езаzлушен.им н.иtсад и ничим, ни штектањем 
митраљеза ни еtссплозијама zран.ата, ни плотунима и 
заседама, tсараулама и пушtсарн.ицама, оzрадама и 
бодљикавим жицама, шан.чевима и рампама, бравама 
и зидовима, ланцима и решетtсама. П ред њим се све 
склањало и рушило, падало и бежало, заzушен.о у 
шиtсн.улој tсрви из прободен.их zруди, и престајала 
да се опире одсечен.их вратова, диzн.утих руку, отпа
лих tсришки чеЛа, заједно са н.аzло застакљен.им 
поzледом, са процепљен.им темен.ом испод tcoza би 
к:ашасто и пан.ичн.о запулсирало, а он., ношен. својим 
н.епрекин.утим >>-раааа!((, јурио ивици неба тамо на 

рубу свеzа zде се оно свом ширином понекад опет 
поплавелоz лаtста н.аслон.ило на ивицу земље, на tcojoj 
za је она чекала, поново усправн.а tcpaj брезе, ни витке, 
ни праве, ни младе, ни н.ежн.е tcao што је то била она 
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tcoja za је чеtсала да му tca:Jice оно од чеzа је .поцрвен.ео 
и плануо пре но што је стиzла ишта да рекне, она 
заштићен.а опалн.ом опн.ом месечине, кроз коју се н.а
смешила zледајући za tcatco сења њен.оz дората а свес
на да ће за који тренутак ипаtс морати да рекне све 
иLто није хтела дотле да tсаже и више није ни рекла 
упркос безбројним стотинама хиљада ружа од tсреп
-папира tcoje јој је правио zодин.ама што су прошле 
отад и још пролазе, поистовећен.е с траком простора 
који је некад промицао tcpaj њеzа и привидно прес
тао, иако наставља да пролази маскира'"! у zодин.е, 
доtс заједно с њим баца иза себе разн.обоЈн.е руже за 
један. једини поzребн.и венац од руба до руба хоризон
та tсоме се одувек устремио zлухи и бритки двочетвр
тин.ски топот. Вранац је сав ишчилео н.а сопствене 
поре, заједно са снажним сапима и боковима (мада 
им л9tс још осећа н.а ун.утрашњој страни својих бу
тина и листова). Свеједно, чује он., упркос завоју tсоји 
му је продужио чело и сакрио мисли, оно >>-раааа!« 
над zривом, што не престаје, и после, отtсад је завој 
скинуо, што za баца таласима tсоји њиште и тутње 
у zлави tcao то исто >>-раааа!« tcoje се прелива пен.ећи 
преко зидова, мањерки и осталих зидова око tcpyza 
н.а чијем дну руже, у оковима од tсреп-папира за 
tzоzребн.и венац, н.е моzу да сакрију онај н.иtсад и 
ничим прекинути трtс чији тупи топот, мамузан. јед
ним н.езаустављен.им >>-рааааа!((' н.е признаје ни зидове 
н.и решетке, и ставља у питање све браве, оtсове, ру

же и венце и наставља луди трtс tсроз мутну светлост 
потон.улоz времена, преко срцоликих латица у паке

тима по сто, tca њој што није реtсла ниједну реч а 
стајала и сад на рубу рубова, да му ту једну прежи
велу реч tсаже, можда, tсад стиzн.е жив, жив, жив, жив 
са својим топотом и оним н.епрекин.утим >>-раааа!(( из 

отворених, ишчашен.их уста у силовитом јуришу, tсоји 
мора стићи до речи што ће му, tсад стиzн.е, она рећи 
да би то >>-раааа!(( престало заједно с топотом и по
чело оно друzо, оно право, оно што не требује руже 
од tсреп-папира tcoje zодин.ама у месту прави, пушта-
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јући да zодине једне једине вечносrи oryrњe без дpy
zux rpazoвa сем оних од корбача јуришноz поtслика 
разваљених вилица упућеноz смислу који је део пре
дела, пре целине, пре смисла. 
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1: ПРВА ГЛАВА 
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Ноћићу већ негде, код настојнице Анкера, на 
nример, Јелени нисам рекао да су ме пре непуног 
сата два кржљава агента зауставила насред улице, 

затражила ми легитимацију, да сам се нећкао nрво, 
онда, угуран у једну каnију, nристао као, полако за
вукао руку у џеп да извучем легитимацију, хитро 
извукао нешто друто. Револвер. Као Штефек Цвијић 
једном у Дубровнику. 

Не. Штефек је пуцао. Имао је nрави револвер. 
Мени то још не дају да увек са собом носим. Нисам 
још комnромитован. СтрПА>ења! А онда нека ми nрићу 
само. Дум. Дум. Дум! Погодио сам тројицу. На месту 
мртви. Прескочио један камени зид. Протрчао поред 
неких кућа, избио у поље ван града, застао крај не
ког пласта. Сезонски радник у се..ъачком погледао ме 
уплашено као онда Штефека; дохватио будак, спре
ман да распали. 

-Јеси ли пролетер, друже?- упитао га дрхћу-
ћи Штефек. Упитаћу га и ја. 

- А да шта! - скоро се увредио човек. 

- Да променимо одела. Мене гоне. 

Тек што сам обукао ознојене nрње сезонскоr 
друта и он замакао у мом новом оделу, наишли су 

гониоци. Један је застао nреда мном. 

-Јеси ли видео бегунца? РазбојниКа. ОПА>ачКао 
и убио човека. 
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-Онуда је nројурио!- рекао сам и наставио да 
копам. 

Показао супротан nравац ... 
Тако ћу и ја! Само да стекнем право на револ

вер, да постанем илегалац-функционер. Дотле, IL 

алармни помаже. Тргнули су се, пустили ме, склонили 
се иза капије. На трен. Довољан да се окренем, 
шмугнем. 

Трчао сам све до Маричића и Јан.к:овића, ушао у 
Кнез-Михаилову, нестао у гомили врmњака, тек је 
шест. После BШIIe од сата чекања на углу Краљице 
Наталије и Милоmа Великог, угледао сам Јелену, ше
тали смо свим неосветљеним стазама, шетали без до-

. дира и пољупца. 

ДОК ЈЕ НЕ СЛУШАМ, ДОК НЕ ПРИЧАМ, ДОК 
НЕ fiУТИМО НАД УШRЕМ 

Како сагледати себе вечно у покрету који анга
жује различите брзине: оне ногу, оне вида, оне разу
мевања? Јуримо затворених очију за себе, отворених 
за простор који грабимо, гутамо и бацамо иза себе. 
Нека је то самопосматрање и самосаопmтење у мис
лима једнако брзо као и дел.овање. То није нетачно. 
Само ... 

Само, мисли се мисле речима. А реч побећи дужа 
је (изговорена) од импулса који ме је гурнуо, пову
као и навео да бежим. Малочас се нисам послужио 
речима. Нисам стигао ни да помислим »поб ... «,а већ 
сам трчао јер сам без иједне речи знао да ћу бити 
ухваћен, ухапmен, мучен и осућен не будем ли побе
гао што брже могу. И још којешта друго било је у 
тој невербалној наредби за бекство; било је поред 
извршења и нечег неизврmивог, необразложивог а 
постојећег ван речи. 

Оне су дошле на готово, оне - лешинари чина и 
пре њега - самог деловања. Све сам то некако и знао. 
Да сам изговорио наредбу за бекство па тек онда 
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стао да бежим, био бих ухваћен. Ја сам, можда, изго
ворио нешто (не будући тога одмах свестан), на неки 
невербалан начин, тек на углу иза кога сам се QСетио 
безбедним. 

Инсистирам на прецизности импулса, на његовој 

стенографији што низове реченица сажимље у један 
врло једноставан хијероглиф, врло појмљив. Не. Ни
сам га свестан; само - nримим глас и већ сам далеко. 

Прескачући пут до наредбодавне речи што, као и 
сва.щr превод с језика на језик (а камоли кад је у пи
тању превод из ситуације што угрожава у акцију што 
спасава), nредставља читав букет издајстава, неправ
ди, nрећуткивања, ја, као и сви људи, прелазим nреко 
нечег што nостоји као преко нечег што је небитно по
стојању. Бар за време чина преношења налога за бек
ство у наредбу спорију од ногу, које су без помоћи ре
чи схватиле шта треба чинити, дале се у бекство пре 
но што су стигли да се организују, тј. преведу по
даци о опасности у сазнање io опасности, а то сазна
ње - у налог за самоодбрану бекством (које је само 
једно од сто хиљада других налога што се могу јавити 
у сличним неприликама), много, много !IIpe но што 
је наредба формулисана и nротурена кроз сплет те
лепринтерских каблова што повезују извиднице јав
них и тајних чула са штабом свести. 

* 

. После, пратио је до Загребачке улице број шест 
- и још један дан је тиме завршен срећно. Избегао 
сам хапmење за коњски нЬкат. Идеја је била лудо 
смела. Али шта? - успело се. Није да нисам био 
горд. Замисао и изведба моја, а ја не патим од обиља 
:м:аmте. На nредлоr Непознатог Друга, заправо на 
његово питање: »Да ли би се могло с граћевине на 
поворку?« - ја сам све остало. И откуцао текст и 
умножио га и направио ~Пакет и везао га за скеле и 

пустио оданде, с врха, канап до земље и, nролазећи 
у nравцу супротном од оног којим се кретала поворка 
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фапшста, повукао у пролазу канап, горе се одвезала 
петљица, леци се просули с петог спрата, растурили 

понети кошавом (која, преведена на српски, значи 

убица-ваздух), пролазници, омладинци и деца стали 
да их скупљају, читају и док ме она два крж.ъавка 

стигла, притисла, на шта ја nотегао свој алармни 
ем-ге, они се утрољали, ја кЛиснуо и стигао где је 
требало, сат раније, а чему. Ако Јошка, Мирко, Пута 
и Зрика то дознају, биће им криво што их нисам увео 
у тај посао, али ... зна се, шrо маље људи- то боље. 

Све је испало како сам био замислио. И растанак 
с љом до сутра. У исто време, на истом месту, пред 

школом. 

Кренуо сам полако назад, врло заобилазно, поред 
Цветног трга горе у Александрову (једном ћу да 
измислим праву машину за дељеље летака, нико ни

кад да се не провали. Па ћу је и усавршити и учи
нити употребљивом за атентате на краљеве, намес
нике, министре, буржује: бомбу да убаци тачно тамо 
где треба), одатле покрај Маркове цркве и Поштан
ске штедионице у Косовску, у Влајковићеву, али се, 
не заставши, тргнем: зид истражног затвора државног 

суда. 

Иза љега је лежао јануара 1919. Безимени Ко
љаник, прозван отад Матични Број Један, скраћено 
ЕМ БЕ 1 или Ембе-један, бућонијевац који је из 
Припјетских мочвари као ветар дохујао с црвеном 
заставом на копљу до Вукювара, где је, раљен на осам 
места, пао, и nосле месец дана болниЦе, осућен на 
вечиту робију као први бољшевичrси плаћениrс послан 
да диже револуцију и шири безбожне, противпри
родне идеје. Легитимације није имао, име је забо
равио: делимична амнезија изазвана контузијом. Го
ворио је српскохрватски, можда хрватскосрпски. 
Баво га знао, али из прека је родом био тај бивши 
аустријак, тај војеноплениј, тај кољаник. Девет и по 
година провео је већ у самици. Носећи све време 
тешке окове, правио је !РУЖе од к.реп-папира. 
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Иза тих зидова лежао је и Моша Пијаде 1924, 
Отокар КершовЭ.НИ 1928, Марко Орепiковић, Огљен 
Прица, Ранковић и чланови Цека Скоја 1929. И ко
лико још храбрих и славних бораца, мојих идола. 
Још онда кад су моји вршњаци скупљали слике 
филмских глумица, ја сам проучавао биографије 
јунака. 

Сад, у тю.1: још невићеним ћелијама иза високог 
зида, чека на процес нова група. Чуо сам да је један 
из техничког апарата издао. Замислим себе на љего
вом месту и стресем се. Никад не бих. Никад. 

Али док сам то помислио, видео сам се везан, 
крвав, ударан, мучен, како молим да прекину и после 

како грцајући признајем: Јошка, Мирко, Пута, 
Зрика. 

Не! - помислим, али наставим с двоструким осе
ћаљем олакшаља и радозналости да гледам у себе 
издајника, у себе прљавог бедуина, у себе кукавицу, 
злочинца, у себе кога бих најрадије лично ликвиди
рао. Није требало прићи покрету! 

-Јест, није требало. Не знаш ти како то боли. 

-Знам. 

- Бавола знаш. 

- Знам себе. Свако зна себе. И зна колико може 
да поднесе. Па ... 

- Нико ништа унапред не може да зна. 

-Ни реч више. Ти за мене не постојиш. 

И пуцаљ у сопствену издајничку главу, не, у 
издајничко срце. 

Продужим заглушен тим пуцњем. Што да поги
нем осрамоћен. 

Млад сам, здрав, доста јак, али не могу рећи да 
ме воли она коју волим. Волим ли је? Да. То знам 
будан. И у сну то памтим. Претпамћеље ме се не 
тиче. Нека о љему брине наука. Ја сам радник, про
летер. Зовем се Слободан Раденик. Без предисторије 
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сам, без родитеља, без куфера, без икаквих. некрет
нина и оптерећеља. Плод са дрвета које сам сам nо
садио. Сам му изабрао младицу у расаднику непри
лика и могућности. 

Ако о неким стварима пре тог избора нећу да 
мислим, не значи да Ми је дух учмао. Напротив. Пуне 
су и љему руке посла да промени урећеље и исцрта. 
план односа мећу људима какви ће бити у једном 
друкчијем свету. У том забрану видим своју мисао 
где се креће, тј. савлаћује отпоре предрасуда, навика 
и мироваља супротних правцу свог кретаља у ошuтем 
кретаљу. Рекао бих. да· је то оно што се стручно зове 
nрожимаље супротности. Нисам сигуран. Колико се 
разумем у те дрвенарије, то би ипак било баш оно 
чувена дијалектичко порицаље са свих страна напад
цуто порицаљем. 

Само, ја немам могућности да се nитам шта је 
моја мисао, јер мислећи кретаље и деловаље, ја сам 
уnућен на разумеваље оног што не nостоји, обузет 
њима, nоследицама, пре н;о што сам упознао узроке. 

Бар не до краја. Како би друкчије могло бити. Да би 
се пожелело и истраживало непостојеће, довољно је 
не бити задовољан механиком постојећег. Ја сам ве
тар који је орrан дуваља, али који не nита себе ни да 
ли дува, ни шта је дуваље. Да застане пред огледалом 
у ком се види надувених. образа и да се гласно упита 
да ли су му образи надувени, приметио би да су 
спласнули и да је све што је покренуо nрестало да 
се креће, саплиће, руши, помера ... 

Постоје лукавства, наравно. 

Лукаво је стати на nут и упитати, с огледалом у 
р~, оне који пролазе и делују: друже ветре, еруп
ЦИЈа, земљотре~у. поплава, пролетеру, молим те, реци 
ми који ти је профил лепши? И, молим те, погледај 
се добро и реци ми шта си ти, заправо, по себи? И да 
ли си ~е икад уnитао: »Јесам ли ја стварно ветар, 
ерупциЈа, земљотрес, поплава, друг, имам ли довољно 

доказа да јесам то што сам? Могу ли ја себе сагле-

20 

l 

г 
f ~ 

;ј 
.Ј 

1 
Ј 

дати истовремено из себе у акцији и ван ље, из неке 
анћеоске тачке вечног трајаља?«. 

Постоје и лукавија nитаља. Али ја сам за реша
ваље проблема на основу једног дневног реда епохе, 
једног редоследа који nостоји само за нужности. За
грљаји нису цели од несвести: налик су на стрелце 
који, нишанећи, затварају само једно око. Предосе
ћаље не иште велике прозоре. Прозирност долази 
накнадно, као и бебе условних. девет месеци после. 
Оном што јесте није nотребно оправдаље, али оном 
што юrје, шта ће утеха? Настајаље једино тражи сву 
концентрацију. И гони ум на рад што изнојава лепоту 
и правду, интелигенцију на везиваље далеких. обала 
за блиске, памет на еластичност, дух сна на скидаЉе 
крмеља умору тела док се из грчевито стиснутих 

чељусти противречја извлачи, неоштећен, плод у пра· 
вом часу. При чему, некад ваља разбијати вилице 
силом, некад - отварати их голицаљем. Није лако 
сазнати који је час, измећу свих, онај прави. Тешко 
је знати увек где ваља потражити плод. У кроiiПЬи? 
Под земљом? Псеудокртоле висе с грана, вуку се низ 
вреже, а у оџацима нема увек кромпира. С ћаnолом 
nротивречја није увек пробитачно кладити се у не
виност небилог. Лако је сецовати на разврат роди
теља. Они нису недужни. Но јесу ли дужни нероћени? 
Смрт и љима има да наплати своју фунту меса. 

Редом! Смрт те врсте није још на дневном реду~ 
Свршимо прво с нередом у друштву. Постоји, уоста~ 
лом, ентроnија, закон о негубљељу енергије, закон о 
непоништеЮiМ дуговима, закон о невиности свих беба 
и родитеља, који су такоће били бебе. Има безброј 
закона још. Мене заЮiМа само онај о начину како 
да поразимо оне који живе од одузимаља вишка 
вредности. Нису ли и Харон, и Шајлок, и остали ин~ 
касанти смрти, који не траже све, неrо фунту меса 
сам.о, слични благајницима рудника, фабрика и пре
дузећа који дају суботом радницима полупразне к<>'
верте? Не маскира ли се радо вишак вредности у 
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метафизику неједнакюсти, у мистичну метафору при
родне законитости? 

У оно чега се треба решити најхитније. 

Уједно то је и rrn:тaљe које треба решавати и 
разрешити. Тачка. Катанац. Скини се, метафизика! 

• Зашто сам се тог трена у мислима обрео у једном 
ЈVТРУ пре двадесет година? Шта сам отад постао? 

Знам. 

Пом~ћи нема: кад дејствујем - ја сам летак на 
плоту, обЈава на зиду, плакат на стубу. 

Леци које сам просуо на поворку фашиста с 
бакљама о четрдесетодневици марсел,ског атентат~ 
били су ис~сани круiпшм, верзалним, врло читким 
словима. С Једне стране. С друге - бели. 

И ја сам летак. А ипак, знам, ја сам и нешто 
друг<;> - иcrrn:caн сам нонпарелом с друге стране. Док 
делуЈем, нисам свестан те стране. Не читам је. Али 
чим престанем, ја летак, уобразим да сам с друге 
стране елзевир. Не увек. Понекад само, кад ме Јелена 
измучи. Је ли толико наивна (и невина) да не види 
да Је волим, да сам ја само мушкарац а она само 
жена? 

Нема одговора на то. 

Чим се питаље са дијалошких стаза којим се 
природно креће, из услова односа у којима настаје, 

ишчупа и пребаци на унутраппье шине, где ја, који 
рецимо rrn:тaм, треба да будем и одсутна она коју 
пит~ и која једина може на то rrn:тaљe да одговори, 
чим Ја преузмем у машти функцију ње одсутне, али 
реалне, долази до погреiШIИХ одговора, што није то
лик? с~рашно, долази до разбијаља једне целовито
сти, и Ја, неполудео, почињем да се понашам .као луд 

Нисам. · 

. За тај кусур остаћу радије монолитан. И сутра 
ћу Је уrrn:тати гледајући. је у очи: »Мислим, доста 
шетамо да би то шетаље и дал,е оправдавала кум-
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ством заваравајући себе да смо род роћени. Нисмо. 
Ј а те само волим. Ако ме и ти волиш, у реду, вића-
ћемо се, ако не - здраво.<< 

Осетим први пут откад смо се растали, откад сам 
три сата пре тога, у шест, истресао с rраћевине две 
юiАе летака на поворку с бакд,ама, да дува кошава. 
И помислио: ја волим кошаву, прозрачног убицу. И 
осетио да се испод те изјаве л,убави кошави покре
нуло све ШI1О волим - име једног града, једне де
војке, једне наде - и да све што волим садржи нешто 
забраљено и прогоњено. Не увек на исти начин. Не
кад је то само осећаље л,убави, некад је то име, 
некад је то оно што још није у имену, а што ће име 
бити. Али ја волим забраљено! - поновим и погледам 
у небо, приближено, опајано, без труни мутежи и 
прашине; тамно лакирано, испрскано по дубини не
помичним оксидом звезда. Сетим се, не знам зашто, 
Ракићевог стиха о давно угашеним звездама које још 
сијају и учини ми се на трен да сам: залутао, изrуб
л,ен у простору чије се време не мери секундама, 
него увек светлим годинама, без иједне ноћи и сми
раја, без смрти, годинама које не пролазе јер се 
крећу апсолутном брзином; помислим да и секунди, 
понети тим светлосним годинама, такоће не пролазе, 
отети пролазности. Задржаној на ивицама њихове 
стазе. С које не треба сићи. С које се не може сићи 
ако се креће препуштен светлосној брзини да их но
си и односи вечном трајању .сваке секунде 300.000 
ЮIЛометара дал,е од места где је започело. 

Стресем се. Ја сам триста :мИлијардити део се
кунде, који ту, на том свом милиметру, одавде довде, 
имам да, упркос својој вечности, потрошим себе да 
бих променио лице свог простора уобличеног немо
rућим односима. Не! Небо ме неће избацити из стро
ја акционе ангажованости. Ја сам човек . 

Препознам улицу. Је ли то кривица? Не кривите 
мене, него памћење. Али оно је понекад и врлина. 

Укочим се на то. 
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МОЖДА ПРВИ ПРОМАШЕНИ ПОКУШАЈ БИО

ГРАФИЈЕ ЗА ВОЛ>ЕНУ А УСПЕЛИ ЗА РАЗНЕ 

ДРУГЕ ДЕВОЈКЕ, УГЛАВНОМ ИЗ МАШТЕ 

Има један ветар, юбичан приземни ветар по 
Београду. Понекад као Тирке, десно крило репрезен
тације, брзне из места и у дечачки ниско савијеном 
спринту уноси забуну мећу кафанске столове постав
љене све до ивице тротоара. 

У последње време специјализовао се да врти 
публику код Три сеља~еа, крај Среског суда, у чијим 
се узама налази и једно од одељеља истражног зат
вора Државног суда. 

Није важно зашто се окомио баш на те тросе
љачке потрошаче. Можда је у питању и љегово опре
дељеље. Што да не! 

Свако је данас опредељен. 
Како иначе објаснити зашто то воли да саспе 

пуну шаку прашине у очи баш полицијским агентима, 
а не другим гостима, само полицијским агентима који 
ту пред кафаном седе увек бар по двојица откад је, 
први пут пре шест година, негде 1928, отет одавде, 
у по бела дана, славни и трагични Златко Шнајдер. 
По налогу затворског лекара а по одобрељу судије 
иследника, требало је да оде специјалисти, др Гру
јићу. Галопирајућа. 

Неколико минута пре но што су Златко и титу
ларни наредник Срећко изишли из уза и прошли 
ивичњаком крај столова, зауставила се црна лиму
зина · коју је возио Марко Орешк.овић, тад шофер 
Министарства социјалне политике. Кола су се спретно 
прибила уз тротоар и полако укочила, не изазивајући 
сумљу (неко је тих дана у Министарству волео леско
вачки љуте, тросељачке пљескавице скоро у свако 

доба дана). 
Неуrашени матор још је бректао кад је крупни 

Анћелко Гуати изишао из кола не затворивши за 
собом стражња врата. Изгледао је полунеупадл,иво: 
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дебео, а качкет до очију, доброћудно мек, а шал до 
зуба; али уза све то- наглашено миран и спор, без 
варнице нервозе. Нико није nомислио да има отко
чена два револвера за појасом, у сваком џепу по 
шаку бибера. Неки задужени да воде рачуна и о тим 

цолунеупадл.ивим стварима можда су и помислили: 

- Министров је то роћак (ко би се други у то доба 
возио црном лимузином?). 

На неким часовницима било је тад четири и два, 
на неким минут до четири. 

Није то сад исувише важно. Али тад кад је тачно 
толико часова било, nојавио се на уличним вратима 
судске зграде Златко Шнајдер, везаних руку, блед, 
буктавих огромних очију. Уз љега се држао титулар

ни наредник, солунац, чика Срећко. Спазивши их, 
Анћелко је стао још леније да повлачи ноге ивич
љаком nоред столова. Случајн!О или не, сусрели су 
се, он и жандар, пратилац Златков, баш код лимузине. 
Муљевитим nокретом руке сасуо је тад Анћелко 
Гуати шаку бибера чика Срећку у очи. Пред самим 
nолуотвореним вратима црне лимузине. У коју је 
Златко ускочио. Одмах за љим и Анћелко. Врата се 
залупила. Ауто одмах завио за уrлом. Нестао. Пра
шина. 

Збогом, дико, не питај за адресу. 
Тај призе:мни :младунац правог, високог ветра, 

тад па и сад још на нивоу сутеренских и подрумских 

nрозора, тај ветрић који је волео понекад да се поигра 
чигре и волео да успут пикне бачену хартијицу и 
којекакве отпатке, да узгред завитла мало ону леген

дарну градску прашину, али и пикавце и којешта 
мање пристојно, отада је пред стоАовима Три сеља~еа
најчешће уображавао да је nостао снажан и одрастао 
као онај Анћелко Гуати. Па би из чиста мира двојици 
дежурних агената сасуо у очи по шаку nеска дигну

тог с неке од оближњих rраћевина у спорој rрадњи 
или с хрпе шодера или цемента што се· nросипа о из 

вазда подераних врећа од натрон-nапира слева или 
здесна, тамо на у лазу у вечито прекопавану Алексан-
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дрову. ИАи би им, стартујући из места као нека цр~а 
лимузина или можда и као Тирке ивицом аут-линиЈе 

тротоара, nоскидао наједном nанама шeurnpe и наг

нао их, юотр.tЪајући им клобуке и истовремено јурећи 
за њима, да се савијају у безусnешним покушајима 

да дохвате оне шeurnpe и тако, смешно савијене, до
водио их у неприлику да откривају онима који то 
радо гледају (а ко радо не гледа?) (то и друго?) црне, 

презнојене револверске кубуре исnод крајева њихо
вих лаких б1,1ретских и листерских капутића. 

Ауни, ветре, 
мало са Карпата, мало са Карпата, 
доведи нам 
из Русије брата, совјетск:оzа брата! 

Тај нискостандардни али ведри кошавин младу

нац (ни налик још на њу) у последње је време чинио 

такве ствари обично кад је Мишко (један од нади
мака Слободана Раденика, имена које није баш право, 
мада легално) (легитимација ми на њега) бивао при
нућен да проће поред Три сељака, на одласку или 
на повратку од тетка-Даре, која му није била прав~ 
тетка, али се, пре неку годину, заnослила као настоЈ

ница nалате Анкер (код ње је чуван гештетнер и још 
којешта што је приnадало техничком аnарату Месног 
комитета). 

Аоведи нам 
из Русије брата, совјетск:оzа брата! 

И најобјективнији неко могао се заклети, не 
грешећи много, да се тај ветар из Александрове дру
гарски радовао Мишку. Чим би га угледао да будно, 
опрезно и срчано наилази са Теразија, дојурио би до 
њега, прошашо.tЪио би га другарски по коси и полазио 
с њим раме уз раме, пратећи га докле је то било ра
зумно могуће. До Анкера. Јер тај ветрић био је, иако 
млад, везан за место. И ту имао разноразних локалних 

задужења. Никад није заборав.tЪао да се одлепи од 
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Мишка у часу кад би му запретила оnасност да га 
који од дежурних агената преnозна или да се коме 
од њих, богзна из којих разлога, тај неуnад.tЪиви мла
дић учини сумњив, никад није заборав.tЪао тад да 
крене из места као нека црна лимузина и носећи 
свом брзином прашину или шта било, песак, лишће, 
хартијице, бане накострешен и дахтав мећу столове 
и не натера све тамо агенте да затворе очи (колико 
младић један безимени да проће). 

Понекад се не би задово.tЪио тиме. Из неnознатих 
разлога (али блиских памети), разјарио би се, .tЪут, 
киван и пун мржње, завитлао би столњаке и стао да 
преврће чашице преnеченице на панталоне или да 
убацује изгажене, сП.tЪоштене којештарије у тањире 
с П.tЪескавиuама и крезлама. А кад би се неки агент 
исхракнуо и хтео да П.tЪуне на асфалт, он би му, снаж
но духнувши, мање-више редовно вратио исП.tЪувак у 
лице. Понекад само на ревер или на каnну циnеле. 

Тај ветар био је, једном речи, за.tЪуб.tЪен у Мит
ка. Не више. У Слободана је за.tЪуб.tЪен био. Зато што 
је, у односу на њега, одрастао, јак и велик. 

з 

АУТО.МОБИЛНА БИОГРАФИЈА 

Коракнуо сам напрегнута, утонуо још увек у по
вршне мисаоне сличице, али одједном, уз потрес с 
дна бића, осетим да ми се оnет нога укочила, остала 
У ваздуху. Као да се тамо, на тротоару испред ПАБ-а, 
згрчила од змије у скоку. И већ их је, притајене, 
.лmoze, уперене и 1еракате, наслутио у мра1су око себе 
и, сам претвор:н у живац, учинио напор да се окрене, 
али ништа нще .люzао, сав прожет наzлом ћутњом: 
поткожноЈи, подмесном,· пот1сошчаном; подсржном. 
Ос~тио сам то и већ сам морао да чуnам отежалу 
ОдЈедном ногу из асфалта као да то покушава да иш
чупа стабло из канија у којима се бол заzлавио. Али 
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већ су се били бацили са свих страна; отуд и оно 

тренутно кочеље свих мшnића у грчу. Није тю био 
израз кинетичке недоумице: лево, десно. Био сам оп
кољен, ухваћен, држан. Али отео сам се и јурнуо 
насумце. Сударио се с неким црним телом, ударио 
главом у оолар-плексус другог тела. Осетио се слобод
НЊ\f. Заждио. 

Сустиrнут- отимао се, опет отео; саплетен -
пао; ударан- ударао; уједан- ујео; чупан за косу 
- гребао. Г лава на каменом бубреrу крвави сад тихо. 

Неко је куцкао у тастер: у чему је разлика (раз
лика чему?) измећу безличне тШIIИне и ћутље која је 
отпор. А речи? Где су оне? Где је бежаље брже од 
налога за бекство, бржег од првог слога речи побећи? 

Од милијарду моrућности, изабрао сам једну. Мо
гао сам бити лопов, nолицајац, најамни убица, могао 
трговац, чиновник, подофицир, могао банкар, дрвени 
адвокат, трошаринац, могао фабрикант, аnотекар, фи
лателист, тамбур-мајстор, могао чистач циnела, на
следник престола, трговац белим робљем, могао ис
траживач, лакоатлетичар, пробни пилот. Постао сам 
комунист. Ни анархист. Ни социјалдемократ. Сад 
вал,а остати то што сам, добро то остати, не жалећи 
ништа. 

Посрћући ка марици, толико сам хтео да не знам 

ниједну реч више да ми се учини да је тама савла
дала ћутљу која је 

ништа је срж страха који ме није ме страх, није 
ме страх, није ме 

Али зебља се вратила: зјаn празнине без профила, 
без лица. С мостом једие једине струне затегнуте 
преко ране пустоши 

tcao дубока засекотина бескрвна прво 
И тек кад је прошло заnрепашћеље и крв nосле 

тренутне узетости nотекла с темена и, грушајући се, 
слепила негде неке чуперке, схватио сам тракалицу 

својих премрлих жеља: ћутати! ћутати! 
А ништа, ни ћутља се не добија на nоклон. Знао 

сам. Не дуго. Увреда што ме прели засени неке друге 
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сијалице; остало је само мутно неко полуосећање да 
се исnод nоклопца ћутље све речи труцкају преко 
џомби; да се тамо, у кутији свести, испод nоклопца 
с мојим трупом налеглим преко љега, nоклопца, оне 
диме, опасне, сумпорне, зле, срдите, ускиnеле, раж

ћемл,ене. Да ли унаnред спремне да ме nод притиском 
бола и других слабости одrурну и, непритиснуте више, 
nотеку, провале, унесреће? (»Ја се класном не исnо
ведам«, рекао је Брацан и убијен; »Ја причам само 
с онима к.оје волим!« рекла је Боса и осућена; »Ја вас 
не разумијем«, рекао је Баковић - претучен и до
тучен.) 

с том разликом: ћутња је бела споља, неосвет
љена изнутра 

Знао сам све то. Препознао ударце, бол и сумљу 
у себе. Не у целог себе. У тело само. У уста. 

Ништа се унаnред не може о себи знати, никаква 
корист од близm-Iе себи (»шта сам ја себи?«), од не
разведљивог брака са собом. 

Слева: 
- Признај. Брзо. Говори. Пре но што стиrнемо. 
Ударац у ребра. Аха! ударац у ребра. Више но 

бол сам, то локализујуће сазнаље било је нека меша
вина изненаћеља и преnознаваља нечег што се замиш
љало страшније а није тако страшно, сем ако тај 
зак.ључак није пребрзо донет утехе ради, али нека! 
сад ће да мало виде шта робочиј клас уме. 

Здесна: 
Видећеш свог бога. Говори, лепо кад ти .кажем. 

Говори. 
Упорност само. И стрП!Dења! Да нисам везан! 

Ах, свеједно, подиећу. Нек:о је морао да се жртвује. 
Поносим се. 

Слева: 
-Коме си nошао? Не можеш да се сетиш, је ли? 

Сетићеш се ти и кад си курву мајку .nрви пут за сису 
. ујео. Говори! 

С којим ви то правом? - Црна марица nодскочи 
преко џомбе, П!Dисну у неку воду, невИД!Dивом су шо-
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феру зашкргутали зупчаници у мењачкој кутији, уз 
трзај кренемо даље. - Незадовољство светом notmњe 
незадовољством собом у свету. Шта? Ауnам! Ауnам! 
Викнем: »Не ударајте! Шта ви мислите, све да мо. 
жете!« 

Ударац с лица: 
- Пази, Шиљо, он изводи достојанство, мршти 

се, господин другар. Да ти нисам згужвао карактер? 
Говори! 

Како могу на хладно да ударају? Они не виде у 
мени човека. Ја сам за њих меоо и кости који немају 
ни свести ни воље. Јесам ли човек? Ја их мрзим. Мр
зим. Је ли то класна свест, та мржња? Је ли класна 
свест једина свест? 

Ударац здесна: 
- Имаш да љубиш руку коју би најрадије зу

бима отюrnуо. Говори. 
Ћутња је једини доказ да сам више од оног у 

шта хоће да ме nретворе. Ја бирам судбину. Не они. 
Ударац слева: 
- Говори, коiШЛе попишано! Што пре, то боље. 

Говори, зар ти нашег мртвог краља да врећаш? 
Ударац здесна: 
- Признај, nсино, разнећемо те целог. Говори. 
Роб губи ланце с руку ако остане одан слободи 

којој се посветио. 
- У срце ти њега. У срце, нек цркне! Хоћеш ли 

да говориш? 
»Макар три дана«, молио је за све време неки 

тихи глас испод свих petm. Сутра ће ме Јелена узалуд 
чекати; nосле потражити код куће; разгласиће се да 

ме нигде нема; другови ће се сетити где сам. Макар 
два дана да издржим! 

Није тај доњи глас склапао руке, биле су од пре 
већ склоПЈЬене као за молитву:· везане. 

Бојао сам се. Нећу моћи да издржим. 
Кола се зауставила, извуку ме, yrypajy у лифт, 

који одмах крену, па брзо, брзо, после неким ходни
цима, nродефиловало је крај нас још неколико соба. 
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Онда nред једним вратима зализани се заустави, узе 
ваздуха, куцну тихо дебелим кажиnрстом. 

Гурну ме у ту собу, обичну на nрви поглед, а ипак 
rрбаву некако. Можда зато што сам гледао из целе 

уrрожености, из петних жила самоодржања, а можда 

и због два тамна писаћа стола неједнаке висине, мож
да због ствари nростртих на једном од њих: nрави 
војнодржавни, калибар девет (то се не види тако 
често изблиза}, ланци, бикача (масна, као знојава, 
храпава, тамносмећа и због нечег непојмљивог у nрви 
мах - гнусна) (они то на кланици куnују док је 
жила још седефасто· свеже бледа, закаче о куку, завр~ 
ну и ставе тег доле док се не осуши тако истеrнута). 

Иза нижег стола један широкоплави човек с кап
цима црвених рубова, жмиркав,· нерадознала, сита, 

трома nогледа с неколико бистрих искрица у зени

цама. 

-Је л' nрича?- упита агенте иза мене- још 
не? Гле му га сад! 

Танке су му се усне леПЈЬиво раствориле (као да 
му је ПЈЬувачка од слузи гумарабике). Чинила ми 
се да се све зауставило негде измећу страха и nре
зира. »Пази будале!« као да је ,А~одао. Можда и није 
ништа додао. Можда сам се ја то зауставио негде 
на nола пута измећу страха и nрезира. (Можда ra 
ниједна девојка није волела због те rумарабичке 
слузи у устима.) 

Широкоплави спусти otm. »Добро!« уздахну (мо. 
жда и гумарабика, као и борова смола, као и свака 
гуменаста материја, излази као крв из виДЈЬивих за
секотина у кори, тој кожи дрвета, или из још скри
веније ране). 

Гледао ме је неко време као убицу свог роћеног 
оца, онда му rрч nопусти, лице размекша, nоче да 

се топи, блажи, осрдачује. Гледао ме лако, мило, ра
ширио мало руке, ос.м:ехнуо се nријатно, nријатељсю1 
чак:- Србине мој, ах, јадни Србине мој!- из уста 
му nотеку неке леПЈЬиве, гумарабичне petm: - Па 
зар не знаш, Србиновићу мој, да је ово твоја земља, 
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твоја слобода? Одвежите га, људи! Хајде, Мико, немој 
се увек вучеш као постељица оне Маџарице што је 
дошла да нам се ту ископили. Тако, брате роћени. 
Ниси ти Маџар, ни Буrараш. Србин си. Што да те 
везујемо? Ти си забУном дошао, је ли тако? Теби су 
којекакви страњови и Чивути напунили главу речима 
на које ми Срби реаrујемо аутоматски. Говорили ти 
о правди, о борби, је ли? И ти си, реаrујући на те 
речи- као сваки добар Србин, ступио у њихове редове. 

Шта да ти причам, мили мој, преварили су те. 
Ми смо Срби завршили борбу, створили ту земљу 
и правду у њој. Косово је освећено. И Брегалница. 
И Швабе сатеране у Беч. Борбе су гоr.ове! Жалим 
случај. Нема више гињења. 

Али ћаво је у томе што је и Јанка био Србин и 
што у сваком веку има понеко равно Косово на ком 
се жив поједе онај ко из ових или оних разлога за

касни. То је већ судбина наша. Ти си такав Јанка на 
квадрат, на куб, на стати куб. Па? Шта се може, то 
му је. Онај прави твој имењак, онај први, он је пла
као кад му је речено да је закаснио на косовски воз, 
ти не треба да плачеш, иако можеш да жалиш што 
ниси дванаесте био на Куманову или после неке го
динице на Кајмакчалану. Прошло је доста времена 
од тада, а ти,· шта радиш? Место да уживаш и да се 
радујеш што си жив, ти засипаш једну национали
стичку поворку младих људи, патриотску поворку 

Срба, комунистичко-чивутским лецима. Бре, зар те 
није срам? Али добро; завели те, покај се, признај 
грешку, увиди заблуду и ништа ти нећемо; пуштамо 
те кући, parole d'honneur, само нам реци неколико 
имена твојих заводника и помагача. Хоћеш да се кла
димо да мећу њима има бар један Хрват или Чивутин, 
хоћешли? · 

Лице му се није променило, ни поглед; само опу
штен гАас му се без напора затегао: камен тек што 
није излетео из праћке: -Што ме гледаш тако тупо 
и блесаво? Хм, знам ја шта ти осећаш и мислиш. 
1\до: ми смо Срби навикли на хапс, нама су зенице 
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четвртасте од гледања кроз решетке. Огуглали смо 
на муке, ми смо, бре, пет стотина година све с коља 
псовали! Је ли тако? Пази га, ћути! 

То је рекао себи оштро, строго акцентујући, али 
одмах затим глас му зажубори, смекшан: - Де, де, 
не бој се. Неће тебе чича на колац, али не инати ми 
се и не пркоси ми. Ја Турчин нисам, ја те не мрзим, 
немам разлога да ти се светим, Србин сам, Србин си, 
мени те жао, ја само не трпим идеје које су ти зез
нули у ту тврду шиљокуранску главу ти тамо разна

разни чивутски плаћеници московске Интернационале 
и осталог белосветског олоша. Зато ти лепо и кажем: 
не тврдоглави, буди паметан. Ја, бре, ране видам и 
зацељу јем ако је човек кривац- Србин, али паметан 
Србин. Ако није, он за мене престаје да буде Србин, 
постаје Хрват, Бугараш, Маћар, или неки тамо Чива, 
а онда? - е, онда шале нема. 

Гледао ме сурово, али неке речи му се и даље 

умиљавале. Страшно је што сам њих примећивао бо
ље него оне друге. Можда што су биле светлије, а 
шениле умиљато. 

- Само - продужи - ја сам за слогу. Не волим 
да имају право они наши што уздишу: »Уби нас не
слога!« Нећу да кажу: »Зар бисмо у грб турили она 
четири С што једно другом српаста лећа и натрћено 
дупе показују да нас неслога од Вука и хајдука не 
нагриза и не разједа?« Ја, брате, волим слогу и веру
јем да можемо бити сложни, ја сам сигуран чак да 
нема Србина комунисте коме сузе неће поћи на очи 
кад му лепим начином објасним да су усташе и Бу
гараши убили Краља што је Србин, а не што је Краљ, 
јер они Србе мрзе и, да их пустиш, све би нас они, 
као њега што су, праунука Караћорћевог, знаш ли, 
бре, Караћорће, није, бре, да није за њега Његош гла
вом и брадом рекао да је »бич тирјанах«, Караћорће 
је, мили мој, исто био комуниста неки, и сви смо ми 
то на наш српски начин. Прво Срби, па све остало. 
Заrо ми је толико и криво што си и ти на све то 
заборавио, с изродима се помешао, прљаве летке про-
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СШiао на патриоте. И шта? Ја то мирно да гледам? 
Ја- три ране у ратовима, ја- пет одликоваља, ја 
-једна Обилићева звезда? Јок, нема тога. Тако. Па 
сад кад сам ти све лепо објаснио и растумачи:о, да 
свршимо и формалности, како се зовеш? 

Исхркнем се лако, прогутам своју безмирисну 
ILЪувачку, прочистим грло. 

- Слободан Раденик. 
(Равнодушније говорити! Тврће. Независни је!) 

- За право те име питам. 
- Слободан Раденик! Пише тамо. 
(Отућеније! Још ослобоћеније!) 
-Какво је то име, Раденик? Радник, ва~ода? 
- Радник - израб1ьивани положај у класном 

друштву. А презиме- Раденик. 
- Какво је то презиме на ик: место на ић као 

цео свет? Јеси ли ти Србин? 
- Можда - оте ми се неконтролисаоо спрва; 

али продужим, рекавши прво што наиће, живо, не
марно, без свесне же1ье да пркосим: - Али, ћаво га 
знао, можда сам и црнац, помало и Кинез и подоста 
Јеврејин. Мени је то свеједно. Важно је друго. 

- Дакле тако, Чива! - Широкоплави поскочи:, 
нескривено ликујући - сад ми је све јасно. Чива! 
Па што одмах не кажеш. Али да знаш, овде ником 
није важно шта је теби важно и неважно. Овде има 
истина да се говори. Како ти се зову родите1ьи? Исак 
и Ребека?- ушrта леденим а згаћеним гласом. 

- На жалост, Радован и Љубица. 

- Зашто: на жалост? Исак и Ребека су права 
чи:футска имена! 

- Нису лоша имена, али чини ми се да се тако 
не зову моји родите1ьи. 

- Удри га, Мико! - реюtо је то хладно, пре
зриво, туће. 

За~оу1ьам се, посрнем, но останем на ногама, за
глушен само светлацима што су увреД!ьиво, али не 

нарочито болно бридели још неко време. 

34 

ј 

- Ово нема везе - као да објасни - то је сам<> 
зато што си дрзак. Први пут хапшен? 

-Први пут. 

(Не одговарај тако спремно! Као оклевај! Ништа 
на лицу да ти се не види!) 

-Занимаље? Студент? 
- Рекао сам: радник. Токар. Металотокар. 
-А овај индекс? Говори истину, лепо ти кажемt 

Ја немам живце ни за какве керефеке. Бо1ье је за 
тебе да ни у сну никад не помислиш да можеш нас 
да фарбаш. Схвати, ниси слободан. 

- Јесам. Слободан, ми је име и вани и ту. 
-Мико! 

Олабавио сам истовремено колена. Кад ударац. 
стиже у широком, шпчашујућем таласу, само ме пови, 
сави, али не помери. Сад је бо1ье било. 

- Тако! Јеси ли схватио сад? Ћутиш? Одrоварај: 
схваташ ли разлику измећу слободе и не? 

У другој бих прилици рекао: 
- Слобода је супротно од оног што радите, ми

слите, хоћете! 

(Равнодушнијим бих то гласом рекао но што је 
зазвучао онај којим сам то изговорио у мислима! У 
стилу: пуца ми прслук!) 

Али сад диrнем само и спустим једно раме, па 
лромрМZьам нешто и мени самом тако неразУМЈьиво 

да се одмах почнем да секирам што знам како треба, 

а не чиним то што знам; но већ је промрМ!ьано кре

нуло; доцкан, сад ништа не вреди поправ~ьати и гле

дати свим чулима (под командантском мамузом очи
ју) у Широкоплавог, који зажмури и стисну вилице 
тако - да му побеле оне леiLЪиве, танке, заврнуте 
усне боје задриrло-знојавих образа. 

- Слушај! - жмурио је- Радован и Љубица
Србин си ти, Слободане, - лице му не сину јер му 
радост угаси зној што га опалио- ја ти хоћу добра, 
да живиш хоћу. Али ја могу часком и да те ... ! (цокну 
леiLЪивим језиком). Смрт, разумеш? Ти си башабаш. 
Сам бираш! Слобода има дВа излаза. 
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(Сад ће да удари; олабавим колена; извалим:) 
-Има их XlliЪaдe, али: један образ. 
- Yll!шpe ти се? 
- Обратно! - то сам већ река:о оравнодушње-

ним гласом који ме почео да слуша. 
(У стилу: свеједно ми је!) 
- Ах, класна свест? Шмо1оо! Па ти и не знаш да 

класна свест боли - и спусти главу - добро. Во
дите га. 

Обојица из марице скоче, зграбе ме, трrну, по
вуку. Шеф се утом предомисли: 

- Чекајте. Пустите га. Ово креле још није ни
шта разумело. Оно не зна шта значи Пети спрат и 
две просте речи: ШiСИ слободан! 

Спори глас Широкоплавог распаде се на леП1Dиве 
слогове без нагласка. 

- Ниси сло-бо-дан. 
-Јесам!- рекнем у себи- то ми је име. сам 

сам га изабрао онда кад и презиме, онда кад сам фа
култет заменио токарским банком, онда кад сам тро
бојку заменио једнобојном. 

Диже nшроку главу и погледа ме споро, неу
питно. 

- Знаш ли шта значи бИти оно што ниси? На 
пример: миш у мишоловци! - Иза мојих лећа што су 
се најежила, оте се по уздах оној двојици из марице. 
Они као да су ту причу о мишу слушали ко зна ко
лико пута, али ја сам први пут имао утисак да, про
гледавiiiИ сасвим, гледам и лећима. Широкоплави се 

питао и одговарао:- Је ли миш у мишоловци одиста 

миш? Он дише, цијуче, трчи. Јесте? Не. Истина је, 
трчи. Али укруг. А трчати, цијукати, дисати унутра
ппьом ивицом мишоловке, је ли мишја судбина? Бити 
ухашпен то је исто што и бити одвојен од своје суд
бине, од своје слободе. Релативне, да. 

Погледао ме је овлашно, насрт1nиво прешавiiiИ 
преко мене неким тврдим кратким четкицама што су 

вирнуле начас из љегових зеница и одмах потонуле. 

Полако понав1nао сам у себи: 
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- Ја сам роћен овог часа. Роћен и умро истог 
часа. Ј а ШiШта не памтим. 

Али и он продужи нехајно: 
- Професори латинског и разноразних тамо 

предмета уче децу којекаквим римским и другим ла
жима, као рецимо: »Ти си бацио моје тело у гвожћа, 
али мој дух је слободан«. Говнарење! Кад одвојиш дух 
од тела, П1Dуни под прозор слободи, зар не? 

Брзина се промени аутоматски. Сад сам молио 
у себи неки сумрачан облак, неку маглу што је на
дирала. Говорио сам све нечујније у себи, а све брже 
и узбурканије наједном: 

- Ј а немам прошлости. Ако сам је икад имаю,
била је од две капи етера што су изветриле чим је 
флашица отчеП1Dена. Они ће да туку! То ту тело. ААи 
из тог меса не могу ничим да ишчупају ни кап про
шлости ако је оно није никад имало. Она не постоји 
у њему. Бол је намењен телу юоје је прошло, не овом 
што ће да боли. Хоће ли? Зашто би болео мене бол 
намењен несећању предака? Где су они? Под зеМlоом? 
Њих би, подземне, могло да боли тело да им није ис
трулело, не мене. Они нису ја. Треба се свести на ја 
и тачка. Све остало је неспоразум. Заједно с болом 
који ћу да осећам. У ствари, ја га нећу да осећам. 
Тело ми је ишчупана из контекста асфалта, пријате/о
ства, 1оубави. Немам шшог, одувек сам био сам, роћен 
без родите1оа. Отац ми је био циркуски лав. 

Широкоплави се cмeiiiИo, занет својом причом: 

- Рещrмо, онај миш у мишоловци. Претпоста
вимо да је онај миш био неки миш умешан да мисли, 
зашто да не? Ишао је у школу и тако да1ое, ко се да

нас све не бави науком, па је и ·он, миш, научио оно 
тамо блесаво: »Није важно тело, главно да ми је дух 
слободан«. У реду, је ли? Добро! Сад тај миш, шта би 
он могао да помисли чешући се у трку о унутрашљу 

страну мишоловке? 
(Моји деда и баба живели су двадесет и пет го

дина юдвојени од стола и посте1nе и за то време из
родили двадесет и петоро деце. 
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-Како?- уnита Јошка. 
-На поду!) 

ААи виду ми се наметну опет оне танке усне с 
.ДВе капи лепљиве слузи задржане у крајевима. 

Шта да му одговарам ја - помислим трудећи 
·се ~а не региструјем питање улућено слуху предака. 
МоЈе тело не мирује ни секунду, стално одлази из 
·себе, ?Ротиче кроз свој \облик АИШен себе и· ништа 
_не ;уЈе за ону стотинку. секунде, колико, не трајући, 
~раЈе. Да .би остало траЈно и, трајући, било оно што 
Јесте и НИЈе. · 

Шеф није, изгледа, разМИIIIЉао о сличном јер је 
-уnитао вшпе себе неголи мене, к.оји, очигледно, упр
·кос свим н~порима које сам чшmо, нисам успевао да 
чулима траЈем довољно трајно да не бих чуо, запам
-ти<;> и после са задоцњељем одговарао у себи шефу, 
'КОЈИ се био упитао: 

- Шта? Могао би да помисли или да мишолов-
-ка ниј~ мишоловка или да он, миш, није миш. Шта 
.Аруто, Јаднику, остаје да мисли? (Па да - продужим 
.Да мислим љегову мисао својим реtШМа - сваки миш 
зна да ниједном миту није сућено да трчи унутраш
љом страном ~оловке ако хоће да потраје као миш 
·онолико колико Је миту сућено да траје?) Је ли? 
Ништа друтq, зар не? (У мени се настави љегова 
мисао: Ја миш нисам, миш који јесам.) Изем ти ље
rову миmју памет! Шта? Не могу ли ја да дигнем 
маmицама мишоловку са све мишем у љој и све то 
бацим у кофу воде? Могу. И? Мшп ће се тад истински 
удав~и. Ето, шта онда вреди мишја мисао о слободи 
МШПЈег духа. 

Прети? Прети ли опет? Мишу? Мшпку? Слобо
дану? 

ААи како он може да прети неком који је знао 
·св~ то и предузео све мере да се заштити од претље 
КОЈа, проваље~ намера, све може, само не да пред
·ставља оно што Је требало да буде? Знам све шта ме 
яеминовно чека, знам то одавно, знао сам то још пре 
но што сам пошао на прво дељеље летitка. Ја сам 
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стрми пут за први састанак и сам тај IIЖрrутави сас

танак својевољно изабрао. 
Знао сам одувек да ћу, будем ли ухапшен, бити 

мучен као Ембеједан, као Стејић, као Чаки, као Ал.и
атић, као Роћко, као Моша, као Броз, као Лека, као 
Цана, као Попивода. Знао сам да ме могу и убити као 
што су убили секретаре Скоја, Мшпића, Орешкија, 
.Ary, Колумба; као што су убили Буру Баковића и 
Хећимовића, Брацана и Машана; да ме могу »ско
чити« кроз прозор петог спрата као Нешића. Али ја 
сам хтео да тај пут буде моја судбина. 

Знао сам да ми мt>гу везати циrлу о мошнице и, 

убовши ме нагло, наrнати да скочим силовито увис. 
Као Ибрахим што је скочио и престао да буде муiiЖО. 
Знао сам да ми могу као Крсти ПИАИТИ кости турпи
јом; као Серву забијати игле под нокте; електроку
тирати ме као Гуатија; натерати да непомичан сто
јим као Корски 36 сати. (Знао сам то целим телом, 
свим љеговим органима. Али мора бити да се то 

знаље односило на тело које сам пре имао. Ово које 
имам као да је све то заборавило. Зашто би се оно 
јежило иначе? Зато што му припадам? Зато што ми 
припада? Зато што смо јеДIЮ и исто?) 

(Знао сам да мучитељи и убице, задајући мени 
бол или смрт, не мисле на осећања оног ког муче и 
убијају, не заустављају се оtШМа на лицу оног коме 
се праве да говоре. Не обраћају се мени. Ја за љих не 
посто ј им, ја их се не тичем, ја нисам људско биће за 
љих; они се праве да се баве мноме, праве да мене 
туку, мекшају, ломе. Не. Све је то маска срачуната 
на другу добит. Преко мог тела желе да досегну све 
што га превазилази. Али на мени неће они ншпта да 
зараде.) (Осетим празноверни страх »ал' не рече ју
нак, ако бог да!«) (Не рече. Уз инат! - успротивим 
се тој прапрадалекој зебљи. Преко мог меса неће 
они доћи до тајни, /!1.0 светилшпта, до друтова.) (Они 
ће бити и лукави; они ће се правити да не мисле даље 
од мојих костију јер би да човечанства лшпе неких 
сржних имена.) 
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Нема тога! заюьучим nребрзо као да знам да то 
неће бити лако. 

Колико ће то неиздржл,иво тешко бити нисам ни 
најиздаље слутио. 

4 

·колико је то немогуће после, лежећи на поду 
ћелије, исnричати себи такоће нисам знао. 

Је ли nрепричавање било у nитању? Је ли то 
главно? Не. Шта је важно у свему томе? Истина. У 
реду, али сем спољне, постоји и она унутраппьих чИ
њеница. Оне се nроЖИМА>у и условљују. Не бих 
хтео да nрећутим ниједну од тих карика, да не бих 
био неверан виД.~Ъивим и невиД.~Ъивим истинама. 

Неко невиД.~Ъив као да је испод писаћег стола од 
ораховине вукао конце радости, испод стола свом 

ширином и висином сnреда изрезбареног: морски ко
њићи, нимфе, рибице, лозе, стене и остале у кестену 
исnричане шаре за кретене; али као да је неки неви

А.IЪИВИ мученик, скривен испод стола, отпочео да ла

ко голица Широкоплавог по босим табанима. Шеф се, 
говорећи мојој прошлости, расејана а леПА>иво стао 
да смејуљи, љубазан, наглашено непокретан. Је ли 
хтео да запамти како га то онај невиД.~Ъиви доле, nод 

столом, голица? Да би докучио физиолошке законе 
смеха? Да би допунио неки ранији научни рад о тој 
теми? 

Допуњен. 

Рече одједном, nреображен, по лицу сав миран, 
лишен израза: 

- Хоћу да кажем, човек може да мисли: дру
гарства, пожртвовање, верност; може да мисли: ја 

хоћу да будем јунак; може да мисли: мене су ухапси
ли, али не могу да ме натерају да издам. Нико га не 
спречава. Бар док воловска жила не зафијуче. Али 
тад кад се пендрек зарије у табане, то тако неиздр
ЖА>иво боли да ти свака мисао изветри из главе, пого
тово оне nразне речи као што су човекољубље, сло-
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бода, част, достојанство и томе слично. Свако тад 
има само сопствено крваво дупе без иједне мисли. 
Да. Двадесет и пет по дупету или табанима, који су, 
као што знаш, повезани с њим, дупетом, боле тако 

Iсрваво да избора нема. Бол је бол. Миш је миш. Ми
шоловка је мишоловка. Дупе је - твоје крваво дупе. 
И то је све што сам имао још да ти кажем. Ту си. 
Везан си. Ту смо - с бикачама и разним другим 
нужниi\1: nюдстрецима за мирење с чињеницама, које 

и ви зовете нужност. Једном речи- ти ниси тело у 
гвожћу а дух на слободи, ти си сав у мојим рукама. 
Како оно ви то зовете? Монизам, је ли? МоЖда. Де
терминизам? Лепо. Избора нема. Од тебе се тражи 
само једно: све до краја да кажеш. Тако. Ја сам 
свршио. Имаш реч. Слушам. 

Мицао сам већ неко време вратом лево-десно и 
полако испитивао погледом, који сам хтео да се чини 

поспан, ствари око себе, њихове облике, чак и звуке. 
(Звуци његових речи ме ипак нису дирали.) (Чак ис
под те површинске активности мог чула вида, питало 

је нешто, гласом одвојеним од мене: »Колико ли је 
nута досад тај полицајац одржао свој тупи говор у 
три чина? Колико .nута успешно? Није важно! -
одговарао сам себи. Ј а нећу да кажем ни а, ни бе. 
Они нека раде шта хоће, али онај који чини једино 
себе одговорним за своју судбину одвојив је од ње
них неизбеживости. Насупрот миту. То само.) 

Но утом ми се учини да ничему не видим јасне 
обрисе. Шта се то догодило очима? Ократковиделе? 
Или су очи и друга чула дошле под команду слуха? 

-Дакле?- шеф диже широку главу. Агент са 
зализаном, брилијантинираном косом крену nрема 
другом столу. Тачније: као да крену. 

Чуо сам кораке и слике су долазиле касније, 
биле мутне. 

Снимао сам и даље полузатвореним, страховито 
будним очима све, памтећи распореде шумова који су 
имали облике врата, псеудоперсијског ћилима, псеу
доуглачаног паркета, слике с псеудовазом квазицвећа 
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на зиду лево, квазикраљеве псеудофотоrрафије у 
флору над дебелом главом шефа (на столу пред њим 
пепео и чикови у пепељари, послужавник са испраж

њеном шољицом кафе, тоз- густ, с прста; мало је и 
ноћас спавао). Десно од стола чула се тишина прозора 

с уздужним, глуво обојеним металним шипкама. Одо
здо, с улице, улазили су обични шумови неуплашеног 
живота из бифеа и ћевабџинице, гласали се кораци 
пролазника, девојачког лепршања, младићких речи 
што се губе. 

На другом столу, крај празног револвера (да ли 
nразНог?), циликали су оглувели ланци поред две би· 
каче, једног пендрека, два-три шила (зашто празног?), 
десетак јасенових, назубљених стељчица, дубоких 
клешта и галванске масе за електрошокове (празног! 
иначе ћу искористити први трен њихове непажње, 

скочити до њега, зrрабити га и пуцати). 
- ДаЈКЛ.ем! - окрену ми се Залиэани док је mеф 

тонуо у. неку све мрзовољнију ћутњу на један безо
бразно себичан, нервирајуће залепљен начин. 

Окренем се опет столу. Оно тамо није изгледало 
нарочито импресивна. Мртве ствари. Само празан ре
волвер. Ако није празан, они ће мене њим. Или ја ... 

Застанем. Све је стало. Пауза се продужавала све 
док неко далеко негде не понови неубећено сасвим: 

-Или ја њих! 
Трећи, на столици, нем и ситнокостан, заклопи 

очи руком. Кратки прсти. На домалом - прстен. 

Шеф прекиде гумени конац којим је од почетка 
стао да ме обвија као лутку ларве, мумију египатског 
недостојанственика. 

- Мене занима следеће: где је писаћа маmина на 
којрј је куцан летак? Где је шапироrраф? По чијем 
нарећењу је то ураћено? Име. Колико вас има у ће
лији? Имена. 

Б.утао сам. Шта и да кажем на све то невидљиво 

и глупо? 

- На таван! - шеф живну и згасну - горе! 
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За погребним колима - никог: корачају само 
празне IIIЛИтке ципеле, једно празно одело за њима, 
празан стари зимски капут. Све Т'Q одвојено и поре
ћано једно за другим, а ништа од тога нема на прса 
оборене главе (или место где би могао бити врат с 
главом). А ипак све се, врло поrружено оборених гла
ва, креће за колима што се смањују. И док још могу, 
тражим на тракама венаца напис који сам напамет 

знао: неэаборављеном СлободануРаденику, пролетер
ском хероју палом мученичком смрћу на Испиту Себе. 
Испитивач - филогенеза. Техника - звездано небо. 
Диплома - незадовољство собом. 

Ходници врло тихи и пусти коначно. Као и собе 
эамрачене. Као и степенице без шкрипе. 

А заједно смо стартовали ја, сунчани један зрак 
и његова свест о себи. Оставщи су ме. Напустили. 
И зрак -IIIYT. И сама свест- путопис. 

Путопис је ли његова самосвест? 
Исувише је пролаз кроз живот брз да би самосве

шћу (чија брзина не може бити спорија од хитрине 
с којом он нестаје) ишта успут снимио, тј. задржао у 
свести, запамтио. Зато и јесте питање да ли светлост 

може да има самосвест док се простире неуrрожена 

непомичном тамом, која је медијум простирања, као и 
простор. Светлост помаже да видимо; сама је слепа 
(као што кисеоник помаже горењу, а сам не гори). 
(Да, помаже нам да видимо, али кога? чиме?) 

Светлаце не видимо јер нема ничег бржег од њих. 

Видимо оно што они осветљавају у пролазу. Звездане 
системе у којима смо. Чиме видимо? Самосвешћу слу
ха бржег од непомичног простора. Та самосвест њен 
је ненамерни нуспроизвод, њен отпадак. Отуд она, 
незадовољна непомичном тамом простора у ком се ог

леда и цела не препознаје, јури за светлошћу што њу 
не ствара. Ахил не јури за једном корњачом свет
лости. У сваком магновељу једна дотиче тог Ахила, ту 
самосвест, прожима их, потврћује. Они мисле да је 
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стижу, дотичу, имају. Али они расnолажу сазнањем 
које још нису појурИАИ. Проблем је двострук. Ахил 
не стиже корњачу која га је створила, која га је 
стигла, престигла и оставила. 

Иначе не би постојао. 

Постојим. Закључан. На nоду ћелије кроз чији 
вис:оки прозор ветар уноси на махове у уши комаде 

небеске ноћи одозго и несмирене кап.tЪице жустре 
светлости града одоздо. 

5 

МОЖДА ДРУГИ, БЕЗГЛАСНИ ПОКУШАЈ АУТО

·МОБИЛНЕ БИОГРАФИЈЕ, ТАКОБЕ ПРИБЛИЖНЕ 

ЈЕДНОЈ ОД НЕРЕАЛИЗОВАНИХ МОГУВНОСТИ 

О људима нарочитог кова почео сам ·маштати ка

сније од својих другова. Целе прошле, делом и прет
прошле године страсно сам читао све неке књиге што 

су, полазећи од осећања непотnуности на негативном 

расположењу што је из тог стања произилазило, гра
диле космогонију уврећеног човечанства-сирочета 

које, напуштено, плаче гладна, жедНо и попишано, па 

сам за то време бивао љубавник а не за.tЪубљен, бар 
не до тог другог ету дентског лета, кад сам оставио 

књигу чујући њен крик. 
Није било потребно да је спасавам, сама се ухва-

тила за чамац и насмејала. 
- Ући! - повикао сам нервозно - шта чекаш? 
- Бебу! - рекла је и отпливала. 

-Где ћемо се наћи?- викнуо сам за њом. 

-У интерпаклу, број три!- и нестала. 

Леци и брошуре, књижице и илустрације које сам 
месец дана касније nочео да налазим у црном свом 

чамцу добровољног спасиоца ИАИ, ноћу, на nовратку 
с последњег обиласка IL\.aжe испод врата Зак.tЪучаног 
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службеног одељења Бачког купатила, nокренули су у 
издвојеном дотле мени, уз осећање идентитета с про
гоњеним (а гоним, прегледавајући кабине, гоним јер 
прогоњен студентском беспарицом) и жељу за необич
ним друге врсте но што је била она коју ми је дотле 
пружао живот. Могућност баснословног открила ми 
се први nут оног праскозорја кад сам, пробућен тихим 
неким, сумњиво необичним шуњањем, изишао из ка

бине где сам спавао (замењујући чика-Јову, у болници, 
плаћеног чувара, за пола његове плате), па не видећи 
никог, не чујући ништа, пошао онако, полусањив још, 
ка свом свеже катранисаном чамцу, и тамо испод се

дишта спазио летак и ону фотографију с јетким јед
ним питањем упућеним савести и, nочевши да читам 
то, немарно спрва, босе ноге у још хладној води осек
нулог Дунава над којом су се комешали мириси муља, 
зове, риба, прженог зејтина и натрулих врбових па
њева, препознао rприродно, без спо.iЪНих ефеката, не
како само од себе, зов идентитета и прилику да се 

искажем у јединој романтичној акцији изузетности 
коју је овај век још пружао младим људима, па и 
мени тад, бруцошу ускоро, слободном човеку дакле, 
још не пролетеру, раднику накнадном и токару без 
игде икога на nустом .речном жал у под масноопалном, 

дебелом летњом месечином што је бодро светлела, 

иако није имала дојке, кукове ни седефасте ноге, само 
једно матерински осмехнуто лице што је, надНето над 
мојим левим раменом, са мном стало да пре сунца 

чита прве текстове на тему неодреД.tЪивих а пролећ
них ствари као што су слобода, срећа за све, љубав. 

А моја је покојна мати, као и све рецимо богоро
дице (оне не морају бити Јеврејке, оне то уз инат јесу, 
иако пребијен лежим на поду већ охлаћених све бол
нијих набоја, сав бол који се опире себи, болу, снагом 
што извире из себе, бола, као неки надбол), била уда

та рецимо за инвалида са Цера и Килиманџара, иако 
је у животу волела само немогуће. Од ње ми тај на
гло, баш оног праскоэорја, ошинути укус који ме је 
током тог истог дана бацио у испитивања nорекла 
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летка и слике, и није чудо што су и та, као и сва дру
га мислена исrmтивања порекла, једино потврћивала 
неумитност случаја. Но трагања за намерама непозна
тих који су ми са лецима у чамац ћуmнули и једно 
дубоко осећање промашености, же1ьу да променим 
свој живот да бих поправ1ьао законе света, нагнали 
су ме да следеће ноћи пробдим до јутра скривен за 
ефектно згрченим врбама, заглуmен крекетањем, оша
мућен и непомичан, осут ројевима комараца, грозни
чав и пун пликова. И ко зна колико бих још тако 
ноћи одстојао у заседи да их трећег јутра нисам угле
дао, обојицу, једног како се осврће а презајући чека, 
и другог како скрива листиће и књижице под седиш
те мог чамца полуплаћеног тзв. доброво1ьног спасиоца. 
А школски другови, физички само - без порећења. 
Неразвиоке. 

Али почетком тог још лета заљубио сам се, окре
нуо нови лист, и тиме почео пре тога, на други један 

начин, себе да спасавам од ћутње и непорећења. Вићао 
сам је после оног неиспуњеног спасавања на плажи 
неколико пута у пролазу, овлаш поразговарао о које

чем-ниочем, приметивши одмах, пре тог првог ћаска

ња, да ћу се са све већом муком задржавати убудуће 
у оквиру уобичајених овлашности. Пре будућности. 
Пре свих речи које ћемо касније тек изговорити. 

И после, кад су престале плаже, наставио сам да 
је,непоЈьубЈьену, сусрећем. 

- Не волиш ме? 
- Волим те, али пусти. Волела бих да отпутујеш 

па да ти пишем! 

Патио сам, добијао комплексе. 
- Ти сувише придајеш важиости посматрању 

осећања. 

- А чему ... до ћавола, кад ме не волиш. 
- Ма волим те. 

- Ј а ти се гадим. 

- Ма не, Мишко! 

- Нисам ти леп. 
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-Леп си. 
- Па зашто нећеш? 
- Ја сам још мала, нејасна, пусти. Знаш каква је 

разлика измећу нас: ти видиш само себе, ја волим да 
гледам у свет, у живот, у ствари. Ујутро, кад се про
будим, хоћу да још будем таква каква сам, радосна јер 
ничија, само своја, и срећна што знам само да ћу обу
ћи ону тесну хаљиницу са широким појасом, а не што 
ћу срести једног младића, макар био и тако сладак 
као ти што си. Пусти ме да још неко време будем сло

бодна. 
- Слобода је - хтедох да јој објасним, али оде, 

не стшох да јој кажем да је она у припадању, не ха
Јьини и не појасу, не срећи и не радости, него 1ьубави 
равној само себи. 

Једног предвечерја, спремајући се да јој одлучно 
понудим шетњу удвоје главном алејом с погледом на 
залазак, а после једну калемегданску клупу, она по

скочи спазивши ме прва код излазних врата њене 

гимназије, где сам се, био сам уверен, сасвим случајно 
нашао и, ПЈьеснувши рукама, притрчала ми, обиснула 
ми се о врат, али кад сам хтео и сам да је загрлим, 
рекла ми весело дахћући да је открила да смо роћаци, 
јесте, њен отац и мој отац, то јест не, мој деАа по ин
валиду са Цера долазио је неки кум њеном оцу и шта 
ми је друго остајало него да се направим усхићен тим 
открићем. Пружало ми је бар прилику да као кум 
бринем о њој, да је понекад ишетам, ИЗ!Једем неки 
пут, али псујући истовремено· претке инвалида са 

Цера, прадеду му длакавог мамута, прабабу-мечку, 
деду му - кумовски бркатог бизона, бабу-див1ьу мач
ку, оца му и мајку му увек свету и преблагу, стопут 
сам одлучивао да јој кажем, јесте, ћавола кажем, хај
де, не могу јој ваљда рећи да сам пришао Скоју; не 
то, него да кумство није никакво сродство с обзиром 
да - прилагоћавао сам се још увек свом стиДЈьиво
-површном начину с њом - материјализам исКЈьучује 
такве никакве, чисто предрасу дне везе и уопште, а 

бог и слично - чиста су изМИШЈьотина. 
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А онда, не бих ништа рекао. Али mта је то кум? 
Па и муж шта је? Постоји само љубав. Погледао сам 
Јелену и поцрвенео од помисли на црвенило mто би је 
обузело кад би све то моје у мени чула. Није ли она 
остала све време невина као пиле? Па онда буди 
ко-пиле које ниси. Несмелост. 

Те вечери смо се сви (петорица нас) заклели на 
зарћалом револверу калибра 7,65 који је Непознати 
Друг, што нас је заклео и учланио, био извадио из 
једне саксије босиока коју је, ушавши, врло опрезно 
и тајанствено ставио на сто, испред себе и, пошто нам 
је дуго причао о оном mто чека борце и смрти mто 
чека издајице борбе, извукао свој седамшесетпет умо
тан у новине, положен дотле на двоструко дно сак

сије, из које се лако вадио босиок заједно са зеМ..IЬIОм, 
заправо с другом плитком саксијом испод које се крио 
револвер на дну оне дубље и веће, у коју се стављала 
мања. 

Не, јесен је дошла, ја повезан, смео дакле, али 
унесрећен све безбрижнијом њеном интимношћу, на
рочито после њених роћачких пољубаца и сестринск-е 
готово љубави чије узлете није крила пред светом, 
ни спутавала у четири ока, ја сам се извргавао радије 
сто пута опасностима као леку против неодољивих 

њених усклика којима ме увек сусретала: »Мој слат
ки мали кумић-кунић((. 

Ни слатки, ни мали, ни кумић, ни кунић, просто
-напросто за..~Ьубљен у Јелену као један најглуп..~Ьи бик, 
као један покварени двадесетвековни Парис, чији уз
даси неће изградити око ње зидове савремене Троје, 
ни изазвати њихово разарање. Био сам начисто да 
моја проклињања вековима подрећеног положаја же
не (види А. Бебела) неће учинити да девојке буду 
мање аеротичне и мање безазлено и згрчена везане за 
разноразне предрасуде неразневињене тајне породице. 
Гневан и тужан, псовао сам немилице своју судбину 
раног сирочета и синовља осећања mто ми нису допу

mтала да, кад већ Јелена верује да је кумство неко 
сродство, бар увредим покојну мајку, прогласим у 
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практичне сврхе лажним истинито очинства инвалида 

са Цера, и јавно откријем лепршави траг изМИШ..IЬено 
белог лекарског мантила у глини жене. 

После неколико акција у којима сам учествовао 
користећи се својом снагом и вештином некадаптњег 
омладинског rи..l\Шастичара, па професионално добро
вољног спаси:оца, после демонстрација и млаћења 
с тројицом љотићеваца, доделилИ су ме техничком 
апарату: шапирограф, геmтетнер. Карактеристика: 
сувише нагао, непроМИШ..IЬен. Тај рад на умножавању 
није ме спречавао да до н~вести неконспиративно 

дискутујем у подружници и код чокалије, где сам ру
чавао откад сам променио име и презиме преко Слу
жбених новина, а студентску клупу заменио за то

карски банак. Прш:рљен, пригрлио сам покрет, ком ме 

нису привукле ни нужности личне беде првог позива 
из поглавља о првобитној акумулацији (Маркс) или 
из стамбеног питања ( Ешелс), али ни интелигенција 
страсти. Више но безнаће све опmтије глади и широки 
проспекти солидарности, занела ме шанса јунаmтва. 
Њу није створило неко дубоко сазнање чињеница и 
нужности. Да би: ми пут заувек био одрећен, нису 
били довољни само o;mr леци, две-три брошур1ще и 
фотографије кинеског комунисте коме чанкајшеiООв
ски џелат великим мачем одсеца главу напетих жила 

над пањем. Али од тога сам кренуо. Више од свега, 
од оне слике с преподневним сенкама: витки младић 
у тамним панталонама и мај ици без рукава, клечећи на 
влажним и храпавим коцкама кантонске неке улице, 

грчевито савија главу, очију дигнутих у коси бескрај 
испред себе; џелат, лица више на месту вољно неголи 

искежено љута, обема рукама држи завитлан мач, чи
је замућено сечива на слици потврћује како је стра
ховито брзо било то полажење оmтрице наниже, брже 
свакако од стотог дела секунде, у ком је тако заму
ћено сНИМ..IЬено како се рути на истеr.нути врат у 
очекивању ударца. Само по напетим мишицама човека 
без перчина слутила се силина с којом ће челик пасти, 
засећи у танки поТИ..IЬак и пресећи га двојним покре-
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том притиска надоле и повлачеља сечива себи као 

тестере. Та слика и једна репортажа о робијапmма са 
БавоЈЪих острва, који, у нади на бекство, годинама 
крију забраљени нож !И челичну тестерицу под кожом 
сопствене бутине; та слика, та репортажа и један пу
топис о Африци, који, не сиктећи ниједном речи про
тив колонијализма, напротив, описујући -најчешће 
лепе боје шафранских и жуторићих песковитих пеј
зажа са меких јастука тако рећи aircondicionirane 
носИЈЪке, у којој nутописац лешкари nосле прочитаног 
Расиновог или Рембоовог стиха, na финим златним 
пером на папушастој јапанској хартији прави беле
шi<.у-две о тим својим проНИЦ!Dивим и танкоћутним 
разМИШЈЪаљима; она слика Кинеза, она репортажа 
с БавоА>их острва и овај nутопис ЈIIИсан у двапут 
дневно мељаном снежнобелом оделу с тропским шле
мом од плута на паметној ћелавој глави; тај nутопис 
11 ретко у љему спомињани босоноrи и наги црiЩИ 
који носе путописца tпреко Сахаре и Конга, чак и не 
стељући много под теретом, и не слутећи да постоје 
Расин и Рембо, Сервантес и Ел Грека, Данте и Шекс
пир, Бах и Микеланћело, и не жалећи што не знају 
за љих; то да је већински човек још увек осућен да 
буде незналица и теглећа марва и да то своје стаље 
сматра непромен.ъивом судбином; да је непрозирност 
танког зида носИЈЪке у стаљу да не дозволи већин
ским, теглећим А>удима да осете да, упркос свим раз
ликама, сви имају иста права; да маљински човек, 

упркос свим уrодностима, осећа неуклољиву несрећу 
ЖИВЈЪеља уопште, да се, незадовоЈЪан, и он уме да 

упита: »Исплати ли се живот?« и да понекад одречно 
одговори; да ни тај зид, ни она завеса у сеiЩИ десно · 
изнад перчина с џелатским мачем и комунисте с го

лим вратом не сме да наrна ниједно биће које би 
умело да изговори љубав да одсече главу човеку који 
је рекао А>убав; то да је на другој фотографији исти 
млади Кинез већ мувама осуте крви, лежећи обез
главЈЪена врата на храпавој калдрми кантонске улице, 

више никад не изговори; то све, али и они ножеви и 
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тестерице које обесправА>ен и у ланце бачен А>удски 
створ уме да сакрије вештије но што га вешто могу да 
претресу специјалисти за претресаље, и да их скриве
не носи у тајним капијама бутине, бедра, трбуха, како 
би се у правом часу послужио љима, завршили су у 
току оних трију ноћи које сам, изуједан комарцима, 
ошамућен жабА>им месецом, провео чучећи у дунав
ским врбациМа, дефинитивну поделу света на снежно
беле џелате у Н:ОсИЈЪка..\iа и Кинезе, свеједно које боје. 
може и црне или јеврејске. Осећао сам се делом љих. 
био сам Кинез; дабоме, бели Кинез поцрнео на Бач

ком купатилу, Кинез који ће све урадити да равно
душни и образовани тропски шлемови с перчином 
ниједном човеку више не одсеку главу. Онда, логично 
-Ској. Макар је у тој борби изгубио. 

Пришао сам и ништа ме није могло више зауста
вити. Приватно сам, не губећи своју срдачну наметА>и
вост, почео да се некако добровоА>но ставА>ам у слу

жбу фаталне правде великог броја, те снаге чијој је 
голорукости потребно само времена да би и вимиво 
постала уверА>ивија од привидне неуклољивости на
сИЈЪа. И једног дана учинила живот прихватА>ивим. 
А с љим и неке кљиге и слике тужније од оправдано 
тужне плоти. 

Значи ли да нећу моћи никад докраја да испри
чам себе на мукама, себе у кризама, себе у животу? 
Да нећу моћи да кажем лепоту живЈЪеља кад најуrро
женији био ми је живот, нелеп и уз инат леп и свака
кав и не увек уз инат. 

Да нећу рећи јутро кроз које бежим, сумрак и 
бежаље, ноћ и умножаваље летака, цвокот од зиме 
(да ли зиме само?) пред фабриком где осиrуравам ле
тећи збор? 

При том ја нисам никад био уживач, ни човек
-гледалац, ни човек који би свој рад у радионици схва
тио друкчије од осталих радника. Иза мојих очију. 
тако плавих да им ниједан с:трах није могао да про-· 
мени боју, иза све савладаније неузбућеног, затеrнутог 
лица, одмах испод каже је почињала она стимулатив-
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11а врста несиrурности и стида којој људска неприла
гоћеност има да захвали за све победе над још увек 
траrичним условима. И никад нисам .мислио да се моја 
судбина ма у чему сме да разликује од ~Пролетерске. 
(Поновила се у мени реч: победа. Она је Пирове под
врсте. Плаћена је тиме што је управо над пословима 
одржаља узета из руку нагона и пренета у руке инте

лекта.) Отпуштеном с посла, остајале су ми само неза
послене руке. (Уколико нагони и мисли имају руке). 
То је једном заувек одлучено. А да се питам зашто? 
Не бих знао да одговорим. Можда зато што сам, за
љубивши се, сазнао да је живот и леп, а да то није 
сваког тренутка и није сваки дан и није у сваком 
веку. И осетио да је дошла епоха кад треба запети да 
то свима заувек буде. Чинила ми се: не могу бити 
срећан с оном коју волим ако, идући поред ље, одјед
ном угледам просјака, босоногог неког дечака, прљаву 
девојчицу, гладне испуцане усне или ухватим пригу

шени поглед болесног младИћа на nуном цекеру слу
жавке с којом се мимоишао. Сав сам био расковник 
који сам ковао и турпија:о против свих тих брава. Сав 
сам стао у име које сам носио откад сам, напустивши 
другу годину, отишао да живим животом своје класе. 
Сав био испуљен задацима које сам вршио. Зато што 
сам сав припадао радничкој класи, зато је то могло 
бити. Припадао сам јој практично, историјски, суд
бински. Овај мој живот био је мој уколико је исто
времено могао бити оруће љених одрећених задатака. 

Једина врста праве среће доступне човеку који се 
храни код чокалије и спава са три још радника у истој 
соби или чак и не спава у соби која би једном четвр
тином била љегова, то је осећаље да је тај неки млади 
човек, лишен свега сем те шансе самосвести, одгово

ран за цело човечанства. Бити, а пролетља недеља по 
подне у парку пуцом тотица, белих кукурузних ко
кица у безбројним сукљама, млади радници шеткају, 
војници одраних лица такоће, а петорица из ћелије на 
једној клупи одржавају партијски састанак. Шапатом. 
Нико ником не зна право име, ни адресу, а ипак већих 
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другара и бољих пријатеља немогуће је замислити~ 
за Мирка, Јошку, Путу и Зрику, ја бих све дао. Ја се 
осећам одговОран пред љима; они - преда мном. Во
лим их. 

Волим и Јелену. Друкчије. Одговоран сам за љену 
судбину пред историјицом. То је друкчија одговор
ност. Нека ме не буде заборави..'lll ли и једног часа да 
ми је дужност љена срећа. Можда ћу једног дана 
имати деце с њом. Нећу да ме се стиде као ја својих 
родитеља. (Да ли се сви синови стиде својих роди
теља? Ако је то закон, онда је то један од оних непра
ведних, против којих се такоће ваља борити) (али 
после) (и..ш ће се и та питаља решити с укидаљем 

израбљиваља?) 

Колико је прошло? Пет минута? Пола сата? 
Врата се загрцнуто отварају и исто онако сило

вито и неуклољива као све што раде Зализани и У с
ко кости, зграбе ме и, сад с пода, дижу и изводе. 

6 

Тући ће опет?- морали су се тим путем кроз 

ходник, још неосветљен, то упитати и Ембе Један, 
Златко, Брацан, Моша, Лека, Бура, сви: nитао сам 
се и ја и осећао неизвесност у којој су још могући и 
понос и страх; стидан страх - испод, а одозго - по

нос и кад после станем да причам како су ме страшно 

тукли, а ја - ништа, ни реч. Можда ће ме пустити 
кући. · 

Хоће ли? - узнемирим се, скоро жалећи што мо
жда неће (жалећи непретерано). Али наједном није 
више било сумље. Место првог немира јави се други, 
сличан, само блећи и туп.л:,и немир:- тући ће! Вукли 
су ме уз степенице. 

Из неосветљеног ходника (озвученог љиховим 
прегласним ходам), кроз неосветљену собу налик 
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на чекаошщу и крчму (чувам овце- врло важно!), 
кроз другу сличну канцеларију, кроз трећу, где су, 
кад сам синоћ довоћен, седели неки картапш, гурнут 
сам лево, преко још једног прага, пред стрме степе

нице (дohu дpazu- нема везе!), »Брже! Не спотичи 
се!« (лези Јелко- баш ме бpuza! ), ударен песницом у 
слабине, поскочио без даха, устрчао уз стубе брже но 
што сам хтео, заустав&>ен затвореним таванским вра

тима, »Не жури, куд си нагао! Имаш времена!« (лево 
- мокрЬ; десно - влажно), приrњечен двојицом уз 
суву храпаву rреду (доле рупа- ?.оре чезе), чекао да 
трећи наће КLЪуч и отКLЪуча, уће, затвори прозор (ко 
т.и дава, кад смрт cтuza), упали љубичасту сијалицу, 
nусти rрамофонску плочу с промуклом од вртења 
РШ.:Оf!ОМ (zроб- колевка, смрт- зезиzа). {Срце ми 
НИЈе Јаче лупало; споро, леп.л,иво цвокотало је као оне 

брабоњаве усне сеоског идиота од ког сам једном чуо 
ту реч »зезиrа«.) 

Смрзнуто, смањено цвокотање! Знало је оно боље 
од целог мене и одувек све што нас чека! Сетим се 

синоћњег кад сам још ПОМИШ/Ъао да се ипак можда 
претерује, можда се и другови хваАишу после, да би 
изгледали себи већи но што су велики. Зашто да не? 
- пресекло је синоћње питање овоноћно без маске 
пред наједном поклеклим смислом што ск~ену, залута 
:и стиже где нису мислили ни он, ни питање, кад се 

јави одговор који то није био, ни смео бити. Слично 
је: ко признаје пола му се прашта и - бива исКLЪучен. 

Осећао сам да сам погледао разроко испод очних 
капака спуштеmпс да бих видео, ваLЪда, која ме то 
црна светюст у мени заводи на странпутицу поrреш

ног заКLЪучка. Страх? 

Ваздух је само ту за неколико јединица сувљи. 
Онда шта? 

Исувише мисли насрће наједном? Због срца. Пре
брзо лупа. Узбућење? (Без панике, другарска чула! 
смирите се!) . 
. Пренапета чула сва се, наједном надражена, пале, 
свако хоће да буде оно главно што заповеда осталима 
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и држи их у својој служби, утисци наваLЪују у отко
сима користећи се тим отказима и окршајима што су 
постали таласи који се руше и затрпавају окно бића 
(оно се не топи под тим притиском). Зашто? Зашто? 
Шта хоће од мене? Што цвокоћем? Тући ће. То не 
може бити несразмерно страшније од батина у ма
рици (опет; отац - каишем мене везаног за орах; 

што сам му узео леволвер) (друго је он) (ови мрзе). 
Нема порећења. Одувек једни људи муче друге људе. 
Да отму тајне једни другима (плазма; обична стаб
љичица: с мозrом место латица). Никаквих доказа 
немају. Обе сам цедуљице прогутао. Рентгени, изволте. 
Не. Бикаче. Нећу. Шта? 

Полако! прекорим се и покушам вежбу рекон
струкције за смиривање чула, живаца, бића. Њу сам 
нашао у неком приручнику психа-јоги-гимнастике, и,· 
ма колико су биле у питању очите бедастоће (тако 
сам их у мирнодопским, предтаванским приликама 

оценио), знам, та је вежба мени требало да сада 
помогне. 

Затварам очи. Концентришем се. Отварам их. 
Звук отКLЪучавања се врати, Гурнут сам опет кроз 

врата. 

Она се гласно заКLЪучају за мном. 
КIЪуч се тад сјури у џеп Широкоплавог. Откуд 

он? Нисам га видео кад се прИКLЪучио нама. Други 
су већ стајали као да се никад нису померали с ме
ста. Ипак, све се променило. Онда се мој дах смири. 
Унутра и ван. 

Сва тројица осветљена љубичастом сијалицом 
скидали су полако капуте не гледајући се мећу собом. 
Стајао сам нем у средини малог равностраног троугла 
који су чинили. Али савијали су рукаве белих кошу
ља и ја им нисам још био Заним/ЪИВ. Широкоплави је 
једини изгледао као да се сећа да постоје и друге про
сторије и друге rреде с нетајанственим кукама и ал
кама и друге засвоћености. Зализани и ускокости нису 
ништа мислили ни изражавали. Зато су им покрети 
били несхватљивији, узнемирујућије понашање, поr.о-
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тово кад су, у исти мах обојица, откопчали дугмета 
својих коmуља под грлом и истим покретом, завла
чећи два прста (да неће да повраћају?) измећу врата 
и огрлице, разлабавили омчу зелене и црвене кравате, 
чији- су се чворови истовремено стисли и смаљиЛи. 
У. скокости узе бикачу у десну руку, коју диже до 
груди и стави је преко леве, што се, савијена већ, 
прстима држала за мишку десне. 

Бикача му је лежала преко голе леве долактице, 
неугодна, тамносмећа, проткана хромираном жицом, 
ласцивно светлуцава, знојна или масна. 

Широкоплави, такоће оголел:их лаката, у мећу
времену се подбочио о пендрек коса стављен на сто. 
Мало укоiпен и сам, жмиркао је мислећи, можда, на 
нешто врло неодредљиво, без одушевљеља. Бриљанти
нирани се врати из најдаљег угла с неком зарћалом 
киблом, из :Које извуче, непојачана осећаља гаћеља 
на гадљивом лицу, caprnjy каквом се перу патоси. 

Понашали су се довољно природно не би ли из
гледало све то нормално, а ипак као још увек недо
вољно оrуtлало, и зато је у љиховим покретима било 
и нечег тајанственог и опрезног. Не оно свакодневно 
и радно, него то тајновита у љиховом држаљу и кре
таљу, то што је и љих могло да изненади неочеки
ваностима, уливало је све нове и нове количине стра
ха, који је из три правца у три танка млаза струјао 
од љих ка мени у средиmту троугла (испод саме 
велике љубичасте сијалице и љеног круга хиперман
ганске светлости). 

Једна се алуминијумска чигра завртела светлу
цајући негде у неком мени, али таквом неком мени 
које се налази изван мене, а неке су брабољаве усне 
мрмљале певушећи гласом врло ниског сеоског идиота: 

Чувам овце - врло ва:ЈZСНО, 
zроб - холевха, свет - з е з и z а 

(шта му то значи зезиzа?- упитам се цвокотав као 
да дрхћем само зато што не разумем ту реч. Али од 
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свог се цвокота пред том бесловесном речи (је ли 
именица? глагол?) нагло укочим, речи само су и даље 
засипале, кратке, све такве, из стотину углова успо

мена, недоречености; све неке жељице, полужељице 

(Јелена! Јелена!), покушаји замрачеља, свака.кд хоти
мичног (мајко, не брини, оче- исто), бар помало, 
(не плачите! не плачите!), комадићи снова (разбијен 
прозор, а оно птица проговори), парчићи успомена 
( свеже катранисани чамац, јутро цело мирише на 
црно, светлуцаво дно, на живе рибе), кликерчићи, 
кликерчићи (нека, нека; нененеканека). Зацвокоћем 
(нека је зима кад јесте децембар).) 

То се вукло, развлачило, траЈало, онда постало 
маrновено, муљевито, задржало се мало на неком пра

гу, с прага дошло до средине тавана, не, до средине 

ударца. 

Можда само полутрен, трен пре изненадног удар

ца у бубрег; не изненадног; осетио сам га пре но пrro 

је пошао; после сам се само заљуљао. Сав. Прелетео 
преко полустепеника у простор пrro је зинуо раскло
mшши се као недовољно растамњена црвеномодра 

чељуст сувог кита, с непцима од балвана, с падом од 
сивосуве иловаче, мало жуте, с пуно љубичастих 
палаца светлости од две сијалице ту и тамо пrro су 
неузбућено жмиркале, равнодушне у својој зубатости. 

»Говори! Говори!« - зачуло се опет, али са више 

страна, одатле, оданде, и светлост поче да бљује све
тлаце пуне шкрrута, док су се човеколике сенке 

бацале из три правца на мене, два с бака, један с 
лица, на мене одједном смршалог, смаљеног и стање
ног, без тежине, без мисли, без ичег, иког, без речи. 

Пошли су прво из углова и иза лећа, личећи на 
сенке у мреж.Э.стим цекерима, и тек кад су се те сени 
приближиле, добиле су масу пред којом ми се глава 
увукла у рамена. Сад ћути! - нечији непознати глас, 
с тренерски очинским, саветодавним интонацијама -
не ескивирај, на исто се хвата, отрпи само три дана. 
Три дана макар! 
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Измакнем се ипак неконтролисаним трзајем гла
ве новом ударцу, не и истовременим другим двама у 

четири руке, и у том тренутку нисам знао шта је то 
било и да ли је било, тек после, али тад још под 
одјеком звоНКог удара и унутрашњег одиекуд отпора 
болу, тргнем се као да бих да поћем, бежим, а немо
ћан да зауставим то избегавајуће, то бежеће, то ниско 
посртање почело тућим рукама и настављено тућим 
рукама до суве иловаче на коју се, земљосан, срушим. 

Дигну га туће. У скокости и Широкоплави га 
држе а трећи, Зализани, шамара, шамара, шамара, 
врећа. 

Црвен од стидн:их удараца, али и гневан од 

шкргута својих зуба па све тамо до њихових неуједе
н:их грла, помислило је једНо тело, помислила личност 
негде још у себи: или бол не боли толико или то још 
није оно право: умрети одмах, везан. 

Помислио сам, значи- још могу! Је ли то био 
последњи дах моје гордости? 

Пусте ме утом као што се испушта празна врећа 
што се ионако стала успорено да руши. 

Но пре но што сам, претежак за себе, јетко звек
нуо о под, један А-Ш је већ био скочио на прса: rpy диа 
кост кврцну као даска несигурна у себе; на око ми 
исти нагазио другим ћоном (прашина, балега, испљув
ци, микроби) (ново моје средњесиво одело, прво цело 
ново шивено по мери, код кројача, не као досад по
клоњено, изношено па сужавано и преокретано код 

крпе, с џепом за марамицу на десној страни); Зали

зани је притиснуо свом својом тежином опет отућено 
стењање што се чуло одоздо и тућим рукама га из
влачио однекуд (је ли стењање моје?) (неконтро
Аисано?) (уплашим се; не смем се плашити) (некон
тролисано?). Морам се задржати у руци (ништа не
контролисано). 

»Скидај ципеле!« »Скидај брже!« »Брже, те ци
пеле!<< 

Ратно стање. Цензура. Нема залепљен:их кове
рата; све одлеП!оено, празни листови. 
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»Хоћеш ли да то скинеш?<< Отимао сам се нечем 

невидљивом, опирао се одсутном, плашио сам се њих 

већ, себе још. 

»Немој ти их ја свучем!<< 

Претећи глас удари ногом у ударени већ бубрег 
(е ј, боли!), другом ногом у исти бубрег (боли ме!), 
трећом ногом у бубрег (јаој!), четвртом ногом у јетру 
(убиће ме!), по средини, у далак (губим се! губим!). 
Почињу! 

Не сме мрак. Треба запамтити (да после све то 
испричам, на збору, негде у некој земљи где се сло
бодио говори о белом терору: »Другови и другарице, 
доносим вам пла.\lене поздраве наше Капејоте, чији 
синови гину по таванима главњача и не одај ... <<). 

Пертла пуче, лева ципела слетела у један угао, 
десна у други, опет туп потрес с лећа у бубрег ногом 
(немојте, људи, ногама!) (другови и другарm.Ј;е, уда
рају у све што боли), чарапе, згуљене с ногу у исти 
мах кад и ципеле, падале су успореније од њих, успо
рено још неко време (рупа на пети свитнула је пре 
тога непријатно, мање због агената, више због исто
времене публике што се јави у сали Мопра у Москви 
- све сами најбољи другови на свету - и у исти мах 
у сали Аиrе за заштиту права човека у Паризу, нај
лепше же ... најлепше другарице га сажа.1Ъиво и неж
на гледају). А однекуд ни времена није више ту и 
нигде није било. Престало је време. Дигли су ме див
ље. Зашто? Све га је изгубило: другови, покрети, 
опажаји, стид, бол. Све се преобразила, усплахирено 
сад (коњица! коњица!) (потрбушке лежи). А ипак све 
то, лишено уверљивости, није деловало сасвим исти
нито, није се чинила оно право, знано одувек. 

Један ме утом већ опкорачио, повукао за руке, 

одвезане на трен, увис с њима! уназад! Други их неко 

одмах наопако везао на лећима, другим, хладним, та
њим ланцима, око зглобова их везао откидајући ми 
маље са зглавака (другови и другарице, гледајте, ви
дите шта с нама раде!); трећи ми је за то време вези-
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вао босе ноге око глежњева; покушао да ми савије 
колена (опирао сам се нехотице), згазила ме тад дво
јица: један ми стао под колена, други за врат (у ци
пели, другови, светови, људи!). Листови се тад сами. 

дигли. Агенти су онда однекуд из ножних прстију 
извукли и повукли за кратак комад ~е с куком 

којим се завршавао ланац око глежњева, закачили 
то невидљиво негде за рамена на лећима. Везане руке 

су ми сад биле састављене за увис дигнуте и везане 
ноге; незаштићени, забеласали се као пред мојим очи
ма, голи, невидљиви, али сигурно упрљани табани; ки
нем; трШiуТ и још једном. Даље се остало једва чуло. 
Уошпте није. Дигли су ме увис за лаiЩе којима сам 
био везан око чланака ногу и руку на лећима, држали 
неко време без гласа слушајући како ми се истежу 
мишићи и ишчашује зглоб рамена, пуцају кључњача 
и лопатица преоптерећене теретом тела. И онда ме 
пустили. 

ILъуснула је испод мене сува бара од самих свет
лада, свом ширином, треснувши лицем, грудним ко

шем и трбухом о под црн од масница, без руку да се 
на дланове дочекам и ублажим судар тешке кости и 
тврде талпе. Ипак, знао сам напамет речи које је 
ваљало изговорити пред пуном салом пгго засветло

:мрцну: »Госпоће и господо, не жалите; другови и дру
гарице, одувек муче човека освајачи и буржујске по
лиције, робовласнички квестори, феудални инквизи
тори.« (нови документарни филм о Г лавњачи кроз 
векове; онај потрбушке, без главе, у главној улози!) 
(зашто без zлаве? зашто сам рекао без главе? тамо је 
лежиште свести, класне свести, једине на свету важне 
сад свести) (пгга значи то без zлаве? мириси издаје 
почну да се шире полако, опрезно, уплашени мене; 

не; себе). 

Онај који ме је поново опкорачио и, хитро се спу
стивши, подухватио ми одоздо доњу вилицу, трже 

руку кад сам кихнуо (смрД.tЪивко!) први пут. Брада и 
чељуст, затегнути као крај лука, опупггени, лупе о 

под. Што прокрвави. Не, само севну. И заболе. И још 
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једном кихнуо сам затим. Онда су ме дигли увис и 
пустили да се опет слупам о под. Све боли. Све. 
Другови! 

Ј аха ч није сачекао четврти мој слинави искијак 
на свом длану. Седе ми сад, претежак, на рамена, згра
би ми поново главу, опет с лица, али не више руком, 

захватио је преко образа, ноздрва, усана љигавом 
неком саргијом прожетом клозетским киселинама. 
Трећи је за то време опет навио грамофон и поново 
пустио плочу са неподноШ.tЪиво сентименталним пева

чем на српском: »Рамона, чеzсаћу те код Аондона, 
знај« (где сам, прекопу'га, испод Бате, толико пута 
сачекивао Јелену! где ће ме, близу, она чекати сутра, 

не, данас узалуд на углу Наталијине и Милоша Вели-
ког, крај липе, поред киоска с мршавим церским 
инвалидом, као и отац) (док није умро) Рамона, Ра
мона! (Јелена!) (на митингу говорим под маском: 

лабуристима не треба веровати!) (а и неки би ме 
Миле Бифтек из Посланства могао да опише или сни

ми и откуца; илегално сам ја отишао из земље и 
илегално ћу да се вратим преко канала у Београд, 
где ћу да поднесем извештај за Цека о протестима 
стиглим кра..ъевској влади, код Аондона, знај!, извеш
тај о Интернационалном комитету основаном захва
љујући мом говору и мојим орг- способностима пока

заним после, Комитету на челу с Ромен Роланом, 
Жидом, браћом Ман, Силонеом и Малроом, Коми
тетом који долази за три дана, на три дана само, у 

пуном саставу у Југославију да испита систем глав
њача и систем у робијашницама) (Енглескиње су 
лепе до двадесете године само) (девојке) (само три 
дан~ да издржим) (Јелена ће ме дочекати на ста
ни ... ) Митинг који видим напамет а врло јасно, пре
стаје иако се није показала ниједна слика. Сви се 
удрвењују и тиме- нестају. Све се испразни за талас 
зебље пгго ме запљусну и испуни. Не. Зачуо се пре 
тог кочења фијук један, па одмах други фијук. (фи
јук други пгго се удаљавао дижући се, и фијук први 
пгго се, све оштрије звиждећи, спупггао на свет, сав 
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стао у диrнуте, удрвенеле, цобледеле, уrрожене нож
не прсте). 

У магновељу пре судара пендрека с табанима, 
унаnред убијеним, видео сам на неком другом nлану 
збиваља недово.IЬно јасно, некако ван свих речи, не
превомиво на њих, али иnак намет.IЬиво уnркос ма

глинама тог првог сад nлана збиваља ван мене изби
ваља ван себе, поред оног другог, у мени, целокупност 
оног нечег што ме је некад давно, пре годину дана и 
неколико месеци, и навело да измећу свих моrућих 
живота изаберем себи ову судбину мученика без неба, 
nросветите"ъа нове врсте, свеца мутне слободе, човека 
нарочитог кова, коме је позив чистота, страст - вер
ност, једини смисао ту- ћутња. То сазнаље севнуло 
је прво у потресеном мозгу иако је путовала да до 
њега допре, али напад је тако брз био да сам га прво 
у мозгу осетио, па онда и у ножном своду; одакле ме 

прожи..'dало истовремено кад је бол почео да се, ван 
времена а трајући трајно, укива у ножни свод, збри
сан и сав nокривен вриском од неизненаћеног изне
наћења, сасвим неизбрисан њим, као траг нечег што 
је неодгонетнуто блиснуло мутно а пакосно и злурадо 
на крају ходника испуњеног до врха нечим што је 
имало покрете и знало очајаље а ништа није више 
умело сем урлика што се дигао, протегнуто откинуо и 

остао да виси и да се, висећи и да.!Ье, откида и рани 

пред оним што је као бол остало у мени, што је бол 
било, бол ван речи: једно грубо бацаље ормана с 
драгоценостима на јако осет.IЬиву главу доле, једно 
претураље стена, које су жива бића, на живо биће 
nотрбушке што стење, један судар што се преноси 
искакаљем сваког зглоба из зглоба, све до мозга опет 
потресеног из теме.IЬа. 

У дар дебелим rуменим пендреком био је тежак, 
rуст, неистоП.IЬив, костоломан, али други, одмах за 

њим, ширио се стреловитије од каже, живчаног тки

ва, од кречњака костију кроз цев кичме до срца, што 

је престало да испумпава крв; па кад је, заустав.IЬено 
током, дошло себи, матрица се променила и место 
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крви потекла су кроз жиле горка нека осећања, не

издржљиве опекотине без укуса. 

- Дакле? - чучнуо је Широкоnлави став.IЬајући 
ми крај пендрека на уво- боли? Шта сам ти рекао? 
Класна свест боли. А? Само то није ниmта још. Ви. 
дећеш, имаћеш прИАИКе, ако си глуn. 

Није изгледао злурад, ни бесан, ни iЬут, ни киван. 
Чак му је глас дошао сад скоро мек и нежан. 

Но је ли се за то време један цео од бола избе
зум.~Ьени свет зrрчио преко своје оглувеле слике? Пре 
нечијег меког гласа? Зrрчио брже мртав но што су за 
њим, још живmr, узалуд потрчали неки цвокоти, неке 

Ашсли? неке друге смрти? (посада смисла у подмор
ници давила се пре смисла, дубоко под површином 
мора тресле су се на сувом шкр-шкр-шкрге, на мак

ром nлу-nлу-nлућа - та onmтa тотално rрцава кон
вулзија). На избачени зглоб душника кроз претерано 
ми савијену главу уназад, рукама Зализаног, придав
.IЬен теретом тог јахача на nлећкама, нисам могао да 
извриснем ту подморницу што ме, заnтивена, заnти

вала без ваздуха, што ме давила засутог МИ.IЬем под 

клозетском сарrијом, дово.IЬно ретко тканом да се 
кроз њено ткиво, уnркос свему томе, пробија до 
ушију и звук шлаrерске пратње налик на омчу од 

воде и звук смекшалог гласа смрти (давим се; дру
гови и другарице ... ); провучени иnак; и конац ме 
вриска изврисну целог из себе и откину се ван мене, 
висок; ништа Imcaм могао; ја-потрбушке крК.IЬало је; 
ја сам то, ја-крК.IЬач, ја крК.IЬам а могао сам уз то; 

али негде поред мене; да кретенски бројим следеће 
ударце ван серије; ван свих времена на зrужваном 

окуnу (куnа од три ораха згажених петом пендрека. 
Четврти ударац само је налегао на трећи, прилеП.IЬен 
као слој на слој ранијег ударца, све тамо уназад до 
првог слоја, који није пролазио, који није био ја; 
који се није одвајао и делио од мене; једанаести је 
ударац налетео на десети и остао залеП.IЬен за та бане 
(nur eine Nacht sollst du mir gehoren!) (ову само ноћ 
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да ... ) (ову; и сутра.шњу; и прекосутра.шњу) (а ако 
не издржим?). 

Болови су имали спратове. Још сам осећао први 
удар, туп а већ охлаћен, и други, хладан а гњецав од 
оних што су се срушили у мећувремену преко њега. 
Сви су ударали можда у исто место, тамо на ивици 
св,ода табана, измећу краја лука и корена прстију. 
Једни, непарни, ту су се задржавали, ломећи кост, 
мекшајући је својим жаром и беспризивним болом 
који је дрмао потресајући цело тело, лубећи тим по
тресима срж у костима и мозак у лобањи; и други, 
који су се пшрили као светлаци пошасти, као теле
rрафским жицама вест 10 смаку света, уапомена де
тиљства, бића, навика, карактера, свести воље, мора
ла, судбине, избора, живота. Све је нестајало пред тим 
ударцима који су празнину оивичену старим обликом 

тела пунили једним другим, суманутим, неподнош
л"ивим садржајем, болом који није бол него урлик 
пребивања на једном, на истом свету изненадно про
мењених услова живота, који није живот на који смо 

се навикли. Ниједан закон не важи више, ништа се 
од ранијег није спасло. И не дају ти прилике да се 
навикнеш. Ударац за ударцем долази, урива се у 
старо тело, надева га својим ошамућеним криком, 
својим врискьм што се откида од изнутрице до из
нутрице, све неиздржл"ивије, све трајније, све насрт
А>ивије, све неизбежније. Тад кроз измучени мозак 
нешто блесне (дављеник исплива први пут на повр
шину; али отворених уста, допола напуњених вазду

хом, потону опет на дно). 

Тек тад постанем свестан да то није познати бол, 
већ онај немоrући, неслућени, !Прави бол који. је на
мерно задат од стране л"уди да би њим, неиздрЖ.IЪи
вим, натерали да се уради што се 'не жели да учшm. 

Зар пре није болело? Болело је и те како. Али друк
чије. Врећало више. Нарочито док ми руке нису биле 
везане на лећима, па закачене за везане ноге. Али 
сад, сваi<И ударац лишава наде, са сваким свест ми 

се губи; повлачи се згранута, све мање контролише 
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моје понашање, повлачи се, нестаје, одлази, напушта,· 
диже .руке, очи, уши с мене, бежи, оставља ме самог, 
хрпу меса без личности, само гомилу меса које вриш
ти и не разуме зашто, толико је заrлушено болом. На 
први шамар, на први ударац викнуо сам: »Хеј, лак
ше!« На други: »С којим правом?« Претио сам: »Па
зите шта радите, ја ћу ... «,на трећи сам урлао: »Шта 
сте уобразили, ко сте ви? Да не мислите да све 
можете?«. Викао сам, бунио се, иако сам можда и 
знао -узалуд. Али био сам човек. Постао сам сад 
месо које је само болесно од бола и ништа више. 

Ошамућен тим новим боловима што нису про
лазили ни на дну, ни у фуrнама мећуслојевних кон
струкција, пре фијука новог ударца, зебао сам сав 
у том предаху, зебао \од себе који сам почињао да се 
растурам, разбијам на слогове, умножавам, сав један 
дрхтај и потрес голог меса, обичног меса. Почињао 
сам се унапред трести од шока који је изазивала· 
струја без проводника (што је !Одмах затим, не од
лазећи да.IЪе, сва скуп.~Ъена у једној тачки, ШlАИАа и 
крљала ударено место); и док је то још потрајало, 
цептео од оног другог у дар ца што се преноси:о с таба
на увис мождином до свести и од ње до истовредне 

и безвредне несвести. 
Двадесет и шест сам дуплих налета бола из-

бројао. 
Не.Мање. 
Не. Више. 
А онда се двоструки страх - ювај од ње, бикаче, 

проткане жицом што се обавијала око риста цепа
јући кажу, и онај од тврде гуме ојачане оловом, слио 
у једну мутну пулпасту масу зверињег, залућујућег 
бола што је толико био једино присуство да је и страх 
престао, презање такоће, зебња исто, све. Крик сли
вен у крик претварао се у трајно безузрочно осећање 
крика беспомоћно раздртог. Али претворен у отчеп
љену бацу урлика уривену у ишчашено већ грло, 
клана болом уденутим у свице сломљених костију, у 
искре што, искрећи, блањају комадиће коштаних 
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икри, чуо сам кад је неки меки глас рекао: -Пре 
почетка је бол. Речи ·долазе после. Да би он, узрок 
свега, престао. Јер бол воли искреност, пред истини
тим речима попушта, тајнама се храни. Дакле? 

Прерано. 
А речи? Ко их изговара? 

Неко рече: 

Одсутни. 

Ко то рече? Ко? 

Негде далеко иза чељусти што су ми хватале 
месо и душу и сузе и јауке доњом вилицом и гор
њом, баздиле су саrњиле речи без крила. Ко су од
сутни?- претрнуло ме споро то питаље, не журећи 
да наће одговор који је знало. Мртви! - то се јавио 
други глас.- Само мртви поседују речи! 

Тад сам сагледао мртве кроз повремене процепе 
блескова, али ја им нmпта нисам могао: нисам их 

разумевао као ни они мене, спољштеног, искаишаног 

на траке, прљавог не што сам прљав, већ што сам 
упрљан све гласнијим урлицима, непригушеним сар
гијом за кибле. Они су долазили из тућине бола што 
ме освајао и чељустима се уривали у мене, који ни
сам био више ја који сам некад, борећи се, био (него? 
живи не могу бити мртви). Остајали су тући и кад 
су ми се у средини сржне магме настанили и загр

цали с њом, са мном, с речима у мени и ван мене и 

мог осрамоћеног тела, том грозном тућином бола из 
незнаних тућина ископиљеног на .тај изгажени грлени 
под од суве глине, мајкутикрваву, на ком стењем и 
лапћем и грчим се у трудовима, нећешдапризнашјели? 
којима ископиљујем саме урлике и јауке, цвилећи 
као штенара слепих кучића, говори! видећештијош
свогбога, што мокре ми у крв и гоне ме да заједно 
с том тућином, на коју се не може живо месо, људско, 

животиљско, пулсирајући навићи, пијем крваву своју 
мокраћу, говорићештинебојимсејазатебе! што дахтави 
до разрокости, клизећи преко гнојавог комаћа обла
чина, преко исколачених суза низ дубоко отворене, 
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преврнуте бразде меса; па једно са мном а сурово 
туће ископиљени ту, на том заошијаном поду, слева 
удесно и здесна улево и одозго надоле и обратно, чу
јем ван- речи један незнани говор бржи од мисли и 
слика, сав од уједа бикаче, мајкути, сав од ломота 
пендрека, мајкути, сав од орљаве бикаче што змијски 
насрће на подерану кажу табана, сав од усова пен
дрека што продиру кроз раздерано живо меао у сиву 

крвавицу моЖдине и мозга који скакуће, смаљен, са
сушен, никакав, преко џомби, џомби, џо:мби, неспо
собан да пренесе поруку немуштог Татарина бола 
што фијуче, говори! пендрека што фијуком налази 
исто место које је малочас распорила бикача, што се 
за њим опет рути на исту кост на исто месо на исту 

процепану кажу с месном кости испод ње, праћена 
одмах глувим ударцем, под ким се, затим, уз нови 

звИЖдук круни коштана дробеж (сва од шплитера 
жилавог неког камеља), као што гранит прека под 
ударом каменорезачког чекића; каменоресца што 
почиље да урезује врло разговетно, упркос свој тој 
рашчупанштини хаотичној од бола, нечије непознато 
име познатог лица што одједном почиље да расте 
кроз душник од гласних жица _с још једним именом 
на слово, на слово не знам, још не знам, с још и још 
једним именом на слово, на слово још ноћас ништа, 
ништа, ништа ја не знам, не знам (бикача), не знам 
(пендрек), не знам и не знам бик и не знам пенд, не 

знам и пустите, пусти, скини се, сјати, серем се на 
живот, на смрт, убијте, убијте, хтео би ти да те мало 
убијемо, има прво да пропевапi, птица, ја сам псето, 
има да пролајеш, лајем, ја не, ја не могу, ја бих, ја 
нећу, пуштајте ме, светлаци, још мало! још мало, 
сад ће! нећу сад! удри! удри! не могу! шта значи 
моћи? хоћеш ли да кажеш што знаш? нећеш? не 
:могу! можеш! не знам, знаш, светлаци ми прље очне 
рубове, не осећам их, смрди све на осмућено само, 
четири гласне жице су загореле ракете што излећу, 

али их престижу сузе-ракете, и даве исто загореле 

и удављене у четири речи и ја престајем да примам 
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отиске који су утисци, ја сам празнина која осећа 
једносмерно кретање из тућег у неподношмmо а 
присна, а отуд и тај бол од ногу ка атласу, ка малом 
мозгу, где се увек нешто трзне и шкљоцне после сва

ког удара све rушћег, све чешћег, све безмарrнијег, 
безразмакнијег. А нигде саосећања. Ни они који глу
вонеми туку не саосећају с телом што пребијају; ни 
ја који глувонем наrорело лежим и урлам, не чујем 
мамузаве њихове урлике удри, удри, Мико, педесет 
осам, педесет девет, шездесет ... и један rрч са мра
ком који јурну одасвуд да докрајчи ову ноћ ... 

Онда се под ПlЪуснулим пластом прљавохладне 
воде растамнео бол, мајку ти, говори! на поду од 
глине од које сам, од бикаче од које сам, од дебеле 
гуме пендrрека од кога сам, број опет! муку ти блесаву! 
шездесет, проговорићеш пре стотине, боље одмах док 
си још читав, број, стани, Мико,. осећам ја већ неко 
време да се усмрдео, гаде усрани, видиш какав си 

усранац, усро си се, мајку ти крваву у дупе посрано, 
удри сроњу, шездесет и пет, говори, нећеш, нећеш, 

шездесет и десет, седамдесет, одвезуј. 

Јошка, Мирко, Пута, Зрика и онај Безимени из
ненада избију из плазматичних, меких дубина мене 
као комади плута и као једно неодрећено, уплашено, 
забринуто сажа.л,иво »не бој се«. Јасно сам их наслу
ћивао, мање јасно видео, али довољно јасно знао да 
су то они, ван њихових имена. А онда се неко упита: 
Зашто баш они? . 

У исти мах нестану, а место њих стану уз мене 
други, непознати. Да не буде више опасности. Њихо
ви незнани гласови потврде да нема више опасности. 

Али неизрецивост бола речима долази отуд што 
су речи од гласа а не од бола, који се артикулисати 
и не може, као ни поплаве, ни смрт, ни велике 

страсти. 

Страст: то је та поплава продерана меса, сивих, 
песковитих, хладних, усијаних крпа. Бол то су вр
хови димњака - који вире из језера. 

Тај бол био је зем.л,отрес највеће снаге, локали-
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зован на табане; енергија муње употребљена да би се 

запалила свећа чело мртваца. 
При њеном кратком пламену видео сам јасно опет 

мще Ј ошке, Мирка, Путе, Зрике. Непознатог више 
није било. (Конспирација!) Али тако сам јасно видео 
своје другове из ћелије да сам био одмах наtПЈсто и 
зашто сам њих баш видео од целе радничке класе. 

Тад се онесвестим. 

Култ проШАости, култ проШАIQСТИ, грцао сам, пр

ви ступањ борбе щотив смрти. Анимистички. Мој 
дед живи у мени, ја у потомцима. Не умире се -
траје се. 

Опет затамњење, али друкчије, rрозничаво, с му
клим покретима у мраку, с гласовима што јуре као 
муве без главе, преко .нијаrара, кроз њене сплачине 
без смисла, празни узмувани звуци, узнемирујуће 
продрли у ткиво јецаја каю један неразуМЈоиво страни 
језик на ком нам свима раде о глави, ишчворуганој 
на основу тућих услова на које је немогуће навићи 
се: исувише боле да би се пристала на такве законе 
пребивања. 

Нешто се откиде, неки чаршав у мени процепа. 
Зашто - не упита месо поцрнело, ишчворуrане гла
ве, упита неко лице непознато а знано - зашто при

стати да то буде живот кад се може умрети и све је 
готово. 

Нисам оглувео, чуо сам то питање, разумео ra, 
била је то варијанта знане једне одлуке, промиш.л,е
не, у мислима вежбане и изведене. Али у .исти час 
знао сам да нема простора у мени за друго сем за 

бол. Он је, улазећи, избацивао ствар по ствар што ме 
чинила, мисао по мисао мог ранијег бића. И ја се 
нисам више умео ни да зrражам, ни да опирем оном 

мумлању што, неразум.л,иво спрва, притискивало је 

изнутра и споља мекану цев тела да истисне нешто 

из те млохаве тубе без ичеr телесног а ипак ископи
љеног на поду; ниједна реч, само ја, само меласа про
сутог житког меса што, бројећи себи, једна кафа, 

друга кафа, опет чује: Сад! удри га, удри, мајку му! 
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Сад! распали, Мико! Сад! дошао је усраном себи, себи 
пендрек, себи бикача, себи. 

А мене нема, ја нисам; и од стида нисам, а бол 
је све што nостоји, свет што из разбијене глинене ка
сице поtШЊе да се просипа у облику речи-динара, 

једна реч nреко друге, све на једну желатинозну 
:хрпу, змија, камен, авала, име, nрезиме, самоубица 
по занимаљу, шустер, револвер, човек с браздама до 

очију, нечитко, инфант, де факто, крв од :пљуце у 
плуту, кост што nише и кост што не чита. 

Не читај то! Прошлост!- врисну неко. Је ли то 
био Јошкин глас? Мирков? Или глас другог једног 
Непознатог који ми је онда, пре три и по месеца, дао 
револвер да пазим да нико не уће у кућу у којој 

је држан састанак измећу других још непознатијих 
другова. Сви су се сад нашли ту и викали: »Не читај 
то!« Али ја нисам читао, ја сам их само видео целе, 
с лицима и телима: велике, обучене, чисте и дате
ране, светле као сл.ова светлеће рекламе. Јошка је 

име неуралrина, Мирко - марка антисnазмина. 
Никад ти не би тако што nреживео! - викали 

су, и ја нисам разумевао што то не бих nреживео. -
До десет још!- рече неко блажи- издржи! Ако·не 
престану, мораш, оnроштено ти. Јесте, морао ca.vr, ни
сам могао више, још десет бпк, још десет пенд, још 
десет јаој, ако не nрестану, nрочитаће се имена, боле 
:ме очи колико светле слова nрекоnута очију, у љима, 

неиздржљиво је то, па макар умро, не, још десет ако 
не nрестану, један јаој, два јао, три, четири, пет јао, 
јао ... Је ли већ десет? 

Почео сам да дрхтим испод бола, као да је нек.о 
споља у подморницу на дну мора без ваздуха давно, 
одједном уштрцао кисеоника. Хладан ваздух који је 
хрупио није освестио: сваки је следећи удар nостајао 
тврћи, сваки нови бол рескији, али сад сам био ко
начно на измаку себе, и док сам то nомислио, друга 
ме мисао пожуривала да nрестанем, нека свршим са 

старим телом, од ког ионако није ништа остало доли 

грозни облик, у који се бол увукао као рак у љушту-
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ру nужа, нек се изrубим · одавде nузећи макар, али 
изrубим, нек треснем на тај под тела nротив тела ис
киданог канџама слабости што је, пузећи, nрекора
чила границу за којом неко руку коју би најрадије 
одгризао већ љуби у мислима, у нечем што није ми
сао, само брза угрожавајућа слика. На nробијеном 
штиту. С цевима nробијеним свуд. У води nреко главе. 
У крви пробијене главе. 

У хладној води nуној неких љуски кромпира, 
можда и сnлачина, и туће мокраће што ми је квасила 
усне и каnке, у комаћу смрада које, везан, нисам 
могао да одвежем с коже, бол није nрестао. 

Они изгледа јесу. Шеф је цедио с руку каnи воде 
у лавабо у углу, шеф који није викао више, није 
претио више, није захтевао више ништа. Кад се обри
сао, затворим очи као мртав (мртве не туку). »Одне
сите то!«- рекао је и изишао. Зализани тад чучну 
крај мене и округлим покретом nоказа nредмете на 

зиду, nоду, столу и nружи уморно руке да ме дигне 

и забаци као врећу на раме. 
- Класна борба, буразере! Пендрек место исто

ријског материјализма. Шило ће доћи место Кратког 
курса! Што сте глупи, бре. Зар не видите да се срn
ство више исnлати од чифутске интернационале. Како 
вас, бре, није срамота, обрезали сте сви ките, nроме
нили веру! Ем Маркс Чива, ем Аењин, ем Блум, ем 
сви остали, па сад још и Фројд, о, људи, шта се то 
дешава са срnском омладином! Образ сте изгубили. 
Москва плаћа. Добро. Видећемо се још. Ком опанци, 
ком обојци. Али јачи не попушта. 

Спустило ме један сnрат, па кроз ходнике до rво
здених врата са жандаром nред љима. Зализани ме 
стресе с рамена nред цокуле. 

- Нека до сутра увече размишља. 
Док је жандар откључавао (nрекорачивши ме на

јеженог) гвоздена врата, Зализани извуче из џеnа са
юоа флашицу колоњске воде и nокваси руке. Кап ми
риса nаде ми крај ока, што се скупи, уштинуто испа
равањем алкохола. После замириса. 
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ДРУТИ СВИТНУАИ ПОКУШАЈ БИОГРАФИЈЕ ЗА 

НЕ САСВИМ КЛАСНО СВЕСНЕ 

Трчећи уз У мщу кнегиље .Љубице, додахта поред 
Маричића и Јаюсовића-у Кнез-Михајлову. Никад до
сад није заборавио да погледа огромно пенкало на 
још огромнијем десном увету дрвеног човечуљка пи
јана носа. Ако. Не врати се, али га замисли: огромно 
пенкало на великом увету, црвени нос и све. За то 

време учинио је још неколико крупних корака и лећа 
су· му престала да осећају језу изложености, зашти
ћена већ младом -људском реком што је зашумила 
свуд око њега каскадама високих гласова, страсних 

погледа без искуства страсти, и младог збу-.tЬеног 

с11рујања. Спасен. Живео корзо од шест до девет! 
Што воли тај корзо, те девојке-младиће, ту 83% воду, 
те сопранске врхове таласа, те њих;ове басове што 
полазе одоздо гребући дрвене коцке коловоза ста

љеним ћоновима. Најгушће где је. Неко га муну у 
nролазу, неко се прегласно насмеја, неко: Здраво 
Мишrоо, како си шта радиш, zде си, боzаму, ваљда 
се не кријеш. Поглед му севну убилачки брз, оштар, 
али се путем преобрази, трзај проће, срце се поврати, 
вагус разгрчи, лице одледи: пријатељ из дана без 

везе. 

Проће. Не заборави ипак да му алибијски одмах
не руком и каже Здраво! гласно и весело, пре но што 
заокрену у Сремску и -- поред светлуцавог излога 
с оштрицама свих дужина и ширина, па преко Зеле

ног венца пуног јабука и купуса у Краљице Наталије: 
још увек насмешен и после, кад се намрштио као да 
га скопао грч за душник: ишла му је у сусрет, жи
вахна, нервозна: 

-- Већ сам мислила: мој кумић-кунић неће да ме 
прошета од школе до Победника. А како сам се уже
лела да идем поред неког затворених очију, и то 

главном алејом и да слушам како шљунак шкрипуће 
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под ципелама, па поред водоскока (дави змију) да 
избијем над реку. Је л'да су реке аорте и капилари 
мора? 

--Нису. 
-- Је л' да су морски таласи пулс бескраја? 

--Не! 

--Можда су то онда морски пси? 

--Откуд? 

-- Па ти не знаш ко су морски пси? 
--Не знам. 

-- Један егземплар -- то си ти! - и појури уз 
степенице, горе, парку, који по~е да бежи испред 
њега. Размак је одржавао бацајући за собом блокове 
степеница. Остајао је исти. 

Умела је да узмиче. ЈоШ девојчица, у ствари. Још 
у пуном опирању пред коначним. Још сва хахаха-:ха 
и хихиХи-хи. Али већ онај мимикријски тип број осам: 
то уопште није озбиљна ствар, томе ја не придајем 
никакве важности, ах, љубав, молим те, мало иzре и 
забаве, то је све. Али онда, уз све то нема везе, нема 
везе, доћи ће и дР\:ТО, кад једног раног јутра схвати 
да има и те какве, кад ће једног сумрака схватити 
да нема ама баш никакве. 

--Зашто не отпутујеш?- упита ме и те вечери 
на клупи, одбијајући да се макар и мало преда мо
јим наваљивањима- негде далеко, па да ти пишем. 
Што бих ти писала лепа писма. 

Не, кошава неће брзо лећи, пробија све, капуте, 
зидове, свет ухваћен у четири зида, плус под и пла
фон. Иза њих крвавог чела од удараља у њих -- сло
бода·. Она је увек тамо где се ја, Слободан Раденик, 
не налазим. 

Свеједно, бићу и ја једном тамо с њима иза зида 
с ону страну света крвавог чела. Пролетер сам и ја. 

И мој је смисао обележен двоструком пролазноiпћу, 
личном и историјском, двоструким порицањем - свог 
бића и своје класе као класе. 
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... Имао сам једва осамнаест година, госпоћа јед
на згодна, врло млада, сва nрозрачно ружичаста и 

nлава, наслоњена на nрозор партеруше, нагињала се 

беспомоћно над nусту улицу. Кшпа тек што није. По
гледао сам је у nролазу, журило ми се у биоскоп. 

- Господине! 
Окренем се. Она се нервозно, изгубљено смешила. 
- Хоћете ли да ми помогнете? Кратак спој. Ја се 

тако бојим, а имам бебу, треба да јој nригрејем 
млеко. 

Ућем, помогнем, подвежем жицу. 
-Колико вам дугујем? · 
- Ншпта, лепа госпоћо! 
-Је л' вам се не жури сувшпе? Да nриставим 

кафу? 
Муж јој је у иностранству, пословно. Остаје још 

два месеца. Узели су се, он из љубави, она- подноси 
га, узели се npe нешто вшпе од годину дана, можете 
да помислите како ми је самој с бебом. Фамилије не
мамо. То јест, не живи у Београду. 

Идуће недеље, кошава лудује, а у стану заложе

ном - nријатно. Беба будна у кqлевци сасвим уз 
кревет, млада мајка ме милује по руци. 

- Шта мислшп, хоће ли малој остати нешто у 
сећању од овог мећу нама? 

Насмејем се: 
- Не бој се. Премалена је. 
- Волела бих да јој остане нешто од тога. Да 

бу де сАободна кад одрасте. 
- Биће на маму. 
-Ја сам била пуна nредрасуда. Волела сам јед-

ног дечка. И он мене. Али није био nрилика за мене. 
И ја му нисам дозволила ни за ·руку да ме ухвати. 
После, кад сам се удала, у ваrон-лију за Венецију, 
мој муж ми, изненаћен, рекао: »Г ле, na ти си невина! 
Зар те нико није npe мене пожелео?« Знаш ... аАИ 
чини ми се, nрестала сам тог тренутка да му nриnа

дам. Увредио ме. Не он мене. Схватила сам да сам 
ја увредила оног ког сам волела а нисам му дозволила 
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ни за руку да ме ухвати. То јест, он ме увредио. Ра-
зумеш? · 

Компликовано. Али отnрилике схватио. 
Миловала ме тужно по руци. 

-Снажна, а ... 
-То је ... 
Не знам зашто излете из мене: 

- То је што ми је мама била Јеврејка. 
Осетим како није повукла руку, а хтела. Није се 

згрозила, али ... 
- Немогуће! 
-Што? 
- Па Јевреји су, знаш ... То јест ... - одиже се 

на лакат, погледа ме. 

- Да. Ми смо грамзиви, покварени, крад..ъиви, 

себични, кукавице, гнусни, пијемо хришћанску крв, 
је.ш? 

-Не. не. Отац ти је био Србин, је ли? 
-Сачувај боже! Ја сам стопостотни мешанац. 

Његови су nреци Полутурци, Полуарапи. Деда по оцу 
имао је и црначке крви, тако да и ја ... Бар две кamr 
кафе у жилама. Иначе, ти Анадолци, шта ли, оженили 
су се с једном полумаћарском, полубутарском поро
дицом. Сиротиња, аАИ не бој се! Сем двојице, нико 
никад није одговарао ни за убиство ни био осумњи
чен за п..ъачку. Јасно, било их је и сексуалних зло
чинаца. Но то је друго. 

Кш.uы.екси! Ништа није схватала. Ни иронију. А 
лепо је изрежирала оно с бебом и колевком крај по
стеље. Мучила се, мучио сам је, уживао. 

- Мајчини - nричао сам јој полазећи неnроми
ш..ъено у авантуру - бојаАИ се nромаје, очеви били 
су обожаваоци хиrијене. Сваки је код њих имао свој 
пешкир, чашу, ви..ъушку, микроби и вируси вребали 
су као неки антибогови са свих страна на њих, само 
неког од њих да ухвате у грешци. Један очев стриц 
(сасвим негроидан тип) умро је од тетануса само зато 
што је на ручку код једног nријатеља, Србина, обри
сао руке његовим, српским пешкиром. А мамина ста-
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ра тетка Руфкула, не (Сара или Ребека, свеједно) (ко 
да запамти сва· јеврејска имена у комшилуку!), она 
је добила заmиъеље плућа и умрла јер је неки ком
пm:ја Србин намерно оставио отворена улична врата, 
иако га је замолила да их затвори, па кад је, не слу
тећи зло, изишла да их за.кд:,уча и отворила кухињска 
врата, промаја ју је пресекла и- просто на месту. 

Неки месец касније, умрла је. Очеви су отварали 
кваке лактом или малим прстом (којим хлеб не ди
рају), а мајчини су за љих говорили: ·»Ноћу и даљу, 
не излазу из баљу, а јектика их појела<<. А опет ући у 
кућу мајчине фамилије, био је проблем пун довики
ваља и компликованих математских проблема налик 
на оне из приче о кози, купусу, вуку, аласу, чамцу и 

реци, али реци, и вуку од прозора, купусу и кози од 

врата, чамцу и аласу од промаје. ЗазвоШIШ и чекаш -
ШIШТа брзо код љих, мајчиних. Онда чујеш далеко, по
зади, затвараље прозора, спуштаље завеса, дозиваље 

Резике, отвараље једних врата, довикиваље с укућа
нима по разним собама да се чувају јер је неко за
звонио и сад ће да се отворе улична и улазна врата 
(с улице свако зло и долази, на прво место промаја). 
Онда би чуо како се врата предсобља брзо отварају 
и затварају и неки високи женски глас (бабин) -
да то није учиљено довољно брзо. Онда би Резика, 
с десет сукаља, упитала не откључавајући улична 
врата: 

- Које,молићу,там? 
Amo би препознала глас, пуштала би. Ако не, на

стало би преношеље информација. 

- Каже да га послао господин. 

- Зашто? - упитала би баба из трпезарије, да-
леко од затворених врата. 

-Зашто? - питала је РезЩ<а не отварајући у
лична врата. 

То је трајало. Онда би Резика давала инструкције 
оном који је хтео да уће: 

-Пазите, господине, ја ћу сад да откључам, и 
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кад кажем три, ћу да отворим, али ви одмах уско
чните, молим вас, брзо. 

Свако ко им је долазио по ветру, био им је не
пријатељ. »Хоћеш да нас упропастиш, промаја убија.« 

Комплекси! Они нису увек лоши. Осећаље маље 
вредности толико је опште да је оно главна каракте
ристика извесног човека, тог фетуса до гроба. Остали 
су сисари адаптиранији условима. Управо зато што 
им је неприлагоћен, човек је и дошао на мисао да се 
послужи штапом против свог брата од тетке по оцу 
гориле, каменом против свог брата од тетке по мами 
орангутана ... 

Престао сам да долазим богородици. И нестаде 
оне досаде у мојој несдободи пред бебом, а с љом и 
онај ларвирани антисемитизам мајке која је хтела 
да јој кћер буде слободна. Кратак спој трајао је две 
недеље; толико сам могао да измишљам и играм из

мишљену улогу. А онда лето, па Јелена ... Она је из
мислила мене: нељубавнUЈс се претварао у патника, 
жеље у поврећену таштину. 

8 

Дејствовати све више престаје да бива подрећено 
категорији биваља, а имати и умети- смислу сазна
ља. Нико не може више би'l'и изван акције, као што 
се сазнати више ШIШта неће изван умети и моћи. Све 
је сложеније бивало живети. 

Живот који смо добили бесплатно на дар све је 
гласније тражио даровитости. Не више прилаrоћене 
природи. Природу прилагоћену љима. Без љих је не
могуће било одржати се. А ми ни даровити нисмо. И 
дар морамо измислити, вештачки однеговати, ство

рити себе од почетка. 
Незадовољан собом био сам оправдано. Али упр

кос том стваралачком незадовољству, ја нисам по
прављао своју незадовољничку природу у правцу неке. 
задовољеничке. Напротив. Ударао сам црно на црно, 
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мрак на мрак, док ми се кожа није nроменила. И 
душа. 

До· дванаесте године кривио сам гене родитељске 
за облик чела, носа, боју косе, исфацетираност ка
рактера. Касније нешто, схватио сам да је nрави дар 
мамузати своје незадовољство. Почео сам да судим 
другима; лучио сам добро од злог, стао да планирам: 
ово ћу, ово нећу. У седамнаестој нико ми више није 
био потребан. С разлогом сам се сматрао својиМ ро
дитељем. Како бих иначе изишао из засвоћености 
очинског хигијенотропства, мајчинске промајофобије. 
У ствари, :имао сам и друге родитеље поред себе самог. 
Разне. Како кад. 

Понекад сам био сигуран да сам у крвном срод
ству с Марксом. Тако сам и почео да лево-десно nри
чуцкам да ми је мајка Јеврејка. Колико знам, двапут 
свега. Изазвавши тим својим пореклом nредрасуде о 
језику, и лицу, хтео сам да кажњавам расно препо

тентне својим отпадањем од љиховог уображеног 
аријевства. У то време, било је већ пуно nрепотентних. 

Моја се каснија препотенција састојала у томе да се 
прогласим за оно што се презирала, nрогаљало, сма

трало мањевредним (и било у неку руку, али и то се 
може лепо објаснити). Уживао сам. Шта значи бити 
Србин? Самоосећање у празничном оделу? Али неде
ља дана није само од недеља. 

* 

Пребијено куче јецало је у грчевитом, стидном 

сну и, ишчупана из својих услова, неприлагоћено сти
ду и болу, нагло полуцирало без задовољства, некон
тролисано. Један удар, једно муљевито пражњење. 
Хтео је да увери више себе - то непрегледна грцање 
-у постојаље једног другог себе неголи да преврати 
одсуство љубави у њен чин. 

Пробудила се то прострто тело полако, као на 
разделе. Али почело је да се враћа nредметности све
та тек кад је гризоморно осетило своју слуз што се 
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хладила на бутини и као одскоком nродужило: стао 
сам да излазим из утрнулости, живље да клизим пре

ма болу. Истим таквим помераљем за црту увис, 
ближе свести, преко модрица, набоја, отворених рана, 
отеклина, кроз слеп..ьену сперму на длакама трбуха 

и ногу, куче рече:- Уnркос свему, веран сам Јелени. 
Опет одскочи за црту-две и помисли критички, неси
гурно: -Мора да грозно изгледам, отечен, закорео, 
сукрвичав, гнојав, угрожен. 

Очи су отворене раније. Али дотле непостојећи 
патос сад изби блед из мрака. Светлост што пада на 
мене одби се, одскочи, преврнута: лежећи на лећима, 
она пре мене угледа решетке. Најежим се, зајецам, 
па се сетим. Али кроз решетке је мени свитало. 

Речено безгласно, а напамет. У исти мах трњење. 
То је било довољно да се у један мах пробуде сви 
болови. И они најутрнулији. Избијали су испод коже, 
с дна бунара заборава. Ни налик на доскорашњи не
разговетноугрожавајући притисак. 

Пробудим се за још једну цртицу против те увер
љивостИ, те присутности, тих болова. Поправим: бол 
није уверљив, он је само nрисутан. 

Још један врапчији скок мисли налик на жути 
круг на челу поноћи: Не. Свиће. А они само ноћу од
воде на мучење. 

Још један, уз дрхтав трзај: Крију то. Не усућују 
се. Значи, слаби су. 

На следећем се доскоку успротивим разбијаљу 
себе, дијалогу, свом nротивречењу себи сад кад ми 
је јединство мисЛи било потребно као хлеб. Јединства 
акције ради. 

Не дорекнем: на моје подељене унутрашље nро
винције почеше да веју црне вате, мрки губери, там
нехрпе. 

Најзад све се стиша, у непомичности се јави чуло 
тиктакања с надражајем зебње. Понеко жигање без 

пртине. Али бол то сам ја. Ништа, дакле. Без мисли 
руку везаних, кокошињац осећања у нереду бућења, 
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у хаотичном па.А:.ењу сијалица у ужаснутим окцима 

живаца. 

Такав гледам, већ скоро цео будан, :к:роз решетке 
у небо, којим проће једна широка сенка као језа: 
облаци ношени ветром измећу мене и сунца. Од тога 
је све дошло много прљавије: небо, под ћелије, кибла, 
ја. Време опет полуприсутно, глатко као рибљи тр-· 
бух, клизила је дахтавије журио, без жа.А:.ења, низ 
олуке самосвести. Узалуд моји покушаји да се уре
жем у то пљискаво, јеrуљаво струјање. Да се покре
нем. Да се порекнем. Да померим терет са прсију 
надевених оловним брдима. 

Тад, неочекивано, осетим олакшање. Болови као 
да су јењавали. Јесу ли и они на батерије? Горе ли 
после 12 сати слабије? Помислим: опраћу се. Но било 
је довољно да то разговетно помислим па да се болови 
поново јаве, сви с кључевима и канџама на старим 
сукрвицом обележеним местима. Интензивни. Поново 
напуњених батерија. 

Закључим: не треба мислити на неке ствари чије 
је ткиво од добрих спроводника. 

Напетост на то олабави. 

Ускоро ми се учини да је негде далеко у мени 
неко запевао све мојијим гласом. Десетак речи стиже 
са задоцњењем у салу свести, где је час унутрашњег 
солфећа за глувонеме већ био отпочео. Деца су пева
ла гласовима све сличнијим моме: 

Ми сидим с тобој под валом 

Голодн.о здјес н.ам 

Не то. Мене друго брине и плаши. Оно од мало
час, бол, а не глад. Јесам ли тако слаб како ми из
гледа да јесам, или страх с каишарским палцем на

тасу чини терет слабости тежим но што је; то ради 
да би ме тронуо, измузао још више самосажа.А:.ења и 

оправдао будућу издају, што оправдања нема и не 

сме да има. 
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И опет скок: врабац сад на балеги већ кљуца: У 
колико су рекли? Јер увече ту траје цео дан. 

На то се кожна завеса спусти nреко овог људски 
дрског, нечујног шапата. Мојим можданим, неrрленим 
гласом: 

Наш параход бјежит вперјод 
Комун.а постан.ов~еа 
Аруzова њет у нас пути 
У н.ас в ру~еах вин.товЈСа. 

Сиво птиче одскочи на пут: ех, шmтовка да је! 
Још једном на друго кравље ћуфте. 
Ако доћу касно у ноћ, можда нећу морати да ћу

тим. Можда .се Јелена узнемирила, можда је тетка 
<".-ула, обавестила Јелену, она- другове. С њима имам 
састанак тек сутра. Не. Данас је то сутра. Данас 
имам састанак. У четири по поДне. Биће Јошка и 
Мирко, Пуша и Зрика. Јевремова 47. Шта ће они ра
дити ако не доћем? Хоће ли се склонити? 

Срце ми залупа. Неће се склонити. Глушr су. Пре
самопоуздани. Као сви младићи пре искуства бола. 
(Бол је једино искуство.) Јошка ће изводити хладно
:к:рвног: »Без панике, другови, он је недисциплинован, 
анархичан«; Мирку неће ни пасти на памет да сам 
ухапшен: »Мишка да ућоркирају? Којешта«; Пути, 
њему и хоће, али он то сигурно неће рећи из страха 
да му не кажу: опортунист. 

А ја?- побуним се. Ја да трпим зато Што је Мир
ко невин, што Пуша неће да буде опортунист, што 

Ј ошка види увек панику и мисли да је позван једИНИ 
да је раскринка. 

На земље и под земљоју 
пјесња zромЈСаја слишн.а. 
На суботн.uЈС метростроју · 
всју Мос~еву ведјот ана. 

Масква! Далеко. Масква је на реци Москви, а не 
на ушћу Саве у Дунав, где мене муче. 
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Шта хоће они још од мене? Нисам ли издржао? 
Издржао? Не мислиш ли- најежим се од мисли, од 
.могућности МИПIАзења - да они не могу и страшније 
болове да задају? Знам сам. И шта? - ШIТао је глас. 
- Понављаље истог бола по истим набојима истог 
тела? 

То питаље, не упућено коме било него телу, не и 
мени, пренеразила ме. Остао сам укочен, без мисли. 

Увод у издају? - злуради се глас јави. - Да, 
треба се и за њу припремати. 

Можда је иронија дошла и с друге неке стране? 
Поглед ми се стидл,иво спуштао према ногама с ко

јих су спали поцепани и поквашени рукави кошуље. 

Жандар их је то за мог полубунила поквасио и омо
тао. Тај поглед на табане (раљаве, тужне, отекле, 
жалосне, крваве, запаљене, уплакане) пробуди нщде 
иза мене један успавани фијук пун мржње. И други. 
Исто такав. Скоро крикнем. 

Врабац скочи даље, сред ћуфтета песме коју 
кљуцну: 

Точниј срок:, точниј срок: 

Не даљок:, не даљок:. 

У мислима затворим ту славину: Друго је бол! 
-као да рече на то врабац с кл.уном орла. 

Место да зајаучем, од мене се откину неке треће 
речи. Оне су зауздавале јауке, а биле немуmте. Ју
риле су као пси за мном; а ја - изгубљен у пустиљи. 
Ускоро су нашпле на мој траг. Вратиле ме. Прона
ћеног. За кога? За глас ових мојих мисли маскираних 
у смрт? Дрхтава грла: 
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Нам лењитца не zадитца 

Прољетарск:аја стаљица 

Севну. Прекид струје. 
Нисам умео даље. Али дВе су ми речи недоста-

јале. Знао сам их. На врху ми језика трећи стих. На 
врху језика. Четврти знам: 

заtсончит в срок: 

Ноћас - упита ме неко врло разговетно. Ја од
говорим неодрећено као у некој опери, аријом: 

Прољетарск:аја стаљица 

Истовремен том одговору, истовремено сам знао 
да тамо, у пролетерској престоници, нико никог не 
мучи. 

Скок врапца с погледом саве: »Мученици се пам
те!« Ја ћу бити запамћен. У пролетерској престоници 
постојаће после моје смрти улица која ће се звати 
·мојим именом. Којим? Правим? Моје друго име, оно 
право и једино, неонски шикну увис, проби тишину, 
распори мрак. Штета што се више не верује у духо
ве-повратнике, па да~замiiслим како 'пролазим својом 
улицом. Срамота! - укорим се- субјективни идеа
лизам. 

Ех, зашто одмах трагично? Моје је име Пзмјн! 
(Пзмјн? Шта му то значи?) Могао сам се и тако звати. 
(Ништа. Онако само.) Не име, оно заиста није важно. 
Мене стварног чини моје месо, тај костур испод њеrа, 
та кожа над њим, та граница што ме болног изолује 
од небола. Пзм.јн не осећа бол. А ја га знам. Наизуст! 
Наизурлик! 

· Скок врапца с главом трамваја, гласом ортопеда: 
- Твоје неонско име. Онај ra пролазник чита. 

Он тражи број четири у улици с твојим именом. 
Врабац с перјем четинара, с крилом октопода од

лети даље: Које моје име? Ко сам? Шта сам? Једна 
формула плазме, једна шанса беланчевине да реорrа
низује услове живота, жеља, осећања, једна спречена 
неприлика, једна у неприлику доведена прилика. Она 
је човек који се не слаже са половином своје суд
бине. Развод? 
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Врабац с цвркутом ОА цеви пуiПака и хаубица 
промени боју, огрубе. Моје речи што су наставЈЪале 
да излазе из тубе пребациле су се на други неки план 
rштања и одговора који отварају нова rштања. Јер све 
се то збивало у некој истовремености и, кад сам се 
био уrштао: Ко сам? Шта сам? заједно с оним мало
чашњим и заједно с мојом побуном на врсту одго
вора, разабрао сам и друге речи утехе. Утехе? Чему 
мени она? Нисам ли један у бескрајном низу 1ьуди 
који од памтивека пролазе кроз муке, сличне, друге, 

разне, зато што сви ЈЪУ ди одувек хоће само једно: 
да ишчупају човека из неких текућих а непролазних 
услова човека. »Не!« - помери се врабац с надуве
ним ногама МИЈЪоказа - »једно само: ћутати: 

Пролетери ћуте. 
Стиснуће петЈЪу свако ко је пролетер, а не неки 

разбарушени, подивл,али бивши ету дентчић.« 

Други се глас јави још даЈЪе, ироничан онолико 
колико је износила његова у даЈЪеност од првог: 

- Пази да не изгубиш и окове Пребрзо о истом 
трошку. 

-Ја сам студент!- првИ глас се уозбИЈЪи, ближи 
но малочас; истискивао је с напором себе на светлост. 
-И студенти су пролетери кад издрже. 
Други: 

- А обратно? Кад пролетери не издрже, да ли 
се онда претварају у студенте? Чега? Слабости? Је ли 
и она истина? 

- Не. Издаја се не студира. Али МихаЈЪу Серву, 
пролетеру, rшлом су rшлали кости, као и Крсти, та

коће студенту. Они су издржали. Ибрахима су оне
мушкарчили. И? Издржао. Али он је пролетер! Част! 

Како је лако било онда кад сам држао прави 
револвер и чувао стражу. Друг који ми га је дао био 
је светлосмећ, ·ократак, кошчата избраздана лица 
(како се звао? неко га је именовао тад!). Пружајуhи 
л-ш ,револвер, рекао је врскајући: >>Нико! Разумеш? 

Док си жив!« И окренуо ми глазурирану паучинасту 
дужицу убодену у средини зеницом што се ширила 
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као да ће да се прелије и разлије из ока. (Тај покрет 
зенице подсећа:о је на пламен кад падне у воду, на 
камен хтео сам рећи, на кругове воде, на атентатора 
кад скочи на папучицу аутомобила и пуца, на метак 
кад излеће из цеви.) Без посредника, го до дна свести .. 
Јасно: све ћу поднети; све и стопут горе но све! 

Истовремено ме узе и страх под своје и натера да 
помислим: Бол измиче предосећању. И сећању. Не 
јуначи се. Голим речима је то прелако. 

Одвратим споро: Мучили су ме; поднео сам. 
Да!- одговори страх брзо- али како? Непроле

терски. Неким узнемиреним, у себе несигурним под
ношењем. 

Прољетарск:аја стаљица ... 
Свој метра за1сон.чит в сро1с 

Свој метро!- ускликнем безгласно (то свој и тај 
.метро, то је оно што ми је малопре било на врху је

зика) (зашто било?). Нећу ја ниједну реч рећи. Ни 
једну једину. Свој метро!- насмешим се увело, као 
да сам то ипак учинио само да бих прескочио нешто 
непријатно што са..\-1 хтео себи да рекнем, па се пре
домислио, заборавио и остао незадовоЈЪан. У знемирим 
се нарогушеније но пре. Необрадован што сам се 
сеТЩ>? То је друго (бол док траје, ја имена не могу 
да се сетим) (а и да се сетим, остала би сва у под
земном метроу) (сигурно?). Не бих одао (а да су 
наставили ноћас?). Не бих! (само још пет-шест уда
раца, и све бих рекао). Не бих. Ни мртав! (бих, као 
што сам се малочас сетио оних двеју речи, оног >>свој 

метро«, не мислећи да може и заборав1Ъена истина 
да излети). Друго значи метро! 

Мучио ми је бивало од тог дијалога са задњом 
намером (осећао сам је испод сваке речи). Неподно
ШЈЪиво. Зшmслим зато себе брзо као хероја, призна
тог и славног по свој Интернационали, јер сам све 
знане и незнане муке поднео а ништа нисам признао 

ни одао, па радници каК<t су за то чули, цела раднич-
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ка класа оставила је бор-машине и фрез-машине, на
ковље и чекиће, и дошла пред полицију тражећи да 
ме пусте; полиција, дабоме, није хтела; тад - митин
зи, летећи зборови, штрајкови, леци. Радне масе се 
диrле свуд (у земљи). Све се усталасало, политички 
освестило (у револуцији, за један дан се учини више 
за освешћеље неголи за десет година обичне пропа
ганде, летака, ћелија- Лељин). Вијоре посвуда овде 
дрвене заставе, једнобојне, праве, једине људске, а из 
Ботафуега, из Бамака, из Ресифа, из Чинчинатија, из 
Москве и Париза, из Мадрида и с Ј ангцекјанга, при
стижу телеграми, протести, резолуције, захтеви да се 
пролетер, фрезер Слободан Раденик пусти на слободу. 

Точниј cpozc, точниј cpozc 
не даљоzс, не даљоzс. 

Институције и појединци, Жолио-Кири (је ли 
згодна?) (Пољкиње су згодне) (и Францускиње), Гре
та Гарбо и Биби Данијелс, Кетрин Хепберн и сви, сви, 
сви траже моје неодложно пуштање на слободу (а ако 
ме онемушкарче као Ибрахима?), јер сви ме воле, по
штују, сви ми се диве и сви би дали животе и живце 
за мене, срж свемира. 

Тако паднем у сан мање дубок но први. 

Осећао сам све болније тиштање, пригушену изу
бијаност, али дуго сам се ломио пре но што сам од
лучио да отвор~ опет очи и угледам под и решетке. 

Померио сам се стењући и с напором успео да сед
нем. Сад будан сав одједном. Зашто не као пре, на 
скоковите врапчје разделе? Значи ли то шта? 

Гледао сам преда се, мислио неколико тренутака 
врло живахно. Онда отупим без прелаза. Сав дрве
њав, подбула грла, језика, тела, табана, главе, срца, 
дисао сам мучио, без мисли, празан. Само презаво 
напет. 

Мало после имао сам утисак да нисам сам. Обаз
рем се излишно. Чак и буша затворена. Врат ме је 
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сад мучио, бол у потиљку постао наметљивији. А 
ипак ... 

Неко се узнемирујуће шуњао око усплахирене ће
лије. Споља, најеженим однекуд ходником. И са спољ
не стране прозора. Накострешеног. Шуњао се са свих 
страна. Задахталих. Иза слепих зидова. Слећених. 
Свуда уоколо кретало се невидљиво то, бешумно то 
нешто, тај неко, та претља, та све гушћа опасност. 
Нисам знао колико је то нешто лично ангажовано у 
мржњи према мени, колико је само задужено дуж
ношћу порицаља мене. Зацвокоћем. Непознати гла
сови на стартној црти чекали су пуцаљ да на без
број стаза отпочну спринт кроз моје грло. Морам. Тај 
неко, то нешто, та реч, сви су били спремни да потеку. 
Нек ми се опрости, али стартеров револвер избаци 
дим, звук пуцња долете пошто су тај неко, то нешто, 
та реч и сви остали полетели низ стазу. 

Али истог часа, пре но што сам и помислио да 
се зауставИЈ\i, да се покренем, да зашрафим уста, реч 
излете. Обична, свакодневна, однекуд као позната 
мада необјашњива реч: Пзмјн. Тако изговорена. Аи
шена претераности нанетих свакодневном употребом. 
Бледа, гола, избезумљена. Реч без лепоте, без упо
требе. Што ме, кад се у том часу била поставила као 
од--мајке преда мном, понизи као шамар, засводи као 
бол, баци у очајање као верност. 

Нешто се сруши. 
Илузије моје о мени, том делу сржи пролетер

ског свемира? 
Којешта. Као да одувек не знам да се може управ

љати само једним делом себе! Да други део не трпи 
стегу, не трпи себе. 

А ипак, лежао сам, чини ми се, ниже од пода, 
сав ухваћен у ту реч као у мрежу. А она се дизала 
ипак преда мном, снажна, висока и престрашена. Та 
реч. То забринуто и застрашено ПЗМЈН. 

Не. Нико није цвокотао више. Ја само. Ја који 
сам у овом часу схватио да сам, изговарајући досад 
ту реч, њу увек вићао написану великим словима 
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којим се пишу имена и, пустивпш: .је из себе, осећао 
јој нека бришућа својства, налик на кошаву .од гуме 
што пролеће хујећи преко побелеле неке хартије ис
писане некад оловком. 

Та хартија, 110 сам ја. Та белина, то је самоћа 
што је остала од мене. Самоћа, а мучна, а гнусна; а 
прљава, каква никад није била кохабитација. 

Необична је то самоћа била. Ја сам слушао игла
сове и вићао облике људи у пролазу. Претходшща је 
настављала кроз мене, а као мимо мене, не дотичући 

ме, гадећи ме се. 
Из ПЗМЈН, који се уrом неочекивано раствори, 

испадну друга преврнута слова што се саставе у оног 

неког, у оно нешто што чини реч страх! 

Мене је просто страх. 
Ваздух је без прелаза постао богшьав. Напољу: 

вејавица. Небо перута, кровови рошаве. Неодрећено 
дуго. Онда се осетим друкчије, сетим себе. 

С олакшањем. 
Као да је сад и реч страх коју сам малочас, име

нујући, припитомио, ако не и савладао, тим имено
ваљем изгубила претерану дотле снагу. 

Осећао сам да би та реч, несузбијена својим име
ном, одједном прерасла у претњу и панику, у расап. 

Болеће ужасно ноћас, можда ћу полудети, умре~ 
ти, али до смрти остаћу свестан. Готово је. 

Именовати значи ли све, значи ли укинути? 
Да ли значи? Место одговора, уздахнем и угледам 

разне појаве масКиране у страх од бола. Зашто? Да 
би шириле страх који је исто што и бол? Да би ме 
претвориле опет у оно некадашње, сад одрасла дете 

које није хтело да попије своје млеко а да не пре
твори некадашњу тетку у бабарогу? (Она је, тетка, 

заогрнута чаршавом, била задужена да једе децу која 
неће да буду добра и попију своје млеко и он је, зна
јући некако да га тетка неће појести био какав био, 
ипак пио •своју шољу, да би постао добар и моћан, 
моћнији од добре тетке, која се иза креветског чар
шава претворила у зубато децождерско зло.) 
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(Можда ме изнад свега занимало: како то да тет

ка, без чаршава добра и млада, чим се заогрне њим, 

постаје страшно зла бабарога, права ужасна чедо
морка? Kai<~o то да јој је глас тад црн и дебео као 
очев, а бели је чаршав тако танак? Зар се и од белог 
може да поцрни?) 

А сад? Није ли и сад остао оно дете што поставља 
слична питања и добија одговоре који, не значећи ни
шта, све објашњавају? Сети се: сунце је лети беАЈО, 
зато се iНа плажи и nоцрни. Сунце је зими црно, зу
бато је па поједе летњу кожу поцрнеле деце. 

Планем неочекивано: 
Доста с цептењем пред непостојећим! 

Бол постоји. Налик је на циклон који односи све 
пред собом и не оставља ништа живо за собом. И, сли
чан поплави, pynm: све мртво и још неживо. 

и живо. 
А ја шта сам? Не угрожава ли ме све живо? Не 

напада ли ме све? И моја крв што мукло колута жи
лама? 

Је ли тај шум од ње? 
Је ли ми тело, увијено у та четири опкољавајућа 

зида (плус два: доле и горе), је ли у њима и иза њих, 
тих зидова, све опасност само? 

Не све. Само ја. 
Још ноћас само ја, још ноћас, још ноћас, јiош но

ћас. 
Понављале су се те две речи литаније која је 

текла испод свега што бих престрашен помислио или 
цвокотав осетио. 

Грозничав или цво~отав? 
Грозничав. Не, грозничав. Грозничав. 
Понављала ме та грозничава реч цвокоћући то

лико да нисам приметио кад је и како је престала. 
А помислио сам био само, и то без видљивог цовода, 
онако, без везе, да студент није !!IрОлетер и кад из
држи. А оно се zрозничав понављало, разбољевајући 
ме све више, док нисам, исто тако без разлога, про

шаптао у себи напречац, као одлуку врло неопходну: 
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Има да будеш и оно што ниси, издржао или не. 
Појмио сам да је немогуће бити све оно што 

човек јесте. Изабрати себе, то је тајна свега, па и 
доброг држања. 

Бићу који нисам. Бићу. Бићу. Бићу. 
Али тад негде nреста да се окреће још једна 

плоча. ПокварИАа се. Дотле се вртела паралелно с 
оном ранијом, иако јој је очигледно nротивреЧИАа: 
Још ноћас, још ноћас, још ноћас. 

Заглушен сад том речи, слушао сам ипак, још јед
ном унезверен и неотпоран, то мећу-собно инаћеље у 
шест плоча собе, са собом који нисам соба, иако сам 
у љој зЭКiЪучан само споља, не и изнутра. Важно је. 
Још ноћас. Још ноћас. Још ноћас. · 

Тад и то nреста. 

Тишина. Без шупљике. Уплашим се опет да се не 
изгубим у љој лоmастој а пуној густина. 

Да се не бих изгубио, одлучим да мислим, шта 
било- два и два четири, Дунав се улива у Црно 
море, имам 62 КИАограма, висок 174 сантиметра, ако 
се окренем мщем ка северу, исток је десно. 

Не знам одакле, али кроз полутмину доnре до 
мене слика једне лилипут-композиције из које се ис
крца један једини путник на пусти сиви перон (исто
времено с овим елементарним nреслишавањима). Али 

чим се појави, тај гимнастичар основношколских ми
сли поче да расте. У nрви мах заједно с куфером. 
Пропорција се одржавала неко време. Онда куфер 
настави да буја на све стране - плав, са златним бра
вама. Чинио је то брже од човека. Док ме не заклони 
(тај путник имао је поред 174 см, поред 62 КИАограма, 
сасвим моје лице). Место мене појаве се увеличана и 
читка капител-слова на безбројним хотелским етике
тима, обећавајући комфор, nријатну забаву, срећу, 
купаље. Те су се етикете смељивале, уверљиве као 
слајдови у приближним бојама. Једна је nриказивала 
панораму хотела с паклено црвеном сликом фасаде 

и именом у неонској црнини. Звао се узнемирујуће: 
»Palace Изборна Судбина«. Од те три фасадне речи 
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које су чиниле име неког луксузног пејзажа изнад Н()
ћи, заједно с неонским шипкама у црнини, почне .да 

лm лупа срце, све узбућеније, све уморније nред пеј
зажем који отвори све своје три димензије и, уnркос 
зиду ког сам био свестан, доби дубину све до руба 
видика. Етикета са сликом nрестала је да расте, али 
се поставила као жижа nрема тачки с које сам је 
посматрао, поистоветила се с крајем, постала хори
зонт, nретворила се у пут. 

Кренем љим хитро, ја- посматрач, а не ја једини 
путник на перону. Налик на мене једини путник је у 
мећувремену нестао. Ја сам се кретао сад доста хит
ро, иако сам био nретворен напорима што су зрачили 
из куфера, напорима што су, остајући заК.LЪучани, по
степено nревраћали свет, то јест пут којим сам се упу
тио Паласу, смештеном дефинитивно у пејзаж - у 
сва обећања која су током свих људских историја 
:могла да се измисле, изнаћу и објаве. При том сам 
бивао свестан да нестајем, идући од постојећег ка 
непостојећем. 

Које сам и ја! 
То помисЛИЈ\1 врло бритка, у контрапункту с уз

бућељем што ме стало да уплашеног тресе: знао сам 

шта садржи историја свих заједничких оnредељеља 
што воде nреко живог угљевља мука. Али друкчије се 
није могло стићи до грла хотела с улазом налик, 
сnрва, на трагичну раскош nрашуме што се, следећеr 
трена већ, nреобразИАа у нужна дела разиграних 

руку. И шта ту себи подваљујем овом речи одједном 
сталом да излази из мене налик на трем хотела у виду 

друге речи по звуку сличној речи немоzуnе, немоzуnе, 
неАюzуће. Не и по смислу. 

У смислу се љеном сажимала цела историја 
rраћевинарства. Сви порази. Све антиrравитационе 

победе. 
Нек цркнем - тад помислих - разлупан као 

Икар, рашчеречен као Спартак, измучен као јеретик, 
rИ.LЪотиниран као Бабеф, убијен као Роза, као Либ
кнехт, бачен кроз nрозор петог сnрата као Нешић, 
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претучен као Брацан, као Матан, као Бура, убијен. 
као Орешки, Дебељак, Мишић, ако артикулшпем 
једно име, једну истину. 

Цвькотао сам затим дrro. Само цвокотао. 
И по трећи пут сам заспао, ваљда, тако, цвоко-

ћући. Ниједна од трију покварених плоча није пре
стала ни у том најмучнијем, најизмученијем сну да 
се уплашено врти. Кад сам отворио очи, чуо сам и 
четврту, чији ми је королариј био измакао путем из 
сна у нис:юо, притиснуто време. Из калупа мене про-
шапта: »Покушаваш себи да подвалиш, подвалиш, 

подвалиш«. Говорило се ван те плоче: Још ноћас. 
Говорило истовремено с друrе: Бићу. Говорило с 
треће: Немогуће. 

Говорило шапатом, безвучно, Говорило с четврте: 
Ако успеш себи да подвалиш. 

Подбулих десни и очију, сломљена два зуба, ни
сам могао у подне ни залогај бајатог хлеба убаченог 
кроз одшкринута и брзо закључана врата. Али зас
павши тад још исцрпљен од ноћашњег, привидео сам 
у тами Јелену обучену у пролеће. Рекла је: 

»Сва су средства ... « 
Није довршила; непотребно. Кад сила милом не 

иде, кад бол отвара и најмртвије стиснуте чељусти. 
треба их преварити да би кључ за браву једном 
коначно закључану, остао заувек изгубљен. 

Како? 
Нисам се више као досад препуштао таласима 

мисли да ме мисле, смисле и измисле. Чинил.о ми се, 
како се примицала ноћ и време за наставак мучеља, 
да већ држим. бусолу с шлом уперену само у север 
логичних операција: анализе, елиминације, силогизми. 

Са стишавањем болова све се враћало једноставности. 
Душа није била лабиринт. Ја се нисам губио у ход
ницима покривеним пољавама. Психологија није оста
ла баба-рога. 

Бол ме тог преподнева гонио да се скривам, да 
бежим ходницима својих подземља као кртица го-
љена својим мужјаком. Навика? Јесте. Па? Кад сам 
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се навикао на непознати ~ртле терет бола у·телу, кад 
је тај терет по природи ствари почео да се стишава; 

могао сам да се врло јасно сећам свега. И како се све 
десило споља и изнутра, пре, тад, после. . 

Хујање је престало да се чује. Ноћ се пељала 
одоздо и наслаљала лице споља на решетке прозора. 

Радознало колико она то, слепа, може после свих тих 

стаља и мисли v мени да буде, покушавала је да ме 
прочита притају]ући се, и онда, не успевајући, канда, 
полако, опрезно улазила у ћелију; по своју порцију 
мог бола схваћеног као љен фељтон. 

Скоро ће! - помислим, али се у исти мах и стре

сем. Ја да се кидам и јаучем, а она да ме, број по број 
наставка редом, чита? Где је сажаљеље? Где- соли
дарност? 

Морам упркос свему! - одлучим.- Упркос само
ћи, не смем да им допустим да ми омањевредњивањем 

усаде комплекс обезличеља; док мислим, дотле об
јашњавам себи друrо и друrо; дотле се борим; док се 
борим, бол који ми задају не гони на издају него иза
зива гнев, бес, револт; док се буним, дотле ме не мо~у 
свести на анонимно месо, дотле сам ја личност КОЈУ 
знам, коју знају, у коју друrови имају повереља; док 
имам повереља у себе, дотле нисам сав од страха ма 

колико се бојао. 
Због страха бол онако разорно и боли. Страх се 

храни, измећу осталог, и најбезначајнијим разликама: 
разликом измећу иследника, чистих, дотераних, у бе
лим, испегланим кошуљама, свиленим краватама, са 

извученим, оштрим буговима на панталонама од фла
нела,обријаних,напудерисаних,наодеколољираних

и ислећиванога мене, прљавог, зараслог у длаке, не

опраног, усмрћеног, пуног заноктица, отеченог, изгре~ 
баног, подбулог, изудараног, свег попрсканог подливи

ма крви; страх се раћа из осећаља што настаје на 
основи тог примитивног разлшювања; супериорном 

иследнику дозвољено је све; мени, инфериорцу, није 
ни ћутља; иследничка чисrота је нуспродукт моћи; 
моја прљавштина - попратна појава вечне немоћи: 

93 



Ко сам ја да бих се усудио да ћутим, кад лепи, фшm, 
чисти, отмени, напарфимисани људи, беспрекорно оде
вени, елегантно витлајући жилом и пендреком, пи
тају? 

Те разлике треба избити из главе. И то да сам 
због њих апсолутно немоћан. Окате за њих - бол и 
боли неподноiШЬиво и припрема издају. Боли и слепе 
за њих, али боли као приrњечен прст, као rрчеви од 
троваља поквареном храном, као камен у бубреrу. 

Због тих се болова не издаје. То се и не чини ни 
због каквих болова по себи. Издаја се врпш у трену 
замрачења мученог, затрпаног разликама што се на 

њега руше као многи зидови, да би га оделили од 
света, од другова, од уверења, од једнакости, од све
га што омоrућује наду и не дозвољава да се заборави 
на себе - ту реч једне обавезе дате себи. 

Али сетим се: био је и друкчији један подстицај 
бола. Кад су ме дозвали свести кофама прљаве, нуж
ничке воде са сплачинама, бол је управо био бич пrro 
ие нагнао да помислим да је готово све, јер сам остао 
сам. То је значило исто ШТО и бити доведен на праг 
издаје! 

Није истина! - шапнуо сам - није ме бол довео 
донде. Ја сам био тај слепац и слепчев нестрпљиви 
водич. 

Поглед ми је тад био клизнуо, сетим се, с њих, 
иследника, на моје раскрвављене табане. Обрадујем 
се: Видиш! - Као да сам хтео себи да кажем: Били 
смо они и ја. Самоћа није постојала. Праг ~је остао 
измећу нас непрелазан. 

Од тог закључка на основу подсећаља, снага ми 
се вратила. Не снага. Воља. Која ми разговетно рече: 
Овим се крвавим табанима не сме да преће праг који 
те, измученог, ОдВаја од мучитеља. Мрзео сам агенте. 

Појави ми се у исти мах пред очима нека врло 
лазурна још безимена боја. Њена је убедљивост била 
скривена и кад је, као сад, излазећи из нутрине, зале
пршала над њима. Препознам је убрзо. Била је то 
боја сличности. Изнад и испред свих разлика мећу 
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т 
облицима и звуцима, знао сам већ да се она протеже 
као неко друго небо. Налик је била на знак јединства. 
Испод ње одувек теку уједињујуће понорнице, пре
пуне енергије значења. Једнобојног. Тако беспредра

судно једнобојног да сажимље све боје људи, све по
лутонове измећу црног и белог, жутог и црвеног. Због 
те су ми се боје, можда, у једном часу чак и агенти 
учинили људи слични мени. Због те сам сличности и 
могао прећи онај праг, због ње се (зацвокоћем) издаја 
и учинила моrућом. Не само због разлика, и због 
сличности се издаје ако вид попусти, ако слух омахне. 

Радости неста, боја сличности, као и све једно
бојности, учине ми се немоrуће апстрактне, иако су 
млаће биле од свих реалних боја. Млаће, помислим 
очајан, али у исти мах нешто се откочи у мени и отка
чи, и ја сам одједном постао свестан да је боја слич
ности уједно и најстарија у овом као ни у једном 
веку силних покрета противизрабљиваља и против
поробљаваља. Над свим се она путевима вијори и увек 
значи напредоваље. Под свим је слободама најстарија 
и најмлаћа, јер значи противбеду и противпобеду, 
противбезнаће и противнаду. Природу и противпри
роду ... 

Сумњичаво мрак заврте главу. А бол?- упитам 
се - њему само нема противбола. 

На ту се реч трrнем као попрскан хладним 

илазем. 

9 

Прооућеном изненадним ударима ногу у крста, 
нису ми дали да доћем оном неупаниченијем себи из 
сна; уплашено дигнут на до јаука болне ноге, охлаће
не а још подбулије отекле, с кожом табана (опет виће
ном у тренутку кад сам се ску:пио да устанем) поцр
нелом и распуклом као да сам бос стајао на жару, 
дигнут и потеран, срупшо бих се одмах да није нови 
бол био неиздржљивији од полазног. Гоњен кроз ход-
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ник uшбама што су падале у ироНичном наједном 
ритму поново обесувисло започетог једног рефрена, 
све до таванске собе с љубичастом сијалицом на чији 
сам под гурнут и саплетен пао кад и прекинути стих 

Рамоне, уз смех, Рамоне Што ускоро поче да заказује 
састанак на истом месту упркос Јелени, за коју нико 
не зна да ме тамо чекала и не зна колико ја Јелену 

волим, а ипак ми опет заказује састанак тамо код 
Лондона, г де ме Рамо на мрзи, а Ј ел ена воли, али она ... 
али оно ... али моје месо пуно је ломних малих, неких 
капиларних ампулица што се, стаклене, стале да ломе 

под ударцима мисли, пре пендрека, пре бикаче, што су 

пали с фијуком пендрека с фијуком бикаче, и по-: 
тресним чељустима и оштрим очњацима наставилИ 

да ми заривају своје расуте на све стране шплитере, 
погаћајући централне и огољене живце бола, не више 
као пре само месо и једино кости. Све дубље су ула
зили у ту густу мрежу од влакана бола и страха што 

су се налазили свуда где се затворених очију цеп

тело, где су се скривале очи nод очним капцима да 

не би и оне улетеле у уста пуна урлика сатераних под 
IЮврuшну неких гадних као воде што су отицале не 

пролазећи. 

Вићао сам у тим тренуцима ошинуте, напрсле во
де, њихове покрете пуне опасности, али и искривљена 

лица кепеца и гнома како, избачени из капиларних 

седефастих живчаних цеви, избијају по ваздух на 
поврuшну река што отварају нека стрма уста. И мада 
су била та телашца њихова микронски мајушна и као 
голим оком невимива, опасност је постајала све вид
љивија. Она је расла излазећи из љихових уста жељ
НИХ ваздуха само. Места за ваздух! Меета. Речи мо
рају ван. Оне излазе. Видим их засут искривљеним 
светлацима. И хоћу да у панично.м: страху спречим' 
то осипање истине. 

Па, иследници да не примете чиме се то бавим; 
ја престанем да урлам, ја - стисак зуба. 

Не знам како, али постајем следећег часа свестан. 
да је излишан тај напор: иследници не умеју Да 
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виде фетусе речи што би да изићу јер пребрзо су
:мануто ноћас ударају, да их чују јер, журећи, без 
предаха ударају, да их схвате јер муљевито фијучу. 
Они не говоре нашим језиком. Инфрапигмеји цуре 
из мојих рана, језицима избијају напо.tье, на зрак, 
који лапћу лижући ноге ове тројице: Широкоплавог 
с пендреком, БрИ.tьантинираног с бикачом, и У скока
стог, који ме узјахао обореног потрбушке на под. Ови, 
заузети задавањем бола, не виде ту браћу, те људе 
из којих АИIIТИ раскрвав.tьена меласа речи исецканих 

болом. 
Непрепознаних речи, непрепознатљивих, маски

раних још. 
Али ударци су налазили иста места убијена про

шле ноћи, охлаћена у мећувремену, опет загрејана 
и активирана под налетима бола, чија лав.tьа глава 
искрсну последња са сликом несвести као неком жи

вом раном на челу. Али у вези с одлуком о подва.tои

вању оном делу себе што неће и не воли да признаје 
јер воли себе превише, па продужује да подноси бол, 
долази утом врло прецизно нарећење; вештачки укљу
чиваним несвестима хранити и развијати ту нагонску 
жељу за тим сад мојим безгласним и стиснутим, на
лик на ни-реч-не-рећи паганску ту же.tьу за само
одржајном ћутњом против неког другог, исто тако све 
наметљивијег нагона за окончањем мука по сваку 
цену; исто тако све наметљивијег нагона прОтив тог 
нагонски исто самоодржајног окончања, нагона за не
испуштањем ниједне тајне из себе, уз исто тако му
њевиту жељу за прекидом ове емисије мисли и речи, 
уз помисао на смрт као на две кришке хлеба ШТо 
се склапају над месом тих же.tьа. Све то време nод 
терцом бола; а сваки удар - један одлазак на дно 

воде, једно дав.tьење, једна синкоnа, један мали мрак, 
једна мала смрт, једна мала несвест. 

Али велика, права несвест није долазила. Болело 
је горе но јуче. Плаnш.ло све време са сваким ударцем 
јаче. - Еј, нема ли навике! Јаој, гњурци, јаој Ески
ми? Нису ли Ескими - упита нешто - навика на 
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ледена доба? Ескиму мука, бела мечко, ћутњо, не 
дајте ме! 

Пред зору вукли су ме опет уза стубе и низ њих, 
па ходницима све до ћелије. Путем долазећи свести, 
'!,ТЧИНИО сам се себи налик на врећу пуну ситно исту
даних кости, искидане каже и запаљеног меса. Из 
уста ми текле бале као преживару. 

Боље бале него речи! - помислило ме нешто 
слично безгласју - лековите су. 

Неспособан да се ухватим за дВа краја једне су
висле реченице, нисам се спрва сећао ничег. Али пре
станем да дрхтим, слећен, а речи повезане, мисли, 
осећаља такоће:- Да нисам? 

Откуд та прошлост?- упитам се и не одговорим 
да бих знао да је ту, јер ме нико није ударио и псо
вао целим путем ка ћелији. У знемирим се још више. 
Да питам? Кога? Ускокостог? Бол се диже до главе, 
што опет оста без иједне мисли и памћења. Што су 
добри према мени?- памћење се врати. Да нисам? 
- опет претрнем и нестанем. На трен. Опет се вра
тим:- Јесам ли рекао нешто што их је задовољило? 

И поново понор без одговора. Али упркос њему 
чули су се и за то време неразумљиви шкрrути, је
дави гласови ишчуnани из некаквог текста пуног не

обично забрињујућег смисла. Каквог? Никог да ми 
каже. Тишина у мени и ван мене повећавала је осе
ћаље уrрожености, опасности, немоћи после сваког 
тренутног изласка из бунила. 

Не знам да ли, приликом једног од следећих убр
заних долазака свести или одласка из ње, помислим 

најзад разговетније због упорности с којом сам тра
жио да нешто схватим: Зар бих био толико забринут 
да сам издао? 

Прва сламка. Ако ме није спасла, смирила ме. 
Унеколико. 

• 
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Пробудио сам се последљи пут током дана же.л:,

ног заборава непосредно пре но што су дошли да ме 
одВеду на њихов канцеларијски посао. Гледао сам их 
испод очију. Није се чинила да знају више но синоћ. 
Исти безобзиран презир према мени. Радили су мир
но, рутинирано. Одмрсивали ланце, проверавали ка
танце, тражили неке жице. 

Али утом, с новом, необичном скрамом гнева, кин
ности, злоће, мржње на све, на ране, на контузије и 
све друге болове без заласка, зачујем далеко: Још 
ноћас! Лежао сам већ потрбушке кад сам то гневно 
чуо те треће ноћи. И онда готово! Та ме мисао про
дужи, необјашњиво срдита, јаросна, али неодрећено 

· узбућена, без појмљивог разлога, непрецизно дахтава, 
без уоч.л:,ивог повода. Рана на темену ми није преста
јала да крвави. 

Повлачили су ме после као пометину истим пу
тем из собе с љубичастом сијалицом изнад раљеног 
писаћег стола, из собе с ланцима крај мастионице и 
с прљавом суром бикачом, коса баченом преко испац
кане чоје. Сетим се, вучен за ноге, како с прага бацам 
преко чела један поглед што испитује и како ме дрх
тавог повлаче уз степенице и низ њих, још неонесве
mћеног јер још неспособног да докучим на основу љи
хових лица и љиховог понашаља да ли нисам у вла

сти неконтролисане вегетативности рекао нenrro што· 

се не сме, што нисам ... Зар се нисам и те треће ноћи 
опет усмрдео? Сетим се прво љиховог гнева што је тад 
баш достигао свој врхунац, часа кад ми Широкоплави 
с неким тајанственим осмехом пружи руку с циrаре
том, позивајући ме да седнем, да се опаметим, да при
чам. Сав замагљен, видео сам руку коју бих најрадије 
одсекао и, трrнувши се, бацио сам се на њу, шк.л:,оц

нуо вилицом, осетио отпор, трзај, гадне длаке под 
зубима, тућу крв, чуо врисак. Тућ. Његов. Али нисам 
осетио никакво олакшаље ·за себе од тог тућег бола. 

Јер брзо сам се срушио, први пут докраја оне
свешћен. Сасвим изван трајаља док нисам напола 
дошао себи . 
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Био је дан једно кратко време. 
Помислим изван мисли и гласова, nомислим са

мим обасјањем: Треба се ЉVI'ИТИ, врећати. Једини 
начин да се одоли! 

Прво се јави тај закА>учак, па наиће nуна свест 
и помисао да ударци мање боле док се буним што ме 
ударају. 

- С којим правом ви? 
-Кут! 
- Не доnуштам! Не допуштам. Ви сте ... 
.Лежећег ме гурну нешто с лећа. Из пода? 
Прекид. 
Срушио сам се. 
То сам утврдио после, кад сам почео да се дижем. 

У први мах сам ч>ажио нешто око себе на nоду. 
Крај прекинуте мисли? Ухватим се за то. Где се пре
кинула? Кад? Ко? Она nсовка у људс~ом облику? 

Не мари. Нико не рече ништа налик на: сачувати 
достојанство и понос! Али неко помисли да треба 
сачувати друштво у себи. Односе. То. Другарства. То 
-свест. 

Оnет прекид. И опет једно глупо растамњење. 
Нећу да знам за њих. Нећу - за вас. 
(Отац ми је био циркуски лав који се на неки дан 

пред смрт отео из кавеза и побегао; мајка - непо
зната; по свој прилици, змијолика а топлокрвна. Прво 
што nамтим - трава, висока, заљуљана, небо незави

сно од ње, набодено на њу. То ми је вероватно -
колевка била. С леве стране колевке израстао је из 
земље ћаво и рекао: »Пошто ми љу~ЏЈ. још дугују, бу~ЏЈ. 
пролетер«. Био сам исувише мали да бих то разумео, 
али сам због осећања рцвнотеже чекаО да ми неко 
други доће здесна и зада исти животни задатак, макар 
nостављен у супротном правцу. Требало ми је, хоћу 

да кажем, слободе да бих могао да бирам. С тим сам 
се осећањем родио- ја да будем језичак који се љу
ља лево-деснЈо и одлучује кад се одлучи да се заустави 
и изабере. Хоћу да кажем, нисам хтео да будем стра
сник, без алтернативе; нити Адам, који је поклекнуо 
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пред првим искушељем јер је имао за оца неког бога, 
ако не јачег од себе, а оно створа скоро равног себи. 
Ја сам и ро~ЏI.теље хтео да бирам, и целу судбину и 
сваки детаљ. Свет који почиње ОД слободе ставља у 
питање и живот и све. Зато се не чудите што сам имао 
за оца у једном тренутку и човека који је носио 

црвену првомајску заставу, а за мајку жену тако ле~ 
да се нисам престао да поносим њом. Као да сам Је 
ја изабрао, заслугом неком стекао. Па сам побегао из 
колевке у свет. Нисам хтео ником бол Ni задам, хтео 
сам да причам само лепоту. Њену. Мајка ми није . 
јадница, умела да постоји без оца, прогутаног раmом 
помрчином. Постајао саМ врло споро расудан. Да ли 
и смелији од ро~ЏЈ.теља? Остваривао сам све што c:a.I\1 

желео. При том нисам никад осетио икакву грижу 

савести. Драма се исцрЛ1Ъивала у сукобу са силама 
које је требало савладати да бих постајао што желим. 
До мене није допирала рика учесника.) 

Ви сте ништа! Ви сте нико! У дарајте, ништаци~ 
никонигдаци, барабе! 

Прекид. 
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Онда је дошла четврта, не, пета ноћ. Увек иста. 
Без уводних претњи; почела је немље, пословније, 

нетајанственије: брже но иначе, везали су ми прво 
ноге и тело за дрвену столицу. То нису досад радили, 
али нисам се nитао шта то значи, још увек мамуран 
од синоћњих и ранијих још батина; још неотрежњен; 
полуонесвешћен; око бочних наслова, дужином целе 
долактице све до шака, чврсто су ми обавили руке 
телефонском жицом. Нисам могао да мрднем ни мит
ком, ни долактИIIом, ни шаком, ни прстима. И преко 
њих се обвила жица и приковала их просто за изви

јене бочне наслоне обичне тонетове СТ.QАИЦе, какве се 
свуда могу да купе. Шта то хоће?- уnитао сам се, 
знам, неколико пута, увек кад би ме бистрије дозвао 
себи неки јучерашњи или ко зна кадашњи бол и сам 
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од себе живахнуо. Тад бих се упитао што то са мном 
сад хоћс;: да раде, али некако необавезно, не инсисти
рајући, рефлексом сталне узнемирености што ме чи
нила -више неголи луцидношћу, жељом за сазна

љем. Исувише туп за јасну зебљу и дрхтавију слутљу. 
Широкоплави, са фластером преко надланице, 

фластером примећеним пре но што сам угледао на
метљиву синусоидност љегове ократке трбушатости 
-извадио је утом обичну већу шлу испод ревера свог 
сакоа кафене боје обешеног на чивилуку, прешао ви
ше пута љом, држећи је измећу палца и· кажипрста, 
преко пламена шибица, које је Тупоусни и високо 
Зализани некако слугански спремно кресао једну за 
другом (полуонесвешћен све то региструјем, а не 
схватам; полуонесвешћен сам за схватаље; не и за 
праћеље и уочаваље покрета) (а за признаваље?) 
(разјарим се, и шапнем: сјати!). Тај други, оштрих 
зализака, слепљене, бриљантиниране косе и запаљених 
очних капака, дшао је обрве кад је Широкоплави 
поставио једно као незаинтересовано питаље. Учинио 
је нешто налик на тихо, упитно, скоро безвучно: »А?« 
- не гледајући мене, него Широюоплавог с шлом. 
Но све је то нејасно било, мутно. Разговетност наиће 
с питаљем које сам ја поставио и које је излетело 
брзо, гласно, с дна моје угрожености, стреловито и 
неконтролисано како би једино још могло признаље: 
»Чему шла?« - упитао сам. »Зачепи!« - рекао је 
Зализани сурово. Широкоплави је сачекао да се сми
рим па ми се, држећи почаћавелу шлу окренуту вр
хом увис, обрати једниМ другим, ритуално одсутним 
а ипак тешким гласом: »Говори одмах, боље је за 
тебе, иначе си ми, мој Србине, пољубио јежа у шарен~ 
лећа«. Ускокости уздахну у неком углу. Зачу се Ра
мон.а и Чеtсаћу те с пет tсотон.а. То је Бриљантинирани 
с олакшаљем почео да певуши. 

Онесвестио сам се пре свог вриска пошлог из 
продераног целог мене од шле ушле доnола под ка
жипрст. Извучена- цела крвава. Да се нисам изгу
био, још док је шла с муком улазила, рекао бих све 
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што сам икад знао; да сам могао да говорим; да сам 

ишта икад знао. Изненаћеље врстом бола долазило је 
од љегове неискушане непреводљивости; јаче од 
удара грома; имао је нешто свирепо, смрзнуто, љуто, 
горуће и непоновљиво. 

Сваки пут. Јер - поновио се. 
С тим што нови ме убод, уместо да продужи спа

соносну несвест, дозва себи да, без да.'m, накострешен, 
без речи, осетим треће уривање шле, да га чујем како, 
крчећи себи пут кроз кожу и месо измећу рожине 
нокта и огољене покоснице, крцка и nуцкета и трага 

за сржи бола, тако оштро брзог, пргавог и набијеног 
електрицитетом да сам се, чим ме је спаљени врх :Игле 
нашао ту, у тој сржи, и, нашавши ме, изазвао вар
ницу која сам негде у себи сав био, у исти мах и ја 
сав замрачио. При чему ми затамњено биће престал.о 
да грца и урла; растамњивалв се друго: ужаснута 

свест. Али и она је тонула у мрак, из ког је споља из
раљао урлик од ког бих nотамнео споља; новим убо
дом ношен муљевитом, осмућујућом, сумпоровитом 
гнојном светлошћу. »Не ричи! Не кољемо те!« -
викао је Широкоплави мрштећи се од напора да ми 
утера шлу под нов нокат. Али ја сам рикао. Они су 
ми ставили у уста марамицу, прљаву, убалављену ки
јавицом Танкокостог, марамицу преко које бљунух 
и, прекинута урлика ван свести, замумлах једно »nре

станите«, али реч се уобличила другим обрнутим ре
дом, сва од забраљених слогова других речи (шта је 
то забрана кад је разумљив само слог речи Мирко, и 
слог речи Јошка, Зрика, Пуша, и слог речи Непознати, 
и слог ћелија). Иследници су сад беснели, упрљао сам 
их. Убоди су улазили безобзирније, све брже. Друго 
- нисам осећао: шамаре, мувања у ребра. Стезаље 
слепоочница. Ништа. Само те убоде. Нисам више сти
зао да све то што се као бол, као болест, као врисак, 
као бољеље, као живот, као урлик збивало регистру
јем у себи И редом схватим: замрачеље је улазило 
унутра пребрзо за светлацом бола споља. А кад би 
тама била ван, засветломрцнуло би у нутрини. Као 
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да су бол и крик постали крајеви два спојна суда 
неједнаке дебљине. Један за.ши.IЬен као игла, дpyrn 

свеобухватан као бол целог света заштићеног мојим 
ноктима. Ти су спојеви остајали и док сам нестајао 
истичући већ по неколико пута из свести током јед
ног уривања игле измећу нокта и меса голог и неза
штићеног под њим; бол је наставља\0, гуран иглом, да 
продире и да се шири, долазећи од каж.ш1рста до пред 
сама уста, из којих би светлуцави врх игле пробио 
нагло, црн и разаран, као оне огромне очи јегуља на 
повратку из река у Саргаско море, где одлазе да 

1:тгину; одатле бих, једним муњевитим, блесковитим, 
болевитим нестајањем, избацивао врисак све до оних 
недалеких од мене немих звезда стајачица што су 
остале непомичне са својим жариштем, али иаrюд 
ноктију, двојних, трајних и убезбројених звезда што, 
прскајући, пеку све до зеница окренутих мозгу, згра

нутом, згромљеном, као и ја; ипак шћућурена ћутња 
у зеницама што се мрачиле распаљене ХИ.IЬадама уда

раца у једном ... 
Измећу два убода цело се тело трзало дивље. Тр

заји су полазили одасвуд истовремено: из трбуха, но
гу, рамена, главе; али сви су истовремено стизали под 

нокат до врха игле и ту свршавали ништећи све, свест 
и несвест, отпор и вољу, снагу и слабост. Тресли су 
се сви мишићи, неконтролисани шкргути ломили зубе 
у вилицама, колутало је све: очи, чело, мисли, крв, 
срце, бубрези; не видећи више ништа, ни иследнике, 
нисам престајао да зверам јетрено љубичаст и жут и 
кречан, ошамућено, изгубљено. 

Ипак, знао сам да је за то време Широкоплави 
релативно најмање псовао и беснео; некако незаинте
ресовано и методично радио је свој посао: заривао са

весно и амбициозно иглу. С времена на време би опсо
вао бестрасно као лекар коме бистури није довољно 
оштар, или фудбалер кад промаши гол па погледа 

прво у копачку, криву за промашај пред публиком. 
И он је имао лоше ципеле: били су то БрИ.IЬантинира
ни и У скокости. Нису му они били публика само. Били 
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су и асистенти и робови-набављачи и реквизити. Гр
дно их је сад. Зашто? Како? Не мисле они на посао. 
Ова игла није му довољно дебела ни довољно дугачка, 
а казао им је да набаве нарочиту, тапетарску, лепо им 

је казао. Зато му сад ту та комунистичка ванцага и 

ћути. Да су му набавили иглу какву је тражио, не би 
му се тај ту марксистички јарац кривио и ушкоП.IЬе
нички урлао. Признавао би му сатима тај морални 
нужник-чучавац за репоње, признао би му као бела 
лала све што IВOМilll, посрану ли му мајку чивутску 

нарОШТИ.IЬИМ ... 
- Није! - излети из мене пре но што сам могао 

ишта да предузмем. И тај ме урлик просто одгурнуо 
у страну, пробио се на уста, што се полуотворила да 

га пропусте без отпора, као да је то оно што је тре
бало учинити, а не супротно, у.рлати, да, али урлати 

ћутањем а не урлати речју, јер реч није само то није, 
већ и Мирtсо, и Јошzса, Зриtса и Пуша и низ још 
имена. 

Но било је касн;о, реч је излетела како сам стре
пео одувек да може; повратка нема; та реч се као 

људско тело одлепила од авиона И· сад падала, падала, 

бар падобран да се не отвори, па нек се сП.IЬошти, 

мртва пре но што се сП.IЬОшти, пре. Н1<> што се сП.IЬош

тила, неприметно како је излетела, непримећена. 
Готово је. Приметили су реч што му излетела. 

Падобран се отворио, оно »није« се љуљало св~чано, 
блиставо, као јадни победник сав од протеза, прко
сећи у зраку. Издајник сам!- истисне ми се у оша
мућеној сасвим још глави, ван паралисаног сад грла. 

-Шта није? - упита Широкоплави и извуче 
иглу: црну од шибица којима је паљена и крваву 

преко гари свих ранијих поцрнелости. 
И опет ме гурну лакат једне речи: 
- Није Чивутка! - рекох дрхтав. Али они то 

нису чули. Видели су усне да су ми се помериле, али 
глас није допро до њих. 

- Шта си рекао? 
-Шта каже? 
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- Говори! Говори! Говори! 
- Боди га! Сад ће. Почиње! Мора сад да прого-

вори. Боди. 
- Бодем га, мајку му чивутску. Бодем. 
- Није Чивутка! - ношено урликом, излете гла-

сно из мене на грло што се отчеrш. 

- Ко те то rшта! Притисни га, Мико! 
-Јеси ли га убо? 
- Ма бодем га! Б.ути! Сад ће. Сад ће. Мора, мај-

ку му чивутску, мора! 
Они су ме притискивали за слепоочнице, ударали 

лактовима преко очију, убадали под нокте, ужурбани, 
бесни, бесомучни. Чекали су толико тај час ~А се 
мучени слама. И, ето, на основу искуства КОЈе су 
имали, изгледа да је дошао најзад; све је о томе гово
рило; ту је сад; кривац треба да проговори; притиски

вали су; ударали, лупали, не би ли пож~или ~збаци
nање истине, тај силом изазвани пороћаЈ издаЈства; а 
знали су да прво излази исплака, речи без везе, црно 
злато ће после. »Говори!« - гурали су ми прсте у уши 
до бубне опне, у ноздрве до синуса, ударали ме у солар 
плексус, »говори!«, »говори, мајку ти чивутску! чивут
ску! чивутску!« Али ја сам се уплашио више љихове 
ужурбане јарости неголи бола. Био сам опет нем. Ни 
урликао чак нисам. »Чивутску! Чивутску!« То је Уско
кости понављао, он је повезао почетак моје пред
сломне кризе с овом погрдом коју сам раније већ два
пут одбијао, одбојан на љу негде у дубинама бића, 
негде ван ћема свести и улара увереља. 

Али ништа више. На опште изненаћеље. Моје 
такоће. Као да ми се грло паралисало опет и коначнQ. 
Речи, већ спремне да излете у низу, сад су налетале 
једна на другу као цела колона аутомобила у магли 
што се имала да сП.IЬошти унесрећена, не приметивши 
да су прва кола нагло застала пред неким неочекива

ним црвеним семафором. СП.IЬоштене речи, у нераз
мрсивом сад клупку што је расло шире од ждрела, 

никад више неће изићи из мене. Никад. Стрепња коју 
сам дотле осећао неста. 
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Али огољени бол био је још неиздрЖ.IЬивији сад 
кад сам могао бити сигуран да нећу више издати. 

Све се унормали. Они и ја. Игла је настављала, 
ја такоће - урлик, урликање. У дарци - исто. Али 
био сам сигуран. Чак сам се у једној необавезној не
напетости и уrштао ко ли је упалио лукаво онај 
црвени семафор. . 

И већ се рића Јошкина глава изненада издвоЈила 
из магле што се лељо димила ниско свуд око мене. 

Мирно се стала да клати и смешкала ~рдачно та 
рића, насата, пегава драга глава друга КОЈИ се, пре

жаливши опасност, јавио да ми помогне, да ме спасе 

самоће (осећао сам јачу захвалност према љему, за
служном потајно за све што ће одсад важити само као 
врлина моје класне свести) (и још сам осећао да :е 
две речи што творе појам класне свести не исцрП.IЬУЈУ 
ни из далека cny сложену машину опирања кад човек 
ипак подноси све и не издаје, не што би био маље 
осетљив на бол или пун хистероидно неосетљивих по
вршина, или неосетљив на увреде превраћене револ
том у једну луцидну свест и мржњу на непријатеља. 
Не. Ја сам се страшно бојао љих и бојао себе, све цво
котавијег у љиховим огромним рукама. Ја сам био 
осетљивији на бол више од свих другова с којима сам 
се некад спремао у шали на ово незамиш.IЬиво. Па 
ипак, од свега ће остати као објашљеље моје досада
шње неиздаје само те две речи, та класна свест, и 
нека се други довијају и открију шта све те две речи 
садрже бола, ужаса, трзаја, напрслина, модрица, стра
ха, зебље, цвокота, крикова, урлика, јецаља. Ја под
носим све то, ја сам све то, а не могу ништа да кажем, 
само се трзам дивље после сваког уласка зверске иrле 

испод латице нокта, трзам одижући Зализаног, који 
ми је стао свом теретном својом тежином у ципелама 
на моје босе ноге везане за ноге столице, док ми је 
Танкокости притискивао песницама слепоочнице). 

- Говори! - викали су све нервознији, све зна
јаnији, све измученији, викали су и ударали ме по 
глави да би дали себи одушка. Ја није да више нисам 

107 



хтео да говорим, нисам то могао; но и да сам могао, 

сигурно не бих хтео. Осећао сам: ништа страшније ми 
не могу. Најужасније је nрошло. · 

Али тад се цела зграда моје лукаве одбране сру
ши као кула од паучине. Можда је то Широкоплави 
забио иrлу дуб.л,е, можда изазвао један нов, неокушан 
ни од кога на свету бол ... Све се nролш.m. Колона 
сломл,ених, улеrнутих, убијених, замршених речи у 
ш~размрсиво клупко разбијених аутомобила крену 
лако узбрдо, као што запушач излеће лако из боце 
nАина загрејаног до nритиска од неколико атмосфера. 
Покуљме су из мене речи исшаке, с почетка. Псовке. 

Псовао сам им матер свима, курву, оца, бога, кра
ља,државу. 

- Сад, Мико! Сад ће! 

И можда и бих, тад, сад, иако сам псовао. Али 
утом сасвим непредвићено искоче из лежишта бочни 
наслони за које су ми руке бИАе nривезане телефон
ском жицом, руке што су се све време оТИМаАе, на 

изгл~д само непокретне, кратким, све учестанијим 
трзаЈима отимме ... 

... Конопац је пу.као, обешени је пао испод ве
шма са штрангом око врата ... 

Свих осам букових пмаца, гвозденим ексерима 
укованих у ту тврду летву и змеiiLЪених за њу тут

кмом, попустИАо је наједном. Изгледа, били су недо
вољно добро уковани и змеiiLЪени. Преслабо за такве 
.грчеве. Широкошави ме у дар и ногом у трбух. Ништа. 
Псовао је. Уносио се онда песницама у лице Зализа
ног. Говорио је тоАико пута да ће се то једном де
сити. Треба за то нарочита столица, је ли тако? А 
они? Све нека имnровизација. Зато ми увек последљи. · 
Зато никад од нас Срба ништа неће бити. Тупоусни 
не покуша ни да се оnравда nред шефом, саслуша 
грдње и .кад ·ИХ све попи, окрену се и nрво ме бесно 
ошамарну и онда безнадно покуша да врати у жле
бове дугу с мртво везаном за њу, подбулом, љубичас-,. 
том руком. Без снаге, nrro се сруши као одсечена. 
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»ПустИ сад!« - рече шеф и гневно и уморна. ))Од

вежи!« 
Одвезан, неумитним сам једним трзајем оживеле 

руке, пошле из трбуха, завукао крваве nрсте у смрт
но родну топлину уста и стајао исколачен, замрачено 
не знајући ни где сам, ни ко је то ја то сам, ни шта 
му је, ни шта чини он који јесам ја, ни да ли стојимо 
на голом месу и угруваним костима табана, претворе
них у живе ране. Нису ме погледали, нису ми ништа 
рекли, нису нас ништа више упитали. 

Можда би та хрпа поцепаних крпа неизврисканог 

меса од живог бола, још трзавог, још дрхтавог, још 
галванизованог болом, nризнма; неупитана xpna и 
хтеде да каже нешто, али деси се оно: као химен да 

је nренуо негде у мени убоден љутим сазнањем. Знао 
је опет да неће ништа да nризна, да је сигуран да 
неће, да ће ћутати не због сАаве ни захваАНости ле
пих звезда, ·НИ због Мирка и Јошке, Пуше, Зрике и 
Непознатог, већ зато nrro мрзи ту тројицу мучитеља, 
зато. Не, због свести. Не, ни због оног непознатог дру
га који му је дао револвер и рекао: »Никог унутра! 
Дрк си жив!« Мржња само. Чу дна нека, слећена, нема, 
рибља мржња. Друго није остмо. Али мржња без 
покрета. 

После, непомичан од тог сазнања, стајао сам, не 
схватајући да ли је та мржња имма сИАе да nрекине 
везу измећу свега оног њиховог ранијег, оног лажно 
умил,авајућег се, или каснијег оног врА!о грубог: ))Го
вори!« и нових насртаја бола и страха који ми је за
ледио лице, све зашиљено у један неживотни израз 
без покрета, пораженог очајања, задављене наде. Ни 
кад ми је тело почело да се љуља, тај nренапрегнути 
и скочањени страх који је !остао у мени, упркос мрж
њи што се увукла у исте nросторије у симбиози с 
њим, страхом, бИАо као његово друго, доње лице, бИАо 
као његова контрасна допуна до неке целине. Не, ја 
више нисам умео да истиснем из себе ниједну варни
цу потребну да би се осмисАИАе спољне и унутрашље 
речи што су ме сад мање нападме, али настављме 
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ипак да се, уплашене, суновраћају на мене, који сам, 
намаrнетисан болом, сад привлачно, сем тих речи у 
уплашеном спусту, и друго: сећања на све акције, 
потхвате, целу сликовницу догаћаја и дана чији је 
збир био - биографија без сврхе и сврха коју сам 
хтео да она има. Сећао сам се свега сад заборав.л,еног, 

же.л,еног и недожив.л,еног, МИПLЪеног и неоствареног. 

Али следећа три цела дана и ноћи нико ме није 
ншде звао, ништа !ПИтао. 

Пустили су ме да лежим: сад бих и могао све да 
кажем, другови су сшурно дознали да сам ухапшен 

и· да сам на Петом спрату, о ком смо напо.л,у сви 
некад говорили са скривеном стравом испод према

нифестног пркоса, замиii!ЈЪајући га друкчијим и друк
чије страшним, детињасто грозним више но одрасла, 
мужевно болним, али и себе, своје месо и живце у 
власти једне свести, врховне, врхунске и непоколеб
.л,иво праволинијски суверене, без лукавства, подва
.л,ивања себи, игре жмурке са собом, и то несвесне 
игре, демаскиране болом као игре а заигране опет у 
лабиринту бића, у другом опет буџаку тог ћумеза а 
истеране и одатле и поново разигране и опет раскрин

кане неиздрж.л,ивим фаровима мука уперених по сву 
ноћ у бол измученог човека заслеп.л,ених очију. А 
муњевит, тај незнани дотле бол који нападајући: једно 
мајуmно место на телу пороб.л,ава трајно све, цело 
тело, во.л,у, мисао. 

Пети сПрат - враћао сам се стално истом, у нади 
да ћу схватити - није језив по себи; обичан мансар
дни стан, с ћелијама накнадно прилагоћеним потреба
ма и приликама. У једној од ћелија лежим заборав
.л,ен. Ако. А сад и да ме наставе да муче и ја да при
знам, нико неће бити ухапшен. После шест, седам, 
осам дана, другови су се склонили. Али хоћу ли при

знати? Мислим да не могу више. То је сад лична јед-. 
на ствар измећу мене и њих, једна приватна мржња. 
Нећу им ја помоћи да напредују у служби, добију 
већу плату. Слика Јелене укова се у зид, обруб.л,ена 
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дланом. 

му сад? 

Сасвим неочекивана помоћ. Помоћ? Че-

Знао сам. Јелена је моја .л,убав је моја снага је 
моја слабост. Кад год бих зак.л,учио нешто, преуверен 
у себе, почињао је да се диже противни тас ваг~. Сла
бост и она може бити снага. Није ли ми у Једном 
часу: друге или треће ноћи мучења, њена слика на 
зиду дала снаге да издржим. Али сад не муче. Хоће 
ли ми и сад она дати снаге да не полудим, не цркнем? 

Сутрадан исто се тако неочекивано јавила. Ура
м.л,ени били смо двоје у исти· дан. Она и ја. Венчани 
и сликани: глава уз главу. Ја, до пола јагодица у ње
пој коси. Она, с усном на мом образу. Мом. Њ~ном? 
Исто је то. Не мене, њу су то ухапсили. Она Је ту, 
не ја. Њу то туку. А она је слаба; слабија је од мене; 
она не може да :поднесе ништа. Она признаје све што 
ја знам. Она је у мојим устима. 

Пробудим се, терајући од себе своју слабост. Не
згрожен подлошћу за коју сам се показао способан . 
Нећу да мислим на Јелену, коју волим као себе, него 
на другу жену која ми се свићала пре ње. На Грету 
Гарбо, рецимо, хоћу да мислим. Њеном .л,убав.л,у нећу 
моћи да правдам своју евентуалну слабост. Она је не
могућа же.л,а што не мамуза ону оствар.л,иву, каква 

је издаја, на брже остварење. На Јелену нећу да ми
слим. Ни на друга који ми је дао револвер и рекао: 
»Нико. Док си жив.« 

Тако дан трипут. Али ноћу бојао сам се себе, осе
ћајући у мраку више своју од бола и памћења стопут 
рањивију слабост но ојачалу претњу коју су пред
став.л,а.ш иследници. Све лући бивао је страх од смр
ти, од смртних повреда, од бола, од свега, шушња, 

к.л,уча, корака, ветра, сунца, облака, јутра кроз које 
би прошла сенка сумрака и одмах подсетила на ноћ, 
тај пусти страх од издаје. И у исти мах же.л,а да све 
поднесем и никог не доведем у тај положај, резерви
сан само за мене, који могу да трпим како то нико не 
би могао, јер нико се не би тако непомир.л,иво не ми
рио с осећањем обезличења, осећањем да си ствар а 
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не човек, крпа меса, хрпа крпа, безличност, ствар, 
сандук за ћубре. 

Стрепео сам три целе ноћи у ,очекиваљу .roper 
још бола од свих досад. Запrrо не долазе? Низе ми 
падало на памет да су ме моrли заборавити; да су 
моrли имати друrа посла; да хоће, можда, да ме ухва
те на изненаћење. 

Више од нajroper бола чуваноr у резерви, још сам 
се заrрцнутије страшно нечеr што нисам ни покуша

вао ни умео да одредим а што би требало да буде 
некакво још незапочето, али неизбежно право саслу
шаље састављено све iод неких наоко невиних, nор
фиријевских унакрсних питаља која умеју да млада, 
неискусна а претходним мучењима и батинама заrлу
п..ъена човека мало-помало заувек зак..ъучају у мре
жу признаља. И што сам бивао свеснији да је све ово 
досад поднето само нека врста увода у право саслу

шаље, с јачим налетом страха и жеље да дочекам и 

преrрмим и тај ступаљ, јављала се све апсурдније 
нужна 11Ј.1отивжеља да се нипrrа не промени, да на

ставе да ме муче на исти начин, па макар све новим 

и новим средствима за изазиваље бола, само да од
ложе оно што је за мене у тим rрчевитим rрозiШЧавим 

самоиспитивањима постајало оно право, оно опасно 
саслушаље. Упркос неподноШ.IЬивости бола на који 
се -нисам знао да навикнем, сасвим сам трезан ми

смю да бол нема преимућство над лукавим испити
ваљима. Већим болом се иск..ъучује маљи, иrлама 
под нокте (сви ми поцрнели: модро заrнојени; на до
малом закврrавео нокат као да је први почео да тру
ли и отпада; на левој је нокат кажипрста смећ, супш 

се, он ће први отпасти) ућуткује претходни, табански, 
дотле неиздрж..ъив. Али слика како стојим с прстима 
у устима не јави се као потврда, већ као порицаље 

примата бола. Страх је већи од бола. Пре тоrа нисам 
смео ни да помислим да моrу сам да устанем и да се 

одржим на убијеним ноrама. Значи ли то нешто? Ка
кав се ту закључак може извући? Бол расте, а не 
разбија вољу у парампарчад? То? 
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Не! - севну испод тоr захукталог колосека ко

јим сам rрабио мислећи. Они не долазе јер сам, мора 
бити, провалио некоr тад кад сам rурнуо крваве пр

сте у уста. Иследници су заузети сасл ушаљем про
ваљеноr. 

Кад проваљеноr? Како? Не може се проваљивати 
тако !Подвалаџијски неприметно од себе. Морао бих 
да знам. Морао бих. 

Нисам моrао да се сетим. Панични немир се про
дужавао. 

Kora саМ провалио? Јошку? Али ја му не знам 
право име, адресу. Ниједно име није право од свих 
која знам; Ни Зрикино, ни Пушино. Можда Мирково? 
Запrrо би то било само њеrово? Уосталом, знам ли му 
презиме, ишта поближе, стан? А Јевремова 47? Не. 
То је мој један стан. 

Нисам се умео да смирим. Ако сам провалио 
коrа, урадио сам то нехотице, у реду, али да сам то 

заиста учинио, зар би се они зауставили ту? Зар не 
би покушали да на ту брешу продру у мене, извуку 
више но што ми је моrло да излети? 

У мислима сам већ прешао све чеrа сам моrао да 
се сетим. Ниrде знака издајства. Детаљ по детаљ ис
крсавао је однекуд. Већ их је било читаво једно збу
њено, светлуцаво небо осуто разбацаним, неповеза
ним елементима ешалонираним по дубини оних пет 
ноћи мучења, !У nет ~еуперпонираних спратова, који 
нису били спратови већ неслободни простори. Нисам 
се сећао домета болова, њиховоr интензитета, али кад 
би ми однекуд засветлео дубоким сводом сећаља од
рећени покрет некоr од tиследника, јавило би се, !Пра
тећи ra верно, оrећаље 'које сам имао опирући се бо
лу, па тек њеrов одјек, јако ос.1.абљен и обезличен. 
Памћење је слаб спроводник бола, али зато одлично 
спроводи, преноси и чува страх. 

То се све поставило и стало да дешава у сумрак 
последњеr дана без њих; препуштеност сопственом 
немиру није била маље ужасна од њих који ме нису 
упорно као он по читав дан и ноћ уверавали да све 
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је лаж, и ништа да ми није вредело што сам се дао 
тући ai<lo саМ, мимо хтења, издао природно, као што 
се човек ·зноји кад је топло, као што дише док живи. 

И што је најгоре, nосле првих неодrовора на та 
моја суманута и лаковерна: Кад? Како? Koza? ја сам, 
узимајући претпоставку за чињеницу, био ипак уве
рен да сам издао и да сам у једном од оних немало
бројних тренутака бунила, у једном часу измећу све
сти и несвести, казао све што сам знао (зашто би ме 
иначе оставили толико дана на миру?). Мирио сам 
се да сам то могао учинити приликом последњих бо

дења иrлом под нокте, али ма юолико нелоrично то 

изгледало (јер зашто би ме онда и да.А>е мучили?), 
није ми се чшшло невероватним да сам то учинио и 
раније. 

Ништа није немогуће кад човек има такву rрбаву, 
лабиринтолику душу, кад не престаје да иrра жмур

ке са собом, кад не успева да батерлампом свести 
освести последње закутке вегетативних простора и 

стави оглав туге на главе нагона, ћем мећу њине жва
ле и, држећи дизгин у руци, наметне им своју во.л,у, 
кадар да их контролише и држи у шаци. 

Пропао сам! - помислим испод тог реда мисли 
што су и да.А>е текле. Било ми је јасно: ја не могу 
више напоље, ни пред дрУЈ!ове, ни пред Јелену. Ни 
пред огледало, кад се будем бријао, не бих смео да 
стiшем. Разбићу огледало. Разбићу своју њушку у 
њему и ван њега. 

Нема излаза. Повратка друговима нема. Шта 
онда? - питао сам се на том спрату, најсмиренијем, 
најлуциднијем од свих. - Мора бити решења? Да 
постанем, рецимо, агент, nровокатор, да хапсим, да 

унесрећујем, да мучим, да тучем. 
Видео сам се како на неком шалтеру пр~ог у 

месецу примам полицијску плату. Имам агентску ле
гитимацију у џепу. Бесплатна вожња железницом! У 
трамваје улазим преко реда! Не стрепим. Имам револ
вер у кубури испод капута. Или шта?- поШ.IЬу ме 
за писара у Македонију. Или на море! Сплит, Дубров-
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ник. Нико ме тамо не зна. У осталом, могу и по други 
пут, преко Службе1lих 1loвu1la, да променим име и 
nрезиме. 

Г ледоо сам у прозор. У стао сам с напором, попео 
се некако на киблу и, савлаћујући јецаје, гледао кроз 
решетке доле у свој rрад. Имао је тамносиву боју 
несреће и болести. Изгледао страшно тужан. 

Зашто? Девојке воле власт. Савамалски писар 
кварта оженио се најлепшом девојком на свету. 
Миражџика уз то. Љубав, кажу. А он - никакав, 
шоња. 

Мрштио сам се од ужаса више неголи од бола 
у ногама гледајући себе како стављам руку на раме 
вршњацима и кажем: » Ухапшени сте. У име закона.« 
После их саслушавам, тучем. 

Сијалице, пет спратова испод густих решетки, 
затварале су очи.· Зашто? Зар не бих могао да отпу
тујем? Издао- издао. Узмем исељенички пасош. Бра
зилија је бескрајна и ненасељена, тражи људе да 
крче nрашуму, саде кафу. Африци треба белаца. Ау
стралија такоће тражи усељенике. Кенrури. Имам 
ранч на платоу исnред nрашуме. Добро живим с Ин
дијанцима. Помажем им. Они ме воле. Верују ми. Ја 
се богатим. Или, зашто да не - зашто не бих постао 
ловац на слонове, лавове? Има таквих сафари лова
ца који убијају за богате Американце жељне трофеја 
и ,д~Иокреције. Ил!и ... Легија странаца ... 

- Шта то радиш, будало? 

11 

Двојица која су улетела скину ме с кибле, извуку 
из омче, коју сам, не знајући кад ни како, направио 
од ногавице панталона, стигао да вежем за решетке 

и намакнем око врата; уносећи опет панику и мр
жњу, ван које сам мислио да се већ налазим; бика
чом ме дигну и крену низ степенице и ходнике ка 
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љубичастој светлости. Наставља се! Значи ли то nrra? 
Шта? 

Ошину ме радост. Била је тако силна да нисам 
успут осетио прве ударце бикачом и пендреком. Тек 
после. Али бол ме је потврћивао. Нисам! - ликовао 
сам. Нисам! Постојао сам. Сачувао себе. 

Ма колико интензивна и дубока, та радост није 
дуго трајала. Постојао сам, па шта? За радост не 
постоји постојаље времена. Време је оно што ме сад 
сву ноћ чека. 

Зацвокоћем. 
МоЖда сад почиње оно право саслушаље, оно 

лукаво. Плашио сам се опет њих, не вшпе себе, своје 
слабости на немилост самоћи у којој ја себе мучим. 

Кресну nалидрвце у мени. Да ја то нисам себе 
вежбао у ћелији за пре zроб неzоли издајник:? Нисам 
ли индиректШIМ, јединим преосталим ми начином 
хтео себе да уверим да ми није стало до живота под 
сваким условом и да бих се обеси о пре неголи издао? 

Сад почиње право саслушаље! Но чим сам ушао 
у орбит љубичасте сијалице, навукла ми се стаклена 
мрена преко свих могућих одговора на једно једино 
и увек исто питање које је, у ствари, била заповест. 
Сенке су стале да се жестоко а глувонемо мешају и 
л,оме у општој неодреДlDивости простора с људима 

под стаклом, с речима под стаклом, с ударцима по 

стаклу што се вшпе није ломило. Једна још огоље
нија способност да се прими и упије обесМИШ.!Dени 
бол остајала је ван тих безвучних звона; иако тело 
- још раљивије. »Искључено је чуло слуха, сад не
уrрожено!« Да ли сам се зачудио томе обавештењу? 
Не? Као да је то неко у мени дотрчао с цедуљицом у 
руци да то све јави такоће мени у мени. »Искљу
чено!« помислио сам охрабрен, као да је то стакло 
што се грумуљало око неразговетног, моЖда вшпе 

претпостављеног но одиста чудног шумора гласова, 

мисли, сенки и покрета - творевина мог свесног хте

ња, а не последљи излив мојих животних снага на 

измаку. »Па и они су људи!« помислим .. »lьуди су, 
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умарају се, умориће се, престаће. Још трШЈУТ ће да 
ударе. Још двапут. Сад, и вшпе неће! А онда ће почети 
с лукавим питаљима, али ја- оглувео од њихових 
шамара.« Скоро сам се насмепm:о. 

Настављали су. Разочараље, после наде да ће, 
уморни, престати, појачало ми је наглије осетљивост 
тела припреманог за другу врсту мука. Ј а све неот
поршiји према болу, тачно. Али и ударци су поста

јали све неподноШlDивији. А та несiiособност да их 
издржим стала је тако страховито брзо да расте, брже 
од страха, брже од мисли, тако све луће брзо, да сам 
бол ударца успевао да осетим већ пре но што је по
шао да удари, следећи већ пре но што би стигаь прет
ходни. Нашао сам се у очајном положају зебње пред 
долазећим пендреком. Па сам после морао да јурим 
за прошлим ударцем бикаче да бих га могао одреа
говати и избацити из себе. Па тако јурећи за њима, 
већ прошлим, створио себи збуњујући утисак да ја 
то хоћу да их вратим, зауставим, задржим на једини 
могући начин. Јер жељан њих. 

У ствари, рупm:о сам се под све нагомиланијим 
болом: писмо није уручено, адресант отпутовао, кућа 
срушена. 

Јесу ли осетили то? Јесу ли се ипак у.Морили? 
Случајност? Престали су. Остао сам да лежим на по
ду. Широкоплави је чучнуо крај мене задиrавши 
претходно :nанталоне. Гледао ме је неко време дах

ћући: 
- Слушам! - рече - шта си рекао? - смепm:о 

се без под смеха - шта си рекао? - понавlDЗо је 
инсинуантно. 

-У мајчину! - промумла:и не чујући, глув за 

њеrова питаља. 

Б.утао је неко време. Онда се полако длже. Нов 
удар, потрес до мозга ... 

Нов удар ... До мозга ... 
- Хоћеш ли да rоворшп? 

Нов у дар. Нов. Нов. 
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· И оnет све су ми речи заостале. Али бар ударце 
нисам вшпе јурио. Стизали су сами. 

- Рекао си да nрестанемо- то је У скокости nро
говорио - nрестали смо. Да те ОдВежемо. ОдВезали 
смо. Но? Хоћеш ли да nродужимо? 

Могу им рећи да сам машину бацио у Дунавац. 
И шаnирограф. Могу рећи и да ми је машина од оца. 
И шаnирограф. Али сви знамо да то није истина. Ја 
сам погрешно ухаnшен. 

Ншпта не рекнем. 

- Мислиш ли да имам воловско стршьеље? -
био је то глас Широкоnлавог- слушам. 

Ућутао сам и у себи; он је дахтао; мене је све 
болело. И љегово дахтање. 

-Мислиш ли да сисам весла?- загрмео је по 
други nут у скокости. . 

Шта да им кажем? Седам или осам дана је, исти
на, nрошло. ПЗМЈН сви су се сигурно већ склонили. 
Два дана по хаnшељу требало је да се наћемо. Нисам 
дошао на састанак. Закључиће. Расnитаће се. Скло
нити. Што да овима ту не бацим кост? Осећао сам се 
тако немоћан, nлакао бих од слабости. Олакшавао бих 
себи. Али с~а мене како nлачем показа се на зиду 
у nриродноЈ величини. 

- Хоћеш ли да говоршп? · Од кога си добио 
летак? 

Затворио сам очи. Нећу да нико види себе како 
плаче. 

- Ко ти је наредио да га растураш? 
-Нико! -оте ми се. (Не одговарај. Нути!) 
- сам умножио? 

- Нико! (Не говори! Молим те.) 

- Сам га юднео горе на скеле, везао? 

-Нико! (Немој, ко брата те молим ћути, не 
изазивај их!) ' 

Од гласа којим сам то рекао неста слике мене 
JCatco плачем, јер је ударац nрестиже, заузе љено ме
сто на nлатну - увеличано моје лице. 
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Стресем се, у магновељу се укочим. Учинило ми 
се да ми се за тај трен израз лица nроменио, постао 
тушьи; да ми се цело лице укочило и стврдло у 

образину од штављене каже. Али образ ми у исти 
мах избраздају црте мргодне, ратнички ругобне, кив
не, пуне мржње. Опет тамо, nреда мном. На сувом 
nлатну зида. 

И од тог самоосећања свог израза наставим да 
се мељам: страх од бола уступао је место nркосу, бо
љеље- гневу. Жеља да их уnлашим надимала ми 
је груди, али и исколачивала очи тој маски од тврде 
каже, ширила јој ноздрве бика. Истовремено осећао 
сам да дрхтим испод тврде штављене каже свог из

раза: да ли су се уnлашили? 
Ако ме виде, јесу. А виде ме. Гледају. Искола

чени. 

Св~једно. Намера је остајала немотивисана, али 
расла Је неуклољива жеља да изазовем шефа, по
вредим иследника. Није да сам то хтео, само је то од 
себе. А хтео сам већ да nризнам, бол на рубу издаје. 
Сад сам им се светио за оно што нисам учинио, што 
не бих могао да урадим, али било је близу памети да 
је било и то могуће. Зато. Зато што су ме болом уве
рили да је и издаја себе могућа. Иако сам нисам мо
гао. Зашто? Што ја нисам само ја? Што не nрестајем 
са собом? Што сам и ПЗМЈ и Јелена и Непознати? И 
свимогући? 

- Везуј га, Бощо! 
Окрећући ми лећа, шеф уnита У скокостог који 

ra је гледао у лице (Зализани- у nрофил): ' 
- Шта ради онај? Пева ли? 

- Настав.~~:>а да диктира. 

- Пева скот у шеснаест! - потврди и Зализани 
и додаде као важну новост - све остало време 

шетка. 

Тргнем се. Јесам ли чуо већ то име? Скот? Јесам 
ли чу:о? Валтер Скот је ли у шеснаестици? 

- Паметнима ни длака не фали. А ти? Хоћеш 
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ли да се опаметиш? Ми више много времена немамо. 
Долазе други. 

Хтео сам да се срупшм одједном. Пре ударца. 
Пре заповести. Да поћем са старта npe пуцња. Да не 
бих после јурио за болом. Место тога, одупрем се 
чврсто и дочекам удар оштрицом длана у врат. Не
ста ми зрака. Али чим га поново добих, из мене не 
излете као што сам то хтео, откад сам ту, онако како 

сам био уверен да би заједл>иви Јошка рекао и неку
пио се: 

- Страnпю ти је ослаби;о ударац за ова три дана. 
Ако овако наставиш ... 

Нисам ништа рекао, али од сазнања да сам про
пустио прилику да то тако жеА>ено и супериорно 

мирно и свечано кажем, ја престанем да чујем, по
ново ,оглувим, иако забележим негде у свести несве
стице да сам се сруnшо, и то пошто сам нешто рекао, 

нешто због чега је Широкоплави поскочио, цикнуо в 
окинуо такав један страховит ударац ... 

• 

Све је ЈЮстало рањена вата. 
Полуцирао сам опет, али на нешто неодрећено 

без личности, мутно, само женски упијајући дубоко, 
пријатно, мучно. Отворио очи: светлост ме трrнула 
пре овог nада, ка.о да ме је ухватила у неверству 
према неком, нечем незнаном. Упитао сам се мутно, 
али прво: не држим ли ја то себе намерно у све већој 
и већој мутежи? 

Ј е ли то бацање себе намерно у nонор преди
сторије, у мутеж зверских нагона, једино бекство што 
остаје оном који није успео да стварно побегне? 

Кад се одмрачило унутра и замрачило око мене, 
одвукли су ме и пред А>убичастом сијалицом натера
ли да стојим, не трепћи, не дрхти, не љуљај се, држ' 
се право, не криви уста, не шкрzући, стрепео сам од 
неочекиваног у дара, од незнане муке. 

Та стрепља ми није смекшала кажу лица: остало 
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је сведено на А>ути, тврди, нападачки израз. И по
што су двојица изишла. 

Иследник који је остао довукао је столицу, сео 
:к,рај мене окренутог зиду и развио неке илустроване 

новине. Читао их је полако и nовлачио, колико сам, 
косећи очи, видео, једно дуго, светлуцаво шило ре
довима да их у забуни не побрка. Кад би осетио да 
га гледам, дизао је шило са штива и претио да ће ми 
га збиберити до дршке. И онда опет ћутња, тишина 
и све неподноШlЪивија напетост. 

Нисам успевао да докучим шта то тиме хоће. То 
ме је све више и више узнемиравало. 

После Зализаног дошао је У скокости. После ње
га опет шеф иследник. Свако би седао на столицу 
поред мене, који сам стајао уза зид без права да се 
окренем, да се nомерим, да предахнем. 

Свануло је а ја сам држан и даЈЪе лицем уза зид. 
МоiGрило ми се. 

-У гаће ти то! - брецну се Широкоплави и· 
протеrну се изазивачки, са nодвученим задовоА>ством 

што је заваА>ен у столици, одморних ногу, што су се 
пружале, савијале, пуцкетале. »У гаће, усранко!« 

Планем. Шкрrутнем. Стиснем nеснице руку везаних 
на лећима. Бол који сам осећао све до рамена није 
имао оне некадашње убеДА>ивости. Уnркос томе, бо
јао сам се јаче тамо испод образа. Ј е ли то већ онај 
психолошки бол за који кажу да је разорнији? Није. 
Од психолошке глади се не умире. Она не убија, 
не исцрПА>ује. Да, кад психологија не би узимала и 
враћала са закашњењем, она је женка. 

Нисам се трудио много да схватим све то. Ипак 
нечим се требало занимати. Ја нисам имао илустра
ције, новине, чак и зевање ми је забрањено било. 
Очекивао сам све време да стартер да знак и коначно 
почне онај атак на истинско месо и живце. Вегета
тивни ме систем није претерано бринуо. Препуштао 
сам се боловима душе и nсихичким нападима на nо
редак аутоматских инервација као некаквој неумит-
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ности коју не треба избегавати. Помирити се, то је 
основно. 

Примиреног, забриљавало ме друго истовремено: 
очитије но икад тело ми се накрцавало речима. Је 
ли тога иследник био свестан? Јесу ли то сви они 
заједно хтели да постигну, припремајући ме тако на 
говореље, на признаваље. При томе, више но некад, 
сад би сваки nовремени ударац директно стимулирао 
памћеље. Знао сам опет, али опасније знао свако име 
друга, сваки одржани састанак, сваку акцију, сваког 

ко је у љој учествовао, сваку реч изречену на дого
ворима, сваку везу, директиву, јавку, склониште ша
пирографа, адресу поштан.с~еих сан.ду~еа, куће где се 
могло склонити, ноћити, јести (већ девети дан мало, 
скоро ништа) (нико није више угрожен) (девет 
дана). 

А опет нисам више могао да замислим какав би 
то бол могао да ме наrна да сад, после свега права
лим. Намрштим се. Криза је прошла другог дана. 
Опасност је највећа била првог. После- рачуни су 
чисти. Они сад мрцваре. Али морају да знају да им 
је све узалуд. Тајна којом сам жртвовао труп, главу, 
табане, нокте остаће неразневиљена. Ниједна реч. 
Њима сам успео да заrосподарим упркос свим наrон
ским отпорима одржања, здравља и осталог угроже

ног. Ниједна реч?- подсмехнем се себи и осетим да 
ће да ... 

На срећу, нова смена четврти је пут замељивала 
стару. Четврти пут? Нисам био сигуран. Можда пети. 
Напољу је опет дан и ја сам целу ооћ одстојао у 
углу. 

Стајао? На раздераним изубијаним ногама? На 
затегнутом сунћеру који упија бол? На неосетљивим 
живцима? (Јесам ли заиста неосетљив, стојим ли то 
на некој хистероидној nодлози? У след дубоке неке 
лезије, неке психотрауме коју вучем из детиљства? 
Кад ме отац истукао тако страшно да је После, дошав
ши себи, и видевши ме модрог, очајан изјурио у дВо
риште да се обеси, а ја, дошавши себи, као убоден 
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шилом схватио да то хоће, устао и уплакан јурио за 
љим молећи га да настави да ме туче, да то мени не 
значи ништа, батине?) 

Којешта. Греше они психоаналитичари који ме
шају радове. Моје детиљство завршава се мојим де
'11иљством, а опредељеље за борбу против овог стања 
вуче корене из сазнања нимало детиљастих. Опре
дељеље као и класна свест што ме сачувала од издај
ства (не хопкај пре времена). 

Било је подне, Широкоплави, избријан, увред
љиво лепо обучен, смирен и благ, испегланих бугова 
на сивим каша панталонама, у сакоу од твида циrлене 

боје с белом ланеном марамицом у горљем левом 
1,1епу, прецизно и педантно везаног чвора кравате од 

отровно зелене свиле, прави господин на изглед, од

морних ногу и негованих ноктију, седео је са вели
ким шилом у руци крај мене и, да би убио досаду, 
а можда и зато што је дошао до закључка да је са
зрело време за напад на мене новим оружјем, досада 
чуваним у резерви, поче да говори прво о утакмици 

на коју ће стићи, јер га у, дВа сата смељују, навијао 
је за век. 

-Не .могу ја за Јуzославију. Имају црвене дре

сове. Знаш ли ти- живну- имао сам овде једног, 
покајао се искрено и пуштен је, али док је ту био, 
није хтео трећег, тринаестог, дВадесет трећег и три
десетог у месецу ништа да окуси јер га свака тројка 
подсећала на Трећу интернационалу. Он је и после 
остао такав. У Топчидер није никад више отишао 
трамвајем- тројка. А није он био кукавица. Parole 
d'honneur, док се покушавала сИА:ом- ништа, а чим 
се почело лепим начином- попустио је и, како је био 
човек коме је вера потребна, пригрлио је, баталивши 
комунизам, одмах националистичко вјерују. Ти ми
слиш да си храбар. Вараш се. Штавише, ти си кука

вица. 

Гледао ме, осећао сам: мерио ми лећа, испитивао 
потиљак, уздахнуо: 
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- Има вас више врста. Има вас дрхтаваца, пу
ншаћа, клециколенаша, цвокотаваца. С таквима се 
све сврши шамаром-два. Чак и без. Њихови рефлек
си нису поремећени. Као код посранаца друге класе. 
Њих страх изобличи и у паницИ изгубе главу у то
ликој мери да, место да беже каКо хоће, наваљују 
и насрћу како неће. Они не знају шта раде и раде 
обрнуто од оног што би у њиховој ситуацији било 
логично да ураде. Толики је то страх - све је код 
њих наопако. Али трећа класа, то су највеће сероње, 
они се просто-напросто одузму и укоче. Они би хтели 
све да кажу, али не могу, грло им се одузме, вилице 

стегну као у булдога и њих треба тући д-q. би се 
повратили, спустили, смекшали, постали нормални. 

Заћута нагло. Чуо сам онда како шушка по џепу, 
вади кутију цигарета, креше упаљач, увлачи дубоко 

. у плућа дим мораве. И полако испушта настављајући: 
-Храбри људи, то су они који се не стиде оног 

што раде. Шод њих увек знаш на чему си и изне
наћење је искључено. У почетку сам помислио да си 
храбар младић. Лепо сам хтео да ти неке ствари об
јасним. Па и после, кад смо те први пут одвели на 
таван, сећаш се, инсистирао сам: »Буди паметан, го
вори, не дозволи да те целог исецкамо за ћевапчиће, 

ма шта се, Србине, стидиш, нико то неће знати сем 
мене и тебе<<. Али није Ми дуго требало да изгубим 
наду: спадаш у трећу класу сероња, у врсту највећих 
кукавица. 

Столица шкрипну: Сад ће! Колена, место NJ. се 
послушна опусте, задрхте, зацвокоћу. 

- Rутиш? - јави се, не примећујући то - сла
жеш се? Па да, истина је истина. 

Није! - успротивим се, али у себи, једва успева
јући да се уздржим од гласног протеста на те бедне 
игре и лукавства недостојне иједне од мојих зебњи. 
Тачно је да ме страх од свега, бола. Но ако ми се 
грло одузима, то је зато што му ја то нарећујем да 
се одузме како бих се осигурао од нехотичног ~ 
дајства, од неконтролисаног излива речи под бати-
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нама што замрачују болом вољу и страхом свест на 
исти начин на који под мукама долази понекад до 

спонтаног неконтролисаног пражњења црева. Зато се 
ја то кочим и крутим. 

Тачно је и то: ако ме толико страх да не про

валим, то је што сад знам да ја могу да управљам 
собом боље од Ј ошке, па имам и више поверења у 
себе него у Мирка, Зрику. Оданији сам, ваљда, ве
занији, бистрији и ненаивнији од премладог Пуше. 
И што, ма колико ми било тешк.о, ја знам да нећу, 
док сам још човек који влада собом (а дуго се то мо
же остати упркос болу), да издам. А не знам не би ли 
неко од њих то учинио већ другог или трећег дана, 
и не би ли, попуштајући болу, почео да прича пре но 
што је то разумно могуће не учинити. Сем тога, 
Јошка је несумњиво Јеврејин. Њега би дивљије ту
кли н:о мене, безобзирније. А и он је мање зауздан од 
мене, преплаховит. Он би навалио на њих, главом би 
у да рио првог у трбух, па би га онда ове звери збИ.IЬа 
исецкале. Па он би главом био у стању и у зид да 
лупи. 

Настављао сам тако да патерналистички тражим 
оправдање за оно чему оно није потребно, за неизда
ју разуМ.IЬиву код зрелог, нормалног, оданог, правог 
члана, настављао сам да се правим важан и тонем 

у самозадовољство, па нисам чуо шта је све рекао 
Широкоплави, који је од пре неког времена наставио 
да монологизира, узнемирујућије но досад (зато га 
и нисам чуо, иако сам га слушао напето). 

- ... усаћујемо комплекс смрти. Био си га свестан. 
У једном си часу постао свестан да ћемо те дотући 
и да ником нећемо одговарати, а ипак, био си толико 
умртвљен страхом да ниси био у стању ни да се на
јежиш на ту опасност, ако не и да признат. Је ли 
тако? 

Моје је да ћутим до смрти. 
Нисам одговарао. Нема разговора мећу нама. 
Али он рече: 

- Rутање је одобраваље. Ниси ти толико паме-
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тан да нас прозреш и схватиш да нам се никад не 

жури да убијемо. Зашто журити? Мртва уста не го
воре. Нама се само жури да натерамо кривце да про
говоре. Понекад се не успе. Зашто? Не знаш, је ли? 
Дабоме да не знаш. Да си прави комунист, знао би. 
Али ти то ниси. 

Знаш ли да сам био одмах начисто с тим. Било 
ми је довољно да те погледам. Зато сам и помислио 
да покушам да поразговарам с тобом као с паметним 
човеком. Али ти не само да 110 ниси, ти си ташт ;и 
уображен. Да сам ти ласкао, титрао, дивио се, ти 
би рекао све, и кад си мртву мајку за чивутску сису. 
Сад је доцкан. Сад те можемо убити (што ћемо, веро
ватно и учинити, јер сам јутрос добио carte Ьlanche 
на тебе, АИЧНО :од Корошца) (знаш ли шта је carte 
Ьlanche, будало?) (то је право да те убијем кад гол 
ми се прохте!), јесте, убити те можемо, аАИ шта вреди 
кад верујеш да нећеш да проговориш. Повредили смо 
ти достојанство, зrужваАИ карактер (но знај, прогово
рићеш пре ИАИ после, јер сам ставио себи у главу 
да те сломим, а онда ћу после и да те са задовољ
ством мало убијем). Само :прво ћеш да пропеваш. Ех, 
кад бисмо имаАИ ми нemro више пара да плаћамо 
згодне чункаре, пропевао би ми ти из места. Знам ја 
такве скакаче на сукње: жене, не воловске жиле, 

жене, оне су прави микрофон за такве безглаве мр
цине. Али откуд ми пара да ти понаместим такав уси
сивач исповести у смрд.л,ив кревет. Наша служба је 
на конфекцијској основи, не бавимо се принудама па. 
мери. А ти си изузетан. За тебе би и пендрек требало 
да има непрописну дужину и дебљину. Зато теби и 
нема никакве перспективе мећу комунистима. 

Мени је бивало све теже да непомичан стојим а 
слушам љегове противречне и провидне глупости о 

томе како ме они, на жалост, никад неће више при
добити за себе јер су ме увредили мучељем, а кому
нисти су ме, изузетног, унапред изrубИАИ самим тим 
што су једначари, уравниловњаћи и томе САИЧIЮ. 

Нека он радије брине своје бриге. И :нека не 
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мисли да ће .ме тим !Непомичним стојањем и гледањем 
у зид натерати да причам. 

Бол је растао. Из набреклих још увек табана, 
из утрнулих гњатшщ пењао се упорно ка глави, која 
ипак зна још увек сваку везу и јавку. Али схвативши 
шта то ради бол, и куд је то та:rоо неумитно споро кре

нуо, био сам сигуран да почињем да заборављам све 
што ·знам. Јесам ли заиста заборавио? Или бих могао 
да се сетим адреса и јавки ако ми затребају кад бол 
ме притисне? Чула су ми се замрачивала. Јесам ли 
се правио да ми се чини да се замрачују? Ноге су 
ми се укочиле у грчу. - Стварно! - то юће као од
говор иза паузе после које сам поново јасно разабрао 
гласове, дотле задржане под истопљеним и непостоје
ћим више стакленим звон.ом. И пре је nропуштало 
понеки звук. Али сад се уштрцавао у њих смисао. Ис
тина са закашњењем. То ме је и бранило од по мене 
лоше стране истовремености звука и смисла. Тело ми 
је само све болније трнуло; посуда до врха пуна неке 
непровидне киселине, разједајуће и љуте. При том је 
време текло као и обично, а и остаАИ моји мотори ра
дили су у реду. 

Ја сам само у нереду, ја сам ван реда, рода, броја 
и падежа. Ја сам абулик! 

- Прочитан си! - рече, кад после неког времена 
станем да га опет слушам - ти си комплексиран. Ти 
патиш од оног чифутског осећања мање вредности. Ти 
себе мораш сваки пут да потврдиш. Пред сваким 
човеком. У свакој ситуацији. Измећу данас и 
јуче и сутра ти не видиш везе. Теби није до
ста што си јуче поднео батине. Ти. хоћеш и данас 
да увериш себе да си веран својој партији. Нећу да 
мислиш да сам глупак ни да глупо мамим признаља. 

Ја ти то говорим да бих те уверио да сам те разумео. 
Ја сам с§.м несигуран кад не схватам човека. Сем тога, 
ми немарксисти, ми признајемо и разлике измећу 
младих и старих, не само класне. Младост и старост. 
Живот и смрт. Ти си тако млад. То доприноси мојој 
несигурн:ости пред тобом. Ја не признајем интересе. 
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Ј а сам свестан и тог чиниоца, али и човекове неси
гурности пред смрћу и хшьаду других разлога. 

Постоји ли некакав однос, . рецимо, измећу мене 
који бијем и тебе који ћутiШI? Ја бијем, то ми је 
хлеб. Ти ћутiШI. Зашто? Из верности партији? Бавола. 

Из верности себи? тИ yomnтe ниси веран. Ниједан :ко
мунист то није. Ви нисте типови верника. Ти би, на 
пример, 1/'dОЖда и хтео само да изићеш накрај са 
собом, али ти си роћени издајник. Ти не ћутiШI из 
оданости, већ зато што хоћеш себе да уверiШI да ниси 
издајица. Али буди искрен, ти први ниси у то уверен. 
Колебаш се, ето, хоћеш ли .огледало? С правом нећеш 
да бацiШI поглед на своје лице, које ми одобрава. Да 
си тип искрена човека, ти би био свестан да твоје 
ћутање нема смисла. Ја разумем вас комунисте, али и 
оне који су се случајно закачили за њихова шпедитер
ска кола, за ту, како неко од ваших рече, терезину 

историје. На првој ће окуци ти да излете. Али ви? 
Ви издржите пет, десет, двадесет дана или година, па 
онда и ви слетите. То је уједно и сва разлика измећу 
вас и ваших пришипетљи. Суштинска разлика то није. 
То мораш да увићаш, зар не? Па зашто онда мучиш 
и себе и нас? 

Диже се, протегну, прошета. Крећући се по дија
гона.Аи таванског простора: 

- Мене не вiШiе! - чух га издалека - ја ћу да 
навијам. Држи палце плавима. Иако су ти руке везане 
на лећима, то можеш да учинiШI у мислима. Или да 
ти ипак одвежем руке? Ево и Мике. Одвежи га. Нека 
држи Па.АЦе за плаве. 

- Није ми женин брат да га одвежем. 

-Само ме послушај, Мико. Нека држи палце и 
наши ће да nобеде. Сигуран сам. Срећу доносе они 
који је немају. 

Празноверне будале. Одвезали ми руке. Лакше 
дiШiем неко време. 
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А онда све по старом. Само све горе, неиздржљи
вије. Мика пушта плачу с Рамоном. И певуши. Варира 
сваки пут речи кад певач пушта оркестар да без њега 

одсвира рефрен. Некад Замумла: »Aobu без комбине
зона<(, други пут: »Чеtсаћу те с пет котона«. Сад је 
отцедио: »Apno сам те код Аондона, знај.« 

Онда је дошао У скокости. 

Значи: целу ноћ и цео дан стојим у углу, лица 
окренута зиду (не мислећи вiШiе ништа, ништа, ни
шта). Сем кад осетим врискав убод шила; убод као 
под сурдином; а бол јачи од себе прелива се, кипећи 
преко сурдине (не треба мислити ни на то; не треба; 
не треба). 

Није страшно. Чеша.љ сурдине бла.жи бол, али 
мала.ксалост расте, посрћем, очи ми се лепе, не отва
рају, обузима ме све лепљивија оба.мрлост, од које се 
љуљам, љуљам, мутан од двоструког притиска у чеону 

калоту изнутра и споља, изнутра као да је ударцима 
чекића хоће да откују, и споља као да би да је заувек 
сабију у мозак. Јесам ли заrо постао глуп па ништа 
вiШiе не схватам? Кад је пре прошло све то време 
кад су сви секунди укочени и непролазни у својој не
померљивости? Нисам умео да одговорим. Можда ни
сам хтео. Осећао сам да се из часа у час ста.њују ин
терна мутеж и мрак којима сам, као Још једним шти
том испред оног правог, бранио себе у оклопу ћутње 
налегле свом тежином на речи што воле изласке, сло

боду. 

-Шта сам ти рекао? Не теби, Паји сам рекао. 
Тде оде Мика? Момак је држаю палце и ми смо побе
дили. Дакле, страшно играмо. Да си видео Тиркета, па 
Мошу. Нешто невићено. Два бода у џеп нама, колич
ник нам расте, гол на гол иде, а њима - пуна мрежа. 

Дакле, прави су трубачи. И НIШIТа им није вредело 
што је судија отворено навијао за њих. Онај кепец 
Николић, он мора да је комуљара. А поћемо у напад 
-он офсајд. Исецкао је игру. Предност никад не по
штује. ОдлазiШI? Здраво, Пајо. 'Оћеш .ли до Мице? 
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Слушај, нека каже Дани да ћу да сврнем до ње после 

поноћи, дабоме, шта могу. 
- Ето видшп! Ти и ја ту сува говна једемо, а он 

ће да вечера шкембиће и цревца, па ће своју Мицу 
после да намицне. Зашто је то тако? Глуп ли је, боже, 
хлеб који сви, и ми и ви, ту на земљи једемо. Ј а бих 
могао да се тепшм да ми је боље но теби. То није уте
ха. Јер ја сам слободан човек зато што ти ниси, а ти 

ниси јер не желиш да то будеш сад, него после, кад ја 
то не будем. Да велике промене! Не, ја тебе не жалим. 
Себе жалим. Ја сам од ономад изгубио две киле за 
ноћ. Бре, ја бих се сасушио као вејка да ми није спе
цијалног додатка. Овако, захваљујући вешалицама и 
пљескавицама, шприцеру и пиву, надокнадИМ понешто 

од оног што изгубим. А ти? Кажу ми, ни хлеб свој цео 
не доједеш. Вараш се само ако мислиш да ћеш се 
брже онесвешћивати. Бол не даје ником да с~ оне
свести. Он буди. Ех, кад би знао шта ја све знам о 
болу, о људима, о вама комунистима. Ја петнаест го
дина радим тај посао из ноћи у ноћ скоро. Огуглао 
сам на ваша урлања, на вашу ћутњу. Сами сте криви. 
Ви сте мученици по занимању. Мислите ли да сте 
коме потребни? Којешта. Ако је сућено да комунизам 
победи, никакве то муке неће успорити, али ни убр
зати његову победу неће ниједно ћутање. Шта мислиш 
- хришћанство не би победило и без оних успаље
ника који су се дали тестерисати дрвеним тестерама? 
Ја недељом у цркву идем. Ја постим, у бога верујем. 
Дабоме, у све се не може веровати, а може опет не 

веровати у све, и понекад ми се учини да имате и ви 

право не верујући, па помислим, боже ме прости, да и 
у јеванћељима има свакаквих глупости. Али у суш
тини, без бога и свега тога, како да разумеш неке 

ствари? Чекај, чекај, имаш право, знам и сам, хтео 
сам пре већ да кажем, у реду, знам и сам, богаму, 
хришћанин, а радим с тобом оно што су некад Пи
лати и Чифути, Римљани и остали радили с нашим 
људима. Али ја вас гледам већ петнаест година и ми
слим, ако су се мученици и свеци дали мучити и томе 
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слично, нису они то чинили што је било потребно 
хришћанству, њима су лично требале муке. Нису они 
били сви мазохисти. То не тврдим. Али ја вас добро 
знам и знам да ни они нису били много друкчији и 
знам да је и њих било као и вас, углавном две 

врсте ... 
Увек он подели- помислим- проблеме на две 

врсте, три категорије ... И све му постане, јаднику, 
јасно, иако, упр:юос том швапском дивиде, увек ни он 
не импера. 

- ... Оне који - настави да образлаже - то све 
схватају пословно и озбиљно. То су ваше буџе. Њих 
убијамо, али понекад успемо и да се споразумемо с 
њима. Њих мало и хватамо, али кад их ухватимю, има 
или да се откупе или да цркну. Ти што остану живи, 

то су прави људи трговци, обично не плате за главу 
колико би могли, баце нам кусур неки, у то се после 
уверимо, али ја говорим о њима као о врсти људи. 
Они не сумњају ни у шта никад. Ни у себе после спо
разума, ни у ствар за коју настављају и после да се 
жестоко боре. Они то умеју. Нико нам као они не 
задаје главобоље. То су стручљаци револуције, профе
сори незадовољства, доктори буне. Као ја што сам 
исто спец и стручњак за овај ред и поредак .. И ,да се, 
не дај боже, ствари преврну, ја бих исти био као они, 
ако бих вам, мало сутра, пао шака. Или бих се дао 
убити. Или бих ипак трговао. Нисам ја нашао своју 
главицу на Бајлоновом ћубришту. 

Но постоји и друга ваша категорија људи. Обично 
су то тврдоглави балавци и мекоглаве шоње које је· 
завела нека .нада, нека амбиција, неки немир. То су 
незадовољници собом, светом, свиме, ускипели лонци · 
на ватри од шушака, уображени болесници који свуда 
траже лек против здравља, гладници који би стрпали 
у се увек више но што може да у њих стане па траже 

и од идеје оно што идеја не уме. Они верују у чудеса, 
мрзе природу, причају о превазилажењу. 

Погледаш ли такве изближе, схватиш да су они 
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пустиље незадовољне собом, пустиље што би хтеле да 
су оазе, а постају, у најбољем случају, фатаморгане. 

И шта? Већина ипак пропева. 
Сем тога, ви комунисти, признајем, ви сте у горем 

положају од мученика. Они нису никад били сами. 
Њих су придржавали анћели. Они нису само веровали 
у њих, они су се дружили и пријатељевали с њима, 
причали им своје ситне прљаве људске тајнице и 
афере. Они су, халуцинирајући, били убећени да ће 
им се одмах после смрти отворити рајске дВери и да 
ће пред славом божјом на коленима, блажено певати 
умилне песмице. Јесте ли ви много друкчији? У не~у 
руку јесте. Другови и томе слично, они не лепрmаЈу 
сводом. Али, с друге стране, ваша је вера исто осно
вачки наивна и ви певате некакве шкргутаве песмице 

и осећате се сви Аењинима и Стаљинима и свршавате 
у гаће од помисли да би вам се могло десити да једног 
дана видите неког од њих на пет стотина метара уда

љености. Они су ваши анћели и богови .. Али ви с њима 
нисте интимни, не другујете. Ви сте сами и усамљени. 
Једна је тающ будала пре осам, не, пре девет година 
донео котоне из Москве. Котоне, знаш, гумене. И мада 
дотле није имао, што кажу, успеха код цењених ва

пшх другар1ща намицаљки, после тога није наишао 
ни на једну која би му се одупрла. Рекао би јој само: 
»Погледај, донео сам ово из Москве«. Било је то дс; 
вољно да робинара рашири ноге. И замисли, мангул Је 
брзо потрошио оно туце што је донео. Нове је купо
вао код Делинија. Но стављао их је у сачуване кесице, 
марке срп и чек:ић. Обезобразио се. Од туњавка постао 
је тип буџе. Ухваћен, био је толико препотентан да 
ништа није вредело....,... ни ласкаве понуде, ни ово на 
тавану, морали смо га убити при покушају, што но 

кажу, бекства. Дабоме, ви сте тако усамљени како 
наши свеци никад нису били. А са.Моћа је реће снага, 
чешће слабост. Зато се ви слабије и држите од муче
ника. Сем тога, римски квестори и остале неверничке 
моје колеге нису знали што ми данас, захваљујући 
напретку физиологије, психологије, физике, па и хе-
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мије, чујем, можемо и умемо кад устреба. Можда 
и зато. 

Не водећи доскора рачуна да већ више од 46 сати 
стојим на загнојеним и до кости ОдВаљеним и измуче
ним табанима, тек сам сад почињао да поимам да је 
то стајање, да је то ништа, можда, оно мучење о ком 
говори, мучење на основу последњих резултата наука 

које је споменуо Широкоплави, и да те муке постају 
све теже подношљиве исцрпљујући ми сву ионако 
раскинуту снагу: предуслов за нагло попуштање. Јер 

противник коме ме сад они стављају лицем у лице, то 

нису више они (они су капитулирали), то сам ја, 
недорастао да се борим против другог себе, ја слабост, 
ја беда, ја страх, ја самоодржање. Овим ја, сад одВе
заним (то су ономад у дВа по подне учинили - од
везали ми руке), наваљују на оног ућуталог мене и 
почињу да подВаљују мојој свести причама о зајед
ничким интересима свега што твори; мене, спремног 

да оћутим пред тућима, али невештог да бдијем и над 
смицалицама зверињака у себи. Сетим се првог утиска 
справа за мучење на столу: страшно, ефектно, а ни~ 

шта; правио сам се да их не примећујем и не зарезу~ 

јем, као ни иследнике. С11рахоте су све у мени. И ту 
битку против страха (као да сам дете), против бола 
(као да сам животиња која се дресира), против ауто
матизма: »Боли, дакле, признајем све, да би престало 
да боли«, то што је у мени, то треба савладати. Иначе 
нема разлике измећу пролетерског борца и Павлов
љевог пса који лучи желучани сок чим звонце трипут 
зазвони. 

- Да, да, човечанства напредује. Слажем се. Ми 
хришћански полицајци знамо више од римских. Мање 
од совјетских. Ваши ће знати више од нас. Јер бол, 
видиш, бол ... Пригњечио сам ономад прст. Нокат ми 
отпао. То није болело мање од једног иrлања. Чак 
више. Неочекивано је дошло. Но бол по себи не гони 
на признање. 

Трrнем се, запрепашћен, уврећен, сумњичав: то 
исто, ОД речи ДО речи, то сам и сам био помислИо. Од 
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речи до речи! - не стигнем да закључим, јер осетим 
убод шилом. 

- Шта се трзаш? Задремао си? А ја ту причам и 
цепам плућа за чије бабе здравље? Не може тако. 
Има да слушаш. Јеси ли разумео? Јер причам ти о 
стварима које треба да те занимају. Ти не верујеш у 
заrробни живот? Ја верујем. Како ћеш се ти ci<!Opo 
преселити, у сваком случају Мitого и много пре мене, 
који сам здрав, частан и поштен човек, ја бих волео 
да те моје ми;сли запамтиш и препричаш тамо онима. 
Мученицима, али и колегама. Јер ја, видиш, ја не 
верујем у моrућност бескласног друштва ту, али тамо, 
сигуран сам, тамо су сви једнаки, јединствени. Пакла 
ни чистилишта нема. То јест, они су ту. А тамо, тамо 
одакле је Адам истеран, тамо је рај за све. 

Шта је? Мислиш да зеэам? Јок. Ја ти преприча
вам шта је све сми:слио онај о коме сам ти причао да 
пости сваког трећег, тринаестог, тридесетог. То су 
његове заменице за комунизам, ког се одрекао. И кад 
се одриче, комуниста се никад не уме да отресе неких 

комуниствујушчих, усрећујућих бубица. Тај момак о 
ком ти говорим, он је, jacRIO, сад негде у Одељењу Це 
на Авали. И падавицу је навукао. Кажу, неспретно је 
пао, ту на под. Биће, спотакао се. Човек обузет болом, 
неоmорнији је, неэаштићенији. И изврши ли се какав 
притисак тад на њега, унутрашњи се отпор слама. Ви
ДИIII, римски полицајци, за разлику ·од нас, баратали 
су више страхом од смрти. То је добро. Само, данас 
смо, како да кажем, цивилизованији, то јест страш
нији. Не смеш убити због летака, уверења, књиrа, што 
ја знам. Не дају. Понекад. Врло ретко дозволе. Као у 
твом случају, јер Корошец не воли Чивутке, већ опер
ске певаљке. Шта ћеш, укуси су разни, ја сам једном 
и једну Чифутку - није била, богами:, гора од оста
лих. Али да се вратимо битном. За већину вас који 
изабирате ћутњу, не остаје друго. Ако хоћу да сло
мим кога од вас, морам да се довијам. Шта је човеку 
смрт? Страх? Од чега? Ми се увек смејемо кад се ви 
n:очнете да врећате. То је знак да смо на добром путу. 
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Начели смо вам, значи, понос. Ви се буните. Па - бу
ните се. То је рефлекс авантуризма, смелости. Али 
рефлекс само. Ми смо вам напали мећутим цело тело. 
Оно, у власти бола, полако али сигурно долази до за
КLЪучка да је још IIИirоиниmтије но што се и вама 
учинило да јесте кад сте први пут протестовали про
тив првих шамара. Не треба нам друго. Ви почињете 
да се сламате јер сте уверени да у нашим очима не 
представљате више нама равног човека. Не признајете 
увек. Шта вам остаје да вас подржд? Вера у идеал? 
Вера у другове? Кад вас уверимо да ни то не постоји, 

да сте се преварили и у то, остајете сами. Сами: са 
собом, са болом. Јер ми и после настављамо да уда
рамо и мучимо. Изоловани од других, одељени од све
та, препуштени себи, телу и болу што га гризе, ви не 
можете више да одолевате болу, страху и себи, ви 
почињете да се делите - прво одвојите себе од свести, 
њу од воље, и онда у једном часу почињете нагло да 
признајете, убећени да сте нико, ништа, хрпа беде. 
Јасно, и страх игра важну улогу ... 

Хтеднем да ПLЪунем у зид. Али уста сува. И то 
сам мисЛИIО. То што говори. Истина, друкчије! Је ли 
он ћаво? Откуд зна? Али ја сам друкчије мислио. 
Исто то, али у друге сврхе. Он зна механизам и навија 
воз душе на своју страну. Добро. Ја ћу на своју. 

Али у питању је и снага. Он је јак, сит, гасан. 
Ја гладан, жедан, исцрПLЪен. 

Цеванице ми се, као две огромне иrле за убадање 
под нокте, не престају да за све то време пробијају 
кроз бедра и скоро беэмесни труп (је ли и он нокат? 
ја, мој цео живот - један нокат? мисао - нокат? 
на ком прсту?). Пролаэећи кроз тежину костура, цева
нице на које се та тежина набијала као на колце сти
гле су ми до стиснутих зуба. 

Тад ми се баш и учинило да се већ не држим на 
ногама него на лопатицама, крвавим и оrуљеним, 

притиснут на њих и уrлављен живом раном свог тела 

у средиште бола што га је обматало са свих страна 
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изнад и испод љега, остаВЈьајући га изгубљеног у 
срчики те лопте што је, пmрећи се, расла. 

Нови убод пшлом је нашпао да ме подсети да сам, 
близу већ неког циља, посрнуо покушавајући да терет 
пребацим с леве на десну ногу. »Не спавај! Свиће!«
дрекнуо је Безко.uбинезона и убо ме још једном. Ка
квог циља? Приближавао сам му се, то је све што сам 
слутио. Нови убод у крста пропmри се жустрије од 
ранијих. Раздрма ме. Одмах ме јаче, врло јако заболе 
и голи табани оmале коже, потврћујући и тако да 
је немогуће бол локализовати и да он увек захвата 
цело тело. У исти мах сх.ватим да сам погрешно и 
побркао изворе болова. 

-Шта ви хоћете, будале? Ствар са светском ре
волуцијом - мрка капа. То је чщьеница. Историјска. 
Јер историја није нешто што зависи само од ваше 
воље, већ и од наше. А ми смо јачи, па је и држимо 
за кугел-лагере, да простиш. Што вришти мало, врло 
важно, историја је женског рода, па није ни ред да 
има муда. Не кажем, једног дана, за сто, двеста годи
на. И шта мислиш, да ће тад неко знати за Слободана 
Раденика? И да ће ти опоменик подићи. Ти си готов. 
Гологуз ћеш да цркнеш. Наћи ће те крај пута у јарку. 
Или ћеш крепати на робији ако будем расположен. 
А зашто? Зато што си бацао летке у име нечег што ће 
се за двеста година десити само по себи без летака, 
ћелија,комитета,дисциплине.Еј,будалоједна,бићеш 
мртав као пас. Нико ти неће рећи хвала. Јер људи, 
.људи воле да живе добро, и то је све. Јесте, ми смо 
сиротиља, мора се довијамо, али .нисмо лудаци - Че
лом у зид . 

. . . као Јошка! -помисли се негде, где се није ни
кад излазило из мутљаrа на дну баре: нећу да мислим 
о именима риба! 

Мутљаг ме је опкољавао, попео ми се на раме, на 
главу, тежак, неподношљив, болан. 

Против тог бола независног од људи, против све
мира свег од бола, против самоосећаља света уобли
ченог у моје људско тело, одједном није више било 
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лека, нисам га знао, нисам више могао да га IЮјмим. 
Ниједна га реч не би умела да збрише, ниједно при
знаље, ни смрт. Можда. Можда. Њу је одједном стао 
да тражи део мене одвојен од мене, изишао из мене. 
Малочас га је исто већ видео. ЛИчио је на смрт која 
би га, целог, једино могла да превазиће. Али где је 
она сад? Осећа јој мирис. Ту мора да је. Је ли она 
била оно шуњаље, присуство што је трајало тамо 
другог, трећег дана у ћелији? 

Окренуо сам отежалу, надувену главу без мисли, 
сву од болова. 

Убод пшлом: 

»Не зверај, знаш!« 

Заrледао се у сенку пшла што се ломила под углом 

од 90 степени у саставу две плоче зида. Ево је! -
учини ми се. Знао сам! Глава без мисли, то је подвала 
непријатеља. Али тад баш, :наrлије :и !Неочекиваније 
но ишта :неочекивано и нагло, угледам љу, смрт лично, 

у магновељу бржем но што треба да се оваплоти то 
присуство у појаву преведену !На реч. Но тек што је, 
једва стижући, изговорим у мислима, осетим да се ·све 
моје речи, дозвољене и оне забраљене, у хаотичној, 
неодољивој а ипак не обесмишљеној гомили, све ;речи, 
проклете речи због којих ћутим јер их знам, све речи 
опасног мог знаља, дотле некако задржаване иза зуб
ног лука за уснама, сад пробијају на уши, на косу, 
и почиљу да се сврставају тамо негде у страшно брзо 
штампа.ним редовима на папиру фшmјем но икад што 
је иједан борбени летак имао. 

Шта то? 

Упркос ударцу, осетим олакшаље, чист зрак, без
болност, анестезију. Иако сам знао да је то смрт, које 
сам се плашио ·као и сви живи, толико плашио да су 

сви поднети и непрестали болови могли у порећељу 
с љом да значе не-њу, да значе њој противни небол 
и неживот, сад кад су болови nрестајали, гурнути у 
други план пред новом опасношћу, и ја се на трен 
чак осетио еуфорично слободним, сад баш, место да 
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равнодушно и правећи се енглез nроћем, ја угледам У. 
паници летке како провирују и наилазе, па брзо, брзо 
станем да скупљам као под принудом све те пакете 

летака хрупиле rиз свих векова, упућене свим време
нима за углом, те пакете летака који су ми почели 
да испада ју из руку и очију, из зглобова, живаца, косе, 
во.ъе, целог бића, римски, феiШЧанСКiИ, iНазаренски; 
хеленски, етрурски, илирски леци, да подижем те лет

ке што су се оСiИПали, да их сак:ривам под кошуљу 

тако анrажовано и неспретно да сам морао привући 
пажљу и открити себе. Нисам при том ни знао 
њи марио да знам шта садрже они на 1СВИМ мртвим је
зицима од Адама до данас, ти лец:и iНОШенrи изненад
IШМ .ветром што подиже собне зидове .као пешеве ста
рlшског реденrота. Свакако нешто што би ·користило 
смрти иза зидова, смрти која се сад костурно, iНе скрИ
вајући се више, церила. Знао ·сам само да то нешто 
што треба склонити од ље не успевам :како ваља, не 
могу, испада ми из кошуље. Ја се савијам :све брже 
и брже, и скупљам то што испада, ловим то у зраку 
још, лево, десно, али болне ми руке не допуштају да 
то чиним довољно брзо и ·спретно како то налаже 
страх, како то гони избезумљеност што ме панично 
захвата и баца на све с11ране, ковитла у круг све лући 
и безумнији. 

Широкоплави, који је баш савијао рукаве своје 
кошуље спремајући се да наново узме ствар 'друкчије 
у руке и настави ранију врсту саслушаља, застаде, 
пажљimо загледан у моје покрете кривца, .који сам са 
убедљивошћу чију тајну поседују или ве.л:ики глумци 
или параноици, безуспешно скупљао нечитке, не, не
видљиве летке мимском радљом и, пошто се радило 

о лецима забраљеним кроз све векове, лецима који су 
ми тако уверљиво испадали из подеране кошуље, моје 
је лице престало да буде маска гнева и ратоборности 
од штављене говеће каже. Постало је друга образина, 
она страха и беде, панике и кукавичлука. Све сам то 
знао као да сам гледао пред собом у огледалу, у rкоје 
се коначно претворио тај зид (не може се, ето, 1НИ у 
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г зид задуго гледати некажњиво), своје мще, овој;у 
беду, своју раскомаданост, своју издају. 

- Шта то радиш? - повикали су сви, и у исти 
мах укреса.ли о чему се ради; жељни да ;не !ПрОnусте 

nрилику, повичу:- Дај то! Дај! Ништа ти неће бити. 
Нико то неће знати. Јаој, што је лепо написан. То си 
га ти, је ли, саставио? Или ко? Како се зваше онај, де? 

Отимао сам им летке, нисам им их давао. Нисам. 
Бесни, реКАИ су ми да се .АЈРЖИМ зида. 

- Дај! -.викали cry- ми смо другови. Не бој се. 
Ми смо радници. Ја сам студент. Дај и нама летак 
један. Их, какав си! Јеси ли ra ти, Мико, ;написао? 

- Не ја, он! - рече Мика. 
- Нисам ја! - викнем да не бих прrизнао - ни-

сам! . 
-Ко? 
- Он! - :викнем и ја и 11ргнем се. 
- Зезаш, дакле! - глас Широкоплавоr се !Прео-

брази - извадиш, је ли? - пуче шамаrр, посрнем, iНе, 

О.АЈРЖИМ се на ногама. 

-Ослабио ти удаrр! - рекнем. 
- Шта? - повика и зграби револвер са стола. 
Чекао сам пуцаљ. Без дрхтаља, :ипак са жељењем. 
»Лицем, лицем!« 
Други су ме окренули зиду. У том ми је часу све 

постало јасно: противник је успео да наnрави трака
лицу, а ја остао с по једним пасуљем у сваком ква
драту а на потезу. »Не признајем!«- повичем. 

Да сам се nравио да не видим летке који испадају 
из мене, прочитали би их. А на нмма је одштампано 
било све што сам ·знао а IШсам досад рекао. Према 
томе, морао сам покупити летке што су пљуштали на 

моје рупе, ране и подеране коже и кошуље, морао. 

Али и тиме сам се издао. Они су видели где су леци, ја 
сам везан, немоћан, отимају ми их, ево, убијају ме, 
јер, Жlmог, знајtу да ме неће натерати да их прочи-

там ... 
У огАедалу зида .угледам јасно Тrупоусног како ми 

ставља зализану цев свог револвера на слепоочницу, 
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у.рлајући nреб.лизу мог уха: »Или nрочитај летак, или 
пудам«. Хитац је одјекнуо и прекинуо игру тасова н~;t 
ваги живота и .смрти. 

Осетио сам лак удар у слепоочницу, скоро ника
кав бол. И cpynm:o се мртав. 

Али бол, који је једно време престао да осећа, 
јави се поново, ослабљен. А он •На месту !Мртав уснуо. 
И бол мртав исто. И бол престао да боли .. То су му 
последљи трзаји. То је сама смрт. Је ли и она проду
жетак бола? Истина слабијег, без речи, без мисли. 
Она је стање које сам, откад СЗ1М ту, желео да по
стигнем. Мртвог бола, неосећајнијег и глувљег од 
живог бола. Немљег. Слепљег. 

-Ништа! -рече шефов rлacr !ИЗ далека- уза
луд пробушисмо плафон! Мораћеш сам да платиш 
штету. 

-Зашто ја СЗ!Мо? Зар се нисмо сагласили да и то 
покушамо? 

- Друго није остало! - глас Тан:кокостог. 
- Дај кофу, полиј то усрано копиле! 
Кад сам без воље и вере отворио очи, узнемирен 

исувише малом или никаквом променом после прела

за из живота у смрт (где су вам, папине, обећане ти
шине, где, лажови, очекивани мир, где, будале, вечни 

сан?), угледао :rораљеву слику у 11ри димензије с оним 
посним и болесним полуосмехом, и пре но што сам 
ишта стигао да помислим, помирио сам се с неминов

ним наставком постојаља у неком аполитичном лици
дерском паклу без средљовековних сумпорних кот
лова, с бикачом на познато смрдљивом поду од изга
жене иловаче, са сликом краља, убијеног у Марсељу. 

Неко се це,рио. 
- Серољо, срушио си се кад је колега опалио 

увис а ја те мало кокнуо у слепоочницу. Али доста 
пробе. Сад има да говориш! Говори, иначе ћу те ис
тински убити. Имам carte blanche на твој живот. 
Carte Ьlanche! Погледај. 

Још једанпут по табанима. Исувише трајно из
мученим и бомmм да би ми нов бол успео да отвори 
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ружна, веNИКа, али заједничка опет уста: Јошкина, 
Миркова, Путина, Зрикина, моја. Они су сви прити
скали један пар вилица. Наших. Ја не iМOry сам про
тив свих. 

Сат касније дебели је колољском водом прао руке 
над лавабоом а шеф је извлачио успорено :из фиоке 
писаћег стола бочицу мириса. Просу још успореније 
мало на длан па најуспореније могуће покваси чело, 
потиљак и уз то врло опрезно - слепоочнице. 

-Пребаците га одмах .у Стару управу. 

-Зар ноћас? 

- Не вредИ више петљаm се с њим. 

12 

Преко тела су га газили ћонови плитких ципела 
:и боси табани, високе потпетице и чизме, гумирадл:и 

и окови mпедИтерских кола, дунлопи И мишелини. 

.ЛИЛе су кише не испирајући га, био је сав блатљав. 
Али и покривен од чела до ногу згрумуљених снегом, 

пржен сунцем, загушен прашином, он је ћутке све 
подносио и није пуштао гласа, задовољан што је то 
непуштање гласа услов живота, задовољан чак и кад 

би му коњска копита, жандарске цокуле и шине rоч

кова на та,ьигама извлачили варничаве сузе. А ипак 
у љему затвореном у тело, класала су поља и небеса, 
одвијао се живот пун осећања и туге коју познаје све 
што постоји само зато да би на белом хлебу непреста
јања, које је корен и једном непристајању, дочекало 
да nресуда смрти постане извршна. 

Или би, други пут, био iНеименована река што тече 
и кроз реке и кроз остало. Вукло му је тело жицу из 
подрума Ааба и Ситнице, из Припјетских мочвара, из 
Бојке, источно од љих, преко Каракума до тамних, 
окомитих зидИна Крова Света, на ком је једном на
зрело живописе сличне рашким, а испод љих, на са

мом паноу љеговог вечног сна - датуме свих значај-
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них непристајаља на еудбинок.у реч задату смрти, у 
виду ватре кроз коју је текла та животна маса, .налик 
на реку углавном, али .некад и у виду буна и устана

ка, реку најчешће уоб.личену у мисли и открића, про
наласке и све што је својим неухват.л.ивим и невИДЈЬи
вим с11рујама иСКА>увало историјску јетру људског не
иирења са зшконима. Затеченим. И оним друmтвеним, 
створеним по обрасцу природНИХ, судбинских, затече-. 
них. А то се све дешавало зато што је неко давно, 
давно, невољен од живота, љубављу заволео своје тај
но јер будуће живљење више но прошло, родитељ
еко, и што је, волећи невољен, пошао са ·својим потом
ством у себи, да бос, преко трња и угљевља јунаштва, 
осваја љубав, .која би се у срећним случајевима јави
ла спонтано као одјек што из пећине бића јечи на зов 
гласа пред њом. 

ОПШТЕ ЧИЉЕНИЦЕ КОЈЕ, ТАКВЕ, НЕ УЛАЗЕ 

У РОМАНСИРАНЕ БИОrFАФИЈЕ НИ У УСПОМЕ
НЕ КОЈЕ У ХАПСУ ПИШУ ПОСЛЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 
УХВАfiЕНИ БАТИНАШИ, НИ ПРЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 
КОМУНИСТИ 

Мучен је одмах после хапшења, почев од 22 часа 
и 35 минута 21. октобра до око 3 ујутро 31. октобра. 
Прва серија .мучеља настављена је још пет ноћи за 
редом. Игле под нокте. Седамдесет и два сата га iНИсу 
дирали. О.нда опет. Девете ноћи су га шамарали само. 
Али тад се и од шамара онесвешћивао. После је стајао 
окренут зиду два дана !И скоро три ноћи. Онда се сру

шио. Остав..ьен је на миру преко двадесет дана. Од
веден затим у Стару управу. Пре тога - ипак позван 
да потпише Il!К!рти записник (диrли су, значи, руке 
да ишта више дознају). Онолико колико се морало. 
Било је очиrлеМiо. На пример - неколико летака 
заборављених у стражњем џепу панталона које није 
носио. »Признајем да сам заиста обасуо лецима па
триотску поворку студената националиста, махом .tЪО

тићеваца, да сам то учинио сам, ни по чијем наговору, 
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да сам летке куцао на једној писаћој машини која је 
била моје .лично власништво, али коју сам одмах пос
ле бацио у Дунав (»Лаже пас!«, »Не rубимо време, 
Мико! Закаснићемо на воз«, »Ма не дам да ме бараба 
ради«, »Пусти, платиће он то«), насред рукавца званог 
Дунавац, измећу Аде и леве обале, нешто испод Бач
ког купатила. До инкриминисаног места доспео сам 
помоћу чамца спасиоца, коју сам функцију вршио 
некад добровољно за пола плате у rорепоменутом ку

пати.ЈI.у. Кључ истог налазио се код мене. Писаћу ма
пmну бацио сам у брзи и силовити леви rрукавац реке 
из мржње према поретку (»Нећу тако! Нисам то ;ни 
у сну рекао!«) (»Kym! .не причај ми ту ваздан, знаш!«) 
(»Онда нећу !НИШТа да потпишем! Убијте!«) (»Значи 
волиш нас? Добро! Мико, исправи, наnиши из љубави 
nрема пореТIК!у!«) (»Мрзим!« викнуо сам, »нећу то да 
потпишем!<<) (»Не губи време, Мико, вавршавај!«) 
(поновно шосирање). То сам учинио да не би, у слу
чају хапшења, полиција запленила машину (»Будало, 
на исто ти се хвата!«).« 

Потписана је на крају и та инепција. Иксирало 
се пре ~ога још двапут и избачен је анархизам и цео 
пасус о фрЭ!КЦИји КПЈ која се бавила атентатима. 
Нико није одан. Нико ни за шта терећен. Ипак, кад се 
после свега цромисли, није уопште требало потписати 
ништа (макар ме сtсочили iКроз прозор, како су ра
дили с таквим н.едоtсазљивим идиотима, сами су ми то 
рекли још док сам све, све порицао). Али није ~еба
ло ништа рећи. Или само (и то би било оно право): 
»Члан сам КПЈ. За свој рад одговоран сам само њој«. 
И потпис. Овако ... петљао сам. ИзМИШ!nао приче за 
децу. А ови нису деца. Имам само да захвалим вели
кој провали која је баш у то време захватила сву 
југозападну унутрашњост, поводом неке наоко ситне 
Аокалне акције, што су се ови зликовци задовољили 
или правили да су се задовољили мојим глупостима. 

Али управо то што су црестали да ме муче како би 
стали мучити друге, стварало је, морално бар, неку 

везу измећу оних незнаних другова са Југозапада и 

143 



мене. С почетка рационално уочена веза није остала 
на томе. 

У ватруmтини што доће, исцршьене телесне от
порности према боловима што нису јењавали, у нер
вној напетости (с оним прошлим а заосталим у мени 
страхом од ноћи и тортура), имао сам сад довољно 
часова некоr артикулисаноr бунила и неке чудно лу
цидне збуњености да окривљујем себе. 

Двадесет и три следећа дана остављен сам потпу
но сам. С почетка, не верујући да је rотово мучеље, 
нисам моrао ништа да једем. Сада сам био у стаљу 
да смажем хлеб од килограма који ми је тетzса слала, 
плус оно пола киле што сам као ухаmпеник добијао. 
Уз то, једанпут недељно стизао је од друzе једне тетzсе 
по лонац пасуља, купуса или ћувеча. Јелена ми је 
слала поморанџе и колаче. Нека од мојих бивших 
ученица пливаља по целу маковљачу. 

Јошка, Мирко, Зрика и Пуша радили су изврсно. 
Они су стајали иза свеr тоr !ИНтендантства, дајући те
ткама, ученицама и Јелени', сиrурно, новац потребан 
за све то, новац који су, јасно, добијали од Црвене 
помоћи као прmюмоћ и признаље мени који никоr ни
сам провалио. Што је значило да су вани задовољни 
мноме, да су поносни на мене, да ме воле, и да !МИ 

ништа не замерају. 

Они нису имали шта да ми замере. Али ја себи 
- и те како. Ноћу бих се од најмаљег шушња пробу
дио, сав унезверен, и слећивао. Дрхтао сам. Губио 
власт над собом. 

Даљу не. Али страхови су пролазили са сунцем, 
враћали се с мраком. 

Ујутру ми се чинило да сам коначно излечен. Осе
ћао сам се добро. Нови су нокти споро ницали испод 
старих, што су отпадали квргајући се ругобно. Млада 
кожа ми је (још танка, ружичаста и врло осетљива) 
израстала на табанима место отпале, чије сам кома
диће малоумно или сентиментално сакупио и сачувао, 
брИЖZnиво смотане у један од отцепаних рукава ко
шуље. Ноге су ми још биле отечене, али те отеклине, 
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модрице и екцимозе пролазиле су, и то претерано 

брзо. За који дан, за неде.LЬу дана, нико неће моћи да 
наће ниједан набој на мени. Само су ми врхови прс
wју на ру;кама остали још увек преосетљиви. Да бр
же ојачам, Г!И!МНастицирао бих сЗм у ћеЛ!ИјИ И, упркос 
све оштријој зими, тражио да ми прозор остане цело 
пре подне отворен. ЖаЈНдЭЈРИ су се нећкали, али нису 
имали нипгга против: Кад је луд, неzс се мрзне. Даљу 
нисам загорчавао ничим себи живот. Ни грижом са
вести, ни C"llpaxoм. Штавише, од некоr времена поста
јао сам поносан на своје држање: никоr нисам про
валио. Касније - чак и довољно снажан и неуr.рожен 
да по:мислим да сам орећан. 

Ноћу би се јавиле гриже независно од чиљеница, 
свеС'11И и воље. (Што сам даљу презирао тоr ноћноr се
бе у власти расклиманих живаца и којекаквих зебљи 
и кајаља! Тад сам и разумевао зашто мучим тако бес
мислено самоr себе и називао то све - осветничким 
комплексом или комплексом крваве кошуље - друга 

дедина жена била је По.л:уцрноrорка, Полухерце
rовка.) 

Ноћу све то разумевање није нипгга вредело. По 
неколико nута бу дио бих се, уз јеца ј или грчевити 
уздах, и сав будан и напет од неких ситних па.лпита
ција јетре, арца, плућа, неких непријатних .АЈрхтаmща, 
буљио у мрак док не бих клонуо. У ствари, себи сам 
пребацивао једино што сам моrао: чиљеницу што сам 
све време био на ивици слабоr, непролетерскоr .АЈржа
ља, издаје, недругарства, кукавичлука. Чиљеницу да 
тај руб нисам прешао, интимно нисам моrао сматрати 
својом врлином и заслугом. Изгледало ми је још увек 
- с.л:учај је помогао да то не учиним. А не класна 
свест. Страх од нових мучеља био је зато и толико 
вемш. Част и храброст - припадали су случају, не 
мени. Понекад, ноћу, чујући кораке жандара у ход
нику, једва сам успевао да уrушим крик или, што је 
још rope било, да затомим rлас којим сам изговарао 
имена својих непроваЈnених другова. 

Раз.л:оr за незадовољство собом полазио је од 
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оnравдане бојазни да све то не бих поднео под свим 
условима. Да су nродужил.и још три, још два дана, да 
ли бих положио или пао на том испиту немоrуће 
.л.удскости? 

Није да се нисам све време трудио да се не осећам 
уврећеним и побуњеним: нисам nрелазио nреко увре
де коју су ми наносили тукући ме и мучећи ме ве
заног и неспособног да им на удар одвратим ударом 
па макар на месту погинуо. А ипак. И још горе. То се 
осећање увреде није односило само на агенте, него и 
на самог мене, у ког - испадало је упркос nротивном 

- нисам могао да се поуздам, иако на крају крајева 
нисам издао. Можда је све то самоокрив.л.авање дола
зило и зато што за своје болове и понижеља није 
било логично окрив.л.авати све оне које нисам nрова
лио, а што је nривлачно било да се чини. Они су сло
бодни, јер сам ја био мучен, и гажен, и упр.л.ан. Никад 
нећу заборавити смрад који се ширио од мене после 
других батина. »Усро се!« викали су агенти ликујући, 
славодобитно. »Сероља«, и хватали су се за нос, уда
рајући ме ногама у слабине. Мене. Који сам лежао 
избезумљен од набоја и отеклина да не би били тако 
осрамоћени други. Који и да./Ье окрећу циклостил или 
мирно ваде летке са шапирографа и смеју се и дишу 
лако и не саосећају све време са мном а у сваком су 
чаау теоретски сnремни да погину да би ми помогли~ 

Као ја што ту у nракси rинем. И шта мисле, да се за 
заборав мојих мука што су њих мимоишле откупе 
хлебовима што ми шаЈЬу, своју слободу и моја пони
жеља да . плате ћувечом и пасуљем који једанпут 
недељно једем? 

Знао сам ја дању откуд онај у једном часу речени 
и онда повучени из записника анархизам. Хтео сам 

да креснем агентима да ћу им се осветити (што ћу 
сигурно учинити, часна реч) (убићу их једном кад 

изићем, убићу их као један и један два), али нисам 
имао петље да им то отворено кажем. И тако речено, 

алиби је то за мене, а и они, сетиће се већ једном 
шта сам хтео да кажем помињући (и после повлаче-
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ћи) анархизам. Уплашиће се и они. Цвокотаће и они. 
Дрхтаће. Гаће ће им се трести и мрзнуће им се говно 
у rузiЩИ. И молиће ме да их поштедим . 

Неумољив бићу. 
Сањао сам понекад атентате, ратове, јунаштва и 

риrао бојне поклике. 
Двадесет дана и ноћи тако. Онда су ми у ћелију 

убацили једног nремлаћеног друга, и све је то nре
стало. Био сам сад довољно снажан да га неrујем и 
довољно паметан да се не IИсповедам. Моје је држање 
одавало сигурност и .смелост (што је лако не бојати се 
чим човек није сам и није nрепуштен вучјем зави
јању са свих страна хоризонта у чијем је средиШту 
страх у обЛIИКу човека који јесам!). Али тог су убрзо' 
одвеЛи. Био је из оне групе с Југозапада. Други пут, 
за време шетље од петнаест минута, разговарао сам с 

Маром, одбијених nредљих зуба, јако мршавом и 
ситном. »Виторова другарица«- рекла ми- »НИСИ 
чуо за Витора?« - чудила се. Нисам рекао ни да 
јесам ни да нисам. Оставио сам је у уверељу да сам 
чуо за љега. Обрадовала се. »Велики ,АЈруг а болестан.« 
Погледао сам је с поштоваљем. 

Члан Пека је Витор. Сад на робији. Другог да
на није изишла на шетљу. Али тог поподнева ·видеG 
сам цедуљицу што се промолила као в.рх језика :к.роЗ 

фугну на вратима. Скочим, скријем је. Сутра ујутро 
је отворим. Ситним, мршавим, неспретним а нервоэ
ним рукописом писало је: »АкО· видиш икад В., реци 
:му да сам дала добро држање; ништа, ни иког; мис
.лила сам на љега. Ја га до гроба волим и волећу, иако 
дете није љегово. Ако не зна, не реци :му да ме Тр. под 
претљом узео на силу и превару.« 

Цедуља је мирисала на пасту за зубе. Била је 
написана комадом графита извученим из тубе кало
донта. Намочивши прст у воду, избрисао сам сва 

слова трљајући их лако. Колебао сам се да ли да је 
чисту сад прогутам. Послужио сам се друкчије. Ко 
ли је тај Тр. или Тц.? Тц. - биће да је било нахшсано 
Т.р. Почетно слово имена, nрезимена? НадИМак? 
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Једном сам видео Зализаног. Погрешно ми је упао 
у ћелију -q>ажећи другог. Био је смршао, али у пре
белој коmу..ьи; свиленој кравати. »А, још аи ту!« -
рекао је незаинтересовано и без сећања. 

После месец и по дана, позван сам mирокоплавом 

шефу, обријано:м;, намирисаном, лако напудерисаном, 

у другу неку .каrнцела~рију: »Треба да потпиmеш пот
врду да q ти у ;реду враћене све одузете .личне 
ствари.« Уококости окрену лећа прозору. Руке је. др
жао у џеповима чистог, испегланог, као тек од :rорозача 

доmлог сакоа. 

- А намm-перо? - упитам врло мирно, пошто 

сам бацио поглед и видео да не недостаје ншпта од 
оних ситница што сам имао по џеповима кад сам 

ухашпен. 

-Какво налив-перо?- зачуди се шеф и погледа 
мене, па Ускокостог. 

- Налив-перо! 
- Битанго једна, још ћеш ме оnтужити ја да 

:к,радем ко11trунистичке говнарије. 
- Налив-перо!- поновио сам врло мирно. врло 

тихо, с;рећан што ше4ниследник црвени од беса и 
немоћи. 

- Слуmај, балавче ... Имамо ми хитна посла и 
немамо времена за говнарије. Потлиши. 

- Намm-перо! 
Гледао ме неко време извал,еним очима. Гледао 

сам га убеДlЪИВО, ако и не у себи убећено. Како да 
докаже да није y:ropao комунисти налив-перо? Стисну 
уста, саже се, поче да тражи. Ускокосm може да 

почне да прича около. 

- Ах, ево га. Имао си право. Пало је на под. 

Осетим ола:юшање, узмем чак намm-перо у ;руку. 

Са задовољством га отворим и упитам: »Да пробам, 
смем ли?« 

- П;робај! 

Повучем две-три цртице по хартији. 

- Не! - мирно ·га затворим, бацим на под. 
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- Шта то rрадиm! - ВIЏС:НУ шеф дижући руку. 
- Ово налив-перо је твоје. Видео сам кад .си га 

извукао из џепа. Ја сам своје тражио. Заправо, ја бих 
своје тражио ... 

Шеф спусти руку. Прсти су му се лако грчили. 
У дахнем ваздух и осетим праведни, заборављени; rpa~ 
досни, побеДIШЧК.И мир кад rре:к,нем полазећи вратима, 
нема~рно: 

- Али ја налив--перо нисам ни имао. 
Очеюивао сам ударац. Ускокости ме бесно зграби 

за миmку и повуче. 

УЗ ЈОШ ЈЕДНУ СКИЦУ ЗА БИОГРАФИЈУ 

Везаних су ме то руку iИЗВОдили јеМiе ноћи исте 
зиме из полицијског затвора и превели у недалеКЈИ 
судски, под см;ршалим месецом, чији су !Образи, тањи 
од листића стањола, једвачујно цвокотали на уједна
ченом без:мирисном ветру юратюим nутем од једних за
кључаних. вrрата до дrpymx, још закључанијих. 

Осам дана !Цре тога довели су ми у ћел:ију испре
бијаног једног младића. Изгледа да је причао, јер га 
увече нису извели на сасл ушање. За ова два месеца 
научио сам да будем опрезан. Стављао сам :му 'ИПак 

облоге на табане. Чинио сам то :већ :неколико ifEVГa 
О1'Кад су ме, заузеm другим провалама, коначно оста

вили на миру. Престао сам да саљам звезде са .карте 
хо.ливудског неба. Тврд лежај, поена храна, ['аDење на 
себе. Због тога гаћења престао сам да сажал,евам она
ко непосредно самарићански како сам то учинио први 
пут кад сам стављао облоге незнаном другу пажљи
вије но што бих себи. Сутрадан сам се покајао. Довели 
су оног смећеплавог, омаленог, коmчатог. Непознати. 
Онај који ми је дао војнодржавни и rрекао: »Никог. 
Док си ЖИВ<<. Био је сад модар, дахтао је као риба на 
суву, није ме одмах препознао, али је, још дахтав и 
крвав, нава.мю на оног младића чим га је угледао. 

>>Издајниче«, сиктао је. »Издајниче!« Жандари су утр-
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чали пендречећи сву тројицу. »Убићу те, Троскоте!« 
рекли су смећеплавом, али одвеАИ младића са собом. 
Превио сам табане Троскоту. То је, дакле, Троскот. 
Кандидат за члана Цека. Није се сетио сцене с револ
вером. »Сам не бих те препознао.<< Било би .ми драже 
да му глас није био тако тврд, одбојан. Ваљда ме се 
не плaurn:, ја нисам никог провалио. Ниједног друга. 
Знао је то, ваљда. Али то ме није тeurn:лo. Очекивао 
сам усхићење с његове стране, признање, интересова
ње за мене. Али убрзо су га одвукли. Забуном је ту 
био убачен. Да АИ је на муЧење одведен? Дотле су га 
само двапут тукли. Дабоме, он није изгледао уплашен. 
Како би? Онако истински храпав, тврд, :неповерљив! 
А ја? Па и ја сам осећао nоново на свом лицу маску 
од штављене коже. Али изнутра? То је друго. Главно 
је да нисам говорио. Један још удар, и бих. И те како 
бих проговорио. Зашто то стално претпостављам? Кад 
нисам. Зар је мало ударала по мени? 

Ја одговора нисам ;имао. Јунаштво изблиза, не, 
није то за младе људе, IНеухваћене у клешта искуства 
и релативности. 
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Ј 

ДРУГА ГЛАВА 

1 

СКИЦА ЗА ЈЕДНО ОД ПРВИХ САСЛУШАЊА КОД 
·СУДСКОГ ИСЛЕдникА 

-Име? Презиме? Роћен? Брзо. 
-Напротив. 

- Шта хоћеш да кажеш тим 1lanp01:uв? 
- Да су пороћајне муке моје мајке трајале три-

десет и шест сати. 

- Не изводи будалу! Роћен - где? Кад? 
- Не сећам се ни места ни догаћаја. Пролетерска 

дете. 

- Ту, пише Медвећа. 
- Свашта хартија поднесе и понесе. Издајство. 

Јунаштво. Без Црвењења. Али и реч Медвећа. И тамо 
се људи раћају. 

- Је АИ 20. марта 1916? 
.,....- Не. 
-заШто не кад пише? 
- Војска се повукла већ 1915. 
- У касну јесен. 

- Онда, може бити, и марта 1916. 
-Вера? 

- Безбожник. 

- То није вера. Јеси ли nравославац? 
- Безбожник. 

- Ваљда си крштен у некој цркви? То је питање 
формално и тражи формално прецизан одговор. 

151 



- Формално и одговарам: безбожник. 
-Партијска припадност? 
- Легално ниједна. 
-Питам те којој илегалној партији прШiадаш? 
- ПрШiадност илегалним партијама се ни по коју 

цену не сме признати. 

- Народност? 
- Кинез. 
- Наставиш ли тако, лослаћу те nолицији. 
- Долазим оданде. 
- Зар ти није било доста. 
- Исувише. 
- Дрскост ничему не води, лепо ти кажем. 
- Додирна тачка. И ја сам за леnо понашање. 
- у ранијој ис:грази nризнао си да си сам напи-

сао овај овде приложени летак, да ои га откуцао на 
својој мammm и умножмо ломоћу свог mапирографа. 
:Мећутим, тај летак који се завршава тиnичн:о кому
нистичким nаролама, .могао је нашЈсати само члаrн 
Партије. 

-Можда. 
- Признајеш ли да си члан Партије? 
-Не. 
- Како н.е кад га је написао комуниста. 
- Ј а сам летак добио од Шарла. 
- Аха! Добио. Дакле, rимао си везу. 
-Не. 
-Од кога си га добио? Не nадају комуни:СТИЧIGI 

леци с неба. 

- Овај је пао с петог опрата. 
- Неко ти га је ШЈак дао. 
- Непознат један човек. 
-Како је изгледао? 
- Полуцилиндер, бамбусов mта:пић, антихитле-

ровски брчићи, узан искецан жакетић, орозане пан
талоне, старе ЦШЈеле. Три броја веће од ногу. 

-Признао си раније да :му је надимак Шарло? 
- Име. Писало је. 
- То није српско име. 
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- Ми прави Срби -сви смо ми Кинези. Па и он, 
који је поамериканчени ·Енглез. 

- Откуд онда Шарло? 
-Тако је писало на плакати из које је изишао. 

Можда му је то био надимак. Пофранцужен мало. Не 
знам. Сећам се, звонило је. Пред биоскопом увек 
звони. 

Исле,l\/ник nлану: 

-Безобразлук. Још ноћас ћу те вратити nоли-
цији. 

-Слажем се. Био би то заиста безобразлук. 
- Да се споразумемо. Хоћеш ли да те враТ'ИМ? 
- Нећу. 
- Онда ми мораш више рећи но њи:ма. 
-Зашто? 
- Само на основу недоказане тврдље ломщи:ј-

ског записника да је наћен летак код тебе, записника 
за који тврдиш, као и сви остали комунисти, да ти 

је изнућен, јавни тужилац не !Може да дигне оnтужбу 
да си члан КПЈ. Ни суд да осуди. 

- Пус'11ИТе ме кући. 
- Бацао си летак. 
- Није доказано. 
- Доказиваље није мој задатак. Вратrићу те по-

лицији. Било ти је лепо тамо, зар не? 
- Како се узме. За њих врло напорно. Просто ми 

их било жао. Куд да се намере на мене тврдоглавог. 
- Врло добро. Врло добро. Тврдиш да те нису 

тукли и мучили. Ја ценим поштене ~оуде. То ми се 

свића. 
- Извините -· дигнем шаку - десет су дана 

испробавали на мени бикаче, пендреке, вешање за 
наопако везане руке, игле nод нокте, електрошокове, 

челичне боксере, врећице песка. И још којешта. Онда 
су се сетили да паметнији попушта, оставили ме ско
ро месец дана на миру и послали !Ме најзад овамо. 

- Чуј, ја шест година радим тај посао. Вщео 
сам кукавица и некукавица, али ово је твоје ... чиста 
глуnост. 
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- Фанатична невиност. 
-Ти фанатик? Несрећа! 
- За кога? За вас? 
-Не. За вас све. Видео -сам ја фанатика. Једног 

нећу заборавити. Витор се звао. Док су га агенти ту
кли, викао је: »Охохо«, и: »Мало јаче! Лево! Тааако.« 
Уживао је. 

- Мазохист? 
- Не. Изводио је. Подваљивао. 
- Фанатик не подваљује. 
-Онај о ком причам био је убе'15ен да револу-

ција тек што није. Осудили га на десет година. Насме
јао се: »Ни пола године!« Веровао је у иминентност 
преврата. Има већ неколико година како је на робији. 
Сломљен? Кажу ми - није. Г де је ту логика? Фана
Т1ЩИ подва.tЪују пре свега себи самима. И осталима. 
Али себи на ·првом месту. Глупо. Нелогично. 
· - Мање је нелогично веровати у иминентност ре
ђолуције но веровати, рецимо, у безгреum:о зачеће или 
у схизоидно Свето тројства или у величанствено: Ми 
по милости божјој и во.tЪи народној. 

- Потпиши то што си рекао. 
-Врло радо. 

- Сад ће бар моћи да се дигне оптужница против 
тебе. Изругивање култу, увреда Величанства. Две до 
три године. 

Нико није помислио да ћу добити десет. Због др, 
ског понашања? Али и због слободног судијског уве
рења. 

2 

Иако ми се при том лице отварало под притиском 
неодо.tЪиве срчаности без иједне задржане примисли, 
душа ми је остајала у сенци свакаквих презања. Све 
време. Сем, можда, оних десетак дана које сам у истој 
ћелији судског затвора провео с једним човеком у 
робијашком, Грујић се презивао, маnпm-бравар, два
десет седам година, трипут хаnшен пре тога, један-
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пут IВећ осу'15иван пре ове казне, аАИ под другим име
ном. Због чега је сад и доведен из Митровице. Некако 
се сазнало да је подвалио суду и идући на дивљак_а 
успео да се прода као неосу'15иван. Разуме се, т~ низе 
признавао, остајући при своме и поред три оДЈедном 
картона, неупоре'15ивана дотле с истим лицем и <;>ТИС
цима прстију а лажним именима и генерализама. 
Осмехивао се, миран, и кад су му довели се.tЪаке роћа
ке који су га препознали, али унели збрку зовући га 
четвртим именом и сасвим петим презименом, неюх 
иећу њима убе'15ени да је он Стева r:rрокин, други -
Јанко ..tЪубибратић. Упркос свему, уз осам година на 
које је осућен, јер се сумњало и да ~е у Москви био 
и похаћао КУНЗ (четири године низе могао да али
бише да је био у земљи), и да је оданде враћен као 
инструктор ЦК, добио је још две додајне и, после 
десет дана, колико је трајало све то пет.tЪање, враћен 
у казниону (не више Митровицу), непоколеб..ъиво вед
ра, младићки снажна и неизмучена ов~а,. зрнасте 
смеће косе, духовит на посебан начин КОЈИМ Је, не ме
њајући онај свој ангажовани увек глас лепо река. и 
брзомислећа човека, доводио лаком ироничном инто
нацијом у питање оно што је потврћивао и, кад би, на 
пример, рекао иследнику: »Ви сте бар паметан и шк.о
лован човек,« успевао је некако да у то уштрца и 
сасвим супротно значење; чак збуњујуће и ускомеша
но а необавезно увреД.tЪиво: једва приметном про~е: 
ном наrласка позавадио би иследникову памет, КОЈОЈ 
је одбијао да се диви (мада је није став.tЪао у питање), 
са шк.олом у чију вредност није . рекао да сумња, а 
ипак је очито сумњао, с обзиром на цИ.tЪеве и кв~· 
тет буржујске наставе, њен делимично заrлуп.tЪу]ући 
програм (иако није став.tЪао у питање чињенице што 
се уче у њој, па ни способност расућивања што се 
развија читањем разних књига и оштри свако~евним 
вишечасовним тренингом умовања) (не, у то НИЈе сум
њао). При том је гледао подсмеШ.tЪИВО, некако тихо
водно-брегроњиво, сав у зрачном једном контра
пункту измећу вишесмислености коју је наметало све 
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што би казао и врло исфацетираног наЧШiа на који 
би овој е примедбе изрекао, понекад у невреме (добро-. 
-јутро у време лаtее-ноћи), чиме би отварао низ нових 
IШтаља ry вези са свим, па и с тим добрим јутром, 
узетим примера ради, али које није морало бити ни 
јутро ни добро, које је могло да .буде јутро, али не 
оно право, једино добро, које IНИје можда још било 
то, мада ће једнога дана свако dVD.Po бити добро. 

Измећу његових речи и iВремена и простора у ком 
су се јављале, увлачило се увек неко !ПОричуће ре
зервно значење, ~еко превратничко зрачење, с неком 

тангентном ал.узиЈом на бесми:сао омрти и такЋог ни
каквог живота. Никад екОПАИЦИТан, та се .и остала 
rунгула у подтексту понечег што би казао испољавала 

начином на који је изговорено оно што је изрицао ван 
времена, кад се то с.лячно обично саопштава, а некад 
ван nростора ry ком се све то оюmуто обично · деша
вало. Све је бивало могуће с љим, поимаље и не, 
разумеваље и неопрашrаље, али он је поседовао у 

највећој мери једну КQрозивну салутарну тајну ре
ализма, .добродошлу наивном романтику под гасом 
свега што је прошао, што није прошло, јер је постало 
елеменат биографије која се сама од себе развијала, 
поправљала, дотеривала и губила •Везе с полазном 

ИНСIШрацијом, ·с чињеницама, биог-рафије коју !Може 
да васкрсава овако ИАИ онако, да непроменzьиву Шiак 

:мења, аАЋ мора до смрти да •НОСИ и памти; тајну ре

~ма којом се демонтирају маљкавости реалног; од
ваЈаљем коре речи од именованог језгра, а све без 

ножа и ..ьуштења; код Грујића иСКА>учиво помоћу 
нагласка што је умео да смаљи и у себи стисне језгро 
ИАИ да прошири и тако одлеiШ љуску !Речи од ства

ри и самим тим омогући једно у..нутрашње, небило 
ротираље, што, у ~рајњој АИНИји, компромитује уста
љени систем појава и њиховог условног смисла и 
бесмисла. 

Сем те способности да разиграва iНИЗОВе нових 
?слобоћених значења испод коже споља уходаних по
Јава и њихове скамењене врАИНе да скамењују, по-
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стојала је код Грујића и једна сценски тотална при
сутност, рекао бих - његова апсолутна ангажованост 
сваким тренутком. 

Свежих очију и уста од jVllPa, расположено офан
зиван, омучан реће но инсинуантан, завоД.iЪ!ИВ, убе
ћен и ·убемив, он је без остатка сагоревао предај>ући 
се сав и на:јневажнијем послу, претпоставци посла, 
сваком 11ренутк,у. 

Таквог сам га првих дана видео и доживео. 

Посматрајући га, •ПОМИШ.IЪао сам да један профе
сионални (а не дилетантски) револуционар мора и 
да себе свесно хоће таквим неприродно дегажираним 

и савитЈЬИВо лежерним на изглед а непоколебљивим 
у cymтmm, !Мора себе да измоделира у највећој •мери 
допамивим не само према обрасцима јеюог тшхски 
средљег уК!уса 1ИА.И неукуса, него и према захтевима 

оног најекоклузивнијег. Јер не зна се куд rra све не
воље и недаће неће бацити, на кога :га све неће упу
тити. 

И не због себе мора да је такав, него због идеала, 
чији је он !ИЗВрШНИ орган. 

з 

Причао је :много о Митровици, о животу тамо, о 
изванредним бићима, комунистима xepojmm, о . ..ьуди
ма нарочитог кова (а.А!И зар и он, Грујић, rrлумац по
мало, помного кад је требало, није сам био човек на
рочитог кова?), о организацији катедри !Које су ман
гуiШ (рекао је то :тако нежно и изазвао ry мени нов 
бескрајни вал нежнQОТИ за те манг.упе нарочитог кова) 
називали tеатедралама, о марксистичким првосвеште
ницима тамо, Огњену, Моши, Бири, о економист.има 
Мо.ми, Бранку, Јовици, о mпензивном раду у кру
жо.цима, о Борћу (страшно макавом свуд сем по јези
ку) и његовом покуша ју бекства од !Идеолоmје у куј
ну, о Ш11рајковима глаћу, о ;раду iiiартијске организа
ције, њеном утицају на некомунисте, хрватске ;и маке-
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донске националне револуционаре који су, деведесет 
посто, против поАИТЈШ.е љиховог руководства, за акци

они савез с КП и заједничку борбу, и који се солида
р:шпу у свим акцијама и штрајковима с нама, па, ве
ликим делом, почињу да по истом нашем систему 

прораћују у кружоцима наше материјале. А има и 
приличан број пандура који исто то - такоће. Но то 
је конспирација. Па не само ти људи и политички 
затвореници. И известан број криминалаца (и не само 
њих) спреман је да помаже нашима и подупире rих у 
свему што казнионски комитет науми. Митровща је 
сва једна завереничка ковНIЩа, а лопови у њој, ми
слим робијаши, сви су непријатељи државне власти, 
противници које она, државна власт, храни, одева, 
чува. Противречје, али чињенично. Зидови јесу ви
соки, али до колена њима тамо. Самще јесу неопи
сиво смрадне, поредак у њима строг и суров, кому

нисти изједначени с криминалцима, за разлику од 
њих издржавају казну до краја, без права на слобод
њаштво и условни отпуст које лопови и убще ужи
вају, али шта то мари, под земљом су струјале воде 
што роне и брегове и зидове и неправедне поретке, 
кртще су копале канале, не? што се не сме јавно, 
може се тајно, а тајна даје људима који јој се по
свете снагу јачу од оне која је нормално њихова. 

За време тих неколико дана и ноћи које смо·про
вели заједно док су се обављале формалности око 
легалног монтирања љеговог накнадног процеса, ја 

сам у више махова почињао разговор о мучењима 

кроз које пролазимо. · 
Увек је прелазио на друго. У први мах мислио 

сам да се вероватно стиди да прича ствари где се као 

последща најплеменитијег акционог опредељења јав
ља - увреда и деградација тела. Али он се није опи
рао да се сети поднетих болова, бојао се да се не 
изгуби у људском блеску. Зато није пристајао ни да 
технички само набраја .муке кроз које је, везан и на 
изглед немоћан, прошао. Премного биће да је мучен. 
Ко зна, можда и није био. Није свака f\IПРава града 
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имала ст:ручњаке. Можда је yxanmeн у ЈЬубљани" 
Можда је ... 

- Не - рече - свих спољних радњи се сећам, 
али ниједног бола ;више. 

Хтеднем да га прекорим, али док сам још тај од
говор слушао, покушао сам да се сетим својих болова, 
још свежих. 

· С ужасом закључим да не :умем више да дозовем 
у сећање иједан од њих, нити да се уживим у осећа
ња што су их пратила. Заиста, памтио сам само низ 
радњи а увреде су биле једине повреде које су још 
увек изазивале гнев, отпор, бол. Сећао сам се мање 
ударца, више свог страха од љега. Ниједан бол, ни 

онај најстрашнији под нокте још квргаве, нисам умео 
више да реконструишем. Напињао сам се да се сетим 
бола што се ширио од табана до мозга, тог по11реса 
што избезумљује и извлачи: истовремене крикове за 
које би се свако заклео да је човек неспособан. Они 
не разносе бол, они су бол. Сећао сам се како после 
сваког ударца пендреком по табанима, вИАIЩе бриде 
дуж целе своје кошчате ивще, од врха браде до за
глушених ушију; грло како се задављено rрчи; све
тлаци како засипају очи. Сваки део тела одреагује 
бол који му је задан на свој специфичан начин јер 
удар потреса цело биће, не само табане, бубреге~ 
нокте. 

Не само Грујић, ето, ни ја нисам умео .да причам 
више неартикулисани бол, сав од крикова, сав ни од 
једне сувисле речи. 

Биће да је најпримитивнија хвалисавост и нај
мањи покушај љиховог препричавања, па и сећања. 

Уосталом, nендреци, жиле и слично мало могу 
- говорио је - кад је човек начисто с оним што 
хоће и кад га ни смрт не може спречити да оствари 
то што хоће и мора да хоће силом против насиља. 

Све је било код њега једноставно, бол га није 
декомпоновао ни ужасавао. Знао је све време зашто 
је везан, зашто тучен. Није заборављао себе. Ни љих. 

Сањао сам те ноћи да сам yxanmeн nоново, до-
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веден на Пети спрат и подврrнут мукама које сам: 
могао и да осећам и да посматрам као да Слободан и 
ја немамо једно тело. Али ушавши после прве серије 
у канцеларију mирокоплавог шефа, Слободан га 
је хиmютисао, љега и Зализаног, и .седећи за столом 
гледао их како za .муче и како мислећи да za ударају 
не долазе себи од чућења што :им жртва вшпе не 
урла. 

Кад сам му ујутро то испричао, Г.рујић се :насме
јао и .рекао да је :на робији раније познавао једног 
који је за време штрајка глаћу изМШIIА>ао конвејер 
с хлебовима, ШНЈЩЛама и кобасицама, а пред изла
зак стао да проналази машину за дељеље летака, за

М:ШII..IЬену тако да онај !Који рукује њом не може да 
буде rухаmпен. 

Зафркава ли ме? - питнуо сам .се, сетивши се 
своје .машине коју сам, као бекство и освету, изми
;шљао тамо, на Петом спрату, још крвав и rнојав. 

»Ма ди би то ја!« као да Грујић рече и не рече, 
али се уозбиљи и продужи друкчије да прича како се, 
упркос не знам каквој конспирацији, не моrу спре
чити провале у активној организацији, да nporpaм и 
статут не обавезују на свршавање краТIКог курса ХШI
нозе јер свако и не .може да буде Свенrали, а !МНоrи 
аrенти (и не) нису, зна се, од пасивне мед:ијумске rра
ће, да, према томе, остаје да се, као и досад, стmпће 
петља, што је врло i!IpOCTO кад се то врло хоће, али 
што, као све просто, није ни пасуља.рно, ни лако ... 

Тих је дана стиrла Грујићу нека цедуљица. По
јавила се nосле шетље. Неписана ситним, пастеризо
ваним рукописом. Хартија је мирисала на пасту за 
зубе. Опет Мара? Не. Оно је из Поља. Како је ипак 
Мара дошла до тог писма намељеног љему? Није ми 
рекао, иако је знао. Од кога га Је она добила? И то 
је моје питаље пречуо (Марина се женска соба ше
тала пре наше).· А радило се и о мени. Лотврћено му 
је да сам имао добро држање, да нисам никог прова
лио и ништа признао. Место да се обрадујем кад ми 
то место nоказа и прочита, ја се увредим, клонем, 
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нароrушим, и неко ме време држала безразложна јет
кост. Па да, распитивао се човек за cвazcu случај ко 
ли је тај Слободан Раденик с љим у ћелији (као да 
љему баш нисам рекао све и вшпе но све). Али шта 
је имао да запиткује. Мада не подносим сумњање у 
људе за сва1си случај, могао је сiм закључити какав 
сам и ко сам. Или се верује људима или не. И пгга ту 
бруцош, и пгга ја све знам. 

После се смирим. Тешко би било остати за дуже 
киван на Грујића, поготово што се у оном [ЈИСМУ није 
рекло .ништа друго о мени сем оно о држању. А то 
- мање-вшпе. Нема разлога да се стидим. 

Тог истог поподнева дискутовали смо седећи на 
мом кревету, оrрнути једним ћебетом, о значељу јед
ног доста нејасног става у писму. После обавепггеља 
о мени, говорило се тамо о неком Г лиrору Наумов
ском (ко ли је па тај? - не знам; а ти? - ·ни ја), 
Глиrору Наумовском, који се већ налази у нашем суд
ском затвору. (Нема га ту. - То и јесте рћаво, тврде 
да јесте!- Није! -Али пишу!) У овом судском за
твору знали смо сваког. Иако је на једночасовну шет
љу излазила свака соба засебно, круг се налазио под 
нашим прозором и ми смо са свима успостављали 

контакте помоћу азбуке за глувонеме. Сем тога, куца
њем у зид смо бивали обавештавани о свему значај
нијем и општијем. 

Грујић није остао убећен да Г лиrор Наумовски 
није ту (иако га није било); толика је љегова вера 
била у друга који му је послао писмо (Мара је била 
релеј, рекао је) да ни списак затвореника који смо 
набавили одоздо из канцеларије разводника страже 
и у ком није биАо имена Глигора Наумовског, није 
могао да га увери да тог човека нема у овој зrради. 
»Зашто би писало да је ту? Ваљда знају другови шта 
пишу«. Нешто касније се врати теми: »Стопут се про
мозга код нас пре но што се реч стави на хартију, али 
кад се стави, онда отрова можеш узети да је тако 
како је написано.« И допуни се: »Шта знаш, можда 
га Градник крије.« 
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У реду. То је ·ШЈак била прва само нејасност. Дру
га: тражило .се од нас да утичемо на тог ту (а непо
стојећег) Глигора Наумовског, он би имао нешто важ
но да нам каже за шта се врло занима Балканска 
федерација. 

Нисмо били начисто: занима ли се Балканска фе
дерација само за оно што би тај фамозни Глигор знао 
и можда рекао нама, или она хоће да само утичемо 
на љега? А онда- у ком смислу да утичемо? Да ли 
да га нагнамо да нам каже оно што зна или га треба 
и саzитовати. У томе смо се лако сложили: убедити ra 
ваља. Но трећу мутеж представљало је место где се 
писац писма изједначивао с другом који ће о свему 
томе послати извештај Балканској федерацији. Њему 
да је јако стало до прилаzоЬења zopњez ншtа прео 
смрт. Значење тог места није било једноставно раз
мрсити. 

Први пут од кад смо се упознали, дошло је до 
отвореног /l)азмимоилажеља измећу нас, размимоила
жеља ублаженог неакционим карактером спора. Г ли
гора ту није било, па није било ни важно како тума
чимо ставове писма. 

Псовао је Грујић, који је аутора знао из Митро
вице још (сад је он био задужен одговорним послом 
у Покрајmюком), псовао га: дабоме, тако се нејасно 
пише кад се робија неће да схвати као универзитет! 
Бежао је тај од учеља, а сад ти и ја лупајмо нашим 
главама да схватимо шта је друг изволензи хтео да 
каже. 

- Интелектуалац? - упитам одмах дВоструко 
љут, на тог nокрај:mща, али и на себе, на себе зато 
што са.'\1 заборавио да ставим испред тог упитног 

ин.телеlСТуалац? оно разбарушени, које је фиксно 
атрибутивно означеље те достојне презира категорије 
људи; али љут и зато што сам принућен да спорим 
с Грујићем, коме сам се дивио. Зато сам и поставио 
то питање о пореклу IШсца писма. Ако се и Нисам 
у понечем неважном слагао с њим, у битном јесам, 
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или мислио да ћу: ry ставу nрезира према разбару
шељацима интелектуалистичким. 

Читаву ноћ нисмо ока склопили варирајући ша
патом све могућности које је писмо нудило, »треба ли 
ту реченицу разумети ... или ... « 

Сутрадан је добио од Маре Џшzи Xuzuнca и почео 
одмах да гута ту књигу, као да жели да заборави не

мир који нам је донело писмо. После повратка са 
шетље, пре но што се бацио на свој роман, дотаче се 
Г лигора Наумовског. 

- Постојао је неко под тим именом. Доскора. По-
стављао је паклене машине по возовима. Вемровац. 

-Ту је? 

- Не. Осућен је на смрт. Пре неде.л,у дана. 
И не даде ми ни да се згрозим бар или зачу:А;ИМ: 

- Не волим ја те што убијају насумце и расе-
јана! -рече преко рамена пељући се успорено на 
свој кревет. 

Сложим се: 

- Ми смо противници индивидуалног терора, је 
л' да? · 

Он је очито хтео да ми одговори, али требало је 
да заврши Џими Xuzuнca и сутра да га врати пре но 
што отпусте Виторову жену да, ослобоћена сућеља, 
отпутује мајци у унутрашњост. Поче да чита, али није 
завршио ни страну а жандар га позва иследнику. 

Полако, nреко воље, диже се с кревета, без журбе се 
зачеш.л,а nред јевтиним огледалом, преће овлаженим 
прстима џреко бугова су;рих панталона и ревера роби
јашке доламице. И тек пошто ми се окрену, и ја му 
покретом главе дао знак да је више но пристојан и · 
у реду, он се насмеши нешто шире од ранијег осмеха, 
као да је тек сад смео да пожели да на своје непроме
љено ведро расположеље стави још мало ведрине. Не 
претерује ли?- упитам се. Шта се дотерује толико? 

Али се тад сетим оног допинга поражене увреде 

коју сам осећао лежећи на поду прљав и ува.л,ан у 
сузе, слуз, крв и свашта, пред увек упицањеним ис-
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.ледницима. Кмш се клином тера. Због себе се треба 
дотеривати, не због љих. И ја само потврћујем своје 
неискуство тим вечито поrрешним својим првим ре
флексом осуде или похвале. Ипак, о мучељу ,сам оно
мад говорио с љим из друrих разлога, иако их нисам 

још био потпуно свестан. 

Сад знам да ме проблем памћеља бо:ла није у 
првом реду занимао. Ипак нисам још знао шта ме 
толико морило у вези с тим. 

Мучеље ме, свакако, учинило неповерљивијим, 
опрезнијим, у сваком случају друкчијим. Нешто је 
отад у мени тукну ло. Слана је пала на необран још 
воћњак. Вино је у једном буренцету цик.нуло. Борио 
сам се против отад појачане склоности ка анализи, 
луцидној, понекад прозлоћеној и кивној, понекад ра
спекмеженој, самосажа.л,ивој и у исти мах суровоиро
ничној над све очитијом склоношћу да ВОДИМ разго
воре са собом поводом најбезначајнијих и свакаквих 
повода и подстрека. 

У последље време ипак савладавао сам све реће, 
све неприметније и све несталније то падаље у стаље 
које сам назвао раздијалогизованошћу, мислећи на 
претериваља с аналитичко-разбијачким разговорима 
које сам сам, удвајајући се и утрајајући се, почиљао 
·да воДИМ са самим собом. А с тим, у критичком ставу 

према себи, враћало ми се није и некадаппье пове
реље у људе, љубав за љих уопште и конкретно, она 
коначно изrубљена, још наивнија и невинија љубав, 
одушевљеље за њих у једном хемијски чистом стаљу. 

Пола сата после Грујићевог изласка, уће место 
Грујића, коме сам се надао, погрбљени жандар и ја 
не схватим одмах да то сад мене тражи. »ДQле!« -
проrунћа поднаредник. Зашто? - заrрцам у себи и 
већ сам видео саслушања у вези с новом :неком та
јанственом провалом или с нечим за шта окривљуЈУ 
Грујића и мене заједно. 

Доста усплахирено и брзо кретао сам се за жан
даром, премећући по глави све најстрашније моrућ-
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ности. Можда су нашли машину, откриЛи ћелију, мо
жда - додатна терећења и враћаље полицији и нова 
саслушања. И већ сам се видео везан на поду Петог 
спрата, опет тучен и опет мучен неспаваљем, опет 

вешан за наопако везане руке и боден под нокте, где 
ми још није ове сасвим зарасло за ова скоро два 

месеца колико је отад прошло и где је ружичасто 
месо у саставу с оквргавелим ноктима nулсирало не

пријатно и стално болно, осетљиво на додир и про
мене температуре. Дрхтао сам силазећи низ степенице 
много више но оне ноћи кад оу ме први пут изводили 
на батињаље. Тад сам журио нестрП.IЬИВ да то што пре 
искусим, чак малоумно поносан што ћу све то под
неrn за Црнце и КИнезе, за белце, и човечанстВа, чија 
је судбина уопште, мислио сам тад, зависила од моје 
ћутње. Не значи да се сад нисам трудио да своје зеб
ље учиним што маље приметним, али ни горд ни 

хитар онако нисам више кораЧао, иако спреман и 

да.л,е на ћутњу. И зачу до, са сваким степеником та ми 

је иrра скриваља иза мог потпуно - осећао сам -
равнодушног и одсутног израза лица све више и боље 
успевала. Што му је - то му је, говорио сам себи, 
петљу треба стиснути, макар и не зависила судбина 
човечанства, па чак ни моја од мог држања. Пред 
последљим полуспратом био сам већ потпуно смирен, 
спреман чак да како треба доле дочекам Зализаног 
или било ког друrог батинаша. Страх ме није прошао, 
али, савладан, давао ми је прилике да мислим хладно
крвно и да трезно ;разматрам није ли боље да се, 
изведен на улицу, отмем, потрчим, натерам их да 

употребе оружје и убију. Све ми се још увек чинило 
лакше но да им опет дозволим да ме мрцваре. ЧаК 
ме та слика убиства ry беrу обрадовала; бимi је знак 
да се тако чврсто већ држим у руци да бих се могао 
опкладити да ћу одржати стиснуту петљу - у шта 
год било, у отров да дадем најдражем створу ако не 
издржим. 

Одоздо се већ осећао мирис влажне пиловине; на 

зајапуреној бубњари, крај које проћем, кувала се, у 
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жандарској маљерци, мпра ракије помешана са ше
ћером, каранфилчићем и циметом. Требало је прећи 
још мали трем и кроз отворена врата ући у пред
собље иследникове канцеларије. Тамо ме сигурно че
кају два пса, да ме одведу на нове муке. Па нека. 
Чврсто сам закорачио и тврдо дигао излишно охлад
неле очи, као човек спреман да види пре десетину 

која ће да изврпm стрељаље неголи оно мршаво тело 
и образе једне далеке, скоро туће свему ту а иnак 
(nосле свега проживљеног), (као заслужена награда) 
једва дочекане девојчице (таква ми се учинила: девој
чица, не девојка). 

Седела је ћачки некако, с рукама мећу коленима, 
и гледала јако замишљено у под, као да, не зна
јући лекцију, чека да јој је другарице шаnну, али 
утом још, не долазећи сасвим себи од чућеља, учи
ним један необуздано гласан корак и она диже главу. 
С ље су тиме сnали све туће време и сва збиваља, 
болови 1И зидови што оу нас одвајали, све оно ни на
лик на љу што су јој натандарили мир и држаље ка
кви су ми бИАИ непознати код ље, увек брзе у говору 
и претерано живахне. Та љена, опет знана живахност 
долазила Је од двоструко већег броја покрета што је 
чинила у сваком часу, па и сад, кад је скочила и по

скочила, луnнула nуно nута рукама (зачикавајући 

неку у мислима бачену лоnту у очекиваљу да се врати, 
одбијена, од зида) и, луnкајући тако брзо длановима, 
пој<урила ми у сусрет, одједном раздрагана, разголи
ћена: »Слатюи, мали кунићукумићу.« И на очито заnре
пашћеље жандарма, бацила ми се на груди, поскочила 
опет неколико nута, обгрлила :ми врат и, савивпm 
ноге, остала неко време висећи о мом врату, без речи, 
поцикујући само и дахћући неозбиљна, као дечја ло
комотива у подножју дечје долине, кобајаги гледана 
с дечје високог гребена. Онда се мало смири, повуче 
ме на клуnу крај себе- на трен замириса Калемег
дан и чак ми се учини да ме пецну један комарац

па милујући ме кратким, брзим, живим покретима по 
руци, по лицу, по г.рудима, по рамену, као да би, ма 
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колико то било блесаво излmпно, да ·увери себе да 
постојимо, причала је како јој је било 1И да је све чула, 
дивно, дивно, јунак и све, али иnак да си поганац, на 
чаону реч, поганац си, како си само смео ништа да 

ми не кажеш, а знаш како смо све, аА1И нека, нека, ти 

си мој слатки мали кумићкунић и поганчић, на часну 
реч, добро, добро, Ьубренчић, схватам, знам ја сада 
све и сама, шта мислиш, чико, не слушајте тако, мр
дате смешно ушима, на часну реч, јесте, јеси ли при
меrnо, пре но што сам постала оно на слово веz..ико 

С и на релативну заменицу који без и, јесте, на часну 
реч, пре сам говорила стално богами и мамеми, сад 
више нема тога, на часну реч, и што ме тако страшно 

гледаш, чика жандо, што су му страшни бркови, па 
логови, ја сам, чико, љегова кума, род најроћенији, 
на часну реч, ја сам му више но сестра, он никог нема 
сем мене, јесте, је л' да Слобо, ја сам га звала увек 
Мишко, јер је Мишку најсличније мушко, је л' да сам 
ти ја више но сестра најјединија на свету ... 

Стигао сам, не знам како, да јој утом покажем 
још увек раљаве нокте и док сам то чинио, имао сам 

утисак да сам одувек био уверен да ћу у том часу 
бити стоструко освећен за све. Одиста. То изазва у 
љој неку чудну промену, неку озбиљну, одсудну бли
скост, па се, одједном сва смирена, женственија но 
икад, неодољиво брзо саже да их пољуби као да је 
тим изгледом мојих мученичких ноктију била пого
ћенија у живац дивљеља и обожаваља но ичим што 
је знала и слVЈ1ИАа дотле, но баш тад, док се грчевито 
покошена савијала мимо своје iВОЉе некако, савијала 
да би ме пољубила у нокте и тиме наградила за ћут
љу којом сам све то ужасно отрпео (разлог да поми
слим некако да сам се ја све време налазио на ивици 
издаје, али да је нисам прешао управо због драго
цености тог тренутка кад ме за то и пољубила), она 
се, дижући зајапурену још главу, заустави, сва још 
ужасније но малочас покошена и још наглије преки
нута током тог отпочетог дизаља (noпrro је пре тога, 
у мојим бар мислима, већ пала на колена преда мном) 
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и погледа прво !1Невно па изненаћено, па усхићено пут 
врата. 

На њима је, затвореним с треском (тај тресак сти
же до мене касније), застао Грујић, осмехнут као да 
је уцртао још једну количину ведрине преко небески 
мирне и зато готово плаве мада светлосмеће своје 
вечите зрнасте полуосмехнутости. Она која га је по
гледала прво љутито што јој је тим уласком прекинуо 
све речи које су јој се биле спремиле да потеку после 
пољутща у моје нокте и омео је у жељеном, нужном 
даљем вербалном и осећајном простирању на под пре
да мном, њеним јунаком, ослободиоцем и идолом, од
:иах је затим, укочена, изгубила ваздух и, заборавивши 
све, престала да брбља, држећи ме после, са сваким 
убрзаним својим дахом, све ваздушастијезаруку (осе
ћао сам само како јој седефаста свежина длана поста
је све прозрачнија) па, жмиркајући онда све радозна
лије и веселије, стала да посматра Грујића, све бе
стидније отворено и предано, као да је он, Грујић, 
некrи исконски Адам, први и једини мушкарац на 
свету, а она женка, плен, одрећена да то буде неу
митношћу не~ом судбинском. 

Он, и сам од изненаћења укочен свим· тим виће
ним (и, моЖда, срећом, неуоченим до краја, до разу
:иевања), :юрену, то јест истури прво осмех, као штит, 
испред два прста која успорено подиже до слепо
очнице, поздрави њима, тим откоченим прстима, и у 

пролазу добаци ми као неко оправдаље за све и изви
њење за аметњу и своје понашање: »Прекосутра ми 
сућење.« 

Време се стало да затеже за њим отишлим. Пре
стајало је срце да ми куца, као да га је повукао за 
собом. Био је изишао из предсобља, али она је још 
увек гледала у празан оквир врата. Помилујем је по 
образу, задивљен својом смелошћу, али је не упитам: 
»Шта ти је?«. Она упита зато, упита, одговори, упита 
и наће све одговоре на сва питања забрзавши: »Ко 
је он? Наш? Што је леп! На часну реч, леп! Робијаш, 
је ли? Одмах се види: искусан човек. Каква им је 
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лепа униформа! Митровчанин? Шта? Био је горе? 
Свршио КУНЗ? Шта је то КУНЗ? Дивно, КУНЗ. Да. 
Разумем. Мора да је страшно храбар rи паметан. Ох! 
Како се зове?« 

Леп?- упитам се- шта је то лепота? Глупост. 
Али она је наставила да пита, одговара на своја 

питања, и опет у недоумици да пита: 

-Јеси ли видео како гледа? Ч. Р. страшно. Све 
неке светле петокраке тачкице. Јесте! Ч. Р. дужице 
му препуне звездица. Као чаша раденске воде Три 
срца. 

Неко ме је, мора бити, за то време тукао, сав сам 
се згрчио, све ме је болело тако неподношљиво да 
нисам имао снаге да признам. Све сам признавао слу
шајући је како чаврља убилачки невина: 

- А јеси ли приметио кад нам је махнуо руком 
како су му се све те искричаве звездице што резе 

одједном почеле да скупљају у спиралицу некакву 
што се завртела на тренутак, стиснула, скупила и 

одмах затим одвила, расу ла - све опет неке звезди

це? Шта ли је то помислио? Он је то нешто страшно 
био помислио. Ч. Р. хоћеш ли да га питаш кад се 
вратиш? Питај га, молим те. 

Но, уврећен на то као да ме неко невидљив сва
ком том речи шамарао видљиво пред њом, давао сам, 

немоћан да јој противречим, тачНа обавештења. Ба
вола, револуционар, чиновник сам ја окован иза шал
тера, јер сам све признао издајнички, без батина. 

Иследник се, на срећу, појави из собе и прекиде 
састанак. Она га погледа бесно а с безличним прези
ром. Заборави то, погледа ме како устајем, сама се 
диже у скоку, заврти око себе, врати се сва опет свом 
мени, загрли ме и шапну: »На часну реч, мој слаткИ 
мали кунићукумићу« и застаде, узе ваздуха. На шта 
опет жмирну и чудно насмешена рече још двапут: 
»На часну реч. А прекосутра му сућење? Како? Па 
осућен је већ? Где? Али идем. Ч. Р. идем.« 

Иследник, који је провирио раздрљен, са меда
љончићем на ланчићу око гојазног врата, позва ме 
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опет у собу. Заrрлим Јелену, снажно је сmснем уза 
се, а она, гледајући одоздо нагоре, начини једну сме
шно несташну rримасу и понови: »На часну реч.« 

4 

ГЊЗ!Вио ме. Све исто, у месту: »зашто«, »КакО«, 
»Кад«, »КО«. Па опет. И изнова. Поново ми је претио 
враћаљем полицији, али кад најзад схвати да то ни 
данас не помаже, данас маље но првих пута, пре ско

ро два месеца, јер сам и чвршћи и расејанији, поче 
неочекивано да моли, да преКЛIИЊе, да ми показује 
слику своје жене и деце. 

Деморалисан човек! 

Све ми је то било неважно, толико ми је криво 
било што !НИСам стигао Јелени ништа битно да кажем 
и шта изменим, ни нокте да јој како треба покажем, 
ни иопричам оних 68 сати које сам одстојао о:юренут 
зИду, убадан шустерским шилом ry .месо сваки пут IIЩo\ 
би ми глава клонула или кад бих ;се затетурао жив
-мртав, на прагу рушења у несвест без повратка. Ни
сам се љутио :на Г;рујића. Јесте, у невреме се појавио 
(не својом вољом, гурнут тућом, судијско.,иследнич
ком), но тиме је !ИПак лре:юинуо нешто што је nочи
ња.Ао да се с правом и коначно везује измећу ње и 

мене. Али да су ди ја-иследник није одмах за Њ1ИМ поз
вао и мене, све би могло да се врати у предстање 1И 
она би ме још малочас заволела љубављу жене што 
је, споро 1И са закашњењем, открила да уме то да буде, 
отворено и бестидно како и треба, исто како је отво
рено и бестидно, дуже но што је то природно, умела 
да остане и разИI1рана девојчица, слатка, лепа, повр
шна цурица своје улице. Интерес .који је показала за 
Г.руј.ића ствар је најнормалнија; човек у ;робијашкој 
унифQРми, то је бог за једну такву свежу ск.ојевку 
(с плус који без и). (Сва је смешнослатка и слатко
смешна, допадљива) (да ли бих је могао волети и кад 
престане таква да буде?) (глупости! какво блесаво 
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питаље; него да бих!) Свеједно. Видеће и мене ry 'УНЈИ· 
форми. Долазиће ми у посету и причати у својим ма
лим, наивним ребусима шта велико и озбИЫiо ради. 
Бићу још поносан на њу. Па ћу чак и бринути о њој, 
свашта јој се може још да деси, таквој неозбиљној, 
непромишљеној, неодговорно скоро луцпрдасто сме

лој. На њу ћу само и да трошим .сву количину брига 
што се природно у таквом случају (как.вом случају?) 
(без одrовора!) стварају у једном телу ухваћеном зи

довима у зидове. 

- Расејан? Заљубљен? .Ко В&"\1 :крив? Сами сте 
себи приставили ту прежrану јух.у, па ћете је, одво
јени од те девојке, и -кусати годинама у јр.Обијашmщи, 
док ће она ... Не знате ви жене. Оне су свесне да брже 
старе, па им се жури да узму од Ж!ИВОТа све што 

могу ... 
Будало!- nомислим неочекиваrно- ја ћу у сва

ком случају изићи пре ... 
Не довршим и не рекнем: ... пре Грујића! Тек по

сле ми је било јасно :не само да то :нисам !ИЗГоворио 
у мислима него и зашто сам све прекинуо сложене, 

вишеспратне мисли о том комплексу осећаља. 
Телефон зазвони и иследник д'ИЖе слушал<.ИЦу. 

Оmоче да говори, по свој iПрИЛИЦИ са шефом неда
леке затвореничке болнице. С!Помињао се НеiКИ теШКIИ 
болесник. 

Кад заврпm разговор, nозвони жаrндару: »Оног 
ког ће донети, да, донеће га !На :н:оОИЛЈИМа - у пети
цу!« Поднаредник поздрави и IИзиће. 

- Већ смо двојица тамо. 
Иследни;к се лукаво насмеши: 
- Баш зато! Да искључим сва изненаћења до 

Cy"I1pa ујутро. Ви и ваш собни колега немате одобреље 
да бежите! 

~сле~ се после неког времена ипак поврати 

себи 1И опуСТIИ. Неко је време ћутке ударао оловком 
о сто, методично. Као кап воде IИЗ чеСtМе, капали оу т.и 
лаюи у дар ци док телефон опет не зазвОIШ, он не рече 
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»ало«, iИ ја не лреrрнем ~npe но ппо сам и nреnознао 
оштри, бахати глас Широкоплавог, који му поче си
пати с друrог краја жице, као iИ3 рукава а прилично 
чујно, све нека нарећења како да се обезбеде да им 
ОНО звере ОД буrnраша не nриреди изненаћеље. 

Иследник је нервозно звонио неколико пута ст.ра
жи да ме изведу, да :не слушам тај поверљиви разго

вор, али .страже није било, он је притискивао слуша
лицу на уво, nокушавао да за мене онечуји свог сабе

седника, али самоуверени је глас избијао на све сТра
не бакелитске ПIКољке, па се, свестан тога, !Иследник 
пржио на тихој ватри, раоrшњан, с једне стране, же
љо:М: да сачува тајну, да ме истера iИЗ ·собе и сnречи 
моје прислушкиваље bls masteг's voice-a, с друrе, не
смелошћу да прекине макар и на трен Широкоплавог. 
Разводник није долазио, Љубе такоће није било. До 
ћавола! Ови nанДури, ни за ппа! Никад их нема кад 
су човеку nотребни. Срећом, Широкоплави преста. 

А ја? Нисам ли и ја тад одахнуо !Као да је и мој 
газда он био. Не газда. Он је мој :мучитељ био. Отуд 
и страх и све. Али иследников је он газда. Отуд му 
и тај још увек оштри nсећи израз. 

Судија одахну, сnусти слушалицу, iИ једно је вре
ме као nостићен гледао изгубљено кроз nрозор с ре
шеткама у камено двориште и блиски, високи ЗИд. 

-Боле ме груди!- nоче после неког времена и 
nредомисли се. Стајао сам и гледао све .оуровије у 
љега. Што то хоће лукаво 1И тшаво. 

- Ето, причам, по цео .дан nричам, цеnам nлућа 
већ годинама да извучем од вас iИ вама сличних nо
неко признаље, а зашто?- да вас noiiiљy на коју го
дину у казамат из ког ћете изићи још суровији, потка
вани ји, уnорнији. Није ли једноставније, кад законо
давац већ забраљује извесне одрећене активности, све 
вас no кратком nостуnку: на готове, нишани, пали, 
к !НОЗИ, о десно раме, налево круr и - rотово. 

Оnет је ћутке луnкао оловком не rледајући ме. 
Онда рече више за себе: 
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- Државни суд за заштиту Аржаве СVАИ на оано

ву слободног судијског увереља. Да! А држаље као 
ово твоје досад ппети у nрвом реду теби самом. 

Иди. 
Поћем. 
- Стани - заустави ме он пре но ппо сам 

стшао до врата. 

Шта хоће сад? 
- Заборавио сам. Уосталом, чуо си. А? У ,вашу 

собу наредио сам да се смести Г лиrор Наумовски. До 
сутра ујутро. Можда до увече. 

Оnет је стао да луnка оловком у сто и то је про
дужио да чини мекше и ритмичније iИ после кад је 
стао да говори. 

- Сnада он ry друкчију врсту фанатика: македон
ствујушчи, буrараш. Паклене машине меће у возове. 
Бранилац му је по једном прrошом аутоматизму, не 
nитајући га, оДМах после !nресуде, поднео молбу за 
nомиловаље, na је самим тим казну било !Немогуће 
извршити док се FЬегово Величанство не врати из 
Словеначке. Тридесет и шест је ЉУАИ тај Глшор убио. 
Толико сам признаје. Остало неће да узме на себе. 
Лукавство или поштеље примитивца? Али друштво се 
то брани од њега, не режим. То је све. 

У стаде. Оnет поћем и опет ме заустави. Није му 
се излазило, канда, у лаnаву, влажну, најежену ноћ. 
(А је ли се улазило мени у ћелију IНа ноћ, !На ноћи? 
Зашто да не? Тамо је Грујић, кога волим, мој друr 1И 
учитељ, мој Идеал ... ) 

- Не разумем. Не разумем. Ето, кад помислим, 
ја, цивилизован хуманиста, ја... дане и вечери про
водим ту у тој пацовској руnи све са самим голим 
фанатизованим деликвентима. Хиљаде вас је вари
јанти, све страхобнији од страхобнијег, и никад краја 
том вашем шутом удараљу у зИдове nод којима оста
јете да лежите окрвављена чела. Је ли то природно? 
Али ваш идеал је неnриродност, сушта. Врло заразна, 
уосталом. Врло примамљива, ласкава, гарда. За го
дину-две још те моје ~nрофесионалне конвивенције 
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с вама, и nочећу да се IПИТам: да ли сам се ја, :који 
још данас знам да rлава не служи ударату у зидове 

већ другом нечем, мирном нечем, обичном, свако
дневном, малограћанском, како кажете, умовању, ис

правно послужио својом? Знате ли оноr Ван Гоговоr 
чувара лудака? Ето, себи већ долазим помало, тако, 
некакав згранути чувар згранутих. Зар је нормално 
и паметно трпети муке? Или зар је природно лежати 
две, три па и десет година робије више зато што 
хоћете да уштедите можда само шест месеци затвора 

неком непознатом човеку који то не би учинио на 
вашем .месту? Чудно је то ваше лудило. Шта се мр
штите? AyМif.Ao је то. Есенција лудила. Зар је нор
мално хероизирати оно што зовете добрим држањем 
а што је у бити недостатак доброг самозаштитног 
нагона. Ваша класна свест вас rони да не одате. Ка
ква ћавоља свест! То нема везе са свешћу. Чак ни са 
подсвешћу. То је анималност у чистом хемијском ста
љу. Јер опрљите ли руку, ви је повлачите. То је по
влачеље руке рефлексна, .нагонска, !Неусловљено, ало
гично !И логично, љу и;ко. А муче А1И вас, ви вичете, 
и том се виком свршава ваше нормално људско пана

шаље: ви руку 111е повлачите, ви бол тршпе. Rут.и:те 
- то је нељудски. 

Да. Нисте сви исти. Толико вас разАИЧИ'I'ИХ про- . 
дефилује. Ипак, сви сте исти у ствЭ!рИ: померени. 

С истим извитопереним: рефлексима, обрнутим вред
новањем живота и љегових константи. И онда, yxвa
rno сам се већ више пута да постављам себи сулудо 
n:Итање: је ли моrуће да сте сви ви луди, а ја једини ... 
Разумете ли? Ето тај Г лигор. Већ седам дооа ни хлеба 
ни воде не узима. Кад је чуо да .му је бранилац под
нео молбу за помиловање, викнуо је: »Нећу да ме Ср
би милују. Ко му је дозволио да ме брука. Хоћу од
мах да ме бесите.« Поза? Сачувај боже! Залетео се 
гневно у врата, ударио бесно у оков, шарку, шта ли, 

дивље -у кваку. Челом. Напрсла му кост. Молим 
.вас. Шест дана га држали у болници, где је продужио 
свој протест неједељем и неузимањем воде. Народи 
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су измислили израз на белом хлебу. Нема законитог 
поретка који осућеном на смрт .не излази у сусрет 
ублажавајући му растанак са животом правом на 
бели хлеб, који је празнични хлеб. Велики је смисао 
у свему томе: он одлази на онај .свет. Али ви сте 
безбожник. Не инсистирам. Но растанак од живота 
је лакши ситом но жудном. А он, тај Глигор? Он од
лази жедан и гладан. Зашто? Зато што неће да га 
Срби »МИАују«, како лоше каже? Не. Зато што је 
дефектан. Он се том божијем животу никад није умео 
да радује. То је прави разлог, .који ви зовете- јунаш
твом, а ја- извитопереном хомолатријом или АУАИ~ 
лом. Добро, нећу ни сад да инсистирам. Али доктори, 
чули сте, враћају нам га. Сасвим оздравиm неће rни
кад - каже ми сад шеф болнице - али за вешање 
- способан! Шеф болнице то каже. Враћа нам га, 
уплашен. Лудило је својеврсна nошаст. Преноси се 
као грШI, тифус, вирусна жутица. Свакя лудак те 
врсте доводи у питање ред ствари, узнемирује систем, 
разара бедеме утврћених вредности, па и оно мало 
неприкосновени:х појмовни:х институција које смо 
од почетка пристали да поштеди:мо сви, па чак и ви, 

комунисти, да поштеди:мо оно мало појмова свеЈьуд

оких и општечовечанских - као што је појам правде 
и унутрашље слободе и осталог што смо, и без до
говора, сви сложни да поштеди:мо од сваког став

љаља под л yny реалности. 
Уосталом, јесте ли ви боА>и? И ви говорите као 

Г АiИГор: »Нећу ваш . великоорпоки поiтшани хлеб да 
једем«, »Нећу вашу великосрпску посрану воду да 
пијем<<, »Нећу ваш великосрпски ~К.рвави поредак«, и 
то ви, Срби, говорите мени, Словенцу, и ја вас не 
разумем, иако ислећујем. Ја схватам само да ви иш
чашујете из реда који је смисао света не само хлеб, 
воду, режим, буржоазију, српство, југословенство, не
го и законе свега, раћање и залазак сунца, љубав, жи
вот, смрт. А шта, молим вас, постижете? Поредак је 
чврст, сунце се и даље раћа на истоку, само ви, ви 
одлазите у рак;у крај пута, ;у беапуће казамата. За 
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собом остављате пустош. И немир. Узнемирену пус
тош. Ова мала, Јелена Рабреновић, не знам шта вам 
је, кума, добро, не тиче ме се, кума, вереница, жена, 
ви се не венчавате, ви кумство не признајете, ви мо

жете и с роћеном мајком, кажу, уз инат ... 
- Чиста демагогија! - викнем - језуитска ако 

не великосрпска. Реаlщионарна у сваком случају. А 
и у вези с тим Г .лиrором, ви сами кажете да не схва
тате. У ствари, лажете да не схватате. Ви нисте глупи 
да не видите уrњетавање, неравноправност. 

- Ах, господин ме подучава? 
- Не би вам ништа фалило да прочитате једну 

поштену књиrу о наци:онамюм и колонијалном пита
љу. Не бисте онда говорили којештарије које гово
рите. А онда, хтео бих да вам, као безбожник, одго
ворим зашто вам се чини понекад да лудите. Не због 

тога што је наше лудило (наша храброст, хтели сте 
рећи) заразно. Него зато што не можете да помири
те, иако је Тартиф написан пре триста година, јеван
ћеоске приче, у које се правите да верујете, с вашим 
крвавим хлебом. 

То сам му рекао јер је то 'Гребало да се каже и ја 
не бих био оно што јесам да му то нисам креснуо у 
лице и тиме одбранио наш став по националном пи
тању и другим неким проблемима. Аично, не: нисам 
марио те буrарашке методе, те паклене машине што 
се ћушну под седиште вагона, темпиране да убијају 
насумце и кукавички оне које не треба. Углавном 
њих. Друго су чинили Алијаrић и Роћко. Или Спасоје. 
Они су јуначки стали яспред оног кога је требало 
уклонити или казнити и извршили казну. Или Ште
фек, који је морао себи да прокрчи пут, макар и преко 
аrентских лешева. То је све друго. 

ИследниК је дигао обрве, схватио канда само: 
овај се ту лудак диви оном лудаку па протестује про
тив мојих цитирања његових речи, али и против мо
јих речи о њиховом несхватању светиње- људског 
живота. 

-Добро- подсмехну се тобож помирљиво (у 
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ствари је он гнусно безос:ећајан Ц!ИНИ!К) -сТидим се, 
све што сам рекао, то је једно којешта, ја лупам, али 
ја бих "11ИМ својим лупетањем да кажем: ви не при
знајете оiШIТеnрихваћене моралне катеrорије и нор
ме. А то је зло. Али чешући се као иследник годинама 
о вас, ја примећујем да се више не ЗIЈражам како тре
ба nред тим вашим НИХИЛИС'IIИЧКЈИМ мора.АIНИМ ишча
шеностима, иако их одбијам и не у.свајам. Суочава
јући се свакодневно с њима, принућен сам да им 
признам егзистенцију ЭЈН'11ИНОрми. А то је моја сла
бост. Ја сам шпе.лиrент. Слабост је зло. Требало би 
вас просто-наnросто не признати. УбеДИ11И себе да не 
постојите. Збрисати вас. А.Nи како? Ви ћаволаки по
стојите. Још пакленије би вас mиъало уништавати. На 
љуту Ра!НУ - љуту траву. А ја? Ја причам. Већ дуже 
времена водим ја неку статистику. Данас унацред 
зна:м шта могу од ма ког од вас да добијем. Знам вам 
одговоре унаnред. Глупи ИЛ!И паметни, ваша убеД!ои
вост је ван умља и безумља. Она је у упорности да 
истрајете до краја у вашем »НИсам« и вашем »није 
истина«, ма колико било очигледно да јесте оно што 
тврдите да нисте, и да није лаж оно што вас терети 
као материјална и утврћена истина. Али шта вреди 
то знање мени? Притисци физички и ПСИХ!ИЧКIИ не 
могу да изићу накрај с фанатизмом. Зато сам услов
но за - уништење. Но друго сам хтео! Она мала. Да. 
Узмите колико је она опустошена, сва узнеми
рена, сва отворена вашим причама. Она је годи

ном роћења осућена да буде ваша женкица, да "llр
чи животну трку с вама. Самим тим она ће с вама де
лити добро и зло, волети шт.о во.л:ите, мрзети што мр
зите. Зато вас је и немоrуће сатрти на уобичајени 
начин. И такве, очигледно још незахваћене, али зах
ватљиве, треба уништити. Све. Све. Јер је довољно је
дан човек да устане зrранут и уобрази, рецимо, да ће 
пакленим 'Машинама и.л:и лецима, забрањеним зборови
ма или ма чим сличним да сруши један поредак и ус
постави други, па да се други разболе од његове боле
сти. Идеја је то суманута, кад се МЩ>НО и трезно по-
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сматра. Али <НИје реч о щејама, него о живим бићима. 
Свако од вас је и човек, има другове, има тамо неку 

фамилију, сестре~ браnу, вереницу, кумове. Сви га они 
природно воле. Истина, .IЪубав није у стању сама да 
натера све њих да nрећу преко баријера 1И шанчева 
законитих норми. Не '11раж!И ·се то од њих свесно да 
учине. Неки ће rro !И да ураде свесно. Али неке ће од 

. њих да пребаци .IЪубав преко о:nраде. Жалећи poби
ja.IIIa, nочеће они кој!И ra, /I)Оћеног, воле 'Као сина, ;ро
дитеља, .IЪубавника, мужа, с :временом да !МИСЛе ње

говим мислима, да :их усвајају, развијају. И II'отово. 
Организациони ланац је створен. А свако ко !ИЗ так
вих nриродних осећања прихвати идеје првог затво
реника, мора да !ИМа своју вереницу, сестру, куму, 
брата, роћака. Буде .ли тај ухашпен, сви ће њеrови 
постати погодни nсихички терени за нова врбовања. 
Геометријска прогресија? Прогреоија усова? Свејед
но. Контро.лясати се ВИIIIe rro не може. Знате .ли •да 
је Митровица препуна? Не бринете? Имате право. 
Бићете већ негде смеnrrени. Јасно, бићете. Ами: ја се 
нећу чудити ако после неколико месеци, 1Неде.1Ъа !ИЛИ 
гоД!ИНа, будем приморан да :ислећујем случај вa.IIIe 
куме, веренице, Јелене те Рабреновић, једне девојчице 
још органски и ментално на нивоу луткица, крпица 
и САlИЧНОГ, једне сутра, прекоЩТ'I1Ра жене, мајке, бабе, 
о,АЈрећене пре свог роћеља још да во.ли свог човека, 

преповија своје бебе и бебе својих беба, а не да дели 
летке и, заклињући се у дијалектику и историјски 
материјализам, трпи батине ;и говори тлупости кад је 
будем, физички слоМ.IЪену и ynAa.IIIeнy, добио !И узео 
на !Ислећеље да бих чуо оно исто »нисам« и »није 
истина« које слушам од сваког од вас с !ИДИОТОК!ИМ 
осећањем да •МИ nодва.IЪ'Ујете, насупрот вама који nо
лако алtи ситурно успевате себе да уверите како 
заиста нисте ;и да заиста оно што вас терети није ис
тина. Ту малу . . . Видите, ја бих је одмах убио. По 
кратком nоступку. Знам, она није још комуниста, али 

- у !МИЛИОН динара према једном: - она ће то по
стати и, јер уме да. nожртвовано воли, Qиће неслом-
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.IЪ'ИВа и !Неодо.IЪ!ИВа; и, јер је ыупка, !Неће задуго бити 
ником сумљива; и, јер је згодна, !ИЗвлачиће се лакше 
од .дЈругих; и, јер ће постати свесна да се IМО~е да 

извлачи на своју .IЪуnкост и лепоту, биће опасниЈа од 
читавих организација. Хоћете ли да се кладимо. 

Како грешиш, матора, глупа лисицо! Јелена је већ 
скојевац. Па и ако је она тек nосле мог хашпења то 

nостала, није она то nостала због _мен~, нег<? због 
тога nrro је то у ствари већ била, 'Јер Је то Је~о 
лепо бити кад свет изгледа овако како !ИЗГЛеда; Јер 

тај грозни .свет ваА>а измеНИТ!И, а да би се !ИЗМенио, 
треба nостати човек нарочитог кова, а да би се то 
било ваА>а желети да се такав неприродан, неспонтан, 

луд, фанатизован, луцидан, паметан човек буде, маш
тајући онако како смо !Нас двоје о свему сем о себи 
самима стигли да маштамо, 1Идући руку nод руку дуж 

калемегданског nарапета, заrледани у сремске про

сторе. 

5 

Изићем из иследникове канцелЗiрије. Горео сам од 
жеље да искрцам пред Грујића новости. Али о~ах 
успорим. До одморишта првог спра~а вукао сам Јед

ва ноге: тренутак самокритике. НиЈе требаАо Град
нику одrоварати онако реско, .дЈроко и малограћански 
разбарушено. Један !Искусан агитатор (та ми •се реч 
страшно свидеАа откад сам упознао Грујића) (и 
Лељин је био !И те како !Искусан аmтатор) nоступио 
би педагошки (полазећи од оправдане претпоставке 

да нема човека, без обзира на љегово nоАИТiИЧКО уве
реље и !ИДејне nозиције, који би се озбИ.IЪније одупро 
убед.IЪивости наших, комунистичких разлога) и _упр
кос светлуцату зАатног ланчића са златном !МаЈКОМ 
божјом о гојном врату испод раздрљене кошуље, 

видео сам LКако ислеАНИК после мог rк,ра'I'КОГ, али убед
.IЪИВОГ .говора о савести нас безбожника, о том npa~ 
вом, делотворном човеко.IЪубму, али и о праву :t:Јарода 
на самоопреде./Ъеље, почиље да грца и nокаЈНИЧКИ 
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плаче буса:јући се у груди (то последље - .не мора) 
(доста је и покајничко плакаље) (не! - рекнем у 
себи без препотенције - т.реба и да нам се стави на 
распо.ла;гање) (пазите се, друже Гра:дниче, знате и 
сами какви су они пси; ово писмо :цредајте Јошки, 
Иванбегова 7, 1И реците му све како је било и како 
сам вас придобио и све друго и замолите га да вас 
држн.IНа МIЧНој вези). 

Осећао сам да треба пожурити ( овлажиле 1МИ се 
усне од самозадово..<Ьетва), што и учиним како бих 
б.ла;говремено јавио Грујићу све новости. 

f.рабио сам СВе два 1И два 10Тепеника, сiм себи 
важан као сви младrи rласшщи иопуњени: значајем 

задужења а равнодушни на мисао и последице исто

ријске поуке коју носе. 
- Лакше, ти! - СШ!iЬИВО издахта 'I'Итуларни на

редник ..tЪуба, каплар по чину и плаm - IКа.КВИ те 
обади !Наједном изобадали. 

- Куш! - не оте 1МИ се . .Био сам баш !Избио у 
ходник и окренуо десно, nрема петици, !Кад осетим 

како ми се с левог бока, на висини олепоочница, јав
ља једно .гневно, досад одлагана питаље: А шта значи 
оно понашање? Нека је стопут .МИ'Iiровчанин, он није 
ухваmо бога за виме да би смео да наарће на туће 
девојке, а ;униформа 1И све, као да је и ја уокоi>о нећу 
да понесем, и шта, ствар треба Аруr-ароки отворено 
поставити rи рашчистити (савладао сам се: сетио сам 
се да је љубомора рефлекс својинских односа). 

Нес'Iiрпљивом прво, нестрпљивост ми НIИје падала 
тешко (све лакше rи стрпљивије сам је подносио) иж. 
је чњка ..tЪуба петљао с !КА>учем не успевајући да по
годrи кљ:учаоницу (да није сам попио ону килу !К,уване 
ракије?). Чекај.ући тако, осе'ГИМ да Ј!УбИМ вољу да 
ишта рашчишћавам (Лрујић има на репертоару и је
дан убиствени начин да зачућено и суздржано пре
зриво дигне обрве) (управо таквог га угледам пошто 
му непрОМИШlЪено сручим у мще сву 1своју унут.раш
њу прљавштину, позивајући га да је он рашчисти као 
свој:у) и кад је ..tЪуба најзЭ~д откључао врата петице 
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и ја прешао праг без !ВОЉе ~а mnтa ·отворено поставим 
и другарски рашчистим, ја застанем и одахнем: iНИсам 
га одмах угледао. Подло се, и у исти мах врло !Искре
но, узнемирим: где је? да iНИсу искористИМI моје 
одсуство да га, неометан!И, одвуку у полицију? 

Осетим да би требало одмах нешто предузети. 
Упитам се чак: шта би он радио на мом месту? Про~ 
тестни штрајк глаћу или дерача? (дерача је лакта, 
али опаснија) (штрајк, дакле?) (не, дерача!). 

-Где је Грујић?- викнем на ..tЪубу, који је !Веh. 
повлачио врата себи - шта сте у;радrили с мојим 
другом? 

Али отюрио сам ra пре тога већ. Чим сам се упи
тао: Где је Грујић, чуо сам и шушкање окренутог 
листа горе, иза високих IКаната сандучастог кревета 

-само није било у питаљу парадерство, него просто 
нисам могао да се зауставим, .мамузнут страхом од 

солидарне моrућности да буде одведен. Тај претерани 
C'Iipax је !МОГао бити двоомислен, не 1И мој крик, изли:. 

шан сад кад сам се сетио да Грујић жури да ·дочњта 
Ептон Синклеровог Џими Хиzинса, једну полусоцдем
оки лажну, кетеколвицоваки ганутА>IИВО зацрњену. 

осећајну и сажаљиву књшу, у !Којој је радник, главни 
јунак, навлаш направљен не само необразованим него 
и глупим ЧО!Веком, што не подносим. Заиста, не под
носим романе у којима носилац радње и Шiтересо
вања писца и читаоца треба да, из увек лоших и нео
држнвих разлоrа, буде rлупљи од аутора, на iНIИВоу 
увреДi\:>ИВе и наопаке њеrове !Претпоставке да је чита
лац на коr рачуна необразован :и глуп као тај јунак 
(па како онда да се свако ја, са својим приватним 
али одличним мишљењем о себи, IИзјеАНаЧИ с '1'ИМ 
ментално дефектним, на пример, Хиrинсом?) (или је 
то, можда, перфИдно пишчево ласкање: !ВИДИ како 

оу јунаци rлупи, а ти паметан јер ме читаш!). 
Свеједно, морао он !ИЛИ не да отчита преостамrх 

педесет страница, моја је дужност да му кажем све, 
бар све за iВеемроовца (ја знам ко је Глиrор Наумов
ски) (тако '11.Реба поче'11И), збоr свега што ваља да 
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преузмемо у вези с поруком споља и уоnште. 

Али на моје гласно здраво, он одозго, из свог сан
дука, са уоч..ъивим закаuпьењем одмрм..ъа своје мутно 
и одсутно аом у бас-к..ъучу, дикцијски неразмрсивом 
бас-клупчету, и оштро окрену нови лист, као да тиме 
хоће да стави тачку и катанац на сваки да..ъи раз
говор, једино заинтересован својим штивом. 

Добро! - rувредим се - не мора кад неће! Али 
он губи, не ја. 

Поћем ка сточићу исnод !ВИсоког прозора с ре
шеткама. На њима сам оставио свог Aпti-Dйhriпga, 
отвореног на 219. страници, но не знам зашто, у про
лазу зграбим с полице ·nоред кревета свој преостали 
комад хлеба и за сваки случај nочнем да !Га једем, 
гладан као да три :већ дана штрајкујемо. 

Продужим да читам. Ускоро наићем на је,А:Ну од 
оних реченица које је због њихове мудре евидентнос
ти ·требало подвући и запамтити. Подвлачећи је при
љежно, учини ми се полупозната однекуд, iКао да сам 

на њу био већ раније негде нагазио (код Аењина?), 
па стигнем {још не завршивши подвлачење) да се 
обрадујем што сам сам осетио nрво њен значај и љен 
дубоки смисао а после се сетио (тек кад сам је скоро 
до к,раја исподвукао добро заши..ъеном оловком) да 
сам је вероватно, цитирану, прочитао у Империјализ
му, последњој фази tсапитализма или у: Kopate напред, 
два teopatea назад !ИА:И уАржави и реврлуцији. 

Упркос тој поносној радости, IIIOCAe још једне 
страшще не одолим, али место да к:ажем да знам ко 

је Глиrор Наумовски, рекнем глупо: 
- Убаштравају нам оног вемровца! 
Горе, лево од мене, шкрmшу даска и одмах затим 

суво шушну о:юренути лист. 

Ништа више. 
Чак ми се, у тишини што наста, учини да чујем 

како Грујићеве зе:нице журио и брзо скакућу преко 
редова. Од прекјуче у подне, кад му је књигу по
зајмила Мара ( yxamneнa, јер се у њеном стану скри
вао Троскот) (што нису ни она ни он nризнали, твр-
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дећи као по договору и упорно да је он, пролазећи 
онуда, ушао случајно к њој, да се pacrrnтa како је 
њеном другу на робији, Витору, његовом старом :при
јатељу) (Троскот случајно препознати склептан кад 
је излазио из њене куће, на коју се пазило), ни за шта 
он више нема времена, сав предан тој измиш..ъеној 

фабули о срцепарајуће nриглупом Хилrnсу, фабули 
стављеној у уверљиве оквире општепознатих догаћаја. 

- Признао је тридесет и шест убистава! - .рек
нем пошто прочитам још три страшще и подвучем 
још једну истински лепу мисао, коју ћу запамт.ити 
од речи до .речи. 

Место одговора, одозго се котрља неразговетно 
на под његов глас. Је ли шта рекао? Ништа. Добро, 
кад нећеш ништа да питаш, шта да ти се ја намеш
там! 

Али било ми је :юриво. До тог Џими Хиzинса, Гру
јић је, увек оран за разговор, прекидао моја читања 
пре· неголи ја његова. Што је и разумЈ.оИВо. Грујић 
ми је импоновао. Не само што је стари .робијаш, ми
тровчанин (само ја нисам Јелена да се онако нес:юри- . 
вено одушевљавам као она кад је малочас он прошао 
крај нас; Јелена дошла мени на прву посету, а он, 
видећи нас заједно, махнуо нам, онако у пролазу, ор-. 
дачно руком). (После је она- али такве су све жене 
- ова од усклика, навалила да јој кажем: .ко је он? 
и: ах, знала сам, а што му лепо стоји робијашка уни
форма! зар не? одмах се види- искусан чавек! шта?) 
(а и ја сам мамлаз, ко ме шибао по ушима да јој све 
кажем?) (био је горе? ах! свршио КУНЗ! што је то 
дивно! а што је то КУНЗ? да, разумем, мора да је 
ужасно храбар и паметан! а што је леп, је л' да? јеси 
ли му видео осмех? па поглед! ч. р. страшно! све неке 
светле петокраке тачкице! јесте, ч.р. дужице му пре
пуне петокраких звездица! јесте, баш петокраких као 
чаша раденске воде три срца! све тако - мехурићи, 
мехурићи, звездице! а јеси ли приметио, кад нам је 
махнуо руком, како су му се све те искричаве звезди

це што резе одједном некако почеле да скуп.л,ају у 
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некакву сrmра.лицу, urro се завртела за '11ренутак, 

стиснула, аку:rшла, и одмах затим одвила, расула -
све опет неке звездще? urra ли је то помислио? он 
је то нешто страшно био помислио, ч.р! хоћеш ли да 
га упиташ кад се вратиш urra је помислио? питај ;га, 
:молим те!) (Тако неко неконтролисано, успал:.ено би
ће, та Јелена! сва један птичји усклик! Сва један· 
кликтави новоскојевски упитник!) (Зато је и волим. 
Без:мирисна. Безмесна! А ипак не кост и кожа! Него 
поточић! Свежина. Некад тужна. Увек неравнодушна. 
Присутна. Хиљаду живота је у њој.) (Амi кад је сru
гла да примеru све оне звездще, ис:к.рице, завртањ

чиће и мис.ли, шта ли, у Лруј!Иће:вим очима? Он је 
само прошао крај нас и махнуо нам ру.к.ом. А она није 
ни окренула главу) (мало) (:није је ни подш-ла, и не 
сећам се да га је нарочито погледала) (овлаш саrмо) 
(изгубА>ена је! ['ОТОВО је с нама!) (кojeurra!) (којешта 
кад ти кажем) (а и он; шта тако задубА>ено чита? 
кобајаги; шго не говори? осећа се кривим, то је) (не 
жести се; ни јуче није био друкчији; пре Ј елене, од 
јуче већ, он тако). 

- Осућен је на смрт! - оте ми се, и -кад сам већ 
почео да говорим против своје воА>е, онда и nроду
жим - ујЧ!iРО ће га ОбООИ11И у дворшпrу, ПОЗадИ! А 
он, Г лиrор Наумовски се зове, већ седам дана штра ј
кује глаћу и жећу. Солидаrрисаћемо се. 

- ОТ'куд ти све то? 
Махнем тајанствено руком. 
Над бочном даском горњег сандучастог кревета 

изви се Грујићева глава с пуно плавосмеће зрнасте 
косе и део маоивног рамена. 

И испричам му ове:- Шта сам ти казао? Не ва
рају се наши. УIНа:пред су све знали. 

Грујић седе !На кревет, избаци босе ноге из ок
вира, зал:.уА>а их дечачки с неке далеке· трешњеве 

гране, мш;а на коленима, погледа на мени: 

- Слушај! - рече, махну руком и ућута у не
доуМIЩИ. Ни речи: о неком протесту, дерачи, штрајку 
глаћу. 
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ИскориСТ'И!М то, уденем: 

- Нарећење треба извршити. 
-Дакако. 

- Мени је сад све јасно у вези с писмом. 
- Благо · теби. Мени је јасно само да до оут.ра 

морам да вратим књигу. 

И то је било све. Ни paдocrn више, 1НИ радознало
сти више, ни захвалности више. Покраден, плЭнем 
кад угледам како скупА>а ноге, нестаје иза бокова 
свог кревета где ће се бацити на књигу. 

Није му вредело одговарати. Не би ме чуо више, 
тотално обузете пажње, лишене оних будних побоч
ница којима се осигуравају оnрезни А>удИ! Он чита 
истински кад чита. Али није лоше ни оно друго: оси
гурати се. Можда и јесте. Јер полупажња (мој случај) 
не допушта ничему у човеку да се уобличи докраја: 
ни задовоА>с'I"ВУ, ни заносу, ни оданости, ни храбрости, 
ни А>убави. Ни кукавичлуку, дабоме. Кукавичлук је 
најмање био у питању кад је реч о Г.рујићу (а ја?) 
или мени. (Ниједне речи није о Јелени! Да је упитао 
бар: »Је М1 она urro је била доле - Јелена, твоја 
девојка ... Је ли? О којој си ми причао?« Да је казао 
макар: »3rо,АЈНа ти је!« LИАИ већ тако нешто urro је 
пријатно чути. Ништа. Добро. Кад неће да рашчис
тимо ствар, КЭЈД се већ праВи Тоша, у реду, и ја ћу. 
Била би чиста глупост да ·се залетим iИ први почнем 
о томе. Ако мисли да ја не умем да до миле воА>е 
антиДiИрИГУјем, вара се!) 

Јед'Но је рећи то у мислима, а друго, буА>ећи у 

речи, видети пред собом место љих неко наказна црно 
биће које, без лица, клизи кроз ходнике вагона треће 
класе воза Ншп- Београд, улази скромно, безлично 
у најпунији купе: ћаци, радници, ловци, сеА>аци, по
неко дете, понека жена. »Само куферче да ту ставим, 
ја ћу већ у ходнику<<, и оставА>а у мрежу изнаД глава 
путника једно неупаДА>иво јевтина куферче. На nрвој 
станици, тај путник с лицем у сенци силази на перон 
и, непримећен ни од кога онако неупаДА>ив, улази у 

експреСIНИ воз, који одмах nолази у оупроrnом правцу. 
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Нико из купеа није обра'I'Ио пажњу на њега, а и на 
куферчић нико вшпе не мисли. Мало ли свако има 
својих брига. Сат и неколико минута касније цари
бродски је експрес прешао границу, а нишки јести
гао, рецимо, тек до Аапова или чак до Ра~ое. 

Црно наказна биће, већ скинуте образине сенке 
са свог лица, седело је у виду обичног путника у ва
гон-ресторану свог интернационалног експреса. И тај 

је сад елегантни, добро ситуирани, али неупад~оиви 
путник пио тамо и ждрао, причао вицеве и ове, аNИ 

је од извесног времена, баш тог које је оживело .преда 
мном, почео да паж~оиво гледа у секундару свог злат

ног хронометра: шест, пет, четири, три, дВа, један,· 

нула. На то је испио чашу rустог црног вина. 
- У моје здрав~ое! - каже тајанствено сапутни

ци пред собом и нечујно се насмеши. 
У том је тренутку, у Аапову или Ра~ои, кроз :юр

цати купе треће класе, над главама путника, јекнуо 
један брз, силовит пламен и одмах затим безобзирно 
креснула детонација. Истовремено су над ломотом 
стакла, rвожћарије и дрвета сукнули одвојени ~оуд
ски крици, јауци, ропци, стењања: скашена тела крај 
nруге, ;размрскана чела у трави, слоМ.tЪене бymie 
кости, деца .која вшпе неће трчати ... 

Не, ја не волим терористичке методе. Ту сам сли
чан Грујићу. Али обрнимо ствар: великобуrарска бур
жоазија као уrњетава и Србију и њен небуrарски 
део Македоније, из које сам, рецимо ... Не, ни у том 
идиотском случају не бих ја био онај који став.tЪа 
такве куферчиће у вагоне треће класе. Ничему то не 
служи. Не кажем, да ми моја странка нареди ... Али 
пошrо бих ја био само оно што сам, нико ми не би 
ни наложио да чиним такве свирепе глупости. Ембе

један, Спасоје Стејић, Алиаrић, Роћко, Штефек. . . О, 
и ја бих пуцао у одрећеног непријате.tЪа, у Широко
плавог, на пример. И те .како бих! Али то што је 
урадио онај Г лигор ... 

Нисам чуо кораке и гласове у ходнику, савијен 
над Anti-Dйhringom, који сам опет "<Штао. Тек када 
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је ·кмуч улетео у браву и кад се врата истовремено 
широм отворила, дигао сам главу. Горе је шушнуо 

.лист. 

Аећима окренут соби, ступио је преко прага раз
водник страже обилна доња трапа. Његов је корак 
остао бахато војнички и док се, тако кривоного уса
рен, кретао назатке. Одсечно дижући ноге, као да их 
вади из rустог блата, издавао је излшшю буквалНа 
нарећења: 

-Овамо, ти, ДИ11НИ мало! Не, укоси улево. Пази, 
бре, да ти не су~оне на под. А ти, јесте, теби говорим, 
ти исто тако. Ма одиrни, одиrни! Шта чекаш! Накри
ви таrоо, улево, сад одмах, бре, мало удесно, тако, 
врло одлично . . . Ето, ту уза ЗИд га спустите, пази, у 
исти мах обојица, тако. 

Два висока бо.лничара у пруrастим мантилима 
спусте носила с ниским зарћалим лименим ножицама 
на под. Мирис јодоформа и других неких мутних ле
карија, али и друкчије насрт~оивијих смрадова распа
дања, испуне ћелију, не растварајући њену ранију во
њајевину и не rонећи је напо.tЪе. Уткивали су се у њу. 
Тај допунски задах, додат ранијем, стварао је трећи 
запах тако непомюШ.tЪиво мучним, с11рашно т·уробно
-безнадним. 

Поrрб~оени mтуларни наредник Љуба чучну крај 
носила и одrурну чупаво коњско ћебе с тробојком 
што је, уска, текла по средини. Испод разгрнутог и 
ва~ода увек као влажњикавог покривача, угледам како 

пшкну чуперак мутне косе над једним посним жућ
кастим челом и IIШ.tЪатим, сурим јагодицама. (Гле, 
чупчик!) (Сибир тоже српскаја зеМ.tЪа!) illикну, па 
оста непокретан. 

И не знам зашто непомичност те кошчате главе, 
тако дубоко улеглих рупа под јаrодицама да би испод 
њих са сваке стране могла да стане по цела песница 

или да нестане по читава крушка, учини ми се убед
.tЪивије жива од мртвила коштаних звездица на сив
касто-маслинасто-црвенкастим нараменицама од чоје, 
какву, одВратније обојену, жандари не носе ва~ода 
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нигде у свет.у - ни љубичасто, ни розе, ни плаво, ни 
сиво. 

(Чупчик, чуууупчик, чупчик кучерјавиј) 
Разводник страже врати се с хоклицом, коју прво 

стави у ходник, па је погледа искрививши врат, жми
рећи као љубитељи и .љубитељке импресионистичког 
сликарства кад гледају у Музеју принца Павла слику 
коју мисле да хоће да разумеју. Незадовољан нешто, 
разводник с11раже унесе хоклицу у ћелију, постави је 
уз носила, амr, мрштећи се нешто, изнесе је опет у 
ходник, поново је врати и најзад јој наће најприклад
није место: на самом прагу. 

- Ту ћеш да се.д:иш, .LЪубо. И да га не пустиш с 
ока ни КОЛiИ!Ко једно 11рептање, јеси л' разумео ти 
мене! 

- Разумем! - одсече погрбљени титуларни на
редник, још увек чучећи крај носила па, тако чучећ
:к:и, удари неодсечно петом о пе'I'У и продужи да 

неспреТtНо откљ.учава катанац којим је састављен био 

дугачки ланац што је 11рипут оматао носила по аре
дини и после их још двапут иксирао по дужини, ве
зујући премалоумно и из.лш.шю то безрељефно те.ло 
што се није оАИЗало ни за прст изнад ивице носила. 

Тек кад је одмотао и осМ>бодио онај непостојећи 
скоро т.руп сувишног nритиска у:к.рштеног по дужини, 

Љуба се диже и, држећи ланац чврсто за један :к.рај, 
упути се ХОКЛЈЩИ на прагу, седе. Разводник је био 
отишао и .LЪуба се, и без обзира да ли је сам или у 
друштву попио ону килу шумадинс~еоz чаја, мора 
бити није осетио у том часу најугодније, тако на
једном иЗложен пред двојицом одвезаних :юриваца а 
врата отворена. Опрезно, да не приметимо да преду
зима мере предострожности, он откопча кубуру ре

волвера. Онда погледа у ланац, чији је крај полазио 
од његове руке и вукући се по по,щу нестајао испод· 

ћебета, невидљиво умотан тамо око ногу кривца. За 
сваки случај, боље је затегнути ту гвожћарију но 
пустити да се тако безвољно и узнемирујуће вуче по
дом као змија кроз 11раву и :юрш. Обви га око чланка 
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леве руке: једмтут, двапут, шест nута. Ланац се 

IIШ.рШiећи вукао подом, одизао, зате:mуо. Али .LЪуба 
још увек није био сигуран. Пiружи деону ру;к,у у ход
ни;к и довуче IIyiillК!y коју је био оставио иза довратка. 
Дохвати је обема рукама и пребаци преко ногу. Није 
добро. Диже је и оклевајући погледа, ми.слећи: отво
рена врата, а двојица. Па је опет узе, стави је на под 
усправно, nритисну коленима и наслони брму на :к.рај 
цеви. Пробао је неколико поМ>жаја, најзад наће нај
погоднији. Тад уnери очи у нооила. 

У скоро поче да 11репће. 
Оиноћ није спавао - дежу.ран; прексиноћ мало 

-нека приправност, студенти или тако некаква гов

нарија, а ноћас - сву ноћ опет ће тако; три, богаму, 
ноћи неизувен! Уздахну. Зашто, богаму, све на мени 
да се слама? 

И природно, као да је у томе одrовор на хmтање, 
узе nynn<:y у руку, уздапtу, оде ю носила, одиже 
ћебе над ~олим, кооматим, танким и жутим ногама 
везаним ланцима дrва пута око глежњева, и још јед
ном изнад колена. Провери ове то, с ыуком провуче 
прст испод ланца и одмах овог пута полузадовољно: 

»Ни макац, бу.разере!« 
Олет је седео на хокмщи: и наместио браду на 

цев nyiiШ.e. Уокоро поче, онако сув, улег.лих прса, 
савијен над собом, да поново 11репће. 

»Е, не'ш!« - и - сети се. T.prny изненада из 
канија бајонет, чија ОШ'DрИЦа засветлуца пршушено и 
прљаво. У коОИВIIШ цев иопод себе, натаче брзо веш
тим покретом нож на пушюу, провери да ли се чврсто 

ужлебио, избаци кундак за око један педаљ испред 
својих цо:к:ула, и онда, полако и врло обазриво, поче 
да намешта лоше обријашr кошча'11И црх доње ви
мще на ши.л:,ак тесака. Боде, мајчицу му, у пркно! 
Али тад га опет нешто просветли. Не часећи часа, из
вуче из џепа чакшира изгужвану, услињену мара

мицу од окерасrог кртог американа и подме11ну је из
мећу ножа и посног подбра'I!Ка. Завршивши и то, 
одмахну. Доскочио је сад свима. И њима трима, крив-
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цима; и разводнику; и контроли из кварта; и богу 
оцу, да му дfЛе крваво у душу набије! Сад нема да 
има спаваља! 

Широм отворених, мало згранутих очију, нагнут 
напред на дијаrоналу танке пушк.е, могао би да под
сећа (тако је то кад се нема поверења у себе) на не
каквог свирача у необичан некакав иструмент, који 
није ни позауна, ни тромбон, ни издужени кларинет 
{примашки стављена марамица измећу врха бајонета 
и коже подбратка). Али начин на који је онако кош
чат и рогобатан седео, напред избачене главе, СПА>ОШ
тене као неким притиском одоздо, очију мутiШХ и 
згранутих, дозивао је и друге слике: ону кокошке на 
легалу, туберкулозног мачора за време велике нужде, 
високо посечени дуб у пољу, неубеДА>иво страшиАо 
за птице (уплашено собом више но што су то њим 
били чворци које је требало да престраши). На крају 
јави се слика одсечене главе бедему набијене на 
колац. 

Та се последња задржа као оановна, нарочито ка
сније, кад сијалица од 16 свећа није успевала да изиће 
сасвим на крај са све гушћим сенкама, све дубА>Ом 
и све изворнијом тамом ноћи одасвуд. 

Са свог кревета пратио сам испод ока све оно 
юрfЛање и намештање титуларног наредника и било 

ми је криво (иако је жандар) што је полупијан већа 
кукавица но иначе што је. Чега је имао да се боји? 
Сви знају (чак и Градник!) (зашто чак?) (зато што је 
позван да то зна пре жандара) (али и ·последњи жан
дар то зна) да ми не бежимо пре пр.оцеса (који нам 
има да у овим временима диктатуре послужи као је
дина тако рећи легална трибина с које бранимо поли
тику Партије) а после пресуде само по одобрењу, 
никад на своју руку (но у том нас случају, у случају 
добијене директиве за бекство, сто таквих и стопут 
бољих жандара не би могли да задрже) (случај бек
ства Буке Марковић из казнионе на Савској цести) 
(или сасвим специјалан случај отмшtе Златка Шнај
дера). Сем тога, претпостави ли се и немогуће: имамо 
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директиву да га Груј:ић и ја напа,.щемо и разоружаЈМо 
да бисмо спасли Г МIГора, доле у партеру на дну ход
ника дебела гвоздена- врата одвајају затвор од пред
собља, одакле се иде - лево: у стражарску собу са 
креветима и сошкама, а десно у иследникову канце

ларију. Иза тих rвоздених, увек закА>учаних врата, 
стоји ваздан стражар под пушк.ом. Испред зграде у 
дворишту је ,AJIJyro стражароко место. Под зидом -
треће. Да је птица, Г лиrор се ноћас не би извукао. 
О нама не говорим. Али ни ми се не бисмо тим путем 
дочепали слободе. Поготово што за тако што ми и 
немамо ди.рективу. Имамо за ,AJpyro. Не много јасно, 
можда, формулисано. Али ова нам је наша нарећи
вала да од вемровца на смрт осућеног добијемо из

.весна обавештења. Да бисмо их добили, требало је 
да га идејно разоружамо. Тако сам ја бар протума
чио писмо упућено Грујићу преко Маре. 

Нада мном је суво зашушкетала ОКI]Јенута С11ра
ница. 

Нека се Грујић не сложи са мном, али то је је
·дини начин да остваримо директиву у чију аутентич
ност нисмо посумљали ни он ни ја од самог почетка, 
а и да смо, довоћење Г лигора Наумовског уверавало 
је не само у карактер поруке него и у нужност да је 
по сваку цену извршимо. 

Г леда о сам већ неко. време у исцећену Г лигорову 
главу с плавим кратким, крутим чуперком. Чему сам 

се надао? Јесам ли вребао нешто неодрећено, неки 
његов покрет? Или сам чекао инспирацију буљећи у 
њеrове јагодице боје посивелих костију, у те јагодице 
што су пробиле ону тамно прозрачну, сурово затегну
ту кожу као од пресоване суве дуванске траве. Горња 

му је уона краћа од доње, истурене, задрхтале утом 
једва приметно. Да ли је то заиста задрхтала, онако 
црна, скоро као влажан песак у сумрак? Или ми се 

само учинило? Непомичан он лежи, а све је на њему 
напето: тело, глава, лице, као и испуцала црно испе

гављена кожа на уснама што су тврдо полуотворене 

показивале његове оивкасте песковито храпаве зубе, 
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неуједначено глећосане. Очи му нисам добро видео. 
Било што су му се гасиле, било што су се претерано 
увукл.е у дуп.,ъе на чије су се дно ЗаЈу.Век и сместиле 
да би сак:риле светлост експлозија што не престају 
да јече у љима, загледаним у њих, и у оне друге све
тлости после њих, пренакрцане растр.оје:ним обАИЦИма 
полетемш увис поред обесмиm.,ыших предмета и 
појава. 

Биле су му просто затворене (страх долази од 
незнања противника) (је .ли ја то цротив Љубе или 
цротив себе?) (и незнања себе?). 

Јер тад их баш отвори. И то урми ТЗЈКО је,А:НИМ 
ХИ11рИМ покретом капака увис да се чинило КЗЈКО се 

то покренуло нешто много веће но што су очни кап
ци, много више но што оу очи. Дошле су му сад црне, 
налик на лакиране куг.лице без видљивих маргина.лија 
беоњача. (Пази! Оштар пас! - црвена слова на белој 
табли юрај улаза у кућу на Пантовча:юу из које сам 
крајем овог лета кренуо јутарљим возом за Београд, 
с два куфера ЩIIНа Пролетера. У два и 11РИдесет, зна
ло се, зверало је најмање агената на београдској 
станици.) ( Проле-т:ер не убија невине.) 

Као под принудом, наставим да постављам себи 
питања о тим очима и њиховом не~ьудски брзом на
чину ornapaњa. Је ли та брзина од страха? Или од 
ефикасности, оне ефикасности којој сам тоАЈИКо, оду
век, тежио? Јеоу .ли му такве, оштре као уг~ьенисани, 
сиктави очња.ци, због ак:умулисаних столећа .мржње у 
љима, мржње без иједног часа одмора, без иједне 
Каi!ЈИ белине и предаха, .мржње на некој вечној МЈР1ЋОј 
стражи националног задужења? Или су му такве што 

је убица 1ьуди? Или ... 
(Осетим жећ. Којешта!) 
Дисао је тешко, кратко, грцаво. Као риба у тра

ви. Мучио се. Све чујније. Мада се очито трудио да 
себе заг.л,уши, стиша, укине. 

(Шта ми је? Откуд жедан сада?) 
Па он седам дана - обасјавају ме нека слова 

што су се груменила у речи - није узео ни залогаја, 
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ни унео у себе кап воде. (Ј а само прва два дана на 
Петом спрату нисам ништа јео) (јео сам после и да 
бих убио досаду, не само због глади) (ухватим се 

мислима за један свој неотпочео, али у мени већ по
шао покрет према бокалу с водом.) 

Нада мном се ниједна књига не заклопи; ни из
глачана даска горњег кревета не зашкрипа. Нити су 
се два боса табана заљуљала измећу једног и другог 
креветског сандука. Могла су. Учинило ми се да су 
могла. 

АЛи већ сам скочио да бих предухитрио Грујића 
- знао сам да ме у ефикасности увек може да пре
стигне. Хитро сам скочио, дохватио бокал, чучнуо, 
принео га Глигору- доцкан! нисам стигао да зауста
вим свој брзи покрет пре но што сам се сетио да он 
штрајкује и жећу. 

У другој бих прилици осетио стид, схватио све то 
као недопустиву злобу. Сад се нисам ни помислио 
да кајем. Шта? Врло важно? Чак сам помислио и: 

Такав треба бити: на друму што на уму (бити -
На-ум-(на-друм)-овски?) (сам ипак не принесем бокал 
устима, упркос све дивљијој жећи). 

Иако се овог пута брзина којом се покрива раз
мак измећу претпримисли и њеног остварења очиглед
но граничила с недопустивом непромиШ!ьеношћу, 

прво ми се учини да сам престао да се дивим и да 

завидим Грујићу, ког сам својом и брзоплетом али 
ипак брзином престигао у спонтаности, што долази 
од поверења у себе, које је основа слободе, па тек да 
увићам да сам сурово и нечовечно поступио и повећао 
ионако бескрајне Г лигорове муке. Али ако је у овом 
случају моја брзина била брзоплетост- почнем да се 
правдам - у девет од десет других прилика неће то 

бити; већ оно право; што је нужна да се учини реф
лексом, а не оним што обично такве као ја покреће 

тек после аналитичког ра.шчлањавања разлога за и 

против. 

Доће ми да се ошамарим: да не сматрам Г лигора 
већ мртвим, зар бих се понашао тако безосећајно? 
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Баш то: понашам се као да је мртав. Зашто журим 
да га убију? Због директиве која је била ипак неја
сна? Не!- увредим се на себе. 

- Извини! - прошапћем, крив nред собом пре 
неголи пред њим, па почнем да брза.м - можда би 
што друго. Хоћеш ли ... -·освртао сам се, као да 
тражим шта бих му дао; нисам нашао - ... још 
једно ћебе? 

-Смрт хоћу!- зашкрипа му висок, жудан, ско

ро женски бистар глас у нескладу са свим: изгледом, 

постущима, ситуацијом. 

Затурим главу: запахнуо ме је смрад што куљну 
из грла убице људи. »Смрт.« Како је страшно зазву
чала та смрт, тај прелом, тај :юрај. 

Поново ме спопа жећ. 

Не, тру дећи се да и од себе сакри јем своје одбој
на гаћење, не помислим: смрди на људе које је по
убијао; али помислим да је теоретски постојала 
опасност да помислим на она 36 његова леша. Ипак 
избришем то све што се јавила некако ван мисли а 
од мисли ипак. Уосталом, смрад леша није ни био 
налик на његов задах. Он је баздио нечовечније, баз
дећи на цркнуте паДове и избљувано млеко, на уста
јали урин и трули бели лук у зарћалој посуди из које 
је пре тога испарио ацетон оставивши своје -q>агове: 
тај смрад. 

Преко плафона је клизнуло неколико леnршаја: 
колути сенки, један nреко другог. На моје изненаће
ње, средњи круг светлости, и даље најсветлији, оста 
заштићен пред налетом тих тамних лепршаја као сре
дина хлеба, с једног и другог краја брањена кором. 
То ми је донекле и било разуМ/оиво. Нисам схватао 
зашто је утом потамнео, у средњем светлом кругу, 

онај најмањи а нај ближи тачки ·самог извора свет
лости, та сама тачка, тај к,ружић извора сјаја? Која 
ли је тајна ватра нагнала њега да загори? 

Тај угљенисани круг светлости, обрубљен широ
к,им обручима светла, није .ми још давао мира. 
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Јесам ли уочио сличност измећу њега и себе? Ј е
сам ли зак~оучио да треба да се послужим Грујиће
вим агитаторским шармом, да будем он, а не ја, како 
бих директиву спровео онако како сам је ја насупрот 
њему схватио. (Жећ) Насмешен, обратим се људомор
ном мученику: 

-Ти си, је ли, Глигор Наумовски?- али не и:>
бивши одговора, продужим још тише - твоји се за
нимају за тебе и моле те ... 

- Бити: куш! - као да рече Г лигор а усне му се 
нису ни помериле. 

-Не говори тамо! - искаm~оа се застрашујуће 
застрашени титуларни наредник ЈЪуба, браде на бајо

нету, напето избачен напред, као да чучи на чучавцу 
а не да седи тамо на хоклици. При том је цимнуо ла
нац. (Ух, жећ!) 

Тај протест жандара доће у прави час. Није тре
бало тако па у ребра с неба! Г лигора, тог оправдано 
сумњичавог убицу, морам пре свега уверити да му 
желим добра (шта значи желети добра човеку ког ће 
сутра у зору обесити ако не нагнати га да увиди да 
је застава под којом се није борио била достојнија 
његове храбрости?) (не!) (није он био храбар у nра
вом, револуционарном смислу). (Та жећ!) 

- Не мешај се, стари, у оно што те се не тиче! 
- брецнем се. 

- Скоро ће девет, кривци у кревет! 
Чекао сам шта ће титуларни наредник још iрећи. 

Изгледа: не би да зарати! Накаm~оа се, Пlоудну, ућу
та. Тим боље. Ни мир није ствар лоша. 

Већ сам се у неколико махова био упитао: Зашто 
да признам да су моје ноздрве онесвестљивије од ње
гових? Зато што тај смрад није мој? А шта је моје? 
Оно присвојена. И оно што ме буде !И даље при
свајала. 

То сам се био упитао и на то сам и одговорио на 
једном другом плану пажње, истовременом са овим 
спо.~Ъним, одрећеном збиваљима. Није ни тај други 
био једини. Испреграћен и раслојен одједном, по-
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станем свестан да се свуд, на сваком сnрату, у сва

ком оде.л,ељу сnрата мог и свачијег бића истовремено 

понешто помиШЈЪа и збива, често nротивуречно или 

ван односа с оним што се истински догаћа и говори. 

У мени. Жедном. 
Не померим се, али да бих ублажио, ако не и 

уклонио неподноШЈЪивост блиског задаха смрти, nре
станем да дишем: »Малочас био је стао у онај слог 
сав, без остатка.« Приближим му се још више и на
ставим да га посматрам, за инат смраду. Изблиза: 
боја очију му се левкасто nросипала из зеница, чудно, 

пожудно. Још изближе: свуд око дубоко усечених 
бора, у кожи исnресецаној зарезима одасвуд, тим 
свежим још ожи.л,цима засечених ножевима напора 

и мука, затезало се, напиљало нешто; не једино тамо; 
већ и око лако испуцалих, али сад већ некако узби
баних усница испегав.л,ених тамном сукрвицом -
титрао је исти тај напон, пароксистичка нека тензија 
од које су му се кострешили све неки отцеп.л,ени 

крајеви перутастих кружића сличних онима у корену 
косе; само сад су се свуд по кожи простирале те мале 

Паху.л,ичасте .л,успице што нису падале. Још и још 
изближе: nрестајао сам да видим, али чуо сам себе 
како бунцам: - смрт, високи штит, последљи зид, 

ров за цело тело, ћебе nреко главе, заклон за изло
жене груди свих .л,удских мисли. Не дишући. (Али 
кад сам већ и ја рекао у мислима смрт, тад је то 
требало :Изрећи онако дефинитивно као он, који је, 
кад би ту реч изговарао, остваривао љу до краја) (то 
значи да је он до краја залупио врата за собом жи
вим, до краја, као минер кад запали корду под 

минираним мостом) (»Смрт и готово.«) Но усnроти
вим се: »Како цео живи човек, налик на огромну 

врећу пуну nрича, сав да стане без остатка у кратку 

реч смрт, тај крти слој, не, тај слог nребијене кичме 
чији је садржај супротан животу, тај последљи дах 

који је ништавило као и nрви? Или, оно, ништавило, 
није nротивречно жив.л,ељу?« 

-На своје место!- Љуба се бојао да то изурла 
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жандармски гласно, јер би то онда чуо разводник 
страже и зак.л,учио, као и nрошли пут, да титуларни 

наредник нема дово.л,но ауторитета и енергије. А како 

се може имати оно што се не зна шта значи на срп

ском, где све речи, окрени-обрни, ипак нешто значе. 

Не увек нешто много славно, али ипак нешто. Никад 
сасвим ништа. 

Ланац зазвеча испод ћебета. Значи везане му, ис
под, и руке! Потражим им укрштени обрис на nр
сима, на трбуху. Није га било. Биће да му је цело 
тело nреповијено у ланце као беба у повој и да он не
угодно лежи nреповијен у гвожћа, руку низ ребра, низ 
бедра, до пола бутине без ре.л,ефа. 

- Скоро ће девет - кривци у кревет! - зато 
понови, опет добродушно, упркос суровом изгледу 
искр.л,ештене главе на бајонету. 

Не обраћајући пажљу на љега, окренем се Гли
гору и сасвим му тихо шапнем у уво готово: 

- Мени је нарећено да добијем од тебе неке по
датке и да ... 

Још раније мора бити да су Глигорове умртв.л,ене 
усне почеле да се једва вид.л,иво таласају, као да га то 
оне само још целог хоће да извуку из орбите смрти, 
у коју је својево.л,но заувек ступио, а сад, захва.л,.у..: 
јући тој љиховој амбициозној глади и жећи за живо
том, он решио да изиће како би ме згромио једним 
питањем изреченим високим, женскастим гласом што 

је изгубио савит.л,ивост, nролазећи кроз љегов зар-
ћали, иструлели душник: . 

- Ко си ти? - зарежа. Али то је било још увек 
љегово давно питање. 

Упоран! - блесну оцена - никад тај није посум
љао у себе. Погледам га с неком завишћу. 

-Ко си ти? 

То nитање, које је иштрцало из љега, није било 
nроnраћено погледом што би потврдио да га носи 
нека доља радозналост, испод које .рези же.л,а за саз
наљем, испод које стоји на мртвој стражи оно што 
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бих и ја, као и ма ко други, назвао прихватаљем оног 
што се зове: живети; то IШтаље, иако дозрачило с 

путаље тишине и нежив.tЪеља, није, ни онако реско 
изговорено, усnело да уће у гравитационо no.tЪe .tЪуд
ских, ·равноправних, животних односа, него је остало 

да лебди у некој ни мртвој ни противсмртној интер
мундији, негде измећу неnорiЩаља и неnотврћиваља, 
измећу презира и одбране од јесељих мува. 

На све то откријем своје зубе и одговорим радо- · 
стан, скоро као nосле важне победе, да сам комуниста 
и да сам, као комуниста, за самоопреде.tЪење до отце

П.tЪеља сваког народа. 

Тад Глиrор пусти друго ЈШтаље, које је, као и 
прво, досnело из интермундије равнодушности до 
мене, на ког је коначно пристао да обрати једну 
равнодушну, увреД.tЪиву пажњу. 

- Не IШтам то. Србин ли си? - процеди још 
једном .юроз зарћало грло и намршти се. 

- Да! - махнем руком и наднесем се над љим 
гласом никад тако доброћудним и милујућим. Али и 
извињавајућим се гласом, нарочито кад додадох да су 
комунисти Шiтернационалисти. 

- Сиктер! - изви се утом !ИЗ Глигорове утробе 
- сви оу Срби говнаре и убiЩе. 

Оnет блесак само:к;ритичне оцене -себе (злурад 
блесак овог пута): Гле! Никад !НИсам био тако као 
он сигуран у оно што сам ;мрзео или волео. 

Тај блесак се не исцрпе тим. Наиће други, ра
дознао: »Он ме, ево, врећа!« 

За овим, зак.tЪуч:им миран, у неком самосазнајном 
мраку: »То је бО.tЪе но бити уврећен.« 

Буде ми сасвим јасно да ми је криво што је он 
бо.tЪе од мене, скоро онако савршено као и Г;рујић, 
решио проблем како да свест, пригушена болом, 
збрисана безизлазношћу, докраја сачува во.tЪу и ефи
касност. Да. И он то постиже извлачељем некаквог 
неиздиrнутог до свести, али иnак неког рецимо на

zонс~еоz друштвеноz бића из канија, затамњељем ос
талих садржаја бића. Место да жали себе, он и ту 
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неизбежну жалост гони у наnад. А та је агресивност 
управо оно што сам раније осећао да и сам треба да 
поседујем како бих дејствовао како ва.tЪа. Чшmо .сам 
и ја то, али чинио сам ретко, тек кад бих, препустив
ши се низбрдичним нагонима, nрестајао да се пла
шим. До догаћаја с налив-пером, значи - нисам. 
Јесам и пре, можда. Јесам. Да, кад сам ујео Ши.роко
плавог у руку. Или после, кад сам му рекао да му 
удар ослабио. Али та је моја агресивност дошла 
сасвим на :Крају. Кад сам изгубио био сваку наду да 
ћу ишта постићи тобож нормалним играљем тиnа са 
стеченим, разумним држаљем. А Г лигор је од почетка 

то знао: на див.tЪаље - див.tЪаљем. У мутнини себе 

као да пожелим да му задам бол. 

Та ме нејасна же.tЪа узнемири. И све остало. Узне
мири необично. И те nЭЈРалелне мисли. Негде дубоко 
у себи залуnим врата. Иначе не бих савладао хтеље 
да га тако никаквог разнесем ударцем једног IШтаља. 

Зауздам IВећ кренулу суровост. Чак усnем да се, као 
и пре, LЦИВИЛИзовано наrнем над Г лигором, објашња
вајући мrу да греши, да је чак неправилно, тј. штетно 
изрiЩа'ГИ такве малограћанским шовинизмом замра

чене глуnости (не, нисам уnотребио чак ни реч глу
пости, рекао сам »Такве шовинизмом замрачене 

ствари«) (цензурисао сам се ужасно) што не воде 
ствараљу једног фронта у који би ушли сви против
ници великосрпске буржоазије, која, да, ту се ја 
потnуно слажем с тобом, која је чиста rовнара, ко
ја је ... 

Истовремено: било ми је још увек. . . Не, 
обратно: није ми било више јасно да је агресивност 
увек права и најбо.tЪа техника стимулисаља друштве
ног бића, насуnрот биолошком, ионако код мене при
гушеном. 

Негде исnод тих мисли, спрат-два ниже, ројиле 
су се друге, и ја сам одолевао свим неумо.tЪиво снаж
ним нагонима да заборавим ко сам, шта то радим 
и у ком ЦИ.tЪу. Исто као и за време мучеља на поли
цији, трик је и сад био r:upocт: не дозволити да ме 
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преплави први накот жеЈЪа и порива. Свест почиље 
изнад њих. А с њом, свешћу, и ја, који сам једно 
с њом. Зато залупим још једна врата испред сличних 
мисли и не одговорим на то турско, грубо псовачко 

терање Глигора до красног, како бих иначе гласно· 
учинио, у самоодбрани свог националног поноса, себе 
самог, без обзира на присуство титуларног наредника 

(који је исто човек, исто плен акције убећивања, 
исто жртва заблуда као и Глигор, и кога, !ьубу, није 
требало оставити у уверењу да се ми, српсКи кому

нисти, идејно разоружавамо · пред сваким антисрп
ским шовинистичким испадом будући да смо, како 
нам великосрби пребацују, патентирани издајници 
српства) (чиме бих дао поен онима који му филују 
мозак шовинистичким изметом). Али опет, пред очи
ма ми блесну она нејасна реченица из писма упућеног 
Грујићу (па иако сам био сигуран да је директива 
недоречена и мутна, ипак била је директива) (тума

чење које сам јој ја давао било је, с том резервом, 
једино и несумњиво исправно) (сад и више чак но 
малочас). Наставим да му мирно и ЈЪубазно објаш
њавам. 

Атентатор на возове није одговарао. Није ми ни
чим давао на знање да ме чује и разуме. Говорећи, 
грло ми се сушило, а како ми се грло осушила после 

онога комада хлеба који сам на повратку од иследни

ка брзо појео не заливши га водом, тад кад се још 
могло (сад, како да је пред њим пијем?), ја, не раз
ми:шЈЪајући, запалим једну драву и, наставЈЪајући да 
говорим, махинално му је принесем уснама. Осетим 

мутно, али у истом часу, да није требало, па затим 
тек, збуњен, упитам: >>пушиш ли?« сасвим свестан 
да није ни то требало, иако ништа на његовом лицу 
не смекша, не оживе. Напротив, предњи му зуби прво 

изићу врхом свог сечива из прорезаних усана и по
сле се открију цели, све до као зној бледожутих де
сни, а да му кожа на лицу не изгуби тврдоћу кости 
прекривене пепеЈЪаво уг ЈЪенисаним металом. Задах 

куЈЪну из њега неподноШАэИВ: 
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-Једна циrара- један куршум; један куршум 
-два Србина мање! 

Је ли? 
Опет блесак: Шта мисли он? Да ту мени пркоси? 

Без батина могу да га ја смекшам и извучем из опа

сача ћутње. 
Зажелим да му докажем да тај његов стил не ва

ЈЪа увек. Није агресивност метода добра за сваки 

однос. 

Али да бих се савладао, погледам га опет. 

Та страшно смањена глава, ипак, ни сасвим из

близа није имала ни једну од оних ломброзовских де
формација што жигошу убице и претварају злочин 
у приватно обоЈЪење појединца, у болест за коју је 
тешко окривити болесника кога би ваАэало лечити 
кад би био излечив. Али -смрдело је преубитачно крај 
њега. 

-Шта рече? 

Као да сам то баш очекивао (моја од Грујића ми 
спремност да, никад затечен, одреагујем како треба 
на све), ја угасим своју већ запаАэену цигарету о под 

и, подавивши боЈЪе ноге по турски, отпухнем, па не 

чујући још !ьубу, заустим да ГЛигору рекн~м нешто 
налик на: »Тако је«, или: »Имаш права«, или: »Пот
пуно се слажем с тобом«. 

-Шта рече?- трже се тек тад !ьуба с главом 
као дубЈЪе потонулом низ колац. 

-Да се не мешаш у оно што те се не тиче! -
окинем не дижући очи с Г лигора, коме је, мора бити, 
и без обзира на све, тешко падало да говори, одвик

лом од служења речима за време свог живота малq 

говорЈЪивог а можда и мало мислећег. Поготово сад, 
после самоприсилне ћутње у полицији и ћутње за 
време формалне судске истраге пред само сућење 
(налазио се за то време сигурно сам у једној ћелији 
на Ади Циганлији). После оних неколико сиктавих 
противсрпских речи на једном српском језику смек
шале суг ласничке рескост и и кртости а у двоструче

них понегде самогласничких дужина, гледајући га још 
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увек како с муком убацује ваздух у плућа, yчmm ми 
се на к.ратак тренутак да пада напон струје у сија
лици несnособној да помогне освежењу његове старе, 
неосветљене к.рви. Али одмах затим и светлост се 

поврати својем напону: за то сам време већ био почео 
да говорим, по грујићевски брзо и лако, дегажирана, 
великосветска држања, милујућег осмеха, неагресив
не попустљиве безобзирности, концентрисане пажње. 
Ослушк:ујући себе, на .махове ми је изгледала несвр
сисходна свака моја реч, и да је Грујић можда у 
већем праву што ћути. Али одмах бих се побунио 
против тог свог задушнобапског милосрћа. Без обзи
ра! Обесиће га најкасније у зору. Он је мртвац већ, 
а ипак ја не б.АЈИјем уз мртваца; не забав,ъам га; мој 
задатак није да му разговором онемогућим да мисли 
на оно на шта сваки на смрт осућени мора да мисли, 
признавао то или не признавао. Мене се Г лиrор не 
тиче! -уверавао сам себе. Мене занима шта се од 
њега може корисно да извуче за ствар заједничке 
борбе. Он: треба да схвати да је нужно, ако је слобода 
ЦИЈЪ њеrове борбе (објективно јесте; дакле!), да сво
јом руком потпише, рецимо, летак у ком би nозвао 
своје људе и македонски народ да крену исправним 
nутем који једини може довести до укидања неравно

правности ... 
Али. овог nута је ЈЪуба инсистирао. Страх од кон

троле, од разводника? 
-Јеси ли чуо шта сам рекао? Забраљено је го

ворити с осућеником. 
-И ја сам тај! - и додам, хватајући корак 

с оним другим својим начином- нико ми не .може 

да забрани да rоварим са собом! 
Грујић се не чу с к.ревета, не шушну оданде, не 

баци поглед на мене, али као да све то учини мада 

не рече: 

- Не компликуј јаоне ствари! 
Љуба ме одврати од одговора Грујићу својом 

упорношћу: 

-Не разговарај, последњи m :пут лепим кажем. 
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-Зашто последњи пут?- упитам чак с Гiруји
ћевом интонацијом. 

-Зашто што је такво нарећење. 
- Нарећење? И јест ми то нешто- не ја, Гру-

јић би то тако рекао - знаш АЈИ колико је од постан
ка света наовамо било жандара и титуларних на!ред

ника који су се килавили да би извршили некаква 
нарећења? Милијарде је таквих било. Силних, мрrод
них, обично бркатих. А шта је остало од њих и 
њихових килав,ъења за нарећења с вишег места, шта 
је остало од тих разноразних највиших ме:ста, од 
строгих оних држава и њихових царева за ЧИЈе су се 

баб,ъе здравА>е титуларни наредници мучили не спа

ва:јући и мучили и убијали оне који су бдели и бо
рили се за сАободу а због којих титуларних нар~ 
ни они сами нису спавали, МоЖда си чуо да се Једна 
велика царевина звала Асирија. Или ниси чуо? Њени 
су неnријатеми, у сваком случају, к.рв nponmnaли. 
Све их је она по кратком поступку. А шта је с њом 
било? Шта с њеним титуларним наредницима? Tpar 
се њој и свима њенима замео. Било је и других моћ
них држава. Па? Ништавило. За Римско си царство 
ва,ъда чуо, је А!И? Пропало. Постојало је успутно неко 
царство цара Лазара. Исто бесно, иако небогато. Шта 
је с њим било? Да ти не причам Косово. Али шта је 
било с Турским царством, које је уништило српско, 
механџијско? Пропало и оно. На Куманову. За Наnо
леона си чуо такоће? Завладао целом Европом, а 
пропао на Ватерлоу. А Ватерло ти је, кажу, једно 
ситно сеоце у Белгији. Или узми Саламандера. Убише 
га у Марсељу. 

- Kym! - титуАаiрни наредник је скочио и зa
мa."'lliYo песницом. Пушка му тресну о под nрезвучно, 
скоро као пуцањ. Не померим се, не трепнем. Али он 
се уплашено саже, зграби аружје и замлатара сло

бодном руком: 
- Пази ти шта говориш! И моје стрПА>ење ... 
Наставим, грујићевски (зашто? хоћу ли нешто да 

проверим? шта?): 
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-Све има свог краја- рекнем- моје нестрп
.ъење и кратко стрпл,ење титуларних наредника, њи

хово мучење ухашпених и њихово неробијашко ро

бијање уз робијаше, њихове неправде и њихове не
праведне државе што осућују своје синове и пода

нике на робије и смрт. Шта мислиш, овај ту Глигор, 
није ли и он човек као ти, ја, сви ми. 

-Убица је он! - викну .Љуба. 
- Рекао си убица. 
-Јес је. 

-Добро! - наставим грујићевски, кад је Гру-
јић већ био тако занет Хигинсом - али одговори ти 
мени: зашто се човек у овој зем.ъи осећа принућен 

да се лаћа оружја и убија? Је ли иком лако убијати? 
Није. Па зашто онда? Зато што је у тој зем.ъи добро 
њен:Им .ъудима? Што је кра.ъевска власт - добра 
власт? Мислиш ли ти да је овај ту човек зао? Нећеш 
то ва.ъда рећи? Он је пожртвован и храбар, он воли 
свој народ а за своју љубав ни плату, ни пензију не 
тражи као неки што чине. Шта добија онда? Конопац 
о врат и плотун у груди. 

-Ко му је крив што је луд! - промрси .Љуба. 
- Он луд? Паметнији је он од свих нас ту. Он 

јаче од свих нас ту уме да воли. Народ није ... 
-Јес, свој народ воли, а колики је само народ 

побио. 

- Мање од неких титу ларних наредника. 
.Љуба не одговори. 
Нисам долазио себи. Па ја се то, као да нисам ја, 

као да сам неко други супротан себи, потпуно став

љам на страну индивидуалног терора. Да нисам забо

равио на наш став о том питању? Зашто онда? Био 

сам сигуран да грешим, али зато што сам грешио го

ворећи као што Грујић греши ћутећи и ћутке дочита
вајући свог Хигинса, зато што је он равнодушан саД 
на све, ја и грешим, грешим у његово име. Осетим по 
други пут за један сат да га мање ценим. Ценио сам 
га и да.ъе. Како не бих. Робијаш. Контраробијаш! 
Свакако. Али .не толико колико сам мислио да r.a 
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ценим. Па зато што сам губио оно велико поштовање 

које сам дотле гајио према њему, у мени се јавила 
нека злурада же.ъа да га осрамотим, да га разоружам, 

да га свргнем с контраадмиралског положаја, најста
ријег на који сам га сам ставио. Сад сам се осећао 
одговорнијим. Ја сам био позван да водим. И њега. 

- Слушај!- шапнем и окренем се смраду. 

- Бежи! - промрси Г лигор с мржњом - не 
:Гњави. 

Пргав? (очајна свест о немоћи?) (у сваком слу

чају дрска, не.ъудска, иритирајућа суровост убице 
људи). 

Нека. Шта, ))нека«. Ја не бих никад био такав на 
њеrовом месту. 

Било ми је наједном криво од примисли, однекуд 
избиле, да би Грујић могао помислити, читајући и да

те, да бо,ъе од мене зна начин на који би испрово
цирао, у име свести, Г лигорове отпоре против телесне 
хрпе свог сад само пониженог меса. Наставим зато 

да му брже но брзо говорим. Упркос досадашњем не
успеху, нисам се осећао лично поврећен. Остајао сам 
супериоран и, ако љут, .ъут зато што је тај очајник 
преглуп да схвати правилност нашег става. Нисам 
патио од комплекса агитаторске мање вредности. Про
дужна сам и продужио. бих још да мојој жртви не 
досади, па, скуп,ъајући сву расположиву снагу, Гли
гор одједном рече с мржњом којој је слаб и исцрпл,ен 
гл.ас додао још излишније потребну увер.ъивост: ))Све 
би вас Србе требало под нож и свима још куршум у 
чело. Сви сте исти.« Предахну и, скупл,ајући све силе, 
избаци пискаво а без даха из на смрт оронулог себе: 
))Сваюi вас поштени Македонац мрзи«, онда, прово

цирајући последњим напором, извуче из последњег 

та.'\аса пакости: ))Ја сам вас се наубијао, више од три
десет шест својих живота да откупим.« И као да је 
већ нефизички неким полугама био кадар да састави 

бескрајну, вековну мржњу у слогове који нису већ 
имали много смисла: >>Сваки ће нашинац убијати, 
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убијати и само убијати без разАИКе све Србе од данас 
до су дњега дана.« 

Тај еуфорични излив животодајне његове мржње 
прекиде Љуба, злурадо и опасно викнувши и даље 

набијене главе на врх бајонета: »Да ћутиш ти, будало 
једна, шта мислиш, бре, ми омо говна која ћемо тр
пети да нас кокате. Па зар не видиш по себи, бу
дало једна, да ћемо све лепим и све низ длаку, док 

нам не дозлогрди. Јер ми смо добри и душевни и све, 
али лакше нам је да вас све коАИКо вас има ставимо 
у топ и испалимо у мајчину но да вас задуже пу
стимо да нам живи запишавате зид и серете за врат. 

Бре, ја ћу сто таквих уоранаца као вук, бре, зубима 
да !Искидам. Зубима, да знаш!« 

- Ти ћеш говно од три мраза зубима да nрегри
зеш, а јунаке нећеш да врећаш, јер кад те ошајдарим 
има ти се и пушка усере и попиша од зорта, а тебе 
има прост.о да нестане. 

- Пробај само! - ордито ;рече титуларни на
редник. 

Почнем се дизати: 

-Ја знам своје nраво! - рекнем погледавши у 
осветничку главу титуларног наредника, која се, без 
икаквог упозорења да ће се удоброћудити, преобрази 
и одобровољи тако нагло, свесна да је погрешила у 

нечем што ми је измица.Ао. 

- Хајде, будало једна! - nромрси доброћудно
седи кад не знаш за шалу! 

Но ;рекавши то, жандар се, опет ди:мећи од беса, 
ишчупа с •ражња, АИЖе са столице и прошета ходни

ком, али не учини ни ·три корака и већ се сети наре
ћења, врати се, седе, и опет кртим, љутим покрети
ма намести бајонет под браду; што ми опет добро до
ће, и ја га, превазилазећи скоро Грујићеву вештину, 
нападнем, јесте, речима нападнем, како је он то омео 
да дозволи да га заглупе до мере да не зна шта го

вори, а кад већ тако глупо говори, нека бар каже да 
говори за свој рачун и у своје име, јер ћу ја, Слобо-
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дан Раденик, али и мој велики друг Грујић, митров
чанин, осућен на осам година досад, Грујић, али и сав 
остали радни народ Србије, сви ми заједно, не само да 
спречимо такве жандарске испаде, борећи се заједно 
с македонскњ\f народом, него да се већ сада боримо, 
будећи свест без ЈЬудоЖдерских предрасуда (то је 
Г лигор могао да примени погрешно на себе иако сам 
мислио само на Љубу). И да се ја, Раденик Слободан, 
у своје име и у име српског на.рода, клечећи (на то 
се дигнем с пода на ком сам седео и клекнем пред 

Г лигором) извињавам за све што су такве јајаре ре
кли или чинили, и да ја, Раденик, молим Г лиr~>;ра да 
ми опрости све зло чињено не у име ·Српског народа, 

како је то лажно представљено, него за рачун гули

кожа без нације, и да се ја, Раденик, јер је тако, нећу 
дићiи с колена док Глиrор то не схвати и да се ја, 
Раденик, кунем, опростио ми Г лигор те злочине зато 

што је схватио како су и њега самог слични злочmщи 

обмањивали представљајући му се лажно, схватио то 
или не, да ћу се борити до последњег даха да настане 

правда мећу на.родима и људима, да ћу се борити и 
гинути, не једанпут, него сто пута да Македонија и 
сви народи на земљи буду слободни, једнаки, равно
правни, у једној држави или отцепљени, ако то желе, 

у својој сопственој држави, или у некој другој комби
нацији држава. 

Би ме мало срамота, хтедох да опет седнем, али 

Глигорова је лице остало намрштено, иако ·МИ се чи

нила да се његова намрштеност претвара у сурову 

пажњу што долази од неког невићеног, бар не досад 
код њега уоченог интензивног размишљања. Ништа се 
није померило на његовом ситном лицу, ни имало сна

ге да се помери на тим костима пресвученим затег

нутом кожом боје сувог речног муља. Клечећи, ја сам 
и даље говорио камен да тронем, али не и овог на но

силима који, једак, неочекивано издахта: 
- Што ме, бре, не пустиш на миру. Како те није 

стид? 
Збуњен, не одговорим му питањем:- Јест, стид, 

а директива? 
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ААи то сам помислио. И прећутао. 
Но продужим у ранијем стилу све док наредник 

Љуба, титу ла рни роштиљ, не викну први пут увреће
ним једним, грцавим, али опакостелим гласом: 

-У кревет! 
Би ми утом опет блесковито јасно да ја, у ствари, 

не желим оно што ми је изгледало да хоћу. При томе, 

није ми било јасно шта хоћу, шта желим. Да ли да 
сломим Г лигора и докажем му да агресивност није 
техника доброг држања, да ли да докажем Широко
плавом (несвареном у мени) да сам, ако хоћу само, 
бољи полицајац од њега и да без батина могу што он 
не може, а то да хоћу како бих му доказао да ја ни
сам неки успаЈЬенко, него кадар, онај тип комунисте 
за који је он рекао да су будући полицајци- молим, 
тај ћу и бити; да ли зато што сам мрзео Г лигора, који 
је, упркос свему идејно погрешном, био тако сигуран 

у себе како ја никад нисам био? да ли сам желео да 
спроведем мутну и нејасну директиву из писма, онако 

како сам је ја, насупрот Грујићу, разумевао? да ли 
сам свим тим парадама хтео да постанем бољи, ода

нији, буднији и партијнији (безличнији и мање при
ватан) од Грујића? (који чита место да извршује на
рећење); да ли је то био мој обрачун с њим због нечег 
промељеног у Јеленином понашању од часа кад га је 
угледала и остала ошинута, ударена (ја сам против 
свих удараца) (и љубавних) (човек не сме човека да 

понизи и бије), а Г лигор постао тако само ниска мре
жа преко које је прелетела лопта наше заваде? (шта 
то све човек не може у мислима да помисли!); да ли 
је све то и још понешто било у питању? Не знам. 

Но Љуба не издржа у својој искрљештеној злоћи 
без даха: 

- Ноћ је! - дода нешто блаже. И не доврши. 
И не обазрем се више на њега; но, сматрајући да 

сам успео да довољно раскравим Г лигора, хтеднем 

већ да прећем, не губећи из вида крајњи циљ - ди
рективу, на приснији разговор, па га без прелаза упи

там из ког је краја Македоније. 

208 

-Шта те брига?- оте му се. 
- Мој посао су бриге! - рекнем благо, задово-

љан и његовим брецањем, бољим сто пута од доса
дашње ћутње. 

- Гледај си своја посла! 

- То и чиним - поновим - одакле си, кажеш? 
- Ја сам из краја бораца. 
Исправљати заблуде бораца, то и јесте једна од 

важних мојих брига! Да не чиним то из некаквих лич
них интереса. Да је то потреба саме борбе. И да зато 
што је то потреба ... 

Мени сад и није било тешко да, савлаћујући од
бојност према смраду на који су ме непрестано упозо
равала чула, употребим и саспем сав свој од Гру

јића, задубљеног у лаш роман, наслећени првољубав
нички шарм, да бих нагнао Глигора да ме слуша, ма
кар и не одговарао како треба пријатељски на моје 
хришћански и заводнички ошамарене и неошамарене 
још образе које сам сваком својом речи подметао но
вим и новим његовим шамарима. 

- Кад нас је већ саставила невоља - наставим 
- и случај стрпао у ту ћелију, тебе, сељака из Ма-
кедоније, али и мог друга тамо на горњем кревету, 
бравара иначе, комунисту, осућеног већ, као што ви

диш по његовој униформи, али ту доведеног ради нак
надно монтираног, то јест лажног процеса, и мене, 
фризера, обојицу из београдског среза пореклом, ја 
се питам: зашто не бисмо у тој случајности што нас 
саставила видели своју револуционарну савезничку 
судбинску нужност? Наши руководиоци то знају. Они 
су зато и основали Балканску федерацију, преко које 
координирају акције. А и мој друг Грујић - рекнем 
без ироније, а ипак, ко би све знао?- онај који лежи 
тамо, болестан од Хигинса, он би могао да ти потврди 
како су, тамо у Митровици, комунисти из Македоније 
саучествовали у твојој борби и како су били радосни 
кад су чули за неке твоје подвиге и јунаштва а и ја 

кад им стигнем тамо, причаћу о теби и сигуран сам 

да ће се сви они поносити твојим држа:Њем. 
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- Македонски комунисти нису Македонци! -
одаха Г лшор. 

- А шта су? О, 1оуди, шта су? - чудио сам се 
изводећи помало то чућење, намерно се чу дио за три
-четири карике театраАЈШје него што би то за ову 
малу ћелију било потребно да би деловало убеД.!оиво: 
-Да те нешто чује Пута, дрводе1оац родом из Ку
манова, у црева би ти скочио. Или Јордан, ех! АРа
цин (нисам се сетио другог имена), грнчЭЈрски раДЈШК 
из Велеса и песник, па он би те растурио да се ЈШКаА 
више не сакупШII. И шта? Они да нису МакедоiЩИ? 

- Нису Македонци сви који се у Македонији ра
ћају. Само су то они који се за њу боре. 

- Добро је за тебе што ти сви на које МИСАШII 
нису ту. То је све што ти могу рећи. Разнели би те да 
ни до Страmног суда не стигнеш главне коске да са

ставиш. 

Он затвори очи с оним нечим дефИЈШТИВним при 
спуштању очних капака што је дозивала слику две 
браве које се истовремено закључавају на вратима 
једне светлости. 

Јасно, није ме то зауставило. Напротив, настав1оао 
сам да се ЮIIЧУћавам упорно и поприлично дуго, тако 

упорно и тако дуго да Глшор, који је, канда, био ре
шио да ВШIIе не говори, поново попусти и својим ми 
танким, шкрипавим гласом најзад одврати да су сви 
они издајншџi Македоније. Али ја сам тад стао да 
га уверавам да њих баш, Путу, Јордана и Рацина, 
сва Македонија обожава и почео да му цитирам тек
стове из »ПИсама« које баш они добијају из свих 
крајева Македоније. То сам чинио и да1ое, претеру
јући сад више него за три-четири карике. Ја тако 
не бих досо1оавао кад бисмо у другим условима гово

рили, и то је моје претериваље оно што је Грујић јед
ном назвао реториком, потврдивши што сам и сам 
знао, наиме да је ми не негујемо обично, јер она, 
реторика, почива на једном недостојном односу, не
праведном и недоступном нормално, односу одозго 

надоле, односу од паметн.оz говорника ка zлупом слу-
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шаоцу, од одраслог и свезнајућег ка инфшпил:ним :и 
ништанезнајућим. Такав однос није ни етичан, ни чо
вечан, ни ослобаћајући. Али је ли ова ситуација нор
мална? Имам мr ја времена? Треба ли или не треба 
извршити директиву? 

Па шта онда? Има тренутака кад је чистунС11Во 
коН'грареволуционарно имr ликвидаторско. Има ча
сова кад се нема времена. А има ли га ту и сад, пред 
тим згрчени.~ изможденим телом на измаку, пред овом 

затамњеном свешћу, ошамућеном заосталошћу, глаћу, 
жећи, страхом од oмprn ипак, што ми прича приче 
за децу и што ме уверава у исто у што би и ЈЪуба, 
с том разликом што ће Г АШ'Ора а не ЈЪубу сутра да 
обесе. Зато, журећи, почнем да nричам изМИШ.!оајући: 
како сам ја то као Пiре икс година пошао једном с чу
веним КОмуюiстима из Македоније, један се Димче 
звао, други Бурмаз, пошао, даклем, у агитацију, и како 
смо тамо по селима око Велеса држали састанке, ула
зили и у куће, дабоме, разговарали с 1оудима о вре
мену и летини, о злочинима орпоких и бугарских ко
мита, Пећанчевих убица, али :и Михајлов1оевих на
јамника, а они су нас, иако оу се баш њих свих и 
бојали, благосИ.!оали јавно на зборовима, јавно ... 

-Нас? - закрК1Dа одједном Глигор - нас се 
бојали?- изгуби се, поврати и стиону зубе као да ће 
гвожће да прегризе. Али процеди само: - Аажеш. 
Нас се прави Македонци не боје. 

Ето, реторика! - прекорим се, али није се више 
могло натраг па поскочим незбуњен, хитар, узбућен, 
грујићевски и да1ое аналажљив, rлигоровски офан
зиван: 

- Молим те, немој никад, али никад више рећи 
прави Македонац. Обећај да нећеш. Прави Македонац, 
то је исто што и прави Србин од Косова, чистокрвни 
Бућов Гот, аријевски бечки пивопија, аутентични Ита
лијан, потомак римских граћана, плаво:юрвни бег, срп
скокрвни 11робојни бог. Оставимо те чистоте одrајива
чима пилића, коња, паса. ЈЪуди су друкчији и уопште 
нешто друго, ћуД.!оиво а паметно, гордо а за.!оуб.!оен:о, 
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себично а храбро. Јоуди могу бити несрећни јер су 
измислили нагон за срећом, али они су nречесто глаk 

ни, жедни и неслободни, не да би били несрећни, него 

да би се борили да стекну оно што немају. Народи 
који се боре за оно што још немају, срећни су народи, 
али нису ни nрави, ни криви, ни чистокрвни. Они су 
слободол,убиви. Зато никад не цртај ћавола nраве иля 
чистокрвне народности, да из неког црног буџака не 

искоче она сујеверја о крви која харају сад Немач
ком. Јер ко ти стоји добар да теби једног дана не 
доће неки самозванац и не каже: »Г лигоре, ти ниси 
nрави чистокрвни Македонац.« 

-Ја? - закркл,а изненаћен - ја rинем за Ма
кедонију ... - застаде. Онда га nроће загрцнутост, 
па се овлаш облизну врхом сувог језика. 

- А онда ... Мени то више нико неће да каже! 
Не може.· 

- Може сваком другом. Мени заnраво, рецимо. 
Може да ми доће неки самозванац и да ми каже: 
»Твоја nрабаба те зачела с неким Турчином, Цинца
рином, с неким Wiener-schnitzl-staats-opfer-Biiгgerom, 
с неком наполитанском мандолином, бугарском фла

шицо:м ружине есенције, неким маћарским лажним 
грофом и ти ниси чистокрвни Србин.« Шта онда? 
Свака nрабаба била је nрабеба која је сисала свој 
Палац у дупку и била nрашиnарица која је ловила 
страсне nогледе nрамушкараца и била nрадевојка 
која се није бојала nрамушкараца И nонекад се, како 
то већ вал,а, nростирала nод њима да би nревазишла 
и њих и себе. И шта? Зар сви ти nрамомци, nрапут
ници, nранамерници нису били, ма откуд долазили, 

ЧИстокрвни .ъуди? И зашто да неко у одбрани неких 
глупих интереса врећа моју nрабабу, која је била nа
метнија од њега и, мада nрабаба, имала мање шови~ 
нистичких nредрасуда и више л,удске ватре у жи

лама. 

Глигор удахну неког мучног неокреnл,ујућег ваз
духа. Али не осетим смртни смрад што ме заnл,усну, 
иако не процеди: 
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- Мене ће ујутро ... 
Али као да сам то чуо, ја га nрекинем безобзирно, 

незауставл,ив, понет и сам својом реториком, њена 

жртва више но њен корисник. 

- И наставимо ли тако, ко ми гарантује да мени 
неко једног дана не доће и не каже: »Ниси nрави ко
муниста.« 

- Друго сте ви ... 
- Друго јесмо. Али зашто? Зато што ... 
- Вас не убијају! 
-Не убијају!- ускликнем двапут, јер nоновим 

...,.-- нису ли убили Врацана, Буру Баковића, Хећимо
вића, Агу, Мишића, Орешкија, Коломба, Белића, Али-. 
агића, Буру Шнајдера? Они су мрцварени, nребијани, 
бацани кроз прозор, вешани, убијани из заседа, стре
л,ани. Зашто? Што су били Срби, или Македонци, 
Хрвати или Словенци? Не. Били су комунисти само. 
Не знаш ли за nокол, на Залошкој цести? Или за 
митрал,ирање војника који су 1. децембра 1918. с цр
веним заставама по улицама· Загреба клицали Реnу

блици и Совјетима? Било је мећу њима и Босанаца 
и Далматинаца. За nобуну морнара у Баки Которској 
сигурно знаш? Било је. мећу њима Словенаца и Хр
вата. А за црногорске устанике доктора Марковића, 
такоће мора да си чуо? Нису ни.они гинули зато што 
су по народности били оно што су били. Пуцали су 

у њих зато што су били комунисти. То су и били. 
Радници,сел,аци,интелигенција,раданнарод,свестан 
својих цил,ева, пута до њих, својих дужности на том 
борбеном путу, своје славе, свог nрава, своје судбине. 
Погинули су, али ... 

Погледам га летимично, овлаш. Нешто у Глиго
ровом изразу нагна ме да се узнемирим. Није то било 

у изразу. У очима? Не, нису то биле сузе. Ништа му 
није излиптало из крајева очију и nошло наниже, 
nрема стиснутим уснама. Ах! учинило је нешто у мени 
и осетим да је као . . . ја као да ... ~псваћен у кл,уса 
своје реторике, хоћу као да за јецам! Не! -као да чух 
Грујићев шапат. Није било злурадости у гласу који 
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као да чух. Невеселом гласу, у ствари. Јер осетим низ 
тај глас, који као да чух, клизаву топлину, већу од 
топлоте прошапутаних речи. - Нећемо то! Брзо ж
rнем руку до очију: nод nрстима не осетим иnак оно 
нешто мок.ро, стид.<Ъиво, бестидно, лоnтасто, несазна
но. Одахнем. Нећу. 

Без коментара! - наредим себи. И тужније но 
икад, широко, безrранично тужан због свега тужноr 
и жалосног на зеМА>и, осетим неко ослобоћеље пре 
неголи олакшаље и наставим да говорим о буржуј
ским гуликожама без нације. 

Но и Г лиrор ме nрекиде. Ј едвачујно, дахом више 
него гласом, рече: 

-Теби је лако тако да говориш. Ти си Србин и 
имаш своју срnску државу, где се говори твојим је
зик.ом, где су и лоnови и жандари, министри и генера

ли, богаташи и сиротиља, nендреци и кундаци, џелати 
и обешени, сви род, сви исти језик, иста правданеправ
да која омогућује да се nравда и неправда виде. Ти 
си nод оунцем и као ти АИЧНО и као цео народ. А оун
це, као народ, исто има nеге и прави сенку, али, као 

и народ, оно сија. А ја? Ја сам као народ у заnушеној 
РУIШ· Једном, кад и ја изићем на сунце, онда ... Али 
не. Ј а не верујем да ћемо ми Македонци имати тако 
nрљаву и усрану државу, тако неправедну и трулу 

какву сте ви Орби направили. Буржујску или не. Не 
верујем. 

- Не бисте је ви сигу:рно имали. Имали би је 
Буmри. Тиме нећу да оправдам срnске буржује. Није 
свеједно за вас чак да ли ће вашом државом владати 
македонски буржуји, а камоли срnски или бугарски, 
слажем се. Нису нам nотребни ни једни ни други, ни 
трећи. 

- Ето, и ти! Нисмо ми Бугари. Они нас nомажу 
против вас. Ми знамо то. Али ми мислимо: nомажите! 
Кад nобедимо, платићемо дугове и остаћемо своји на 
своме. А ако буду хтели да nосегну у наше, тако ћ~ 
добити no прстима, тако ... Јер своја нам ,А~ржава 
треба. Динар nорезе што нам се од уста отме, нама да 
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се врати, а не да се изгуби у мраку и ник.не у Београ
ду где ни кафеџије, ни цариници, ни даскали, ни деца 
нису твоји, као што тамо где сам никао ни уџерице 
ни nалате саrраћене од динара с твојих залогаја оте
тог, нису моје. 

Сати су му избројани - nомислим одједном -
шта вреди учити правилном nриласку националном 

mrтаљу човека који ће за који сат можда да буде из
веден на вешаље. Али не одолим ни себи ни Грујиће
вом хигинсоваљу. Говорио сам. Одговарао, убећивао, 
na наставио и кад титу ла рни наредник опет забрани 
разговор. Осећао сам да ме Грујић иnак чује и да ме 
презире јер се бавим узалудним nослом: док.не буде 
свега на претек свуда, дотле ће nостојати национали-
31\Ш. И шта ту речи ... 

Па иnак, за разлику од љега, нисам умео да се 
зауставим (а знао сам што и он) (у вези с тим nита
љем), него причао, nобијао разлоге, исправљао nо
грешне закЈЬучке донете на основу замене делића це

лином, с којом је случајни делић само у привидној 
вези, не у суштинској. И nомислим да све то чиним 
тако уnорно и жустро сад маље из жеље да спроведем 

директиву, више из саосећаља, да бих задржао време 
и, јурећи немогуће брже од љега, зауставио тоПЈЬеље 
оне метално чврсте глазуре што је ,АЈржала Глиrора 

:на окупу. 

Нисам хтео да до тог тоПЈЬеља доће. 
Знао са.ЈЈ: неодрећено, слутио ужас који би му 

донело губљеље те чврсте коре. Али био сам несnосо
бан да спречим nоследице своје офанзивности брже 
од мене бржег од nроnадаља времена, и моје се знаље 
претварало, мимо моје воље, у речи, реченице и ста
вове, и на тој Шiзбрдици себе и оног ужаса што је 
све виДЈЬивије долазио, осећао сам уза све то и nо
требу да nобегнем, да се склоним од једног гласа који 
је, мек и благ на изглед, несалОМЈЬиво уnоран и чврст 
у бити, na сам настављао - сад сам био већ nотnуно 
сигуран у неизбежни ужас - да својим речима, nред 
којима није било заштите за Г лиrора и кад је као 
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с почетка затварао очи оглушујући се о љих и кад је, 
после, отворивши их, хватао мисаони корак с љима, 

изазивам ону корозивну маглу што му је гутала лик 

не успевајући да га размекша. Против себе очнто, 
против своје воље, мој је глас растао, надимао се, 
постајао свечан. Очи су ми се стале да муте. Јежио 
сам се, пољуљан, и сам понет и тронут влагом, све 
сам грцавије подносио сирову неку храпаву тугу што 
ме све луће захватала, давећи ми, рекао бих, доброту 
што је остала једино нетакнута свим што сам искусио 
и, упркос томе, отворено сажаљива, саосећајна и без 

заштите. Али, ето, и она ме дохватила, тресла, раз
дирала и гонила да наставим, па осећајући да не могу 
више, окренем се и погледам, не престајући да гово
рим, сад пут двоспратног сивог гвозденог кревета у 

углу. Али горљи је спрат био и даље глуви пуст. Ах, 
како може; како може да чита оног проклетог Хи
гинса? Зашто ми не пресече реторику, што ме не 
прекине? Грујићу, помози!- бол јекну познато и не. 

Но ја сам настав.ъао да говорим, не гледајући у 
кревете где сам желео да угледам себе, кад већ ниса.\1: 

видео Грујића, себе загљурене главе у руке, пригуше
них јецаја што би ме немило и храпаво некако тресли, 
макар ми и не доносили олакшаље, кивном на себе 
што сам, насевши заседи предрасуда, био тако свиреп, 

тако нељудски свиреп да у том јунаку (титуларни је 
наредник турски колац на који је набијена српска 
глава) (седео је непомично, пошто је у једном часу 
коначно одмахнуо руком схвативши да ништа не по

маже и да ме ништа не м:оже да заустави и да је сто
пут боље да ме пусти да причам не би ли чуо шта се то 
нас двоје хоћемо да издоговоримо па да сутра рефе
рише и добије.похвалу) (чуо сам себе како клечећи и 

даље говорим о Г лигорово]'4 јунаштву и чистоти ре
волуционарног увереља) видим макар и на трен обич
ног убицу (иако је то први човек убица људи ког сам 
у животу срео), место да видим убице у онима који 
су га натерали да убија како би га осудили на смрт, 

убице у онима који целу земљу осућују, који јесу пра-
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ве убице, убијали или не власторучно, али на љихове 
руке пада сва неизазвана крв људи која се просипа 

у легитимној самоодбрамбеној акцији (осветљен сави~ 
јеном неком светлошћу од велике сијалице из двориш
та, осећао сам како су лажне сад ове истините иначе 
речи које изговарам) и наставићемо да то чинимо 
упркос жртвама, упркос свему. И да смо срећни што 
смо имали прилике да упознамо Г лигора Наумовског 

и поносни (несрећни и понижени) што проводимо с 
љиме ову ноћ, учећи од њега како се треба борити, 
лишавајући се свега, не само ситних људских слабости 
него чак и личне љубави, која је племенита и велика 
човекова страст и коренски смисао љеговог неприрод

ног битисања на основици начињеној од неких стално 
променљивих друштвених услова, тог конвејера исто

рије, тог великог човековог проналаска, вишег јер 
плода свести, ради љубави према земљи и народу, оно 

прво и последље што нам остаје кад неприлике у 

друштву и у земљи не дају да се воли и живи. 

Све те речи ... а ништа. Плакао сам, расплакан од 
љих - а он ништа. 

Г лигор као да је учинио оно што ја нисам успе
вао: зауставио се на низбрдици низ коју га је понела 

та једна језива, депласирана моја речитост, и вадећи 
последљи дах нагонске снаге у жељи да сачУва не

опходну чврстину, тј. цео систем својих (погрешних) 
схватања, на чијој је (неисправној) основици почи
вала љегова луда храброст, он шибајући свој високи 
глас да потегне, да крене и да се вине, упита с једНОЈ~,{ 

осорном, заборављеном заједљивошћу, чија је упор
ност, враћајуliи га мисли где се скршила, откривала 
и рану и час кад ју је задобио: 

- А јесу ли ти, што кажеш, људи без нације 
ноћу упадали Србима у куће и убијали их на лежају 
зато што би несрпски неки папаз или неки несрпски 
даскал негде рекао да је чуо како говоре српски? 

- То још нису! - рекнем - али видиш ли мене, 
тих двадесет мршавих година. Мени су забијали цепке 
под нокте. И пошто нисам одао, из гнева и беса и· 
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мржње натерали су ме да окренут зиду стојим чИiаву 
ноћ, читав дан, и још једну ноћ и још један дан и ноћ 
и те треће ноћи . . . . 

Глиrор покуша опет да удахне дубА>е, али не успе, 
па отвори разгореле очи којима, не гледајући ни у 
шта исnод себе на поду, већ у врата, покуша да 
запали рагастов изнад натакнуте на бајонет главе ти

туларног наредника, који је дисао дубоко и мирно. 
Као неки спавачи. Лажни или прави. 

Онда, прекидајући ме, Г мпор уnита: 
- Јесу ли твоје терали да мељају имена и уда

рају uћ где му није место? И јесу ли, д~ би брже при
сиАили на посрб.LЪавање, запалили твоЈе село са сто
ком и А>удима па оне који су, опрА>ени и поцрнели 
као неки још живи ватром захваћени пластови, поку
шам~ да побегну у поток и да се баце у воду што тече, 
дочекали митраА>езима? 

- Нису! Нису! Нису! - понавА>ао сам претерано 
дрхтав али одједном као да ми све лица обузе нека 
хладнок.рвна прОIIИЦmивост. Разговетни тихи глас по

ста ми ТИ1llИ и од Г лиrоровог: 
- Нису то скотови радили с мојим селом. А.А:и су 

за ових петнаестак година побили или на робију оте
рали преко осамнаест ХИА>ада комуниста. 

Слушајући се како говорим о револуционарима 
који су пали, али падајући под тробојном или једно
бојном заставом, рушећи се, чуnали и вадили цигле 
из зидова што опаоују ЈDуде ту и вани и свуда где 
тих срамних зидина има, тих зидина што притискују, 

муче, изгладљују и деле А>уде од слободе на КОЈУ 
имају право: слобода! - ишапнуо сам - шга је она 
ако није увек Су'11рашња целина човекова, увек већа 
ОД данашње?- ИЗГЛедало МИ је да ТО с§.м себе пре
КОреваМ за малочашњу злурадост, па се ухватим како 

у себи састав.-ъам речи у реченични букет извиљеља, 
изјаву А>убави намељену и љему и- Г лигору и себи: 
повереље и А>убав измећу другова да увери, јер без 
љих нема ни самоосећања, ни личности, ни достојан
ства нужних ту као и на ne"l'OM cnpa"l'y. Та нечујна из-
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јава је гласила: »Али ја тебе и Гру}ића подједнако 
волим!« и била је намељена интерној потреби мене 
самог, ангажованог осећајно свим именима које сам 
поменуо у својој реторској градацији, али и бројкама 
које сам изнео, именима и безимељем безброЈНИХ бо
раца, свих палих свуда, одувек .. 

Па незадрЖА>иво осетим каЈаље за све то шго сам 
био помислио о Г лигору, кога сам осућивао досад као 
шго би то чиниобатинашШирокоплави, иследник Град
ник, судија Дубоковић. Био сам спао на љихове пози
ције! _помислим с олакшањем, јер сам се дигао с љих. 

- Стани! - зашкрипи у Г лигоровом грлу пре 
но шго му опет не изврвеше тихе, тамне речи - ти 

знаш имена палих и имена убицама својих. Ја им 
знам народност. То ми је довоЈDно да им судим. 

- Јеси ли, тамо у возу, препознао иједног убицу 
својих сусеА>ана? 

Одонуд, с прага, зачу се суво кашА>ање. Глигор 
се стресе, згрчи, стисну: 

-Јесам. Били су Срби, као и паликуће и пали
IDУМtl који су ... 

Нешто јаче од свег досадашњег искриви му лице 
пре но шго рекох: 

- Било је 1И три Македонца у оном вагону. 
-Ако! 
Ј еса:м ли га погодио, разуверио? Затворио је очи, 

стиснуо уста. 

- Терор не погаћа кривце! - рекнем. Он процеди: 
- Погаћа љихове сународнике. 
-И твоје. 
Погоћен коначно? Готов? 
Не. Тресући се кратко, исцеди: 
- Па нека. Србе треба убијати, али Македонце 

ваА>а натерати да седе код куће. А онда ... Код куће 
нека седе. Нека нас слушају и нека поћу, кад наре-

димо, на истребА>еље свих вас. . 
-Јеси ли сигуран да је то пут? Кажи ми ИЈедну 

револуцију коју је терор подигао, водио и довео до 
победоносног ЦИА>а? 
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Заћутао је. Коначно, учини ми се. Тресао се тихо. 
Сад ће? Хоће ли сад да заплаче? Нисам ликовао, био 
сам готов- победио сам, доказао да свест је главна 
полуга револуционарне борбе, а не анархоидни уби
лачки нагони. 

Тад осетих више. но што видех Грујићеве ноге ка
ко се наједном забелеле у простору измећу горњег и 
доњег лежаја. И већ је стајао крај носила. Стао је, 
обазрео се, заустио нешто да каже, скочио на пола 
речи, у скоку се нашао код палице до кревета, узео 

своју увек блиставо чисту лимену порцију из које је 
истресао неке мрвице, обрисао је платненом салветом, 
духнуо у њу, обрисао је још једном о рукав своје суре 
робијашке доламе и, клекнувши поред мене уз носила, 
одигао без речи ћебе, загњурио порцију негде испод 
и благо, не срозавајући напетост, изустио: 

-Хајде! 

Био сам бесан на Грујића. Шта се сад меша? Ско
ро сам сасвим сломио и убедио Глигора. Шта он? Да 
!Не би на готово? 

Г лигор га је исто погледао пренеражено, увре
ћено, збуњено. 

- Но? - учини Грујић стрпљиво - мора да се 
све запекло у теби! - и рекавши то, nоче да звиж
дуће. 

Нисам кобила! - тргну се Г лигор и зашкргута 
nоследњи nут. 

- Нека! Нека! - проговори Грујић благо, очин
ски сугестивно- само ти пусти воду. Биће ти лакше. 

Овај прича, прича, а не примећује. Ех! Дедер! 
Несмањен свим тим ни у Грујићевој ни у својој 

(али ни у мојој) представи о себи, представи у којој 
се укипио, Г лигор се, стиснувши очи, ослобаћао при
тиска у бешици, сав жућкастољубичаст: бронзани сnо
меник безименом јунаку једног сумрака на неком 
балканском паланачком тргу: сав мутна спомен-плоча 
под стрехом сеоске уџерице у којој је роћен да никад, 

ни сад кад се уочи вешања празни, не изиће из круга 

смрти у који је свесно ушао. 
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Грујић му се за то време; озбИЈЪан и благ, уносио 
у лице, које се пребрзо, не одолевајући једном ударцу 
изнутра, све као раскопча, потисну и зави у пару сенки 

што су стале да наилазе одасвуд исnод оне затегнуте 

каже над тврдим луком костију чела, јагодица и ви
лица. Можда је тај дим сукнуо само на зенице. Цела 
му се глава, од темена \'1Шјеног у завоје до збијене 
чељусти, умота у маглу, што је у ствари било дуго 
задржавано дрхтање, преоптерећено нечим што је ме
ни, од првог часа фасцинираног овим тако мало спон
таним, интелектуално не нарочито развијеним чове
ком а иnак nротивнагонски заузданим бићем, јер 
апсолутним борц·ем, имало укус горчине и кајања. Уз
бућен, не од часа кад сам га угледао, већ од малочас, 
кад сам тек докраја појмио да иследникове речи о 
Г лигору као убици људи погаћају самог иследника и 
остале њему сличне, узбућен тим, а истовремено под 
гасом другог, друкчијег, јеткијег узбућења, више уз
бућеног прекора што нисам иnак умео да одмах за
уставим ни љубомору, ни кајање, ни презир nрема се
би· самом због презира и љутње на Грујића, ни грижу 

савести што је у мом агитаторском нападу на Глигоuа, 
што је у мом директивофилству било и трагова љубо
море на Грујића, nоред исто тако сировог приспособ
љења једној угњетачкој демагогији, израбљивачким 
nредрасудама, великосрпским nредубећењима, а не 
револуционарном чистом боравишту! 

Борац, а сузим! 

Био сам свестан да сам nоражен. Али без воље 
да то не признам. Капитулирао сам јер сам био nости
ћен. Ето, то је оно nраво. Без речи. Али оно једно
ставно нужна, солидно, људско, то ... 

Нека! - помислим, и сад додирнем лако и неж
на неку драгоценост, нову капљицу што је тек кре
нула, пре но што сам је згњечио и откинуо од лица. 

Никад раније нисам плакао. Не сећам се да сам то 
чинио и као дете. Али nред овим носилиМа на којима 
лежи једна страховита људска борачка воља и пред 
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којом, клечећ:и крај мене, клечећи ћуТи и делује једно 
велико револуционарно искуство, осећао сам се као 
ћаче и недоношче што некој лудој незаслуженој сре
ћ:и која га повлашћује има да захвали за тај трену
так ноћи важнији од свих школа, научнији од свих 
кљига, тренутак ноћи у којој осећам како сКИдам све 
змијско и зло, злурадо и оитничаво, и учим се доброти 
и саосећању, љубави и храбрости, тим нереторичним 
људокостима без којих се не може бити ни човек, ни 
борац, а камоли један делотворни Грујић (такав треба 
бити, такав или никакав), који стрпљељем и разуме
ваљем лечи човека од заблуда и помаже му да сазна 
смисао живота и борбе, смисао својих мука путем до 
победе над љима; погинути у борби слава је исувише 
превелика за спонтаност и незнаље да би се смело 
допустити, кад се већ прилика указала, да се стане 
пред џелатом субјективно маљи но што се јесте објек
'11ИВНО велик и значајан. Да, Грујић, који је толико дуго 
одсуствовао и тако ефикасно а у прави час ступио у 
дејство, имао је право што није хтео да речима убе
ћује Г лигора да је борба за ослобоћење један вид 
борбе против сваке врсте израбљиваља, јер се из пој
мовне пропагандистике винуо до тачке у којој се на 
скроман, обичан и, рекао бих, елементарно акцион 
начин разјашњује све, све, чак, ако хоћу, и смисао 
човекових узлета и теза да се ослобоћење нације, која 
се не своди само на четири јединства (језика, тери
торије, прошлости и економије), не може да ... 

Жудно сам опет гледао у лице Глигора, оnруже
нога на носил:и:ма, јесте, у лице сирово, јесте, неразу
ћених црта и краја лобаље, али отмено у својој све
дености, племеiШТо у обузетости једном .м:иnLЪу и 
једном страшћу. Оно је исијавала сад неодољиву 
енергију којом је успео да, од часа кад је ступио 
невин у редове свог покрета, одајући се суровостима 
борбе за слободу која је одговарала његовом ментал
ном узрасту, класној ситуацији и структури његове 
психе, сузбије у себи све природне, спонтане и тако 
nојмљиве нагоне за пријатним, забраiНИ себи и сладак 
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залогај и опојнији гутљај (један залогај меса - један 
метак, једна чаша вина- два шаржера), једући саЈМО 
поена и онолико колико му је било најнеопходније да 
би тело, вечно излагано напорима, одржао у аскеrокој 
кондицији, тој осуди себе на смрт коју је, npe свих 
судија, себи изрекао: борац. Практично, то је значило 
да је увек био недовољно исхраљен и недовољно 

испаван, недовољно одморан и недовољно опуштен, 

увек нераспасан, обувен, увек једног ока и уха на 
опрези, заувек осиромашен, савести предате заувек 

ствари којој се на верност заклео ошкртелих осећања 
и мисли, спреман да изврши нарећење старијег чина, 
трениран да без поговора испуни сваки налог, без 
обзира колико ће његово извршење тражити од њега 
снаге, меса, коштане сржи, крви, живота, слагаља, 

отпора, неслагаља. Можда се он никад и није слагао 
с пакленим машинама, али нарећено му је. 

И чинио је. Трагично? Не. Револуционарно. 
А све то чврсто и вајкадашње што је творило 

Г лигора и доnринело да се иследник пре неки сат 

осети, сећајући га се у оној лапавој непријатној ноћи, 
кад се, изгледа, гине и замишља своја погибија, по
водом туће, теже но што се теп:rко гине с пролећа и 
лети. онако изгубљено сулуд, онако сав разбијен и 
рашрафљен упркос свим рефлексним отпорима које 
је могао имати, и задржао, исувише навикао д~ држ;и: 

ба11ИНУ за дебљи крај и ударао по онима КОЈима Је 
несрећан стицај околности истргао из руке други њен 
крај, али сад све оно чврсто што је чинила Глиrора 
тако јуначки тврМtМ, изузетним и трагичним, све се 

то одједном, неочекивано и нежељено наставило, не, 

почело поново да топи и губи. При том, ја сам се, и 
тако задахтало тронут, могао заклети да је све то 
нестајало а да Г лигор ни нестајући није мекшао. Само 
се губио, дубоко иза јаре што га је закапала титрају
ћи око љеговог све замагљенијег лица. Само лице. Јер 
тело, она плитка, танка, право и уједначено извучена 
nруга што је без жудље привлачила сву танку свет
лост на себе, остајало је непромељено ситно и безо-
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брисно. Можда и нисам знао зашто сам и у том тихом 
часу. кад смо сви ћутали, пожелео да се ништа не по

ремети, да му лице што пре изрони из магли врућица 

исто као пре свега тога, тучано тврдо, пре моје пли

тке реторике без одјека и пре Грујићеве неме доброте 
и саосећајности. 

Пред нама је човек осућен на смрт, он штрајкује 
већ осми дан глаћу и жећу јер хоће да га што пре обе
се; и мада му је грло исхрапављено изнутра и разло
жено на листиће црног барута, и мада се кроза њ и 
ваздух једва пролаза, јер су му и IItоувачне жлезде 

пресахле па гута зарћале слине и посне сунћерасте 
лопте усијаног ваздуха, од чега боли душник као у 
некротичној антени и бриде му плућна крила, ја сам 
сад желео да остане, тврд и неуништив, на ранијим 
погрешним идејним позицијама. Тај задах што се тако 
лешно ширио од Глигора значио је смрт. Ударао му 
је на ноздрве, избијао на поре, био на уста, која је 
отварао као гргеч извучен из воде, и шта? и шта? 
Нека умре непобећен, то је пораз који не врећа. Ипак, 
иако сам тога и пре био свестан, ја сам говорио, убе

ћивао до малочас, до Грујићевог силаска с кревета и 
уласка у игру с порцијом коју је подметнуо Глигору 
под ћебе, место гуске; знајући да се, такнут већ смрћу, 
неповратно и непрекидно разлаже, ја сам трошио речи 
на тог већ мртвог човека, и убећивао, понет идеолош
ком таштином, тог изгубљеног, јадног ствара још пу
ног опекотина од цигарета које су му агенти гасили 
на слепоочницама и нису сачекали да нестану да би 
га предали суду, у журби да што пре виде обешеног 
злочинца који је постављао паклене машине по во
зовима и скривио толике смрти (да се не спомињу они 

које је раније поубијао из свог парабелума или сво
јим бомбама) (успевши шест пута да се извуче из 
заседа, издаван, продаван ·и тек ухваћен кад је, рањен 

у обе ноге, био потрошио и последњу бомбу и послед

њи метак), питао сам се да ли то чиним зато што ни

сам могао да дозволим да ико уради нешто што анга

жује јунаштво а чије позиције ја не прихватам? 
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Па ко сам ја? Шта сам? (хоћу да сам добар као 
Грујић) (и као Јелена?) (упркос свему и Јелени!) 

То сам изрекао у себи као заклетву и, не могући 
вшпе да издржим, незадовољан и киван на оног мало

чашњег себе, ја се у мислима извијем, устанем и у 
гневном поласку према малочас пробућеном жандару 
сопственим прегласним хркањем, том глупом Љуби на 
ког сам хтео да насрнем и на месту да га убијем, јер 
ми се учинило да је опет као био почео нешто да се 
меша и зановета забрањујући сад и ћутање крај носи
ла (не усућујући се Шiак да га истински забрани), 
приметим сузу, не· сузу него сјај, сузни сјај чишћи од 
ма ког другог сјаја, али тамо где га нисам очекивао, 
у ГЛИrоровом оку; и угледам Грујића с руком на ве
заним Г лигоровим рукама, које је открио испод завр
нутог ћебета. Од тогдоћем себи (налик на неку рибљу 
кост у неком грлу): парализован. Али жандар, мада 
и даље ослоњен брадом на врх бајонета, окренут нам 
с профила, сав претворен у уво, не више онај који је 
покраден, него онај који, прислушкујући забрањени 
разговор, покрада друге, што је довољно да с~и 
сваку жандарску савест, сад узнемирен, не ЧVЈУћи 
нас, упита: 

-Шта је? Ућ~""Тали сте? 
- Да! - рече Грујић. 

Глигор на то. погледа Грујића и поче да шапуће 
нешто важно, као да од одговора на питање које му 
поставља, али које нисам чуо, тако је тихо шпаптано, 
завИсИ све, спасење, против судбина, слобода. 

- Не! - одговори му скоро исто тако тихо Гру
јић, не онако исувшпе. одрешито и чврсто као кад се 

лаж.е - ниједна борба није погрешна. Има их само 
мање и вшпе ефикасних. 

-Нисам се погрешно борио?- упита гласније. 

Грујић се не осмехну. 

Глигор, који није скидао дотле очи с њега, окрену 

их, затвори (два кључа зашкрrутну) и осмехну се. 
Не. Покуша да се осмехне. Али не успе. 
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Таквог су га и изнели нешто касније. Краљ се 
био, дакле, вратио из Словеначке и noтrrncao nресуду. 
Док је nогрбљени титуларни наредник отк.л:.учавао 

ланце свуд око Г лигора и носила, обојица смо у ставу 
мирно, стиснутих nесница, заnевали редом nесме које 
смо знали, и ону: »Болан ми лежи«, и: »Софија, чрна
та џамија«, и: »Работници, работници, здружите се са 
свих страни«, и Варшав,ъанку и све руске, ук.л:,учив и 

онај Пог.ребни марш који је Лењин волео, али кад су 
затим уnали у ћелију неки унезверени млади жандари 
и nодигли носила, ми смо тек тад докраја реализова
ли да га односе на вешање и бацивши се песницама 
на врата што су дВаnут затим зак.л:.учана, из свег 

грла изригивал:и ритмовану нашим ударцима Интер
националу. 

»Другови, другоВИ ... «, хтео је још нешто Глигор 
да иокрк.л:.а одоздо из дВоришта, угледавши нас nосле 

на nрозору, али ми ниомо nрекидали песму, махнули 

смо само рукама nут њега већ nренетог и несталог 
иза неких врата која су се са треском тамо доле за
к.л:,учавала. И, бледи, унезверени, уnлашени и очајни, 
наставили да nевамо докле смо мислили да треба и 
кад су жандари улетели, двадесет минута касније, с 
бикачама и стали да нас ударају по устима и глави, 
ми смо nевали све док се нисмо срушили и, гажени на 

nоду, онесвестили. 

Обесили су га, nозади у дВоришту, сазнали смо 

сутрадан. »Шт.рцаћеш, штрцаћеш!« рекао је иследник 
Градник Г лигору и окренуо се nогрбљеном: »0дВеди 
га. Харт чека!« Увече, после, ја сам се ухватио за 
отечену и изубијану главу, ваљда блед, свакако гроз
ничаво дрхтав: »Није требало!« 

- Требало, шта? - наже главу над мој доњи 
лежај. 

- Говорио сам онако јер сам био љут на тебе, 
ја сам мислио да ти ... 

- Ја? - учини мирно. 
- Да ти одбијаш да извршиш нарећење. 
- Којешта. Заборавио сам да ти кажем, није било 
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времена. Оно место о Балканској федерацији није 
се односило на Г лигора, него на Троскота, од кога 
се тражило да, у случају да га доведу овамо, наnише 
извештај. 

-Шта nричаш. Помињан је Глигор Наумовски. 
Знам сигурно. 

- Да. Било је rrncaнo асrшрином и делимично се 
само овде-онде отворило док је лежала исnод Мари
ног 11рудњака. Она је nperrncaлa оно што се видело. 
Од тоnлоте. Јер асrшринско мастило- то се nеглом 

отвара. После, добио сам оригинал и, док си био доле 
- све nрочитао. 

Преко целог дана нисмо скоро ништа говорили, 

само nрактичне ствари: »Дај«, »Узми«, »Где сам оста
вио оно«, »Прочитај то«. Мене је стид изједао ронећи 
ме као таласи крту кречњачку обалу. Тек треће ноћи, 
кад из ћелије неста и последњи траг Г лигоровог спе
цифичног задаха распадања, кад ваздух поста неиз

диференцирано затворски отужан и мучан, Грујић 
поче да nрича о свом накнадном nроцесу. Али одВеден 
сутрадан на nретрес, није се више вратио. С дВе го
дине додајне робије, шупом је отеран у једну од без
броЈних казниона. 

Ипак, и то да nризнам на своју срамоту: 
nрво што ми је рекао кад нас nрошао удар бола, 

туге и стида, од којих смо занемели, било је: 
- Ти се понашао све време као неки евентуалац. 

- Ја? - увредим се- шта му је то? 
- Па радник никад не ставља све у сумњу. А 

интелектуалцу је лако да свему што се јави nред 
њим уда,ри један знак rrnтaњa. Јер све му се јавља 
у глави. Где ништа нема своју, него другу .неку тежи
ну. Друкчији је радник који све својим рукама опипа, 
уобличи, осети. Друкчије се тад и разуме тежина ка
мена и терет nредрасуда, мука сопственог тела и су

ровост соnственог уверења. Бољшевик један ... 
- За,р ја то одједном па нисам? 
...:.._ То је најтеже бити. И нико то није потпуно и 

савршено. A.ill основно је раднику задатак. Он троши 
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фбсфор мозга да докучи како ће га најбол.е изврmити. 
Препреке, то је оно што он ставл.а у питаље, не идеје, 
не предмете, не tШЊенице. 

-Али ја ... 
- Ах, ти си интелектуалац. 
- Извини, ја сам радио у фабршщ на стругу и ја 

не дозвол.авам ... 
- Има и радника који су интелектуалци. Није 

nрофесија оно што искл.учиво одрећује. Ти си, мора 
бити, много читао ... И то све неке кљиге које ми 
обично не читамо. 

Уздахну: 
- Нема се времена, знаш - директиве. Збил.а. 

Али нема се времена. Мада сумљати понекад и у све, 
рецимо, и није ... Мало сутра није! Откуд времена 
Аа се научи како се скаче с трамбулине бол.е но са 
шлепа ... 

6 

Било нас је много наједном сопствених неприја
-тел.а (у магновељу ми се то тако учинило по нечем 
несумљивом мада неодрећеном), полицајаца, фашиста 
·разне врсте (.tЪотићеве и Хоћерине), пандура и жан
дара. Преко неких кровова сваки се од нас у послед
љем часу, упркос необјашњивој мржњи на себе, спа
·Сао од гонилаца са псима и без. 

Сем у оном првом магновељу отвараља те сазнај
-не слике, више се и нисам чудио како се то постал.о 

·сопствени непријател., а пошто се нисам чудио и по
што сам се помирио да бу дем што сам мислио да 
никад ·нећу бити, било ми је природно и све остало: 
-неосећаље · солидарносТи, крвл.у · попрскане руке, из
весна ласцивна прл.авштина мИсли и усред неукло

љиве, и заслужене уосталом, смртне опасности- зо

·олошки односи сваког од нас према· свима који су 
врвели уоколо. Све ми то ипак није сметало да пред 
.правдом што ме је сагнала у ту страшно високу и 
·тврду кулу заједно са осталима, без много речи, успо-
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ставим с љима и неки немушт, негативан контакт, 

Налик на самоодржајни rрегарни нагон који држи 
стада, јата и рул.е на љиховој невисокој разини. 

Било је полумрачно, лица се нису разликовала, 
вероватно се ни од раније нисмо познавали (зар 
нисам одскора постао фашиста и стао да мрзим све 
што сам волео, без накнаде за изrубл.ена вол.еља?). 
На нечију нему команду (чију? моју? не моју моЖда?) 
почели смо сви да копамо бочни бетонски зид. Но пре 
но што је пробијен отвор довол.ан да се сагледа амбис 
под нама, ја сам почео да дижем даске с пода и да се 
провлачим кроз шут и rреде у просторију испод ље. 

Неки су ми се без речи придружили и сад смо, са 
спрата ниже, већ дизали поднице и спуштали се врло 
брзо, скоро ван времена, с осећањем да се спасавамо. 
Једно тупо незадовол.ство самим собом пратило је то 
спасоносно спуштаље наниже: што да, спасавајући 

себе, спасавам и остале? Нисам имао времена да се 
упитам откуд и зашто то незадовол.ство (да ли само 

зато што сам, спасавајући сад себе, неким прадавним, 
заосталим рефлексима ипак знао да радим нешто 
срамно: свест је изнад нагона и нема оправдаља за 
саучествовање овог остатка антифашистичког ја као 
другог ја, као ја по себи на послу спасаваља ф~
ста!), знам само да сам с осталима дизао даске и 
спуштао се спрат по спрат. Прсти и дланови били су 
ми прожети и надевени ситним цепкама које су ми 

задавале све неиздржл.ивији бол, мада нису ушле 
дубоко под кожу. 

Најзад, после више напора но времена, стигли 
смо сасвим доле на последљи седамдесети спрат ( бро
јећи од крова). 

Сад нам је остало само да се пробијемо кроз дебео 
бетонски зид. 

Ни доле нису постојала врата. 
Помоћу пијука и бушилица успели смо некако да 

:избушимо зид, но тад смо, већ с осећањем да смо се 
спасли, утврдили да смо се спустили у подрум, де

сет спратова ниже но што је требало. Кула није имала 
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прозоре, ни nушкарнице, али сећам се да сам nоми
слио да би ваљало стати кад смо били тачно негде 
око шездесетог спрата. Ето, па буди с љима! 

Почнем грдити остале да су себичне, гадне свиље, 
безумни крвави пси који немају мозга ни за лек. Зар 
нисам лепо био помислио да престану. Али они нису 
људи, они су људождери. 

Као да сам остао сам, таква је тишина владала 
док сам викао. Било је и разлога: сви су гледали у 
зидове над нама. Било је скоро немогуће вратити се 
десет спратова више, јер смо почев од шездесетог 
били стали да безумно чупамо цео под из лежишта у 
бетонским нишама. Немогуће је сад било испети се 
ни помоћу конопца с куком. 

Над нама је, као једно дезинфековано, стерил:и
зовано небо, пуцао свод изгубљен у недохватним ви
синама. Дубоко очајаље што долази после сваке 
еуфорије захвати нас све тако дубоко да смо с ру
кама у коси сви стајали погружени, не дишући при
лично времена. Истовремено су навалиле неке тешке, 
безимене још болести на многе око мене, али свима на
ма телесно здравим, иако фашистима, било је одјед
ном стало да болеснике не смождимо сазнаљем да су 
им часови одбројани (солидарност очајних :и безшан
сних!), па смо, варајући једни друге, сваки сваком 
говорили: ))Јој, како добро изгледаш, замахни мало 
јаче крамnом!« Помислио сам: нико више не зна да ли 
га други лажу. Огледала није било. А и не би nомогло. 
Требало би моћи гледати један другом у очи. То ни
смо хтели. Мрзели смо се ипак. Упркос О'!ајању што 
нас захватило, здраве, болесне и изгубљене. 

Нисам рекао, мећу нама је и тако изгубљених већ 
било да је од љих остала само успомена у виду кон
вексних отисака у материји ваздуха. Али страшније 
од тога деловала је чиљеница да су та љигава издуб
љеља у ваздушној мрени радила исто што и ми здрави 

и болесни: махали су такоће конвексним, прозрачн:им 
nијуцима и будаци:м:а. Не зна се с каквим резултатом. 
Махали су. 
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Како смо се сви шшк дали на посао, нада је из
нова nочела да помаља своју ШИЈоату љушку из шута, 
разбацаних греда и осталог. Ускоро смо стали да ко
nамо кроз земљу излаз стрмо увис, ка дворишту које 

омо били у једном часу сви угледали, још док се на
лазило у nонору исnод нас. 

Али копали су земљу само неки мећу нама. Други 
су, мамузани истом надом, nоступали друкчије. Они су 
дизали разбацане на све стране греде и, постављајући 
једне на друге, спајали их масивним кламфама. Да 
бисмо олакшали nељаље болеснима који нису смели 
знати да су болесни, због нас више неголи због њих 
(с разлогом смо се nлашили побуне болесних, тј. из
дубљених, њиховог одбијаља да рмбају за нас здраве, 
па и могућност:и љиховог напада на нас), укуцали смо 
водоравно, дуж спојених и усправљених греда, на сва
ких тридесетак сантиметара по једну летвицу на коју 
се лако могло стати. 

Пошто је завршен тај посао, начиљена је и nлат
форма на тим усправљеним гредама и, десет спратова 
изнад пода на висини од 28 метара, стали су ти људи 
сад поново да копају бочни зид. Кад су се најзад про
били у двориште кроз зид, они али и ми што смо се 
nробили кроз ходник у земљи, сви смо, с блажен:им 
осећањем да смо се коначно спасли, да скачемо, да се 
преврћемо преко главе певајући, урлајући, скичећи -
з,6:рави, болесни, издубљени. Лупали смо ногама о 
земљу, nљескали рукама својој доброти (да, осећали 
смо се добри, човекољубиви, пожртвовани, одани не 
внам тачно чему, али знам :и одани да смо се осећали, 

na смо цупкали и ваљали се по густој трави). 
Све је то бИло на крају rорајева и разумљиво. Сви 

су се налазили на ивици насилне смрти, сви nред nо

новним хватаљем, хаnшељем и стрељаљем, а сад сло

бодни, захваљујући nоверељу у снаге сопственог 
очајања. , 

Ваљало је само проћи nреко ·ниске разваљене та
рабе и изгубити се мећу осталим људима који се нису 
разликовали од нас ни по чему сем по неиспогањен:им 
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рукама, што се не види: зими 'ИХ сви ионако држе у 

џепови..\1а, Без ичијег нарећеља, спасени су, на одла
ску, као по команди, у истом часу погледали високу 

кулу силоса. 

ОпростивiiШ се тим погледом од своје бивше там
нице и гроба који нам је та зграда могла постати, по
ћемо према тараби, ка месту где се видео отвор до
вољно широк да сви проћемо. У том баш тренутку. 
на домаку слободи, не, на домаку спасељу одјекну 
неочекивано силна експлозија што нас све обори, опр
љи, заглУIIШ, разнесе и коначно усмрти: живот, који 
је прави фаiiШзам, ником ништа не прашта. 

Незаустављени 11рамофон остао је једини жив. 
с плочом с које је неко рецитовао: »Жена је лепша 
од младића, који је снажан само. И роб је снажан. 
Он служи господару, који може бити и слаб. Ако је 
слаб, он не може да буде господар. Младић је на
срт.л,ив. Жена није слаба, она се само стиди. Она се 
брани шминком којом незадрж.лзиво нашма привуче
не, али не и задржане. (Како задржати оне који не
мају вијугу љубави па одлазе чим оплоде? - Вас 
остаје ипак много.- Јесте, ми остајемо и износимо 
плод. Ми смо важније! - Зар је носач важнији од 
господара терета? - Терет је у нама, ми смо део те
рета који носимо и ми смо за љега одговорне пред 
Јкивотом. Ми смо сефови живота. Ви сте семе без 
аем.лзе. Ми земља.)<< 

Глупости!- помислим мутан- ноћ је још. Само 
је Грујић осветљен седео на кревету, подним.лзен :на 
шаке, тачно како сам: га само раније једном видео и 
запамтио. 

- Имао је свој свет, неисправан, али у љему је 
исправно живео; требало га је оставити и да умре у 
љему! - уздисао је: - Истине су јаче од исправне 
памети. 

Загрлили смо се и пољубили као да се растајемо 
заувек. Све време до одласка на сућеље говорио је о 
Глигору и само о љему. 

- Зашто му нисмо дали да умре на миру? Зами-
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ели се на љеговом месту. Стављају омчу око врата, 
а ти који си у свету имао или неку народљачко уто
пистичку и скроз ненаучну браћу или, погрешно, не
издиференцирану небраћу, сад на растанку видиш -
постоје само другови. Другови нам је рекао, зар не? 
Другови! 

Па? као да хтедох да се посваћам с .неким. -
Извештачен? Него. И горе. Пакостан. Злурад. Дабоме. 
Осветољубив. Без смисла за одбир жртве, без осе
ћања за правду. Иска.лзивање киселина мржње упра
зно, то сити. Чудовиште. Оваплоћеље неприродности. 
Боље то него природности. Држати се у руци (као 
Г лигор) значи бити неприродан. Без тога се никад 
ништа неће да промени. Јер зло је најприродније 
нешто. Оно је натурална привреда, натурална произ
водља карактера и ситуација. Зато се и боримо за 
планску, геометријску производљу. 

- Бавола! У природи ништа није неприродно. 
И оно што тако изгледа. - Плиткоумниче! Плитко
умниче! - викао сам - зар не схваташ да јој све 
људско што постоји подваљује да би било људско? 

Заспао сам опет, али нисам више покушавао да 
уловим иједну од речи што су ми се као мехурићи 
сапунице распрскавале на неким не мојим више де
чачки бубрежасти..\1 усницама. 

Следеће недеље ми је предата оптужшща, пред 
само сућеље .ми се јавио бранилац одрећен по званич
ној дужности, све се свршило п.лзескањем по рамену 
пре но што је и почело, а коју недељу касније, уочи 
изрицаља пресуде, рекао ми је: »Ништа се не бој, и на 
робији има .л,уди«. Као да нисам једва чекао. 

7 

Па ипак, следеће ноћи, у шуп-соби Г лављаче, 
стале су да под преоптерећеним напоном прегоревају 
жице на осигурачима памћеља, што се, не тамнећи, 
ширила док није пробила оквире чула, па је шумна 
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дотле сала оглувела, затим изгубила мирис на дехи
драти?ирану праuшну преосталу од лета, па редом 

укус горчине ишчилеле из уста, док и дотле најежена 
кожа није престала да, нападнута страхом и осталим, 
пушта мале боД/Dице зимоморе налик на тек кренуле 

пужје рошчиће. Очи су остале отворене само. Гледале 
су, али препуштене себи, лишене могућности пореће
ња, биле су немоћне да поиме иједан од вићених об
лика и да чак онима ту, надохват, врате заборав~оена 
права имена. Речи? Све је добијала једносмерне на
димке што су, не именујући стварно неког и ништа, 
остајале без одзива. Самоосећање је изгубило сигур
ност да се икад ишта и одазвало на реч насумце изву

чену из њеног словара у пуном хаосу после катастро

фе кратких спојева. Завладала је тама у пуној засво
ћености. 

Али упркос њој тоталној, регистровала се, негде 
у некој каквоћи непрогледале свести, све успореније 
зап~оускивање крви у осеци, мутно трзаво кретање 

уназад, један нагло уштинут покрет страха из десног 

бубрега, једна пијаца магме у средишту лопте пуне 
ноћи. I-Ьом се кретала и мицала неодреД!Dивост сама. 

Али и она се све в.шnе губила у све неодред~оивијим 
nравцима. То је гмизало, безгласно се сударала и тре

сла; гребло је ноктима од теста и гризло зубима од 
паучине. На тој пијаци овог најсадашњијег часа, ну
дила се на невићено ретка а нужна роба што се про
даје само испод тезги сазнања. Та се роба бесмислено 
утоваривала и непрекидно истоваривала, па се чу

пање и кидање ових неухват~оивих гибања продужа
вало унедоглед сшюг успореног пулсирања. Унутра
шље су кртице ровале, излишно отворених очију. 
Али, слепе, оне су се све у један мах тргле. 

Десет година! 

То је и сад слугански верно чуло слуха прво до
шло себи, набацујући ми у свест померену, уздрхталу 

слику председавајућег, па редом, који није имао ни
чег редовног и уредног - мирис прашине и бући, 
горчину у устима, језу низ кичмени стуб и, најзад, 
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глас којим сам: дубоко у себи њима тамо иза распећа 
настав~оао да псујем мајку, недово~оно гласно (угле
дао сам председника како, жмиркајући од нелагодно
сти, став1ьа закаснелу шаку на уво). Не поновим му 
матер, мада ме упитао шта сам рекао. Шкргутао сам 

док су ланци звекетали, иако је катанац, мора бити, 
јуче још ШК!ооцнуо над још једном од безбројних 
rлупо и сурово зазиданих младости. 

С{iм ПО други пут у ПОЛИЦИјСКОј ћелији, зверајући 
неnрилагоћено, прво сам хтео да се уверим да сам оди
ста cil\1, да жандар не гледа кроз бушу, да никог сем 
мене нема. То сам испитивао див1ое, унезверена, али 
кад сам био сигуран да ме нико не види, ја се журио 
бацим на под и, лежећи потрбушке, лица сакривеног 
у шаке, за јецам безгласно, бесузно, · баксузно, гневно, 
маскирана незадово~оан светом и собом. 

Прекратко да бих стигао да тиме до краја дам 
одушка болу и свему. Имао сам ипак утисак да су ме 
те сузе изrовориле ван речи а целог, од колевке до 

nроба. 

Бојао сам се да неко не наиће. Прекинуо то испу
штање течности, од које сам у већој мери неголи од 
речи. 

Али и сутрадан, пред вагоном за казниону, опет 
је свега нестало. Овог пута не више да не бих чуо 
и tзидео; тек колико је било нужно да мене не 'би 
везаног гледали. С дна будне структуре допирало је 
уједначено зап!оускивање крви, чије су се плиме и 
осеке ломиле о унутрашље обале неког метрономски 
расклиманог срца. 

БИАО је дово~оно да се та неречена досад реч, то 
срце, тај набећени садржате~о 1оубави, уобличи у ми
слима као појам, како се и појавио, па да се негде 
у представи огласи и мутнокрваво ударање била, па 

да и угледам тај ритам, прво банално и неспретно ути
снут у светлосиву кору тополе, да га после видим на 

врху одасвуд б~оунуле светлости што је упала кроз 
прозор вагона налик на дечји цртеж железнице у по
крету преко снежних по1оа. Опустелим од самоће. Али 
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из дима не изрони Јелена, него кућица чува р а пруге 
подбраћена широюrn и савијеним кровом. Јесам ли се 
преварио? Не волим ли је више? Оловни војник по
ново утону у дим. 

У једном другом часу почеле су да се са поплуна 
иза окна круне тихе_ беле бобице. Врат обезглавЈоеног 
инфанта изби из оковратника од чипке: острвце 
стврднуте зеЈI..LЪе. Гавран, који утом слете с неба, паде 
на пролазност у трку. Покуша да се заогрне њеним 
траговима у снегу и однеби. Али сунце је већ било 
зашло, зеМЈоа се у црном опет онебила. Било је и 
то дово1оно да се окрену неке непомичне, сПЈооштене, 

још двоплошне мр1ое, оmтро урезане у поврmину 
таме. Још увек их је немогуће било именовати. Но тад 
ме свег nроће језа као тесак: нека су се врата отвори
ла, и ја сам истог часа осетио мирис ружиног млека 
уобличен у жену. 

Прво се јавио мирис, па - облици облина и нај
зад- присуство жене. Оно је требало и да ми обја
сни шта је то ружюю млеко и да ли оно yornnтe по
стоји. 

Али тад је угледам како улази уносећи себе. Мо
жда је унела. себе. Свакако ме је пробудила кад је 
се11а. 

Унела је са собом димензију што је недостајала 
купеу да би постао што јесте и што му је преостаја..ю 
да буде после свега што сам дотле покушавао. Из
губЈоени се смисао ухвати ноктима за шипку одбеглог 
осећања и сећања на сопствене менгеле, врати се ско
ро природним размерама а заборав1оена увреда даде 

откривену опет горчину устима у три димензије, с че
твртом у резерви: - То је зато - као да рече глас 

ружиног млека- што сва чула имају по једну не
nисмену, неинервирану пегицу. Код ока је то слепа 
мр1оа, код ува- глува пахуЈоа, код носа ... 

Али нагло прекиде материнско учите1оевање па се 
и осмехну као да се извињава а несвесна да то чини. 

Док је намештала плитки коферчић у жичану 
мрежу и скидала зелени каnут с оковратником и ру-
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ј 
; кавима од видриног крзна, дав1оенички сам се дохва

тио значења ових дифузна укочених мр1оа од мало
пре: пробијајући се из глувила, слепила и осталих 
равнодушности, појавили су се сапутници, оживели 
nосле стогодишњег сна. Препознам однекуд прадав
нинског огромњака, тромог, хипофизичног- тела; стар
ца још увек с nилећим батком мећу зубима; сеЈоака 
nосно изабраздана врата који је разгазивао безоблич
ним опанком у претпрошлом неком веку исПЈоунути 

храчак; лево, исту се1оанку с истом корпом на коле

нима, исто праву као беда, празну као бронза, круту 
као камен; десно, притискујући ме раменом - препо
топског жандара; лево, вечиту ћачку капу с римском 
шестицом изнад месечевог лица; а према том уштап

-ском лицу, прекопута мене крај -месеца...,..- ту жену, 

тај пре свега апсолутни мирис ружиног млека што се 

још увек отимао речитијем погледу; ту жену, још 
увек сву - само од мириса без слепе мр1ое. 

Окренем се, па зачујем петла који није престао 
(сад тек знам) да кукуриче, затим nостанем свестан 

ближег нешто лавежа; и најзад тек сасвим блискоr 
и однекуд све опаснијег шушкања хартије. После по
вежем: старац је престао да се храни и сад уматао 
преостало бело месо у пергамент. 

Осетим глад и погледам кроз прозор у покретЈои

ЋУ јаругу с љубичастим усклицима испод црвенкастих 
и зелених гребена, човека_ у сукненом гуњу без ру
кава, који је промакао раздр1оен и чупав, недалеко од 

пруге, промакао стојећи раскречен 'крај коњића под 
.самаром. Низ длаке на прсима висили су мали звон

чићи од леда. Обликом изван слепе мр1ое, тонски били 
.су смештени у њој: тишина, неко време. 

Зазвонили су безгласно у уху свести, што срећује 
.сећања којима влада, са закашњењем, не одмах. Али 
на њихов се нереализовани цилик диже ипак неки 

шум: буновни глас петла крај појила чија слика мути 
брже од спорог сад звука. Да ли слика? Да ли сећање 
на слику дозвану звуком? Но он се сав упи у слух, 
тде неста без трага. Обе кокошке у покривеној корпи 
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камене жене закокодачу сасвим трезно. Сањив,. не
вид.л,иви је други неки петао напо.л,у реско и mкри
паво кукурикао из грла као од протезе. Колико је то 

лупа точкова дозво.л,авала несигурним у себе још чу

лима да разаберу, чинило се да је питао: »Ко коли
ко?« Одговорим, уплашено и пробућено: »Ја десет. 
А ru?« Слеnе мр.л,е, та острвца у сnојним судовима 
чула, селећи се из ока у ухо, оданде у ноздрве, проти
ривале су своје зоне, продуб.л,ивале неизвесности не
искаn.л,ене релативно увећаном сnособношћу одража
вања оног чула из ког су се привремено биле иселиле. 

Никад до :юраја. Тајне су остајале густе или разли
вене, и да.л,е неразневињене. 

Јесам ли то или нешто у вези с тим упитао лепу 
жену n;рекоnута? Имала је два горња секутића на 
мали млечни разде.л,ак, исти какав и Ј ел ена. Г ле дала 

ме је nраво у лице неким брзим, измичућим, а уnор
ним погледима, као да се труди да ме заувек запамти, 

можда чак и nреnозна (као ја њу?) (откуд ја њу да 
nрепознам? први пут је видим). 

Зенице су настав.л,але да јој се шире и муте за
хватајући .л,убичице ириса. Нисам схватао зашто ни 
сад, најзад ухваћена у кљ уса мог nогледа, не покуша
ва да се т.ргне. отме и свине очи у страну, како то чи

не све жене, искусне старице као и девојчице, које, и 
најневиније, стреnе унаnред од мушке насрт.л,ивости. 

Њене су се зенице шириле и да.л,е податнопанично, 
гутајући јој при том све брже оне дужице, као да је 
усула однекуд у свако око по кап атропина. 

Без чућења утврдим: сви су се опажаји вратили 
у своје зглобове. 

Као увек после тога, долазило је трезно посма
траље, прилагоћавање. 

Титуларни наредник Љуба, мој спроводник, на
став.л,ао је готово с мог рамена: 

- Није то ништа, лик вара. И понашање. Чувао 
сам једног, бугараш некакав, тај вам није седам дана 
ништа ставио у уста, ни хлеба ни капи воде, а теро
рист, обесили га. Све су новине писале о њему, донеле 
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му и слику. Пре три-четири месеца, ако читате »По
литику«. Ја са..'\1: га чувао последље ноћи пред вешање. 
Запало ме. АлИ не бисте рекли онај човек што су 
новине писале, тако је миран био. Кад вам кажем -
једно јагње, ето. Спадала га, на пример, за вечеру 
шницла с кромпиром, литра вина и кутија цигарета ... 

- Кромпир, молићу, упита старац, пире или_ пр
жен? 

- Какав волиш. Држава кривцу плаћа последљу 
же.л,у, нека кошта шта кошта, једанnут се мре, је 
ли тако или није? Али онај мој ни да чује за вечеру, 
нећу па нећу, вели, ништа ми од ове, да опростите, 
госпоћо, и ви остали, од ове попишане државе не 
треба. Јогунаст као магаре, недоказ.л,ив човек један, 
а није да се .л,ути и нервозира, јок, мирно све говори, 
разумски, не треба ми, каже, мито од ове, да опро
стите, госпоћо, курвањске државе. - Море, порУ'Чf 
што те спада, кажем му ја лепо, ја ћу то да смажем 
кад си ти блесав! Али нећете веровати, он- јок па 
јок! Просто ми дошло да га тако звизнем да се сав 
простре, али утом он и заспао. Не тај, Глигор ли се 
тај зваше? - него други, један друмски разбојник, 
то јест хајдук, свеједно, тек тај није заспао! Помеша
ло се. Толике сам чувао. Други је заспао. Мислим ја, 
изводи он, прави се важан, а оно обичан бугараш, то 
јест није тај био бугараш, него франковац, али нека, 
они су сви исти: темена, савијање, пеки ефендум и 
руке на прса, но главу малкице да окренеш, ето ти 

нож у лећа. ( »Ноћ у лећа!« учинило му се да је жан
дар рекао поrрб.л,еним гласом.) А то - јок! Таман 
посла, службу да изгубим наnрави ли нешто, убије 
ли ме и побегне. Намакнем ја зато бајонет на пушку, 
шил.ак nод браду и тако - сву ноћ преседиrм. Не 
волим вам ја одговорности, изјашњења и рапорте, си
гурно је сигурно а ја у ноге бегунца никад и не га
ћам. У лећа ја, где је најшири. Нећете веровати али 
спавао је истински, тај с Јанка Пусте што је дошао. 
Ни преврнуо се није, ни рекао што у сну, ни уздахнуо 

као што то бива. Пред зору се исправан, то јест испа-
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ван он nробудио, диrао се с дасака, nротеrнуо, тражио 
да се умије. 

Ми вам жандари свашта nротивnроrшсно видимо, 
гледао сам вам ја једно двадесетак само вешања кри
ваца који, све док им: шамлицу не смакнеш испод 
ногу, доказују невиност, плачу и обећавају да ће се 
поnравити, мада их има и који се руше у несвест (»У 
несвест се руше«! - учшш ми се опет да сам чуо). 
или који зверају као да до последљег часа не верују 
у смрт, него ћутке чекају чудо, сnремни за љ, иако га 
дочекати неће. Иако знаш да неки дрмају и тиме 
жицу за мале пЭiре, жао те ипак доће, људи смо, тим 
пре што знаш - кад би самог себе разголитио и све 
nризнао, био би и сам крив као што би то и сваки 
исnраван човек могао да бу де, ако не за ураћени те
·роризам, за друго нешто, МИШЈьено кришом макар, 
али ипак сМИШЈьено и у главу ураћено. У ствари испа
да да вам ми жандари закон ЧуВамо од оних који не 
знају добро да га крше. Јер сви га, браћо, кршимо. 
Зато закон и јесте. Само он тражи вешто да се око 
љега обилази, неспретност се прогања. Али мој Г лИ
гор, јер о љему сам и почео да вам nриповедам, и кад 
су му омчу натицали око врата, говорио је мирно про
тив државе, тамо мало љему, о Маћедонији и nроле
теријанту, али лепим гласом, мало кроз нос и нера
зумљиво као млад поп, али свештено лице некако 

ипак. Јагље, кажем вам. Сем на крају, кад је викнуо: 
Живео комунизам у Маћедонији, тако нешто је вик
нуо. И није дао Харту да му обори шамлицу испод 
ногу. Сам је поскочио. Увис прво, па је врхом ципеле 
навлаш закачио и намерно јако гурнуо шамлицу као 
фузбал да је, а не смрт у rштању. А и пре но што је 
поскочио, nревукао је језиком као бритвицом nреко 

усана и, као да ће да се сад нашали, обишао нас 
све једним покретом очију. Нико не би рекао да ће 
умрети. Пре би помислио: детенце је то које хоће да 
се сиrра. Чак је, поскочивши увис, и рекао: »Хоп!«, 
да би му конопац, кад се идућег · часка стегне, брже 
задавио издушени омлохавели врат. Али - то сам 
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хтео да вам кажем - кад се смирио, врх језика му је, 
иако nрегажен, висио мећу стиснутим зубима, сличан 
детиљем, знате што извири детету кад на школску 

таблицу крижуљом пише прва два слова што је на
учило. Ех, године проклете! То заборавих да вам ка
жем: он вам је уочи самог чина обешеља мени рекао: 
»Не вредите ви ни да вам се човек с вешала исплази«. 
И, замисЛите, на шта све неће такав један у послед
љем часу да поМИШЈьа! Језик је прегризао да би и 
мртав реч одржао, nрезир показао. А и Харт, и он 
ми после у кантини рекао: »Такво једно још нисам 
видела.« Јер Харт вам је Шваба, Маћар, шта ли? На
шки добро не говори. 

-Али наше људе веша! - nромрси укочени 
0громљак и ПЈьуну у исцепани комад новина с рекла

мом Телефункена (зашто у возу скидају ципеле само 
људи којима смрде ноге?). 

На то се испрсим као да је наредник !ьуба о мени 
говорио, о мом пристајању да све поднесем ради свог 
увереља, и као да сам ја и мртви Г лиrор и још понеко 
од оне двадесеторице који су својим јунаштвом збу
нили наредника Јьубу. Па иако у својим маштама 
угледах себе обешеног, али не и мртвог, ја сам по
сле огром:љакове примедбе да Харт наше људе веша, 
ебешен, очекивао nризнања. Истовремено сам се сти
део и зато што тај ПЈьесак не долази, што га очекујем, 
што ми припада јер припадам љему и свима, и што га 
више не желим, исцрпевши сву жећ за славом мало
чашњим аплаузом (који је, и нечут, ипак морао бити 
отПЈьескан, иначе се не бих онако гордо био испрсио 
као да сам му се, обузет и понет њим, с подијума ди-
риrентски клањао). . 

Жандарм доброћудно одмери огромњака и махну 
руком: 

- Од нечег се мора живети. Пусти, фин је то по
сао, тај Харт плату прима сваког првог у месецу, као 
и ја, на пример, речемо, који дан и ноћ неизувен те
глим. А он? Некад се деси да ни трипут годишље не 
:наступи. Највише, вели, имао је посла пре једно пе-
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шест година. А и тад, је ли оно посао неки? Гурнуо 
бих ја за паре које он сваког првог прима не годи
шње тридесет пута, него сваки дан кривцима шамли

цу испод ногу. А он није тридесет, какви, с~ега ~ сло
вима двадесет осам пута, и то онда кад Је наЈвише 

посла имао, тј. највише тероризма било. 
Гимназиста брзо искочи из купеа, некако накриво 

савијен, као да га је неочекивано спопала мука. 
- Шта му би? - зачуди се само жандарм и, по

_што су сви ћутаАИ, он уздахну онако, без туге, разго

вор.л.иво: 

- Ех, омладина, омлатина! 
И то проће без покрета. Б.утање се само згусну 

још више, аАИ спроводник је на такве ствари, канда, 
одувек био равнодушан. Мирно запали цигар~ту, из
духну први дим и сам, себе ради, зак~оучи: 

- Да, да. Таква вам је данас омладина. Све неке 
полуфрајле и фрајлице! А ко ће, бре, ову нашу др
жаву да брани? 

- Зависи од кога! 
Огромњак расејана почета једну ножурду у озно

јеној чарапи о другу, исто у ознојеној чарапи, па се 
уозби.л.и, али не од незадово.л.ства, него као да га не

што боли или дави. Но не отпре, запали и он цига
рету, баци брзо кос поглед на моје везане руке~· му
чећи се једно време у себи, испусти коначно Једно 
упитно: »А?<< 

При том је махнуо неодрећено отвореном плеха
ном табакером према мени. 

Осећало се по раствореним и напућеним његовим 
уснама да је иза великих чворноватих зуба сврстао 
читаве редове речи које не умеју да се пробију кроз 
коштану гранулацију зубног зида, па му, тражећи 
ипак излаз, нава.л.ују на лице све од ситних, исец
каних покрета који су му час полазили од ШИ!оатог 

темена, час од боксерски згњеченог носа, час од ма
лих, скривених очију. Али ма откуд полазили, ти су 

се покрети мицаАИ вазда ка испупченом чвору уста, 

увек разголићених. зуба, који су се простираАИ преко 
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rубера усана, што ва.л.да никад и ни у једној прилици 
нису успеле да изартикулишу докраја све што се иза 
њих смислила. 

Тај огромни човек изнутра је морао бити још не
спретније дуг но споља. Не знам зашто, али поми
сл,им да тај, упркос свом светском расту, сигурно 
није никад живео изван затвореног породичног или 
пријател,ског круга. Оног коме се, вероватно, увек 
опирао, спреман пре да се прогласи находом неголи 

да породицу призна, иако није умео да се ње, фами
лије, ослободи. Ни сад у возу. Отуд препородичном 
огромњаку и та немуштост. У породици му је довољ
но било да почне мисао једним »да ли ... « да би сви 
схватили докраја шта је хтео рећи. Провинцијалац! 
У четврт речи. 

-А?- понови он, али, чудно, жандар, као да 
је члан породице против које се огромњак целог жи
вота бунио, схвати шта то тај хоће и учини два пута 
)>Ц-Ц«, што је значило »не сме се«, али како су га 
сад гледалИ и огромњак и лепа жена и чича и сељак 

и ловац и rимназиста који се вратио мутних и као 
уплаканих очију, наредник .!ьуба одједном попусти, 
повукав себи савијену руку: 

- Хајд, нека. Ионако му је последља задуго. 
Јербо тамо се то не сме. 

Пушило ми се, али одбијем. Огромњак на топла
ну, лице му се скупи као под ударцем. Истовремеi~О 
све потамни. Чак и зуби му порасту. Само сиву боју 
нису променили. 

- На! На! Слободно! 

Лепа жена се за све то време није покренула, воз 
је већ успоравао а она ме још увек упијала з~ницам.а 
што су се шириле откад ме угледала, као да Је камен 

пао у њихову дотле. успавану воду. Али и то ме в:ре:
ћало. Шта јој је? Јесам ли се променио? Је ли ЈОЈ 
већ личим на робијаша? Је ли ме тако хипнотисано 
гледа што сам везан? Је ли се нешто с мене откинуло, 
нестало, јесам ли се онечовечио споља? Нисам ли 
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исти као и онда кад сам . путовао сам, без спровод
ника? 

Станица. Жена се трже, хитра и витка подиже се, 
узе коферчић, истрчи. 

ЗеАени капут са видр:mшм оковратником и рука
вима остао је да виси. 

То ме збуни. Али· ништа не рекнем. Остми то у 
први мах нису ни приметили, обузети више мно:м:е 

неголи Њом. Узмем тад цигарету из огромњакове ку
тије што ми се љуљала још увек пред носом. Био ca..?d 
уврећено растужен. Није је требало пустити да оде. 

Ј е ли отишла? - упитам се тонући опет у бу дан 
сан - сад се у зеленом капуту с видр:mшм рукавњ\!а 

нагињала према мени нудећи ми цигарету из огром
њакове табакере, приносећи ми је сама уснама. Има
ла је израз пун сажа.л:.ења. Није ми се допадао много 
(ја сам веран Јелени), али ме одушевио, занео (упр
кос верности). Праснем, против себе: није истина .. Не 
волим ја сажа.л:.ење, а она самарићари и косоводевој
кује. Шта има да пати, шта да се боји? Ако је страх, 
нека ме не нуди тућом цигаретом. Она (у мени раз
буктала) промени израз. Поста сва мачкаста. Изводи? 
- упитам се. Не. Она све ради непромиш.л:,ено, спон
тано, несавлад~ неким покретима што збуњују и 
разоружавају. 

И друго, све остало, ту ме је у купеу почело по

сле тога да усхићује: тромост и зуби огромњака, ола
ко говорење спроводника провереним и уходаним 

малобројним изразима за све прилике, округли ше
шир, зелени лоден, п.л:,ување сељака, м.л:.аскање и 

шушкање тешколаког старца, црвенило гимназисте, 

друга забраћена старија жена с корпом из које се 
јављало квоцање кад год би неки петао крај пруге 
кукурикнуо. 

·Али све то што ме је усхићивало уједно ме и 
врећало: био сам ипак и будан, као да сам, будући 
то, у исти мах безуспешно хтео да докажем да данас 
човек који зна што знам, који је претрпео што и ја 
и био двадесет пута обешен и двадесет пута преr.ри-
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зао себи језик, не сме да пристане на пилеће баткове 
и нежност жена. Не знају ли формулу: једна .морава 
-два метка!, једна драва- један метак! један метак 
- непријатељ један мање? 

Захвалим се, али лепа жена је нава.л:.ивала. 

- Зашто не, кад каже да вам је последња. 

- У казниони не дају да се пути! - потврди 
жандарм. 

- Видите! - понови жена не дотичући ме, али: 
ми сад стави цигарету мећу усне (осетим јој руку, за
дрхтим сав) и једним хитрим покретом (пре но што 
сам успео да јој везаним рукама вратим) принесе 
запа.л:.ену шибицу. Не .мислећи, повучем дим дубоко у 
себе као што бих њу. 

Гледала ме и, одсутна, не смешећи се, орећна а 
нерадосна, гледала ме сад као хипнотисана до краја, 
до ~дНа оног мрака што јој је захватао плавет коју 
ми је нудила, свесна да ми је сву даје и не само њу. 
Тако је (Некако 1И седела, спремна да се без 'отпора 
преда ако је узмем. Везан? 

Закаш.л:.ем се и тргнем уназад видећи у зраку не
одлучно засталу руку лепе жене, која је, по свој 
прилици, учинила тај наопако схваћен а матерински 
у ствари покрет помисливши да сам се загрцнуо само. 

Згњечим о металну пепељару цигарету коју сам др
жао обема рукама и с муком извучем из левог џепа 

панталона МЩ?амицу. Као да сам се бојао да ме не 
ода крв (моја крв? хајде!), што би повећала још више 
неподнош.л:,ивост не само њеног већ тог све свеопшти
јег сажа.л:.ења према мојој осућеној младости, уцвеље
ним ва.л:.да родитељима, том њеном сажа.л:.ењу изаз

ваном чињеницом да сам везан, тој тузи целог жен
ског рода у њој, тузи јачој од ·Страха који свима 
уливају ланци око мушких руку. Није је занимало 
због чега ме осудило; као да је свеједно да ли ме воде 
на робију зато што сам крао и убијао или зато што 
сам се борио за своја нека начела и идеале. Њој је 
свеједно све то. И свеједно, јесам ли кажњен као бо-
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рац за опште право свих 1ьу,џr на срећу 1И право ~ьу
бави на све 1ьубавности, или као фапшста, уrњетач. 

Њену је мајчинску материцу ~ьубавнице узнемирила 
перспектива зида којiИ ће ме одвојити на десет го,џrна 
од свега - од њен:их загрљаја. 

Нисам вшuе ·могао да издржим. Отворим очи. Њен 
зелени капут с рукавИма од видриног крзна љуљао 

се закачен за кукицу испод прве, уже мреже са ста

рчевом актенташком пуном :q1ане. Она је о,џrста 
ОТШIIЛа. 

Ј а тад почнем да причам о Г лиrору и себи. Титу
.ларни наредник Љуба ме двапут покушао да ућутка 
( тврдећи сад да је кривцу забрањено говорити са ци
вилима), али, онда, махну руком и опет ми се учини 

Аа је смирио своју жандарску савест унутрапnьим 
обртом ~ојим је променио своју улогу покраденог у 
оног КОЈИ п~крада: одсутно глед~.јући кроз прозор, 
неупадљиво Је прислушкивао. То Је, опет, био разлог 
шго нисам ништа рекао о Грујићу, себи и Јелени (без 
разлога, дабоме, јер Јелена ... ). 

Причао сам о Г лигору само, о његовој младости 
посвећеној борби за слободу. Он да је схватио, пред 
-смрт, да Је његова застава погрешна. Али да сам га 
разуверио, јер нема -погрешне борбе. Слобода исправ
.ља увек све погрешке. Прескочио сам како сам поку
шао~ га уверим (цептећи од ускрогруде љубоморе 
што Је он, Глигор, остављао утисак непоколебљиво 
храброг човека, милион пута храбријег од мене, који 
нисам ник_ог одао, али то није ншuта у порећењу 
с њим, КОЈИ ниједног тренутка НИје дошао у иску
шење да ода) да су његова средства била исто толико 
погрешна као и циљеви за које је погинуо. Узалуд. И 
нисам ништа испричао о Грујићу, који је, не желећи: 
да га разувери, чак прекоревiiiИ ме (благо) због свеl'а 
што с~ хтео да постигнем у својој (мислио је) о:мла
АИНСКОЈ занесености, то ипак учинио кад му је заву
као своју чисту порцију под ћебе, одакле се ускоро 
и зачуо тетки, покривени млаз. 
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ТРЕБА Г ЛАВА. 
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Зидови ми опасали са свих страна време. Не знам 
откад сам ту. И врата што постоје - зид су, јер за
кључана. И прозор - решетке неједнако дебеле. У 
таваницу и под закован ми простор. Ја цео, до речи у 
грл:у, у зидовима сам. Они ми преко главе шуме за
зиданим таласима чије ваљање зазидана ми свест пре
во,џr на слике: зазидане, згрумуљене речи. Сећам се. 
Најежим ли се- предосећам на основу запамћеног. 

Кад? Где? 

Не знам колико то већ траје. Шта траје? 
Не знам ни кога то питање пита. Мене? Самоћу? 

Одсуство света? 

·тргнем се, подигнем нагло од стола, ослушнем . 
Не сећам се да ме и на шта познато сећа то повлаче
ње корака лево и десно, изнад и испод? Тих пет ко
рака, то истовремено гребање асфалтног пода потко
ваним баканџама, то 120 пута амплификовано окре
тање; тих пет корака поново у стодвад~етострученuј 
истовремености без понирања и без узлета, истовре
мености што намеће слику једне огромне оловне ше
талице која се, пролазећи крqз мене (као да ме нема), 
контролисано љуља заједно с друrима а без мене с 
краја на :ropaj овог сре,џrшног кавеза у кавезу зграде 
самица. Сви ми несигурно заклоњени иза тог оклопа 

ОД ЦИГЛИ. 

Несигурно заклоњени? 
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Зашто? Зато што нико ту не носи јавно своје 
право име? Постоји ли _право име што би именовало 
свеукупност овог што јест? И ја сам једно јесте, 
а моје је име само надимак једне парцеле оног шт0 
то име, не именујући, прећуткује. Прећутано је и он0 
мање и оно више од тог имена којим свако хоће да 
представи себе себи и другима. и кад је сам:. 

Нисам .ли рсућен, и то не од Суда за заштиту 
државе, да- именујући речима предмете ИАИ бића 
лажно представљам именовано? Не продајем при то
ме увек себе по вишој цени. Али увек, сваког ствара, 
па и мене, после представе представљаља и продаје 
оног !Који јесте за нешто што није, мучи жеља за 
щrстотом у неком бољем, вишем, савршенијем, пот
пунијем свету. 

Потпунијем? 

На гребање корака по асфалту сведени су ти 
оловни људи иза зидова, опасани зидовима. Понети 
замахом велике шеталице, они мисле да корачају, ми
сле да су доШАИ до рогатог зида кроз који не могу 
шути, мисле да неће, мисле да желе да се окрену,, 

мисле да су се окрену ли rи щrни им се да желе да 

ущrне пет нових корака до следећег зида, који шути, 
сами, не могу да пробију. Рогати су зидови. Рогати су 
они. Преварени су. Варамо их ми, неинвертити, ми 

љихове не-жене. А опасани љима, преварени. Тачно: 
преварене варалице. 

Окренуо се: опет пет корака. До супротног зида 
га је довео повратни замах шеталице који ће га за
тим вратити. Њега? Он то пулсира у нераздељеном 
срцу времена још неухваћеног у секунде, минуте, са

те, дане, године, памће~е, свест. Неухваћеног у зи
дове као људи. И шта ја? Шта? Те цртице, тај ка
лендар. 

Тад ми се ущrни да постављам себи исувише 
изАИШНих питаља. И да љима, као задацима за убија
ље времена, хоћу да избегнем да мислим на себе, го-
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лом МИШ1DУ на голог себе у огољеном, глатком вре
мену пред собом. Тој санти низ коју клизим. 

Погледам опет у огледалце црта на зиду, у оно 

на поду, на вратима, и угледам се, ХИ.tЪадуструко ма

љи ОД ЉИХ, како једНОМ ОД ТИХ угребаних у ЗИД ч·
ЖНИХ црта гредем некуд. Ја, а довољно издвојен од 
себе да се видим како идем као неко други, на рачун 
щrјег хода могу да стављам примедбе што ме не ди
рају и не врећају. А тамо на стази, ја сам толико сма
љен да се щrним безначајним чак и самом себи у сво
јој телесној сићушности. Апаратура свести којом се 
гледам једино је значајна и стварно моја. Остало је 
телесност што ми не припада и до ље ми није стало, 
иако знам да је моја. (Али да то истински може само 
тако да јесте, зашто бих је посматрао с довољно оту
ћености и мира као да је у питању трећи?) 

2 

Тај је трећи сишао наглашено безбрижно испред 
стражара. Како би друкчије кад везан, кад принућен 
да сиће и поће поред тог знаменитог само по казни
они месташца у подножју високих планина. Желез
ничари, неки радници на прузи, два прометника и 

шеф станице нису подиГли главе да осмотре још јед
ног робијаша. Последљих година сваки дан их доводе 
и одводе. Жалио је још увек што му Није запала Ми
тровица. Што се више приближавао зидинама, био је 
све радоснији што ће коначно, после шест месеци 
игре жмуре са поАИЦИјом и судским иследником, мо
ћи да олабави притисак самоконтролних шрафова, 
тетива, узица, ципова и кантара којима је за то време 
мерио, затварао, резао, гризао, задржавао и гвинтао 

сваку непотребну и сувишну реч; што ће, уоквирен 
зидовима у раму од цигли, ипак слободно дисати и 

неконтролисано причати, што ће учити, слушати, чи
тати, а можда и писати, па ће жудно и жељно- скоро, 
прилеПЈоиво као лепа жена из воза што га је гледала, 
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он сад посматрати људе и појаве око себе, да би имао 
о чему да мислИ за прва три месеца што ће провести 

у самици. 

Зато је и упијао тако упадљиво железничке рад

нике у плавим, платненим, катраном замашћеним пан
талонама и плавим сукненим бундама до пола бути
на. Накривљени, ударали су у точкове чекићима на 
дугим дршкама око којих су скакале гвоздене алке. 
Дебели прометник пројурио је, сипљив, у правцу 
локомотиве, на чијим га је високим степеницама че
као ложач с контролним тикетом. 

Могао је, ос:врнувши се, да види воз ·који је кретао 
и, пре но што су прешли мостић, већ узео довољно 
брзине да му сакрије рад ,црвено обојеног врха клипа 
који је, завлачећи се и извлачећи се из црног бубња, 
окретао високе точкове иза оних првих малих, захук

талијих. Последњи се вагон заклатио на окуци и само 

је, од тог пролаза, остала неко време у зраку осредње 

лепа перјаница, неодлучна над снежним пољем. 

У скоро се ушло у предео саме суре и туробне 
казнионе већ најежене на видику. С обе стране пута 
почињала је двострука ниска пандурских кућица у 
два реда, с два прозора на улицу и четири на двори

ште; све једнаке, мада неједнако обојене; свака с јед
ном плит.ком лејом измећу зида и пешачкобицикли
стичке стазе посуте смрзнутом угљеном шљаком. Пи
лићи, пловке и ћурке нечујно су прелазили прех<о 
цесте кад из једне од пан,дурских кућица изиће право
славна калућерица. Не би је приметио, ловећи раз
лике у ходу измећу гусака и пловки, да није с врат
ница викнула тако уштинутим гласом девојчице: »Ма
ма«. Тргао се, аАЈИ чуо је и како се на то одазива 
једна широка, дебела жена која је управо завршавала 
пуњене кофе на дворишној чесми. 

Клатећи се без кофе, коју је остав~а препуну 
да се прелива, она се споро приближи капији, као да 
сопће под теретом сопствених тешких сапи родитељ

ке (која се животима одужила за свој живот, не по-
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стављајући себи ни ичем живом једно од оних пита
ња која узнемирују и гоне од памтивека човеков род 
да буде више но што му је сућено да буде). 

Можда и зато што је дотле једино тврди снег 
шкрипао под ногама, глас је калућерице, иако с му
ком истиснут из грла, јако уштинуто висок, деловао 
меко као бели пролећни облачић; тек онда примети и 
друго: врло чулна уста и инсекатски танак њен струк 

испод незграпне црне униформе што се завршавала 
високом камилавком и велом. 

А ја? 

Хтеде, али не изговори то врло мутно започета 
питање. 

Није га пропратила ни погледом из краја очију. 
Као да не постоје ни он, ни пратилац. 

Па да, робијаш! А што? Није ли и она некаква 
осућеница на цео живот (не побегне ли с неким шо
фером, као једна о којој су пре две године писале но
вине)? Бити калућерица: преглупо за изборну суд
бину. Чак и кад је у питању рачун, бројна породица, 
или пркос после промашеног вереништва недоведеног 

АО венчања! 

Једна се соба, с колачаркама на жутом шифо
њеру, растnори у пролазу заједно с оним мирисом 

nаприкаша, устајалих перина, биљаца, простих ћили
ма и неистеривом влагом набијеница са земљаним 
падом. 

Стомак му се диже. Ништа не жели. Ништа. 

Издалека стравично гломазна - управна зграда 
казнионе се изблиза чинила да није ни тако страшна, 
упркос свом још аустријском, цесарскокраљевс;ком 
туробном жутилу преко незапослених каријатида с 
.обе стране улаза. Имале су савијене измучене главе, 
као под ужасним теретом неког имагинарног балкона, 

који је архитект можда и био замислио над њима, 
.па на закаснели савет неке државне комисије скинуо 

као непотребан, тако да су оне две напето мишићаве 
.људине остале директно под теретом бескрајног неба. 
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Држећи га за крај .ланца, титу.ларни наредник 
..tЪуба наједном добро васrштано nротаре ноге о ре
брасти гвоздени брисач, зазвони кратко и, као на 
улазу у неку необичну кућу, сnреми се да стрiLЪиво 
чека и чекајући да неуврећено одсриче, по ко зна 

који пут, мраморну плочицу испод зе.леноп.лаво пати
.нираног бакарног звона: »Зидање овог здања завр
шена је 1902. под ми.лостивом владавином Његовог ... « 

Не дочита за њим. Пажњу му задрже снажне вене 
ого.ле.лог .ладо.лежа што се пео ту поред врата, па др

жећи се за спо.tЪну страну зида ILЪоснатим и тањира

стим крајевима својих врежица, вероватно nродужа
вао, nребацивши се nреко његовог rребена, да се 
спушта до зем.tЪе подједнако котне и равнодушне и 
с друге, унутрашње стране. Да .ли равнодушне? Ра
дознале можда? (Помислио сам да се с nравим коре
ном тамо, оностран зида, оданде брШ.tЪан пењао и бе
жећи пао, ухваћен у К.tЪуса зеМ.tЪе, што му измами.ла 
корен и обавила му се, тешка, о врат: Зашто бежати, 
мили, остани ту, нек те не занима шта је с оне стране 
зида, ја сам свуда иста, .лево и десно, горе и доле. 
(Зар се не живи и не расте ван равнодушности -
говорило је nромашеном беrунцу - зар се не бива 
орећан ван пуке радозналости?) 

Немају .ли - уiшта се - ти ситни тањирићи .ла-
до.лежових ножипа облик семења? 

Семења чега? 
Смрти, можда? 
Но из те га горде мутежи не трже одговор, него 

~ечујно а.ли наметљиво ко.лутање једног ока налик, 
не зна зашто, на миша у мишо.ловци без смисла јер 
одвојеној од света. Стресе се nрво, па му би јасно 
после да му се учинило да је то око Широкоп.лавог. 

Одмах затим К.tЪуч зашкрrута реско у трима бра
вама и окована се огромна врата одшкрину само ко

лико је потребно да се уће један по један. Ведро и 
хладно небо као да трепну за њим кад коракну nрви 
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одлучно, скоро зачикавајући брзо, сnреман на све и 
на најгоре; подмук.ло се ускомешани мраз заrрцну 

кад га жандар симбо.лично гурну у .лећа како би га 
одвојио тиме од ведрог, хладног неба и смрз.лог ваз
духа, који су се, неосућени, с разлогом као опира.ли 
да с њим ућу. Он дигнуте главе закорачи и, кријући 
изненаћење што је још жив и што се ништа не до
гаћа, продужи хитро уз неколико степеника, иако су 
за њюd ШК.tЪоцну.ли затварачи три пушке као пред 

п.лотун у .лећа. 
Браве на улазу. 

Готово. 
На десет година. 
Ипак, као ЦИ.tЪу да креће, пожури; а.ли га, путем, 

све гнуснији смрад натера на недисање. Налик на 
зрак свих досад затвора, а опет друкчији. Био је још 
nритиснутији, устаја.лији, поена ужег.лији. 

Гонио је на повраћање тај задах што га дочека 
и обви належући на њега са свих страна тежином 
тру .лежи имnрегниране у зидове, у црни асфалтни 
под, у ваздух, у све. 

Није дисао зато, крут, решен да се не осврне ни 
на шкрrуте затварача, ни на п.лотуне. Иначе би, да 
се не би савио под тим смрадом. 

А.ли nрошавши кроз ниски у.лазни трем налик на 
широку и дубоку камену стражарницу, а пре но што 
заокрену десно у ходник, као хотимице из.лоМ.tЪен ре

шеткама заК.tЪучаних раште.ла што су се отварале 

и затварале, помисли да је ову све немогућнију воња
вину на војничке перионице и ватре под кишом, на 
бућ и покварене зубе, морао осећати и у судском и у 
полицијском затвору. (Но ако их тамо није одмах 
тако претећи и разорно доживео, то је зато што је, 
у.лазећи у судски затвор, био тотално обузет својом 
одбраном пред ис.ледником у страху од психо.лошких 
трикова .лукавих унакрсних rштања; а у полицијски 
-што су га одмах с nрага спопа.ли да ударају и бију, 
а не зато што је тај задах тамо заиста морао бити 
мање интензиван.) Овде га осећа тако немогуће јако 
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само зато што га ту ништа јаче од њега самог уна
пред не мучи. Одлично. Десет година! - скоро се ат
кину за.Iиnучак. Сустигнут одговором: прежалити! 

Ј е дини начшt да се издржи. 
И као да је унео исправке у мисао, продужи: са

чувати неповреДА>иву целовитост бића, не прилаго

дИТИ се тућим условима. 

Очекују га тешКа искушења, пс двале и остала 
лукавства срачуната да сломе уз помоћ тока времена. 
Зато и ша..ъу: да сломе. Не само да изолују. Хтели би 
да заувек учине борца безопасним. 

Поче истовремено да се осврће и обазире, као да 
очекује клопке, замке, подвале. А зидови ходника 
бели и голи и пусти. Плус тај неподноllliЪиви, само 
ужегли а поени смрад. С тим, дакле, почињу. У лаз 
у смрад - то је, дакле, робија. 

Одупрети се, то је прво! 
Правити се да не примећује да овде уноси у плу

ћа ваздух чији задах не долази само од неветрења 
него и од ораспадања крепалог времена избљуваваног 
а невидљивог леша у том простору, у ком, поред људ

ских година на угару, гњију и безбројне лешине не
чег што нема имена а што је, сем ишчупаних дана из 
живих тела људИ, још и неко бујно исконска полазна 
сиромаштво. На први поглед све је изгледало чисто, 
блиставо. А скривене неке баруштине ту су се испа
;равале! 

Навикавајућiи се на полумрак, опази у дну ход
ника лево два робијаша како клечећи тару крпама 
асфалт и ваде из њега онај црни, озбИ.IЪни, загрцнуто 
т.рагични сјај на којем свака стопа оставља траг. Је 
ли њихово да те трагове склањају за сваким, у две 
смене двадесет и четири часа на дан? 

Сиромаштво! - помисли поново уз то .__ то је 
КlЪуч распадања на састојке свега под сводовима тим 

од жбуке, креча, гвожћа, асфалта, дрвета, бетона, ста
кла. Њим се отК!Dучава смисао тих мириса на логе 
цркнутих ку;рјака и паса, на угинуле колоније губиних 
вируса ушт.рцаних у лећа давно крепаних пацова са 

254 

живим само однекуд још ранама које базде на смртну 
пресуду, на штрајк глаћу и жећу до смрти, на дах ди
јабетичара у ками, на пену падавичара, на беду што 
не допушта ни птици да лети, ни мисли да мисли, 

ни сећању да воли, остављајући само заптивеној угро
жености да преза и страху да притискује рефлексе у 
једном самоодбрамбеном зазирању од свега: шумова, 
удараца, гласова, сенки и присутних тиктакања·ван 

слуха. 

Та га реч- тиктакање - обузе на неко време, тај 
К!Dуч што је од тренутка кад је одјекнуо као реч у 
њему, као слика именујући речи пред њим, стао да, 
одмах осамоста1оен од стварног ту, ношен другом јед
ном стваорношћу, отК!Dучава неке друге раштеле и 
друга врата са т.ри браве - на двориште с истим ла

долежом што се хватао својим ножицама за зид сад 
око унутрашњих дворишних врата, исти. Ни радознао, 
ни не- жив, на свој бИ.IЪни, ладолежни начшt. 

Обузела га је још. пре тога, још од часа кад му 
је спроводник, и сам осиромашено блед, дрхтавим пр
стима отК~Dучавао ланце и промрМ.IЪао нешто као: »Не 
мичи се, сад ћу ја«, и онда нестао иза црних врата 

рањених на висини очију мање оном црвеном испуп
ченом плочицом налик на десни дивљачи, с једном 
једином на њој речи коју није стигао да прочита. По
мерио се тад с ноге на ногу (можда само због оног »Не 
мичи се«) и протрљао зглобове где су му карике ла
наца на неколико места одрале кажу и осетио тамо 

под прстима ону љутину друкчију од оне што се до
кучује језиком и устима кад се загризе у ШИ.IЪату 

паприку, ону горчу и болнију љутину, која је укус 
бола што долази од разголићеног, одраног меса лише
ног заштите сопствене каже. 

Ма колико га то све пекло и узнемиравало заједно 
с необичним шумом прастарог типа радијатора иза 
њега, он се, да би отерао то тад баш отпочело цвоко
тање, сав збио у напор да прочита реч на конкавној 
плочици, што му је, на вратима која се полако, слово 
Iio слово, враћа.."\а и тако сад откривала, долазећи 
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здесна налево, бесмисленост . једног »р-а-ч-и-н-м-а
Т«-а, одмах згрумуљаног и растављеног на слогове. 

Последљи, »маТ«, досрицан истовремено с треском 

врата иза жандарма, објави на брзој слици табле у 
завршници шах-мат црноме и беломе чину ра, а то ра 
могло је бити - то му у магновељу као нешто најва
жније поста јасно -'- први слог друге једне речи су
протне свему ту, могла бити једино радост (радост 
живљеља пресечена у заметку) пре но што је како 
треба и прочитао ту реч слева удесно. Слика м.ата 
чину ра (дости?) неизговорене до краја била је тако 
убедљиво застрашујућа да је одмах затим појмљени 
»Т-а-м-н-и-ч-а-р« никад више ничим није могао да 
надмаши и укине изгледом или ма чим што би учи
нио, плаћен и задужен да и љему, уз толико осталих, 

десет година сваког дана отвара славину живота и 

пушта у празно дан за даном и ноћ за ноћи, док му. 
све оне до последље капи не истеку. 

Каква славина, какво истицаље! Десет година ће 
му чупати кутњак по кутљак дана, секутић по секу
тић секунде. На то се, немоћан и уврећен, испрси, 
мање грудима, више већ обезубљеном вилицом живо
та, мада је из нут.рине осетио како на то почиње да 
надолази неки крти умор. Пељао се из празнине же
луца прескачући уста, право до очију, одједном опр
љених свим што су досад виделе, свим што тек сад 

израља из пол утмине ходника, на чијем далеком дну 
примећује нова два савијена ·робијаша како, клечећи 
на црном асфалтном поду, прљавим комадима крпе 

истискују из љега нагорело, истимарено светлуцање. 

Не види им лица, не зна за какве су кривде осућени, 
али по хитрини и виткој жилавости с којом раде, за
кључује да су љегови вршњаци, онемели под nрити

ском истог задаха, очајни од истог узалуда што ма

лаксалим капима рони истом избезумљеном опорошћу 
низ љих као и низ заједнички слап свемирског пеш

чаног сата. 

Иза зидова треба бити! - помисли пркосно да би 
се утешио. Али с ону другу страну решетака и око-
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ваних врата, тамо где не очајавају у сефове самица 
заробијашени људи, знао је да живот једино !И има 
златну nодлогу вредности 1И да је она у јурљави, лар
ми, дијалогу! Тамо где се може певати, nушит.и, пити 

и јести кад се хоће! Где се сме читати што се хоће и 
колико хоће! Где се удвара, шета, воли, љуби, грли 
несметано и до миле воље. Г де се гине гу борби! А не 
ту, где се дНом понора :има да rазидесет година преко 

све веће хрпе креnаних дана који јесу креnани, али 
који осећају бол !Кад ·ИМ се стане ногом у бакащm на 
уста или очи, на трбух IИАИ ,мушкост. Па иnак, по
мисли утешно, али с мање nркоса, био бих несрећан 
да нисам досnео ту где јесам. У !Истом часу виде како 
неко просу из iВелике куnасте мреже улов плаве рибе 
преко палубе рибарског брода; сарделице и скуте, 
буквице, сардони ЈИ лигље, све је то једнако свеже 
заблистала сребром под !Великим ламnама; тек !ПОСЛе 
неког времена то ујед!Начено а лакомислено метално 
трепереље стало је да се ритмички диференцира на 
груnе; скуmе су се друкчије грчиле но буквице, лигње 
различито од сардела; али кад се, после кратко:r уз

даха, у следећој слици вретенасти :шум тог сочног и 

гиnког и хладног оргазма разгорео, iИ све се то копр

цање обвило проэрачним живиним исnарењима, nоче

ла је ова плазматична маса, што се досад издиферен
цирала по врстама, да затим у оквиру врсте iИ рода 

открива разлике измећу nојединачних дрхтаја, !ПОКа
зујући безброј другачијости у оквиру истог грча, ко
јим се свака појединачна рибица оnире баш својом 
.111руrачијошћrу сопственој смрти (омрт племена је мо
рала наступити раније), обележавајући тако, свака, 
тај општи колективни покољ својим !Посебним и непо
нов.IЪ!ИВИМ покушајем да се отме удесу свом силином 

чежње за nросторима мора, ужасу на силу наметнуте 

смрти; стресе се пре но што зачу да зазива Г лигора 
питајући га хоће АИ то вечито тако да траје? 

Ј едrна обрва l'.Iy се на то зачућено диже. Ј едно 
дете крцкало је орахе снежним зубима. 

Стисну своја уста. Нема дељеља! 
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Обрва је остала дшнута, сад зачућена што се не 
чуди више? 

Слобода rму се на трен јави у сјају свих својиХ 
дијамантски исфацетираних страна, а он сам - као 
луцидност способна да у сваком часу изабере једну 
од њих, ону праву, никад исту, iИ да, изабравши у 

сваком часу другу, развије све и, с њима изабраним, 
крене против судбине. 

А ту? 

Ту је обратно. Не само робијаш, ту је и пандур 
одрећен изабраним пре избора: LКЈЬучар к,ъучем; 
управник - кажњавањем. А иза црних затворених 
врата- упита се !И прекину- је .ли спроводник пре
дао реверс мене? 

Свакако! - одговори и виде наредника .!nубу како 
вади путни налог из рукава свог одвратно љубичасто

ружичастог шињела, виде сеновитог тамничара затим, 

како га узима и односи у угао где му је пулт с де
белом књигом имена, да уведе крупним калиграфским 
словiiМа и његово у примљене, да крај његовог јощ 

влажног ·имена Слободана Раденика убележи дана
шњи датум и нови један реrистарски број, дужину 
казне, број пресуде, врсту кривичног дела и, најзад, 
дан, месец и цифрасту, немаштовито предвићену го
дину изласка, годину ван историје, ван догаћаја, ап
страктну. Те године може рат да почне, ништа не 
мари; може се дотле умрети ·тзв. природном смрћу, 
шта се то администратора тиче. Тек тад, 1944, он ће 
смети жив напоље. Ни пре, ни после. Е баш! - поми
с.ли - ви ми нећете да одредите кад ћу! - побуm.~ 
се, али нејасно разабра опет сеновитог тамничара како 
се враћа од nулта, седа за свој сто и почиње да чита 
пресуду - три куцане стране. Кад је заврши и 
преда архивару, потписаће жандарму реверс и уда
риће печат - Слободан Раденик, алиас Мишковић, 
зван и Мишко, постаће тад робијаш. Коначни и бес
призивни његов прелаз из ове :интермундије без сло
боде у ропство десиће се тихо, без труба и добоша, 
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без цвећа и суза, без земљотреса и nомора. Десиће се 
уз щкрипу кугелщпиц пера: журећи у щколу, с новом 
и бучном ћачком торбом на лећима, низ чији је леви 
бок о канапу висио комадић сунћера, угледао је Стра
ју Полицају како спроводи џепара. Био је децембар, 
цедила се ситна, смрзнута киша, било је хладно и 
блато стиснутих зуба. Као и лопов, ни он није цвоко
тао, иако је имао кратке чарапе да би био јак и здрав 
кад порасте. Али босоноги лопов, rрабећи журио, био 
је модар. Није погледао ћака. Није ни у кога гледао · 
рачунајући: не-гледам-те-да-ме-не-видиш. Али да за
посли очи уморне од крутог гледања у празно, дигао 

би понекад главу и прочитао понеко трговачко или 

занатлијско име и презиме на фирми изнад радњи 
дуж чаршије. Хтео је тако јако да проће неопажен да 
је свима баш зато упадао у очи. Пролазници су за
стајали где су се затекли и (као отац, инвалид са Цера, 
и син који је ухватио оца за штрафтасте панталоне 
два DipCTa изнад дрвеног колена) окретали се за њим, 
лоповом, који се све више мутио од стида, љубичасто 
плануо испод најеженог модрила образа, изгледао са 
сваким кораком све изrубљенији и све изгубљенији, 
и, настављајући да сецује на исту карту негледања 
ни у ког, јасно, губио. Тај џепар који је крио ланце 
испод искецаних рукава свог исфлеканог и прљавог 
летњег драп капутића и ходао као Тоща, правећи се 
да не зна да корак за њим иде Страја Полицаја, обо
јио је све .синовље и ћачке појмове о апоу чивитастом 
бојом стида и децембарске буварске орамоте. Па шта? 
- помисли и неочекивано зак,ъучи: гладан сам! Тек 
што то артикулиса, одупре се гласу мисли, иако од 

јуче у подне није ништа окусио! Ни воде, настави, пу
нећи раширену лепезу сваког испражњеног трена 

углавном набрајањима у месту или хватањем и задр
жавањем сваке примисли. Ко да једе и пије пред не-. 
извеснощћу непосредне осуде или одмах после њене 
тешке извесности? 

Али сад кад је све беспризивно заврщено, осећа 
глад. А то што је тако слабо подноси, љутило га, гне-
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вило, СIЈЈРемало на М!Ирење с побуном, која ће, знао је, 
бити неочекивана. 

Жив је човек! -настављало ree у месту, лепеза 
се :ширила, ширила - нико нема права да ме IИЗГЛад

њује. Ја сам осућен на времену казну, не на смрт од 
глади. С којим правом они? 

Али није то све '1Ш изговорио у мислима кад ис
под те струје поће друга, с почетка шуњајући се 
змијски, затим провали као бујица и наметну се, гор
ка и једна, као унутраuпьи одrовор свему: С правом 
-речено је у њему- што он !ВШIIе нема никаквог 
права, што је обичан роб, а не жив човек, роб, разу
меш ли, роб какви су .били одувек заробљеници:, гали
јоти, туцачи камена, зидари пирамида, гладијатори, 
кмет-овИ, пролетери везани за конвејер. 

Одозго му довесла у сусрет светлуцање нове nри
мисли. Површине су јој поиrравале, садржај био још 
за1М1рачен. 

Обмана? 
Био је миран. 
Знао је такве пакете сазнаља. Отварају се с тре

ском као паклене машине. Једак дотле глас, заглу
шен, преста да се чује а да ra ниједан нови ток речи 
или мисли није nоклопио. Само једно истезање, једно 
пршење. Као да се то нешто у њему не жели да nреда. 
Као да, упркос својој обесправљености што га целоr· 
своди на један IIIyii.IЪИ реmстарски број, сад баш утвр
ћује да се није, упркос свему томе промењеном, ипак 

НШIIТа 'није и НIИје изменило. И да је остао који је 
био: Слободан Раденик, човек, дакле борац, упорњак 
и неукротивко. Упркос томе што ... 

(Испражњен. Без мисли. ПСУ11ражим очима по са
МIЩИ подстрек да наставим: цртице!) 

Опет слика: пред улазним вратима, ширином тре
ма, шетка кривоноrи и омалени .стражар. Он не хода, 
он прпори ситним, неумитно кочоперним кораком 

·малих, изгубљених 1Ьуди. И очито је да гори од же1ье 
да се нечим похвали, али пред ким, молићу! Узалуд 
тражите ту човека! Робијаш, на пример, 'може ли 
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ишта да разуМе? Не, господине мој, не може он да 
подели радост, речемо, са мном, господинчовеком, сло

бодним бићем, указним службеником који се од ро
бова управо и разликујем слободом да носим, ако ми 
се хоће и допада, и те пачијежуте ципеле на шtcpun 
с округлом, дебелом гумом на високим потпетицама. 

Јербо ми се оне баш такве и допадају. А вама? 
Приметио ra је и раније, али није обраћао nажњу. 

Сад се ухватио за љега, за његове мисли што му Је 

без разлога импутирао. . 
Кад би тај пандурчић шкрипећи прошао краЈ пу

цера који су чистили кваке nуцином или крај оне 
двојице који су извлачили сјај из пода, rпибнуо би 
немарно дугим, црним каШIIем с три КА>учића на кра
ју. Пуцери, један или други, трећи или четврти, на 
то би се увек на ИС'11И грчевит начин трrнули и по

вукли некако исту главу с једним као набораним че
лом на.преrнуmм да (рЭЗуМе нешто сложено и неухват

љиво тешко. При чему ниједан није nрестајао да 
чисти своје. Рецимо: под или кваку ( трА>ајући све 
брже и брже, обњрајући све ниже и ниже оШШIIану, 
бубуљичаву главу). 

Кораци пандура нису се чули. Само шкрипање 
њег.ових нових пачије жутих ципела на шкрип, отуд 
што им је дупла кожна постава намерно окренута 

лица лицу као у бога алхемичара. . 
Бог од штављене жуте пачје коже то шкрипећи 

корача- ноћ је, ја будан, паркети крше прсте као 
незапослени већ четири месеца ујак, а старе фиранrе 
уз.АЈШПУ као његова жена коју је звао мајком и маки
цом кад би ставила полутку лука на чело и то подве
зивала танким у аирће замоченим пешкиром. 

Ни пуцери ни пандур нису обраћали пажњу на 
њега. С времена на време пандурчић би се зауставио, 
погледао би одозго у своје жуте ципеле, нишанећи у 
љихове сјајне високе капне као да гаћа кликер из ока, 
и.ли би, .дiИЖући криву ногу, ноктом пробао каквоћу 
точкића гуме на пети. Био је очито задовољан. Ужа
сно оу му биле лепе те ципеле. Морао је дуго маштати 
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о њима и штедеrn дуже, пре но што је смогао свих 
сто и педесет и пет динара, колико су стајале. И сад; 
кад их је први пут обуо, и осећао потребу да прича 
о њима, о цени, о штедњи, о скупоћи, о лепоти, ни
кога нема с ким би то могао да учини на равној нози. 
Колеге су му мрзовољно пожуриле јутрос на смене 
и стражарска места, робијаши су опет сви неискрени, 
као одреда сви сиромаси, који не умеју да се радују 
тућој срећи, ех, изеш му тај килави живот и рад! 

Тад залаја негде далеко у дворишту пас с нечим 
.људски жалосним у гласу. 

Закаш1ое се суво. Иза њега је шумео прастари 
радијатор. Можда је то каш1оање од смлаћеног овог 
ваздуха што тако заптивајући заудара на истоПЈоепо 
туткало. Али, померивши се, погледа кроз решетке пе 

сувише високог прозора у огромни четвртасти круг 

каэнионског дворишта посејаног одраним зградурина
ма у облику трокраких звезди на три спрата, чаћаВим 
радионицама, поцигљеним избоченим круговима за 
шетњу иэмећу редова ошишаног шимшира и леја 
ружа на белим приткама, што се завршавале чалмама 
од сламе умотане у саргију. Далеко, дизале су се 
високе карауле на сваком углу изнад зида који је, не 
дотичући ништа, опасивао све. 

Не мене! -као да је викнуло нешто иза њега. 
И већ се филм настави ужлебљујући се у зглоб се
квеюџi доласка: из корена бића запенушани зелеmi, 
лионати ладолежни талас пуже уза њ, досеже му гре

бен, пребацује се и прелива преко, у просторе неопа
сане принудом. 

Сем још у лејама вештачки саћеним, ћубреним и 
плевљеним, у целом кругу ништа само од себе није 
расло! 

А ладолеж? 
Донет као и све. Као и сви. Принућен да расте 

!Истовремено с једне и с друге стране зида не мичући 
се с места. 

То је помислио враћајући се на старо место крај 
радијат.ора и одмах· је по11ражио разлог тој мисли и 
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том повратку: да ли се све то збило зато што зна да 
није добро већ с прага завршити инвентарисаље свега 
што ће десет година бити сав његов свет, или што је 
осетио сличност с тим ладолежом? Треба штедети! 
Не! -наљути се на тај разлог налик на дечје изго
воре. Због леж! - севну у њему заједно с отпором 
том тумачењу: а ако се ради о брmљану? Он не зна 
ботанику. Треба што пре све упознати! - одлучи. Све 
спознати. 

Хтеде да се врати прозору, али се тамничар на
гло појави, стар, црвен, хидрокефалан, висок, подбуо, 
с дубоко смрзнуruм погледом и љубичастим, безо
бличним уснама (нимало налик на оног сеновитоr 
човека ког је био замислио на основу мата чину 
радости). 

-Шта чека овај? 
- Слободу! - не одговори, тек после путем се 

досети и помисли да би било занимљиво да је то 
рекао. 

- С ногама напред ћеш ти до ње стићи! - не 
одврати му тамничар, него позва без разлога и напора 
врло високим и пискавим урликом: - Лакатош! 

Лакатош се појави. 
-На служби! 
- Спроведи овог у купатила. 

Лакатош га без речи удари кључевима, као коњ 
што се удара бичем. С прага га гурну у двориште а 
пандур у новим пачије жутим ципелама на шкрип 
залупи љутито врата за њим, закључа све три браве 
па пожури, канда, оним улазним, с којих су му опет 
били зазвонили. 

- Брже! - ошину га још једном Лакатош, који 
је недавно морао бити кочијаш на неком велепосед
ничком имању. 

Брзо, кроз двориште, ударан (а без буне подно
сећи ударце) све до купатила, где му нарећују да се 
брзо свуче и где га један рићи робијаш одмах шиша 
зарћалом нуларицом прво испод мишке, па свуд по 

телу, по грудима и свугде, па онда по глави, а он 
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стоји одсутан као да је остао да стоји још тамо пред 
тамничарем, затечен, изненаћен, збуњен - све исто, 
не може ДаЈЬе од непоказаног пркоса, ината и неиз

речене nретље. 

Голог и ошишаног гурају га nод nолухладан млаз 
воде, затварају туш. (штедња воде, ,расШiање цвоко
тања), одлазе по саnун, док стоји цвокоћући го на 
клизавим, увреДА>ивим летвицама. Пандур се враћа 
и баца му комадић гњецавог саnуна, који остаје на 
рукама и смрди на шинтерска кола. 

Цвокоћући, cariyнa се брзо, враћа саnун, преврућ 
га млаз сад ошури, хладан одмах nосле опрми, и он 

се већ тр.л,а комадом крутог американа и, стално nо
журиван, облачи на неосушено тело кошу.л,у, сву за
крп.л,ену, дугачке гаће с увреДА>ИВИМ учкуром који се, 

завезан- кида, брзо! брзо! улази у робијашко оде
ло, згужвано, тек изваћено из дезинсектора, ужасно 
пр.л,аво, закрп.л,ено на туру и лактовима, nодерано 

nод мишком, ни налик на оно које је носио nуцер 
у ходнику или берберин који је nочео да га саnуна 
глатком, п.л,оснатом руком и брије туnом бритвом. 
Јасно, nосекао га nод носом, још може да се ухвати 
и нека болест. Али: цвокотање га пролази nолако и тад 

nочиље да примећује да се рићи брица све чудније 
nонаша. Као да nориче да је ухваћен у недозво.л,еном 
(крећући непрестано очима и главом, успео је и да 
га nосече). Није се могло знати тачно шта хоће: nо
гледом је тражмо или преблизог nандура заба;в.л,еног 
ударањем бројева црном бојом на nоставу цивилног 
Слободановог одела, кошу .л, е и џемnера, или бербери
нове усне; брица је све то чинио у толикој мери пре
страшено да је та игра губила сваки смисао. Пандур 
је надзирао изблиза бријаље, али берберин је и даЈЬе 
мицао уснама, уздисао, освртао се. 

- А бркови? - уnита. 
- Куш, цувакс! 

Тек кад се nандур удаmи са завеж.л,ајем цивил
ног одела према рафовима у дну вешарнице, берберин, 
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као у трансу од c-I1paxa већег од те вешарнице, роби
јашког круга и целог света, прошаnута: 

- Ваши штрајкују! Рекли да се и сви цуваксн 
;комунци придруже. 

Исnало је и то, m:андуру за лећима, неnотребно 
опрезно, пребрзо, неувер.л,иво, без даха. Унео се цу
вакоу у лице и пр.л,авим комадићком лаnиса натруње
ног мрвицама дувана заустав.л,ао му крв над усном 

и на врату. 

- Како? - уnита у недоумици. 
- Одбија се храна. 
-Колико дана већ гладују? -уnита исто ша-

nатом. Оnет, не тако далеко, у дворишту залаја пас, 
Зашто му се и сад учинио љегов лавеж .л,удски 

тужан? 
- Не говори, цувакс! - дрекну nандур не окре

ћући се. 
- Посекао сам га! - рече рићи берберин, нерво

зно задрхтавши, и nоче да га луnка прстима по обра
зима: четири лака ударца. 

- Куш и ти и ти?- .д~рекну nандур, окрену се, 

али не ухвати ни новаков уnитни nоглед, ни четирп 

nрста која је nоказивао берберину, ни љегово клима
ље главом. 

Берберин се на »куm« оnет лецну, али скуnи од
некуд снагу да, као шалећи се, рекне: 

- Па он је, госnодине наредниче, nолитички кри
вац. Он једног дана може и министар да буде. Дешава 

се то. 

- Кад бог хоће, и мртвац прдне! .Али: овај ту, 
кладим се, неће дотерати ни до вратара, јер будући 
министри имају nаме'11НИја nосла но што је сnрово
ћеље младости по робијама. А ти, брицо - окину дру
ге, претећије нагласке- да своја nосла гледаш и не 
nричаш nолитику. 

Бацивши шуферице и цокуле пред цувакса, nот
К!реnи ту наредбу ВелиiGIМ к.л,учем. Закачен у слаби
не, берберин дрекну и изви се. Срећом, био је завр-
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шио и избријавање, иначе, како се уплашено био трr
нуо, за,рио би му пола бритве у образ. 

Обриса мще влажном, прљавом крпом, навуче 
огромне, три броја веће цокуле, веза их обичним ка
напом и наби mиљату сукнену капу тестерастих ру
бова на најежену, до каже ошишану главу. Осећао 
се лоше, сиромашнији но икад у том прешироком, 
ландаравом суром капутићу и у панталонама с вели
ким разнобојним јастучастим ·закрпама упрсканим 
крастама масне боје, глине, креча, смоле, налик на 
брадавичави пелц на коњским ногама, а ципеле тврде, 
запечене и заувек посувраћене нагоре (што је значило 
да су и другима који су их пре љега носили биле ве
лике и да су им ноге у љима пливале, рањавале се, 

нажуљивале; и другима да су се обојци одвијали). 
Све је преобимна било, предугачко, нарочито панта
лоне што су се срозавале у хармонику као код кловна. 

(Пред наступом?) 
Налазио се пред наступом. 
Публика му неће бити она што се смеје, стрепи, 

разуме и пљеска. Биће то публика од секунди у трену 
пролажења, публика равнодушна и духом одсутна, 
сурова у ствари, биће то време увек у тиrровскоl\1 
скоку на човека. 

Ако! - помисли не без извесне горке гордости -
хтео сам то. Све унапред знао и изабрао. Тачка. 

Ако! 
Кловн ће да одигра своју улогу и пред дупке ис

пражњеним огледалом судбине. 

Извесност да zope не .•.юже бити - зачудо га 
разведри место да га онеспокоји. Престао је и да 
цвокоће прелазећи испред намргоћеног наредника пут 
од вешарнице до зграде самица. Ишао је доста ши
роком стазом поюривеном :изгаженим снегом, кроз 

који је местимично провиривао шљунак. Прошавши 
поред велике трокраке зграде на три спрата, пребаци 
се преко зида у виду неког коренског таласа који се, 
пенушајући, узверао уза љ и прелио у неомећене 
просторе, да би тамо неком заосталом зеленилу само 
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рекао да се он није ништа променио а не да и с ову 
страну зИда ништа не цвета само од себе. Утом, опе·r 
крај управне зграде, примети ону жилу ладолежа око 
врата. Иста и с ове друге ропске стране зИда и с оне 
прве. - Као и он: исти свугде. 

Задрхта од гнева. Мртваци то не могу. Још један 
знак да се није променио. 

Прошло је подне већ кад је, завршивши поново 
споро уписиваље љегових података у своје регистре, 
други неки наредник наредио, равнодушна мща и не

помичних усана, као у вентрилока: »Крећи!« и, по
теравши га ходником, зауставио га начас пред не

каквим вратима, и пре но што је пацијент дошао себи 
од убада игле, инјекција је дата, игла извучена, врата 
већ енергично закључана за љим. 

Зар ће ту увек тако? 

Чекај. 

Зар оно што се одлучно има човеку да деси мора 
увек да се збрза и догоди у магновељу? Никад по
лако? 

К1ьуч је још шкрrутао у брави. Не у брави, у 
њему је шкрrутао, у цревима која је тим шкрrутом 
закачио, обрнуо, смотао двапут око себе и повукао, 
чинила му се, из пупка заједно с љима кад је кључ 
извучен. 

Покуша одмах, чим тај бол кључа у брави преста, 
да се брзо навикне на услове човека узиданог у са
мицу. Нарећивао је: прво и прво - савладати осе
ћање гаћења на те још згуснутије мучне количине 
смрада урина и измета, зноја и сперме, очајања и 
глатких препечених циrаља. 

Истовремено се, сав згрчен, одбио од врата да 
ослободи црева кључа, који му је, учинило му се, 
nрошавши измећу два пршљена кроз пупак, избио у 
ходник и он се, чинећи непрестане напоре :да надјача 
потребу за повраћањем, ухвати за зид. Али одма."'t 
повуче згаћено руку: био је љигав, хладан. 
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То је и друго и прво: осећање гаћења претходи 
свему. Треба се навићи. Готово. Стисну зубе. Нави
као се. 

Но да би дао себи времена да се навикне, поче 
докона да инвентаршпе. (То је увек најлакше.) Пред 
њим лево - затворен пољски кревет с пречкама од 

гвоздених nnmки, измећу којих је висила дно слама
рiЩе, целе глазуриране прљавштином. На њене су 

nроширене поре избијале бадрА>IЩе трошне сламе, 
rаД;Не као длаке старе, прљаве жене задржане мећу 

зупцима разбијеног чeiiiЉa осутог дебелим слојем пра
nшне. Прекопута савијеног кревета, тачно под мали..\1, 
високо постав..ьеним закованим прозором с густим 

уздужним и попречним решеткама (самиц е никад не 

ветре, отуд тај смрад!), налазили се једноног, зако
ван у под сто и стомща без наслона. Иза стола, у 
супротном углу- кибла увучена у смеће обојен сан
дук, расклиманог поклопца. 

Смрад, таложен годинама, навукао је, упркос су
мраку, на цео тај угао сенке тамније но ft;ругде, сенке 
што су непомичне трулиле, нагризајући: оштре некад 

бридове зида. Киселине су олшпајиле и дрвени оквир 
кибле и лим посуде. 

Колико је било ту људи пре њега? (прва мисао 
у смраду) УЫЈати се да је одмах затим већ почео 
да множи у глави са четири оне скоро 33 године, ко
мщо је прошло откад је подигнута та зграда у 1902. 
Љутито се прекину. Глупости! Па се налакти на сто, 
на:јбАИЖИ закованом прозору, најближи ипак ваздуху, 
да би могао да реши шта ће рећи пандуру кад 11;ry 
донесе храну. Најпрешније је то, а не ... 

Не доврши реченицу. Чему? Знао је шта ће рећи. 
Знао је? Откуд? Тек ће знати, можда. 

Да ли просто да му каже како се солидаршпс 
с друговима из скуrших соба и да неће nримати храну 
док се не испуне захтеви због којих су они ступили 
у борбу? Или да храну одбије без икаквог објашње
ња? Шта да објашљава: просто- нећу. Утолико пре, 
помисмr, што би, у првом случају, можда почели да 
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ИС"11ражују СУГК!Уд зна за штрајк. Још док је лежао на 
суду, чуо је од Грујића да МитровiЩа припрема 
штрајк. Али о акцији у овој казниони, што му ме
сто Митровrще запала (све су друге, мора бити, пре
пуне, процеси на све стране), ни Грујић, ни Мара, 
која је увек све знала (без обзира да ли погрешно 
или тачно или отприлике), па ни бранилац, добро 
обавештен заиста, нису му ништа рекли. 

Можда и зато што је и он сам сматрао да ће 
у Митровицу, где је желео, јер тамо робИја антоло
гија ..ьуди необична кова, а не овде: непознат мећу 
непознатима. Сем за Витора, ни за ког није чуо. А и 
о Витору зна нешто због Маре. Можда би му брани
лац, да је слутио да ће доспети у ову казниону, и 
рекао за тај штрајк, јер је он, бранилац, иако ra бра
нио ех offo, био наш човеЈС, и као такав у току свих 
казнионских ствари. Јасно - к.ратак трзај -ни у 
ком случају не би провалио берберина, али наредник 
из вешаре би се сетио берберина и њега, да их је обо
јицу опоменуо да не разговарају, и можда би бербе
рин, мучен и пребијен, признао (криминалци немају 

морала, батине не подносе сем кад се ради о украде
нам злату које су скембам~ или утопили) (морал? мо
рали? мора ли?) (као да сам отрпео мучеља због мора
ла?). И шта? Одбијаће љегова терећења! Назваће их 
принудним, не, изнућеним халуцинацијама. Али чему 
да навуче на себе нове, непотребне муке? Рећи ће 
просто, кад му понуде вечеру, да неће да је прими и 
гот.ово. 

И доста романтике! - рекне себи. Ствари су она
кве какве јесу, нема разлога за голманске riapaдe. 
Самоћа их чини излшпним. 

На то ra заокупе друге мисли, сажа..ьиве према 
себи, изолованом и расентимента..ьеном. Због њих се 

хтеде да разгоропади. А ншпта. Немоћан. Јер сам! Да. 
Али и сам треба бити антисентименталан. 

Реч се без разлога раздвоји, разлабави, попусти: 
појаве се, место ње, три речи: Анти, Сентимент, Ме-
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тан. Одлучи да буде као метан отрован према само
сентименталности. Строго се држати! 

Подигне се од стола, прекине ту серију самокри
тичних мисли. После ће о штрајку. До вечере има 
времена. (Ручак, значи, не дају.) Ослушну. Изнад и 
испод, лево и десно, кораци су гребли под. Тачно пет 

корака, па развучено окретање поткованих цокула, 

и онда опет пет корака. 

Јесу ли се то 1ьуди претворили у оловне тета
лице заЈьуЈьане од краја на крај свог кавеза? По 
двадесет прозора са сваке стране на сваком спрату 

избројао је долазећи. Три спрата. Северна и јужна 
страна. Сто двадесет 1ьуди шета потресајући својим 
корацима ово тврдо здање. Шта мисле? Шта осећају? 

Што пита? 
Али утом га проже сазнање да напо1ьу, моЖАа, и 

нису обавештени о овом штрајку, да су другови овде 
били принућени да ступе у акцију пре но што су ус
пели иког вани да обавесте! И да је то сад и немогуће! 
Што је плус за казнионску управу и њено Министар
ство правде! Сети се да лане, баш у ово време некако, 
они из Министарства и нису· попустили зато што су 
постали суmта доброта. Не би Митровчани победили 
сами. Њих су подупирали студенти који су демон
стрирали за њих, слали декану делегацију, убедили 

га да је потребно да заједно с њима оде у Министар
ство, где су већ чекали представници породица ро
бијаша. Памти он то. Тад је видео, узбућен задуго 
од тога, Мошину сестру, Кершованијевог таста. А он
да, није ли, у вези са том акцијом, сам делио на Чу
карици летак о потреби слања протестних писама Ми
нистарству? Колектив Шећеране је саставио делега
цију, петицију су потписали и радници из Штофаре 
Владе Илића. Под притиском маса, штрајк је успешно 
окончан после девет дана. Старији су другови гово
рили (мећу њима и један који је изишао из затвора) 
да се штрајком глаћу може победити само ако је ло
дупрт снажно извана, и да, уопште, на штрајк глаћу 

не ваЈьа гледати као на ствар робијаша само. Он је 
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увек и повод за покр·етање и оних пол умалограћани
зованих маса које не би заrазиле у отворену политич
ку борбу, али не би умеле да одбију подршку оној 
која је, како оне, те масе мисле, чиста и хумана; и да 

су такве акције од врсте против којих се сваки, па и 
тај полудиктаторски iИ демаrошки, режим најневе
штије бори и уме да брани, и да зато у штрајк глаћу 
не ва.~ьа улазити неспреман и неповезан како треба, 
с обзиром да акционо, принудно, опште сазнање да се 

изгладњавају затвореници - изазива гнуmање у зем
ЈьИ али и у оном делу иностранства на који се та 
аферашка влада још увек жели да ослони. Зато је 
свето правило сваког штрајка глаћу на робији: а) веза 
с Пољем, б) дозвола Поља и ц) давање организацијама 

вани времена да се спреме. Без одобрења спо1ьа, ак
ција је осућена на пропаст! 

Добро! - прекоре се - на основу чега мислим да 
то не знају и другови овде, кад сам ја то знао још 
лане, вани. 

Зато зак.~ьучи без оклевања: треба рећи само да 
се солидарише и ништа више, а ако га питају одакле 
зна за штрајк, ·рећи ће да је још у судском затвору 
чуо да се ту штрајкује. 

Седе, налакти се на сто, затвори очи. А Г лиrор? -
зацвокота - он не би тако грчевито бранио ову си
ротињску мрвицу живота на коју је сведен Слобо
данов некад широк живот. Не би га се тако грче
вито ,А;ржао. Не би по сваку цену хтео да живи. А 
онда, зар је његов живот вани био баш тако пшрок 
како му се сад чини? Једна беда! И вани. 

Осети горчину зависти. У реду. А ако је берберин 
провокатор? Ако уопште нико ту не штрајкује? 

Отвори очи с намером да одложи одговор. Али 
како? Није ли и иначе волео да узима у обзир што 
више премиса? Само, овог пута, рачуна ли с могућ
ношћу провокације, неће урадити оно што треба. Ну
жна је солидарисати се. Батине, непријатне мање 
или више, не смеју да га задрже од вршења дужно

сти. А она зна се шта је у овом случају. ДqвоЈьНо је 
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да, сем тога, има на уму и да је Г лиrор штрајковао 

да би га обесили. Не! - успротиви се. - Његова по
следња борба водила се против дм,ег борења. Зато 
га је и хтео до краја да раздрма, шnчупа из очајања, 
сломи. Не што му је завидео. Не што евентуалише, 
како је то Грујић претпоставио. Осећао је да с Глиrо
ром није у реду основно (не блати га; себе можеш, 
друrе не смеш!) (истине тражим свуд где су; и у бла
ту). Да, посустао је, осећао је да неће задуrо још моћи 
да издржи тако противнаrонски, тако противживотно. 

То је, дакле, било. Глиrор се борио да би већ једном, 
да би што пре престао да се бори. Пре вешања ис
дрiiА>ен. Готов. Зато је Слободан и навалио онако до
садно: да олабави онај булдошки rрч чел,усти; умора 
што му се зарио у тело, вол,у, мисао. Он није уморан. 

Он ће да ступи у штрајк из солидарности, из жел,е да 
· живи, жив мећу живима! 

У знак да је одлуку неповратно донео, устаде да 
изнова инспицира ћелију. Тражио је забаву очима. 
Није је налазио. 

Тешко је дисао. Мање тешко но с почетка, али 
све уврећеније. Нек нико не мисли да ће да се навик
не да буде роб, да заборави разлику измећу чистог 
ваздуха и овог смрада, да се помири с тим зидовима 

у зидовима на све стране око њега (и других!), да то 

сматра за привремено нормално, да преће преко 

тих отетих :му десет година једним глупим старачким 
гласом што је изговарао неке белоплаве крезубе .речи 
које је подршивао у клокотима као деца млеко после 
цуцле. Речи које су биле !Пресуда. 

Управо пресуда. Гласови што су је чинили немоћ
но су остајали да леже на стрњици судијиног лица 
или би се залелујали у зраку на педм, испред про
страних уста председавајућег, претварајући се у неку 
блатњаву икру. 

И то га осудило? То? 
Сећа се да се у оном часу био и опкладио у себе 

да ће га осудити највшnе на онолико колико је провео 
под истрагом, неубећен у принудну силу оних сен:и:А-
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них речи и целе оне шре сућења што им је претхо
дила- ритуал у који нико вшnе не верује: ни судије 
ни сућени. Стајао је неузбућен, слушајући образло
жење и ненапето очекујући само да чује на колико 
ће га то месеци да осуде кад већ тврде да је крив (тад 
јесте да је скривено али не много задрхтао). Но био је 
миран, и расејан безбрижан у ствари (не моrу га ка
знити вшnе од шест месеци). Слушао је зато и не
стрiiА>ив помало да се врати нормалном животу, Је
лени. СуДIШЦа је и дм,е тупоумно мирисала на суши

оницу чамових талпи, крв му се вукла мачје кроз 
жиле, каiiА>ући полутужно што још мора ту да дан• · 
rуби док онај немоћни старчић не ишчита све оне 
стране до краја, уз необавезне неке примисли са стра
не што су пролазиле кроз њега као кроз болнице у 
сумраку, нечујно, с прстом на устима. Пет! - кази
вале су и нестајале њишући се у ходу још неко време 
размаханим часносестринским крилима од уштирка

ног платна. 

А кад је изречена казна, престао је да дише, оче
кујући нешто, не зна шта, али моћно нешто што би 
требало да је наметне и потврди а не отклони. 
Јер није довол,но убедл,иво. Очекивао је још неко 
време да ће председавајући рећи: »Хајде кући, ша
лио сам се«. Аоrика образложења није била ни ри
горозна, Im наметл,ива, речи све од паучинастих вла
кана, глас који је изговарао - шушкав, померена 
акцента, сипл,ив. И то да га веже? 

Безало га. Укамионирало. Уваrонирало. И рела
тивно брзо, као робу која је захвм,ујући робији по
стала драrоцена а подложна квару, затворило га те 

недел,е одмах после поднева у ћелију налик на касу 
изрошавл,ених зидова и пода потписима, узвицима, 

цртицама робијашких калеНдара. Добро! Добро! Има 
и важнијег сад. 

Проће га језа котна ситном, смањеном штенади 
страха .. Зrрчи се опет за сточићем, опирући се овом 
уплашеном rрчу. Шта је то?- стиrне да се упита. 
Сећање на оне немоћне искрице речи? Зар је био то-
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лика глуп да им не види снагу којом га принућују на 
зебњу, претварајући га од слободног човека у роба 
што треба да прими ово ново самоосећаље, ту непре
кидну зебњу и језу за природу живљења? 

Блесну знана полуга отпора с оне две њене уну
т.рашње батеријске сијаличице: је ли се променио? 
Није. Но не треба ли се променити да би се привидно 
прилагодило овом ту, лакше одробијало, па после ... 

Шта после? Наставити? 
Исто као и јуче, и као пре шест месеци, он гледа, 

бележи у свести вићено и поступа према закл.учци
ма. Иако је затворен, буни се сад, остаје, дакле, не
промељен. А ако његов револт нема још снаге да изи
ће из ових зидова и покрене људе и наде, не значи 
да је скршен, немоћан? Нису ли се и судијине речи 
чиниле с почетка немоћне? Нек је с почетка и његово 
ту непристајаље немоћно на изглед. Буна је спрва 
спора а после достижна. Њени су то атрибути, и ни
чији више. 

А ако је казна баш рачунала на то да неће при
стати да се мења и измислила све те зидове у зидо

вима да би законом предвићене муке робијаља биле 
разорније но што закон допушта? Зидови, зидови
уздахну и махну руком неодрећено лево, где је прет
постављао да је извор таквих питаља што и сад (као 
и малочас у вези с берберином) из слабости уобража
вају све неке завере, интриге, манијакалне уроте, а 
у ствари, шта су те ћелије ако не собе у којима осу
ћене људе одувек гоне да неко одрећено време про
живе; шта су зидови у зидовима, са њим у једној 

од њихових шуnл,ина, ако не саће од редова цигала, ци
гала од питоме печене глине, nеченог питомог лаnора, 

припитомл.еног креча, цивилизоване воде и податног 

nеска? · 
И nродужи, као да се одговор на то сам ло себи 

nодразумева, толико да је очигледан, другим већ јед
ним током, питајући се сад није ли управо овим те
ковинама људског успона (какве јесу цигле, зидови, 
собе па и ћелије) заправо и одсечен од свих могућно-
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сти на расnолагаљу слободним, друштвеним људима? 
Одговори да није: на ствараље његовог уверења које 
га је навело на борбу и омогућило суду да га осуди, 
тј. одвоји од друштва, управо је и деловала чињеница 
да је тај nоредак приморан да зазићује људе друштва 
да би се одржао над друштвом, против људи. И 
неће ли чињеница да је један члан друштва отет и 
зазидан, разгорети борбена уверења толиких других, 
нових људи и жена који су га nознавали и волели? 
(Градник има право; донекле; али требало је и имати 
хил,аду nородица, армију одрасле већ деце, две армије 
љубавница). УчиНило му се да је иnак безброј људи 
познавао, с безбројем друговао. Истовремено се, сум
њајући у то, питао колико је у њиховом безброју имао 
истинских пријатеља, колико га је жена волело? 

Тад се nодсмехну отворено сопственој невиности, 
али неочекивано nомисли на жену што га у возу, она

ко гледала, већ несигуран да ли га гледала тако што 

га је жалила или што га се nлашила. 
Имао је ланце. Њих се жене гаде кад су на муш

кима. 

А ако се вара? Ако га је nожелела упркос њима? 
Зар нису жене вековима бивале nринућене да пове
зују љубав с мучењем, па чак и с гаћењем, да не би 
оној из воза управо то баш и отворило пут до жеље 
(ако не и до љубави)? Је ли сИгуран да зелени капут 
с видриним рукавима и оковратником, остао у купеу, 

није заборављен као што се, кажу, заборављају сви 
omi ружеви, укоснице и остало у собама љубавника? 
И неће ли та жена, наће ли или не наће више свој 
капут, увек МИСЛiИТИ с тугом и саосећаљем и на њега 
и, мислећи тако, :мрзети из дана у дан све више оне 
који су га везали и бацили на робију? 

Испрси се у мислима. Он није Пiошао путем којим 
је nошао из љубави према одрећеној некој жени, него 
из обзира nрема себи, човеку, члану целог људског 
рода и као тај апстрактни људски род у сваком ствар
ном бићу, он и не може да буде сведен на ропство 
упркос свим nотподрумским спратовима бестандард-
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ног робијања. Срце и мисАИ остају му неухваћени у те 
МШIIоловне зидове. Обесправљен је, тачно. Али право 
које му је пресуда могла да одузме- апољно је, не
довољно конкретно. Нек биће до миле воље одрећује 
свест, као што је и одрећује, њеrова ће свест бити 
одрећена и остати уобличена ранијим, неробијашким 
бићем психолоmки интеrрираним у животну слободу, 
бићем некорумпираним бедом потподрумља и остаАИМ 
смицаАИЦама зидова, окова, раштела, брава и реза. 
(Просто ће .им рећи: »Нећу да примим вашу храну.«) 

Ако је и опасан зидом робијашнице, борба не пре
стаје. Ни вани. Ни ту не сме. Штрајк глаћу којем ће 
приступити нема у виду само њему још непознате 
захтеве. Облик је то којим се одавде даје импулс бор
би изван зидова, исто као што и њено јачање даје сна
ге њему ту и свима остаАИма ту и другде. 

(Није АИ он само једно од безбројних језгара неке 
од безбројних субјективности затворених у четири 
зида самица, иза четири зида зграде самица, иза че

тири зида што опасују целу казниону, иза четири 
зида државе, иза четири зида земљине лопте, иза че

тири зида сунчаног система, иза четири зида галаксије, 

која је, као и све испод ње, такоће субјективност . у 
четири зида,. субјективност што се јавља у свему одо
здо навише где су четири зида јер је субјективност 
увек против зидова, свака је свест антизид и док се не 
cpyme та четири прва зида, па четири друга па четири 
пета зида, нема мира и неће га никад бити!). 

Седе опет, отхукну смрад из себе у смрад око себе. 
Оштра нелагодност коју је осетио почелаје дара

сте и, сит својих речи, зажеле интензивно неко при
суство, неку антиситост себе, бАИзину неку, ако и не 

немоrуће присуство живог човека, онда бар оно све
дено и компримирано што садрже књиrе које су при
суство људи вићених и присуство оног који их је ви
део. Али тад му се јасно објави да и том жељом, као и 
свим досад мисАИма, он само може да привидно убла

жава казну, не и да укине смисао стварне разлике из

мећу човека напољу и робијаша. И не би било моrуће 
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да. се троше толике паре на пандуре и администрацију, 
на исхрану и одевање тоАИКИХ људи кад поредак и 

његови агенти не би бИАИ сиrур1ш да све то служи 
сврси приспособљавања поданика који се огрешио о 
законе укусу оних којих их праве. Отуд и она мало
ч8.mња ситост површним испитивањима истоветности 

ту и вани, сад и некад. Ма шта било, треба доћи до 
суштине механизма машине казнионе срачунате Аа га 

самеље. Треба је прво разумети. Само ће тад моћи да 
евентуално пронаће противмашину: праву технику 

отпора самоћи. 
У стане, поће по ћеАИји. Пет краћих корака. Није 

му се окретало. Морао је. Зид. Гневно поће опет. Пет 
краћих корака. И још три. Добро, осам. Зашто да се 
окрене? Не може се даље. Зид. Поново пет гневних 
корака. Није се више, гневан, питао: зашто да се окре
не. Окретао се кад би дошао до зида и враћао се све 
срдитији. Колико је то трајало? Колико се пута окре
нуо, упита се уморан. Тад се упале оне две сијаАИЦе. 
Хеј!- викнуле су- зар не чујеш? Ослушни. У свим 
ћеАИјама самичари шетају. Гладни су. Чекају вечеру. 
(Осети снажније глад но кад је, рачунајући погрешно 
да ће због Г лиrора Грујић тражити да обојица ступе 
у штрајк, појео путем ·Од полице до отвореног Anti
-Dйhringa четвртину хлеба. Појео? Пољубио ra но што, 
гутао у два корака.) 

Шта? - процеди, слутећи одговор пре но што, 
неочекиван, доће продирући кроз дотле неслућене про
сторе: па они му тим шетњама изграћују усАовни 
рефлекс зида. Уверавају га да не може даље јер је 
зид. У саћују му у срж сазнање да треба пошто ватИ 
зид и остале зидове, тј. бране, тј. забране, јер шут да 
не може с рогатим. 

Сазнање је то било толико поразно да га уК.очи. 
Не треба АИ више да шета да не би подлегао условном 
рефлексу који му се посредно шетањем тако уштр

цава. у свест? 
Којешта! - побуни се не она раније слаба његова 

страна, цео он се насумори, иако се упита није АИ тај 
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љегов сумљичави закључак управо онај који они хо

ће да му тутну у г.лаву како би га што пре физички 
униш"ГИЛИ тако наметнутим некретањем. 

Као с дна процепа, у љему неко УЈШта: шта је 
горе - стећи условни рефлекс забране или бити 
физички уништен? 

Али зар и ова тракавичава и порочна кружна ди
лема није могла да, таква, представ..ъа баш оно што 
су законодавци, судије и пандури желели постићи: 
усадити робијашу свест о сопственој ништавности 
пред све већом, рефлексима сазнаваном, моћи оних ко
ји су га осудИЛИ предвидевши и поставивши бусију ис
пред сваког могућег покрета осућеникових мисли у 
напору да га извуку из заокружеља високих зидова и 

тућих, прот.ивживотних намера? . 
Истина, упитао се не преувеличава ли и сам, лу

кав а слаб, лукавост и снагу противника? И није ли 
почео том баш претпоставком и да се претвара у роби
јаша принућеноr да придаје више памети и снrо:е р~ 
чима пресуде и сили извршног жандармског апарата 

који ш: само суровостима и принудама уме да учини 
извршним. 

У тишини која се нагло за овим наме'ГНУ, једва~ 
чујно гребање потковица иза зидова и мукли бат ко
рака са свих с11рана над љим и под њим потврћи

вали су самоћу и њено одувек као слућено лице оно 
које је, чинило му се, паЈ4ТИО од часа кад је до~ на 
свет и које га умрало мајушног по пенцету, и гово
рило држећи га окренутог наглавце: »Ја ти желим 
добро! Зато плачи и диши дубоко. Плачи и диши ду
боко!«. 

Удахнуо је. Почео је да дише дубоко и заценио 
се да задово..ъи самоћу, самоћу са очевим лицем а ту
ћим телом. Оним које му је касније говорило: »Не 
држи руке, душо, испод јоргана, не смеш да се пип
каш, ја сам твоја савест«. С лицем баштенског кепеца 
изронилоr из сопствене браде, с лицем које му је, сте

жући га у сну за мошнице, говорило: ))Зашто не слу
шаш родите..ъе кад ти желе добро?« С лицем ћавола 

рв 
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са сликице из млечне чоколаде куп.л,ене за украде

них десет динара од макице кад га послала да КУЈШ 

брашна у бакалници, лицем које му је, церећи се, го
ворило: »Не кради, не лажи, не буди зло, не слушај 
лево ра.1111е, не бу ди ћаво«. 

Без прелаза помисли на вечеру. Ако је ускоро до
несу, шта да им кажем? Не сме се непријате..ъима ис
поведати и неће им, према томе, рећи да у штрајк 
ступа из другарства. (Даћу ти ја другарства! - за
фијука пендрек с гласом Широкоплавог.) 

За све то време стајао је не 1\mчући се, загледан 
у ноктом запарани ЗИДIЩ календар; није му давао 
савета. Цртице nовучене дрхтаво надоле сведочиле су 
о клонућу и неиздрж..ъивости сваког од љегових пре
тходника несnособних (јер ту) да водоравно nовуку 
и једну од деведесет, колико их је свако од љих, дан 
за даном, запарао у зид, у nод, у рагастов, у врата, ч~ 

кајући да му се, анонимном, отворе. 
Ко носи своје право име?- протестова одмах као 

и раније. Не продаје ли се све скуп.л,е но што вреди? 
Није ли т.о продаваље по вишој цени- судбина чо
века увек незадово..ъног оним што nоседује и оним 

што јесте у же..ъи за бо..ъим, вишим, друкчије саврше
ним? 

Помисли на мајку кад је проверавала прстом да 
ли је лаже. Повукла би кажипрстом од корена носа 
наниже; ако би јој nрст склизнуо лево или десно, уве
равала га да је то зато што је слагао. А склизнуо 
би увек. Како ти дани? Лажни ли - шtо су се десили 
у самици? Је ли самица лаж или су то дани у љој, 
или је то човек с данима у њој безгласној, је ли то 
ћутња? 

Не постав..ъа ли исувише nитања тим цртицама и 
себи? Нису ли ОLНа само задаци задати себи, не толико 
што је тачан одговор на љих неопходан. Нужно је 
убијати време. Иначе, како избећи терет себе, тегобу 
голе мисли на голог себе у огњено:М: времену пред 
собом? 

Место одговора поче да тражи нове ~еалеидаре. 
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Поред .оног на вратима опази други један, на поду. 
Касније на зиду два. После их виде још неколико. У 
ствари, свуда их је било, угребаних ноктом или ко
мадом гвожћа ОКАечећи у асфалтни под, у рагастов, 
зид, сто, оквир кибле. Сваки је самичар, чинила се, 
хтео да тим малим, никад равнодуппю правим црти

цама, забележи само крај или почетак још једног да
на и да љима каже себи и још неком или нечем изван 
себе, макар и изгаженом поду, макар кречу, макар 
храстовини или чамовини, себи једном сад и онима 
безбројним из непрекидиве фаланге који ће после, 
сутра или ко зна кад, доћи прекршивши праведне или 
неправедне 1nудске законе да, ма колико тешко па

дали, и дани не1nудске самоће пролазе кад се умеју 
да стисну зуби. Дрхтало се, дрхти се и дрхтаће се. Не 
пред пандурима. Пред сатом срца у себи. Али откад 
тај казамат постоји, од 1902. године, како то мраморна 
табла на улазу у управну зграду уверава, није прошао 
ниједан дан, ниједна ноћ а да самичари закључани у 
120 ћелија с вратима без кваке и с КZnучаоницом само 
са спо1nне стране (да ли би у случају пожара стигли 
да их све отКЈnучају пре но што многи самичари не 
изгоре?) нису свим доступним средствима мамузали, 
пожуривали, бичевали, журећи дане и ноћи, ћелије и 
себе да што пре проћу како би и самоћа прошла. Ма
кар их однела са собом. 

И ма колико били свесни да с љом пролазе и они 
сами и да се љено нечовечно и љихово човечно тра

јаље тотализује тим пролажељем, они нису умели да 
изједначе осећаље свог трајаља с трајаљем усамЈnено
сти: не успевајући да га осете као своје, јер живот 
1nуди и није самоћа. И ма колико и најстрашнији мећу 
нама, криминални или политички затвореник уливао 

страха, он ту дрхти детињски уплашен од општег ћу

таља, од прозора с решеткама, од врата што имају на 

висини ока бушу кроз коју могу 1nуди ван че1nусти 
казне, 1nуди са коштаним звездицама под вратом и у 

филцаним назувцима преко цокула, да, невићени и 
нечути, посматрају и хватају самичара опасније но 
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што би то учинило скриьено огледало или потајно 
уграћена филмска камера. Сваки покрет, сваки израз, 

свако расположеље, сваки знак живота ту издаје без 
речи, друкчије болно но што то чини ТИIIIИНа, издаје 
иапражњено од смисла који носе само оне, речи, ни
кад равнодушне (будући да је за њих потребно бар 
двоје, као и за сваћу, мржњу, 1nубав и све 1nудско). 
(Кад МИСЛИ, дакле, НИје сЗ.М!) ДрХТИ Се iНеПОЈ.\ШЧНО 
и без речи из страха да риб1nе око инспекције не 
улови у ма чему што треба сакрити (а шта већ не тре
ба ту скривати? и примисли!) да би се једном, да би се 
што пре вратило опет говорељу. Неравноправност ..• 

То је! -помисли. Она је матор који даје полазни 
импулс машини казне, строју који му1nа и меља човека 
у кривца, кривца у робијаша. Она је чиљеница што 
нивелира осећаље слободе и изравнава га с ропством, 
што вуче гордост наниже, што претвара солидарност 

с Кинезом, црнцем и штрајкачем у тако дубоко од
суство свих 1nуди да све 1nудско постаје бесмислено 
(временска иреверзибилност осећаља ;и мисли су ствар

не) (да би се, вићене и схваћене, најпотпуније ту и 
уништиле?) (у свакој карiЩИ ланца који везује чове
ка за самог себе налазе се већ сви узроци очајаља) 
(нигде не букте они као ту што џумбушу и шенлуче). 

Не пристајем!- као да завапи у себи, где се ни
шта не помери, ништа не покрену. Са зидова, са пода 

почеАи су сами да се цере к:але1lдари и посет1lице. Пр
косећи. Коме? Њему? Времену које је ипак прошло 
и остало живо у љему у једном друкчије сажетом 
облику но у стварности (нисам ли више ни то, ствар
ност?). 

На поду је писало крупно, тек описмељеним сло

вима: »Имре Тот, три године, краћа, на правди бога«. 
На столу безимено: »ПоШZnи ми чарапе«. На зиду 
стиДЈnиво: »Ј Сунко«. Али ниже, истим рукописом, 
додато у другом расположељу: »Ни крив ни дужан, 
матер им кроз матер«. Скривена у углу, измећу прозо
ра и склоПЈnеног кревета, откри се ексером дубоко у 
зид урезана жена, с лица набрекла, грудата, тупа, ny-
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на; раскречених ногу, седела је више но лежала на 
зиду као тридесет пута увеличана зукара чекала не

што неодрећено, онако немоћно растворена с гусени
цом што се уздужно протегла од трбуха наниже мећу 
оним огромно отвореним бутинштиН:ама. Очи: два пли
ћа убада ексером, пуnак- нешто дубље око, исто само 
рупа, али гусеница-секс била је запарана све до црве
них циrли и, ширећи се у оредини, nредимензиони
рана, могла и да nослужи мастурбаторима да nрислО:. 
не. Њена· глава није имала усана, ни обрва. Нос
кратка цртица, скоро као tНа ~еалендарима, исто коса 
и накриво извучена; к.оса - један детињом руком 
направљен турбан. По сведеној искрености, ако ни по 
чем другом, nодсећала је на увеличану коШiју тату
аже .коју је имао морнар Кокаило на проима, али 
била је узбуДЈьивија, страшила је и мамила више од 
аласове зато што није као његова тетовирка имала 
nлаве рубове и црвену косу на фону бронзиране увек 
каже. Ова се, бела као креч, чинила п::юдатнија, nозив
нија у својој нооаћености заједнички СТtрашној. »Yn~ 
требио, Кикирез«, nисало је !ИСПОД ње. »Од десанке бо
ља је зиданка, Миле Триша«. »Ово је треба!« заnисао 
је још један и додао: »Преотео вам чункару. Баћу ма
тер свима ко ми је такне, Филиn официр и репетент«. 
Коса, нешто даље, надимци су nојели име, ипак де
шифровано: »fioпa Илић, Цверглан«. На раму кибле: 
»Брана Микшић, доживо'ГНИ, молим не секирајте се«. 
Зашт.о на кибли, Микшићу? Није ли било бољег места 
за твоју nосетницу остављену животу? »Данко Соб« 
са зида лево није одговарао на то, иако је тврдио 
да је »Светски путник и јунфер«. Морао је то бити 
неки младић (к:оцкар? џеnар?) који је маштао о ко
ралским nлажама на којима с nалми nадају саме ољу
штене банане у уста, а пред ногама се; на песку бес
крајно бла11ИХ плажа, Аежећи на лећима, отварају 
чумю лепе Тахићанке. »Кравић, десет година, воли 
све женско, може и буља.« »Знам једно магаре, Мика 
Трахома својеручно.« Било је и уцртаних фантастич
них амблема, грбова, nарола. На вратима чак и један 
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>>Исус још 3 ст. малолетнuЈС и зидар 1902. zод.« Сваки 
је од тих nисаца, својим егзибиционизмом и предста
вом коју је имао о себи, оставио будућим становни~ 
цима своје ћелије део себе, и омогућио онима nосле да 
реконструишу оно што мањка и да с оживљеним љу

дима nоведу разговор преко свих немогућих препона 
времена. 

Велија се на ту nqмисао и напуни њима, као да 

је она негде у њиховим лоповским лимбама одјекнула 
као неодложни nозив на састанак. У nоnодневној тами 
стајали су, сваки крај своје nосетнице. У њима су се 
nалиле и гасиле неке мАечне шиnчице а они су се 

смејали и nлакаАИ, nоказивали ране и одрану кожу 

с табана, ожи.љке од ревоАВерских метака и убоде 
бајонета, nатрљке одсечених удова и тамномодре ерек

ције. Миле Ајгир је у руци .краљевски држао главу 

која је климала главом и намиrивала, а тајанствени 
Исус 3 ст . .малолетни~е зидар 1902. zод. држао је мећ 
зубима криви нож, што му није сметало да каже шта 
мисли о женском роду, због ког је курвањски жив на

страдао. 

Разумевао iИМ одједном свима журне гласове и 
nоруке, схватио све, па и илегалну доброту према 
њему. Ниједан од њих нигде на сАободи не би оставио 
nосетницу имајући ваљане разлоге да проће кроз ере
зове и дане без трага и отиска. Што неоnаженији. 
Ако су :их овде оставИАИ, то је због њега сад ту !И 
оних nосле њеrа који ће бити незадовољни од дру
гих и до краја овог века имати да испаштају своју 
сnасоносну кривицу. Испуни се зато. захвалношћу и, 
тронут, чу себе како хвали његову срдачну срдачност, 
иако су и сада неки од њих nлакаАИ \'[IЛашени од nан

дура, који су, ухваћени у кљуса свог нељудског nозива 
- rоворИАИ су му - у њихово време бријали обрве 
да би деАовали страшније; али већина је детињски 
ГАасно јецала уздишући .и жалећи се глупо што су 
им ошишали лобање па iИМ се зима увлачи одозго у. 
тело слабо заштићено стањеним робијашким сукном, 
дроњавим и инфектним, попрсканим блатно катран-
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ским и кречним оЖ~LЪцима што штрче као пастозни 

намази, као красте црних приштева. Неки су се жа
лили да их непамћено још увек боле батине, болом 
што, пролазећи, оставља увреду која се никад не :уме 
да заборави .. <То; никад не заборављати; не забора
вити!) (ни таЈ глас што утом, независно од свега тога 
и дотле, протрча напољу ходником поред закључаних 

врата његове ~е. Викао је сулудо пре но што је 
протрчао: »БроЈ 1769 разговарао је већ јутрос на шет
њи!« А други глас, долазећи одоздо, саветовао је: 
»Удри Гfi срце му лоповска. Убиј бога у њему«. На 
шта се зезиво брзо откључала врата једне блиске са
~е у истом реду с његовом) (ударци су одмах после 
Језrровитоr шкргута кључа у брави пљуснули и вика 
је била све гласније непосредна). Ослушну. Из покрај
ље се то ћелије чуло. Халуцинира ли? Свуда тишина, 
само у самици до његове удара неко кључевима и но

гом по нечијим лећима као по добошу. 

* 

Отвори очи и не сагледа себе. Само појми своју 
позу: шћућурен где се затекао, руку преко ошишане 
главе. Уплашен од свог неочекивано банулог страха, 
трrну се, учини напор, спусти руке, подиже се, успра

ви лећа, груди, главу. 
Крици из суседне ћелије нису престајали, очајни, 

изгубљени, оштри, застрашујући; за њима је насртало, 
дубоко као пас на ланцу, ребрасто мумлање пандура: 
»Kym, срце ти лоповска. Кут, да ниси писнуо, глас 
да ти не чујем, кроз прозор би гледао господин а ло
пов, а? Мајку ли ти заражену, хоћеш још?« 

1

»Јаој, 
нећу, нећу«, одговарао је rрцаво премлаћени глас ро
шавих прса и главе прокрвавеле од отиснутих кли

наца с ћона пандурске цокуле. »Бут, лопужо поква
рена! Глас да ти не чујем, да не писнеш, да ниси пис
нуо! Шта »нисам гледао«, својим сам те очима видео. 
Је ли још »НИсам«? Је ли? А? Је ли? Rут! Rут! Је 
ли? А сад још вичеш? Је ли? Помоћ би хтео? Јьуди 
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да помисле, је ли, наредник Звук бије? Је ли? Нећеш? 
И нећеш више, да знаш да нећеш!« И док је то пан
дурско мумлање, синкопирано ударцима кључева о 

дугом црном каишу, постајало све наметљивије, туче
ни, чији се глас био претворио у rрцање, у дахтање, 

у стењање, одједном врисну избезумљено, закачен 
пандурском ногом у слепоочнице, од чега и он, број 
3678, осети да се iИ у њему, броју 3678, опруге што су 
га малочас још држале склупчаног у углу, нагло 

ослобаћају и да он, 3678, као избачен федерима, за
цвокота у лету, тако ужасно не трпећи тај ударац
-врисак да се донедавно пасивни његов страх претвори 

у разрогачене очи неког незадржљивог безумља ко
јим поче да удара ногама и рукама, целим телом и 

гласом у врата. 

Хтео је само. Није се ни помакао. Безумље хра
брих није га ни овог пута понела, ни обасјало. Мада 
на ногама, цвокотао је понижен, уплашенији но икад 
од тих тамо удараца по тућем месу, тих песница без 
лица што нападају из сумрака већ, тог сумрака што 
надолази не ударајући њега, али боли болно као да: 
на њега падају ти све тамнији ударци ногом. Сопстве
ни цвокоти које је чуо само су отварали поре и зенице 
панике, све веће и веће, и тог разрогаченог цептања 
до безумља; упркос убрзаном надоласку ноћи (хоће 
ли скоро вечера?) (ја ћу је одбити, али хоће ли ско
ро?). 

Ипак толико је испод своје укочености (жељо114 
што га није успевала да покрене и анrажује) хтео да 
лупа и удара, да претрну кад му се учини да је толико 
већ лупао у врата да су им браве почеле одједном 
да одскачу, једна, па друга, па 11рећа; али се трећа 
врата врате без извињења; само, место целих врата 

отвори се шанк у њима па се кроз тај оквир појави 
и истинска, стварна глава n:андура с три звездице на 

модрој кадифи. Наредник Звук заколута упорно иза 
рупе: 

- Шта лупаш мрцино? Јеси ли полудеа? 
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(Нисам) (нисам! - ликовао сам) (ипак сам се 
усудио да протестујем:.) 

-Вечеру!- рекнем- нећу вечеру! 
- Нећеш вечеру? Ма каква те вечера спопала у 

недеtDу, идиоте? - зачуди се, али под навалом беса 
због неочекивано стварне моје лупе која није \'"ПрКОС 
свему томе престајала, незаустав!Dива већ, лупе која 
му је малочас прекинула и- мислио је- на трен
-два одложила иска~Dивање гнева на лопову суседу, он 

сад стаде да сикће колико то већ може један груб и 
промукао баритон: »Немој да ти ућем и да те уредим 
за в р бицу као твог комшију«. 

Али није још улазио. 
-Шта?- викну број 3678, не водећи више ни о 

ч~му рачуна, дерући се још јаче но што је то икад у 
животу учинио, несвестан да виче- усуди се само, 

сасућу ти ту киблу на говна.рску главу! -викао је 
необуздано, несвестан још увек свог гласа, изгледа, 
млатарања руку. - И знај - продужавао је - знај 
да сам ступио у штрајк глаћу из солидарности и шта 
ми можеш. Солидаришем се са друговима из скупних 

соба упркос твојој голој посраној недеtDи, и не мисли 
да се за њихов IIГI1Pajк не зна напоtDу, зна се, зна 

се, и такве вам се демонстрације сnремају, такве де~ 
монстрације да ће вам свима одлетети главе ако од
мах не попустите, јесте, велики је и страшан гнев 
обузео све tDyдe напо~Dу. Они неће више да гледају 
ужасе које радите, запамтите! Они ће вас разнети 
живе на комаде не престооете ли одмах, не попустите 
ли одмах ... 

Утом примети да је шанк затворен. Је ли уопште 
отва.ран? Кад? Кад се то наредник ЗвУк повукао? Кад 
утекао? Кад отишао по помоћ? 
Већ му се чинила да му чује брзе, зверне кораке. 

Не само његове. Још је тројицу, мора бити, помисли 
сад понет паником, као што је малочас био храбрим 
безумtDем, позвао Са. собом, заједно да хрупе, да на
вале, да га спетtDају и униште. 

У наступу ужаса, ишчупа у неколико неконтро-
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лисано снажних трзаја столицу из асфалта и диже је 
над главом, ни решен ни нерешен да се скупо прода. 

Али да су одмах ушли, једном би бар разлупао главу, 
можда и другом. 

Ослушкивао је. Сем сопственог дахтаЊа ништа се 
није чуло. Тек тад поста свестан себе као у огледалу 
да се гледа: стоја.о је са ишчупаном из асфалта сто
лицом дигнутом изнад главе, као онај светац столпник 
Алимпије, Харалампије, Јанићије, или како ли се већ 
звао. Од тог призора преста да дахће. Ипак још је 
дрхту~Dио поткожно узнемирен. И ·није се још био 
смирио; тресао се уплашен од столице коју је ишчу
пао. Ње више од свега. 

У мраку, прекиданом бесmrм и тужним, далеким 
и чудним лавежом, потражи прстима рупу у асфалту, 
сагне се, чучне, клекне, завуче најзад прст: била је 
доста дубока. Опрезно увуче шипку једине столичине 
ноге у њу и почне газити крти асфалт свуд око ње. 
Велија је дотле западала у све руњавији мрак. Али 
кад се утом cпotDa, два прозора да!Dе, упали велика 

лучна лампа, лецнуо се заједно с мраком и, мора 
би'ГИ, побледео као и он. Покуша да седне на столицу. 
Издржала га не клатећи се. Учинио је то максимално 
опрезно, водећи рачуНа да му тежина тела .ни за 
трен не изиће из. осовине гвоздене шипке у асфалт
нам лежишту. Осећао се понижен тиме. 

Сад? 
То је било јуче. Синоћ. Свеједно. То је било. Али 

и сад је то. . 
Из многих гласова у њему које је биштало то по-

нижење, један се издвоји цвокотав: · 
-Десет година живота дајем- дрхтећи је ша

пута.о - за купаље у nари! 
И одмах се виде: го седи у округлом базену с то

плом водом што га разлаже и раскравtDује, а ваздух 
је влажан и топао, мекши од перја. Малочас се сву
као и ушао у воду, чисту, зеленкастоплаву и провидну. 

Овде је зима, цвокоће, али издржава. Предвићено 
је да не .издржи ту хладноћу, окртео од ње толико да 
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се могао сав сломити и на најлаю1.ш притисак. Али 
неће. Купаће се у пари. Све ће притиске 1ЏЈ. поднесе. 
И најтеже. С лакоћом. 

Да би поднео то, треба да тренира бивање, да 
буде, да мисли, да се сећа, да се не предаје пустоши. 

Светлост се утом упали и у ћелији, али, упаљена, 
трепну два-трипут и угаси се. Из свих се самица зачу 
на то, као на команду, :шкрипа кревета који се отва
рају. Згаћен изгледом сламарице, број 3678 забради се 
пешкиром од американа. Бука се није смиривала. 
Напротив. Али мељала је смисао. 

Заплака напуштено и греrшю дете у шуми, ко
шута га једна чу. Од сажаiьења јој побелеле уштир· 
кане уши. 

-Пет!- шапну часна сестра са секутићима на 
разде.л:,ак као Јелена, и с:юривеним сексом-гусеницом 
на разде.л:,ак такоће; не, то није Јелена била. - Зашто 
ти себе да мучиш вежбама мисли, тренингом упразно. 
Непријате.л:,ев је то посао. Мучеље. Препусти се. Оnу
сти се. 

- Рекла си непопуштање! 
-И попуштаље је љегов посао! -то је Јелена 

била. 
- Али ја сам жив. 
- Шта је то бити жив? 
-Не знаш? 
- То се не зна, то се сазнаје да би се забо-

равило. 

Зачуди се што .ни она не памти бол, па рече да 
би добио времена (да ли да би добио времена или да 
би га изгубио?): 

"""'"7" Био је и један мртвац. 
- Који мртвац? - чудила се. 
- Г лигор. Био је јако млад. R.утао је дуго. Шта 

ћемо с љим? 
- Ах! - слага, правећи се да не схвата - Идемо 

утроје у биоскоп, хоћеш? 

- Тако, а ја у робија:шком? Можете имати не
прилика. 
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. , 
- Мрак је и шта мари. Пожури, почиље. Зар не 

чујеш звоно? 

* 

На звоно се тргнуо, пробудио и ·знао све пре но 
што је отворио очи. Цвокоћући је устао, још увек 
забраћен пешкиром (да не би додиривао образима, 
очима, мислима за челом ту сламарицу при светлости 

сијалице у дворишту или, после јутра још инфект
није смрд.л:,иву и пр.л:,аву, смрд.л:,ивије пр.л:,авију но 
што му се ноћас учинила савијена па спрт.л:,ана у 

склоп.л:,ени кревет). Али требало је прво разбити пр
стом танку ледену скраму што се ухватила у пле

ханом бокал у да би се .могло умити. Са свих страна 
шк.л:,оцале су браве, изгледало је - истовремено на 
свим спратовима и у свим бравама, и кад се и љегова 

врата широм отворила, видео је самичаре како излазе 
из својих ћелија и, носећи обема рукама киблу, журе 
ка клозету. 

Смрад који је већ престао био да се осећа неподно
I.I11ЪИВО је опет испунио ходнике, густ, па ипак не оне

свешћујући више, иако претеран. Не губећи време 
(гле, време!), и он је зграбио киблу и пожурио за оста

лима над собом и прекопута, испод и десно од себе, 
који су хитали ка. нужнику, сваки крут, с киблом 
што даље испред себе. 

Ј е ли исувише поврећен још и ошамућен да би 
разликовао лица? Није још ниједно заnамтио. Схва
тао је само опште, заједничке покрете којима се 
придруживао; и самим тим на неко време губио сми
сао за све тајне, све ша.rrrавије нечујне гласове у 
себи. Ипак неућуткане. 

Испразнио је своју кабилу, опрао је под првом 
слободном чесмом и, опонашајући остале, вратио је 
и одјурио с испражљеним бокалом да у истом клозету
-умиваљци захвати воде за nиће и умиваље. Иако се 
све то дешавало у трку и под контролом nандура 

који је стајао на горљој платформи завојитих гвозде-
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них стеnешща, одакле се на три стране све видело, 

иnак се, уnркос забрани, у клозету шапутало и чак 
је оног nрвог јутра и њега неко тамо, nразнећи ки
блу nитао: »Колико си кврга донео, клинац?« и кад 
му је рекао »десет<<, онај звиждукну с олакшањем: 
»То бих ја одробијао nола на кити, nола на треnави

цама«, па се средњовековно ритерски nовуче и лако 

сави: »Ј а« - куцну се nрстом у прса - »Вечита. Уби
ство. И разбојништво. Ти - шта?« »Комуна!« рече 
3678, nрилагоћујући се његовом говору. »Комуњаре 
штрајкују!« дода сnремно а с неким обзиром. »Знам!« 
одврати 3678 и nоће. »Хеј, нећеш ли пљуге?« шаnну. 
»Солидариmем се!« »Па NJ., комуна. Ви увек на личну 
штету играте. Ви и назарени. Али они куцају. Њих се 
чувај.« 

Закључан оnет, ушета се, узнемирен већ много 
мање него што је мислио да ће бити штрајком на који 
је nреко ноћи заборавио. Чињешща да је и зликовац 
схватио да само ко.uуњар (а без обзира шта разбој
ник и убица иначе мислио о комуњарству) може да се 
солидарише на своју штету обавезивала је и гонила 
га да nродужи, не због себе, него због онога што га 
унаnред уздиже у очима свих, nревазилазећи сваког 
nојединачно. И њега. Што олакшава одувек муке. 
И расамљује уnркос самици. Није морао више бити 
храбар што је храбар (или уnркос томе што то лично, 
рецимо, није), него што комуњарство коме nриnада 
јесте ствар храбра. Храброст се nоклања данас nри
nадницима комуњарства, као некад нафора - nриче
сницима. Све оно nосебно што чини нужност ко.му
њарству :и тешку његову остварљивост уnраво и даје 

људима доnунску меру храбрости и број 3678 није 
морао да осећа лично nотребу за њом и наклоности 
за њу, она му се nоклањала, постајала је његова суд
бина, јер је тако, јер тако '11реба, јер у то верују чак 
и друмски разбојници. Броју 3678 не nреостаје друго 
него да буде онај јунак који није можда мислио да 
ће бити кад је једне зоре осетио да, од свих уверења 
од којих се може да изгради судбина, оно што захтева 
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правду за обесправљене представља на некаквом ње
rовом биограму оно на које је најосетљивији. (Љу
дима, обичним и не, јунаштво имnонује јер казује 
уверљивије од ма чега другог оно што треба рећи и 
учинити Ni би се остварило и било оно што се ваља 
Ni оствари и мора да буде.) Бити? Био је бивен, nре
бивен. Је ли се свако бивање, добро, бијење остварује 
nребијањем, добро, nребивањем? Па NJ., синоћ га nан
дур није ни могао да схвати. Била је недеља. 

Крећући се сад од умиваоника до стола, смишљао 

је шта да уради, свестан да је обавезан да учини не
што што ће сви Ni виде, чују, сазнају. ЈУЧЈОС и није 
:иислио толико на самог себе колико је то јуче. Нема 
nотребе. Сто двадесет људи већ знају ко је и гледају 
у њега очекујући оно што је дужан Ni учини да би 
се исnољио. И без обзира што му nублику сачињавају 
прокажени разбојници, злочинци и лоnуже, nринућен 
је да ради њих игра једину улогу коју ваља да иг.ра. 
Јуче се још осећао као зрно nшенице изгубљено у 
двеставагонском силосу ражи, нико није знао ни ко 
је он, ни шта је, ни где је. Данас је друкчије: теже, 
али мање страшно од усамљења и његовог самотног 

и очајног страха и свега осталог недостојног чему се 
био nочео да преnушта. 

Али као што љубав мушкарца тражи себи одјек 
и nотврду у оној коју воли, да би осећање ношено 
жељом nостало чин који га свлачи и чини мушком 
судбином nред женом која му је судбина, као што 
се обе те судбине љуште до аржи, тако и храброст, 
ангажована nосредним нужностима одржања nрет

ходећи љубави, тражи не само на nочетку сведоке него 
и nосле. Други су њој та nублика, али и вид, који у 
другим и трећим очима nрима њена nотреба за самом 
собом. Без њих она нема nотреба за собом (сама она 
не nостоји нити има nотребе за тим) (она је због 
дpyrnx) (она је обЛИ!К у ком се манифест,ује несебич
но љубав за врсту и род) (и ништа не смета што свака 
епоха ставља друге оквире и друге nозадине том 

алтруизму) (оно остаје суштински исто: нагон одржа-
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ња других у нама) (храброст на Петом спрату је ли 
друкчија била од ове?) (тачно, није сазивала сведоке) 
(није непосредно) (посредно, јесте!) (јер одсуство све
дока значило је за Пушу, Мирка, Јошку, Зрику и 
остале да је Слободан храбар, да се добро држи, да 
му је до њих стало вшпе неголи до себе) (ћутња се на 
Петом спрату храНИАа мржњом против оних који су 
га лишили слободе, тј. Јелене; који су га тукли) (ли
шен ње и сад, огуглао на затвор, на разне ·његове 

степене, даАек слободи и Јелени; небатинан уз то) (још 
не батинан) (али већ утетовиран у зид што га чува 
утканог у толико других прошлих и осталих непро

ветрених, смрадних мириса, људске каже, прљавих 

ногу, суза, уздаха, урина, измета, чежње и очајања, као 
један још смрад осућен да јалов ту јалово цркне са
мо зато што му је одузето оних неколико дана коли

ко му је било потребно да Јелену навикне на себе и 
нагна да га заволи лепо како то само девојке знају да 
воле не знајући љубав) (он се пре Јелене није задр
жавао ни код једне дуже но што траје она дрхтавица 
која полази од непознаваља и неизвесности, а стиже 

до загрљаја без будућности). (Опрости- чу себе ка
ко се обраћа секутићима на мали раздељак - не тра
жи верност од прошлог мене. Ја сам био љубавни 
чергар! Моја је генерација, видшп, осућена мало да 
живи у овом раскораку измећу два рата. На брзину 
све велико мора да одживи, никад до потпуности ниш

та, никад до засићења ичим) (пре но што су се јави
ли разноразни широкоплави или ови ту, та је генера

ција сама себе осудила на батине и робију заклињу
ћи се на зарћале, празне револвере). 

Друкчије не може бити кад постоји савест. Она 
гони да изаберемо смрт и кад волимо, Јелена.- За
што?- чу јој врапчији глас.- Зато- чу себе- да 
после нас ниједна девојка и ниједан младић не воле 
вечност на бивши немогући начин. Ми нисмо само гро
бари света без љубави коме не припадамо, ми смо и 
проналазачи вољења. Знамо да ћемо отићи с њим до
ћавола и сами. Без васкрса. Ако. Друкчије не може 
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(задужени смо тиме, живи и мртви, од часа кад смо 

као поколење осетили да је и љубав усавршива). · 
Престаде митинг и тишина подвуче своје подоч

њаке једанпут, двапут. Било би то улепшавање или 
поругобљавање врло упадљиво и за њу, тшпину, да 

се далеко иза прозора, не већег од људске главе на 
високом врату зида, ћосаве каже као ово баш јутарње 
небо покривено затегнутим, танким сивосмећим- обла
ком, није осетио мирис запршке и бајатог, накиселог 
хлеба. Поће као месечар мирисима иза прозора, попе 

се на савијен кревет под њим, али спазивши у дво

ршпту робијаше како на дугој обрамици носе, све по 
двојица, тешке, црне чаброве из којих је тукла пара 
на све стране, сети се да штрајкује и да поглед на 
храну, па и сама помисао на њу, појачава глад и иза
зива лучење киселине упразно и, сетивши се тога, 

брзо се спусти с кревета, ~еде опр~но на столицу 

коју је јуче шпчупао не обЈавивши ЈОШ пандуру да 
одбија непостојећу вечеру, па nосле, уплашен од не
посредних последица, у замишљеној је самоодбрани 
вратио у лежиште, па онда, уплашен qд свог кукавич

лука, залупао у врата и објавио да одбија вечеру али, 
прешавши руком сад преко лица, учини му се да су 

му образи улегли и, одмах затим незабринут што су 
му се почеле да продубљују оне две мушке боре на 
лицу за којима је раније некад чезнуо. То га натера 
да се на тренутак види какав ли ће то изгледати кад 
после десет година изиће. Не вшпе пуних десет годи
на! - исправи се замуцкујући . у себи. Одбијају се 
179 дана, колико је одлежао под истрагом. Сети се 
истовремено дефрауданта који је (осућен на пет го
дина и чекајући потврду пресуде, провео неко време 

са њим у ћелији на суду) израчунао да су десет го
дина 3.650 дана или 98.200 сати или 5.292.000 минута 
или 317.520;000 секунди! 

Трже се од те цифре што се понови у њему као 

одјек који не одјекује: тристаседамнаестмилионапет

стотинадвадесетхиљада секунди! (Ј е дна секунда про
о е док се изговори двадесет и један; али ко жив да 
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317 милиона пута изговори двадесет и један?) (нема 
жив да изићем одавде.) 

ПомисАИ тад, у отпору том закључку, да се за 
време док човек изговори 21 ништа не дешава, и да 
се њему има да деси 317 милиона пута то ништа, за 
које ванвреме не може ни да остари ни да се збора ни 
да изгуби зубе и остане с две смећецрне крље у уве
АИМ устима, ни да му за 317 милиона тих сабраних 
ништа, који дају као збир једно веАИКо ништа, не 

може ни ~е да се смежура, коса да оседи и отпадне. 

Прекину онда тај полет чијег је илузионизма био од 
почетка свестан, престаде да види себе како излази 
из тамтще млад какав је и ушао, па рече у себи 
с горчином без милосрћа, наrлашујући сваки слог, да 

је и двадесет његових година састављено од два пута 
З 17 милиона НИIIITa, и да тих 634 МИАИона ништа чине 
цео један младИ живот пун свакаквих већ догаћаја и 
чине једну нормалну људску судбину данас и овде. 
Зар је ту затворен 1И зар би био затворен да тих 634 
милиона ништа заиста јесу ништа, а не борба од које 
целом поретку трне лајна у цревима? 

Е нећу! -и бесан се дигне, заборавивши да је 
могао срушити раскли.'\fатану столицу. Стојећки про
дужи да мис.л:и опет на оно што му треба учинити са,д 
кад му буду понуДИАИ храну. Двојица носача мора да 
су већ стиrАИ до врата сами:це с чабром који се димио. 
Шта АИ се ту доручкује? Место одговора, врати се 
секундама, некоАИКИМа из оне хрпе од 317 милиона 
секунди ни од чега, од незбивања, од неживљења, од 
којег се ипак стари и умире, и упита се да АИ секунда 
(коАИКо да се изговори 21) не значи оно ништа само 
док је човек затворен и осућен на самоћу, на негово
рење, на постепено неми:шл.ење. И није АИ сва казна 
у томе баш: »Хтео си да будеш слободан човек, е, до
бро, ми ћемо те рашчовечити, бићеш осућен !На ћутњу 
и полакополако заборавићеш да се слутиш речима, 
нећеш знати више ни свој матерњи говор и, за две-три 
године, бићеш звер која је заборавила икад да је и 
имала прошлост (твоја ће се људска, сврсисходна 
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свест свести на вегетативне фотосинтезоидне рефлек
се непомичног биља и растиња )«. 

Уплашен могућношћу да ће, осућен на· ћутње, за
боравити да говори, nоче да мисАИ целим речима које 
је у мислима полугласно изговарао: ~ао је ~снама 
да се не би дао казнити (било му Је Јасно да Је и за 
казну потребно двоје: кажњен је само онај који је 
пристао да то буде јер није имао снаге да се одупре 
вољи оних других који су га раздруmтвИАИ каз~ом). 

Би начисто да је то, у очекиваљу доручка КОЈИ ће 
му понудити, застао пред кућним редом прикуцаним 
на зид изнад сточића. Али његова строга, ћошкаста 
АИтографска слова, испл.увана још ~ским и пре
клањским мувама, нису прихватала диЈалог, нису се 
дала убедити да· не вреди забраљивати само, и да чо
век, док је још човек, не пристаје да се АИШИ поноса 
што је човек; и неће се он дати обеспокреmти, обез
гласити, обесми:сАИти и разимањити свега nrro су њи
ве његове слободе. 

Није довољно, кућни ;реду, забраљива"ЏИ да се гле
да кроз прозор, да се пути, чита књиrа, пише парола 
ИАИ име (и име је парола која ствара пароле), куцка 
у зид, да се звиждуће. 

Није довољно рећи да »самичар мора у девет да 
заспи«. Постоји бесаница. Лукав је створ човек. Не 
даје се он присилити на рашчовечење. Не буде АИ 
било услова да се отворено rycy ди на пут отвореног 
противљеља, он ће да звиждуће себи у рукав, он ће да 
прича, сам са собом макар, ту rде они траже да ћути 
као што је ћутао тамо где су захтеваАИ да говори, 
и кришом ће да ради све што му забраљује тај му
вос;рани кућни ред. 

Они га могу хватати на неделу кршења прописа 

(то ред? то кућа? то?) (десет година). 
Нека га хватају. Он ће се крити. 

Скривање је исто неки дијалог радљи и покрета. 

ДИјалог тајне и смисла. 

Нека нареде да прими храну. Он ће је одбити. 
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И одбијање је некакав· дијалог. Дијалог порицања 
бесмисла, потврда постојања. 

На свим ће плановима водити разговоре у тој ан
тидијалошки устројеној самици. 

Противвремена је она. Али он ће причати са свима 
који су у њој били пре њега. Противпросторна је. Али 
он ће се сећати, маштаће, сањаће. И сачуваће на неки 
начин неприкосновеност слободе, свог живота, намет· 

нуће време невремену. У мислима ће обедовати у не
проrшсане сате, непроrшсана јела, оrшјаће се и радиће 
све што тако претерано забрањују. Да су били умере
нији у забрањивању, створили би један на изглед 
логичан систем казне. Али, спорећи и оно најоснов
није, они су подигли и позвали на отпор и последњу 
резерву снаге коју и на смрт болестан и уплашен чо
век може да има. 

И он ће.да игра. Тешка ће то бити игра. На по
зорницама је лакше бити природан. Тамо се глуме 
тући карактери, туће деформације. Овде је људско 
биће нападнуто у корену своје природе, у корену из 
кога су IIШКНули сви облици, ликови, карактери, све 

сличности и све разлике у једној јединој; уз то ера

чувате за цео нормалан рок људског века. А шта зна 

о том свом веку један његов почетник, основац тог 
свог времена, један обичан двадесетогодишњак који 
није још никад провео целу ноћ са девојком коју голу 
воли, и не зна, рецњ'dо, да довољно не зна како она 

блиставо изгледа кад се рашчупана пробуди и;, воље

на, угледа вољеног очима пуним светлости пре све

тлости? 

Ипак, иако је љубав крао и увек на брзину: због 
оне тројице с којима није увек било лако наrодити се 
кад би газдарица отпутовала, а и због ње, лакосане 
газдарице која се љутила кад би се сувише касно до
шло кући (будите ме, свиреrш, и ја више до ·јутра 
ни склоrшти ока а камо ли уснути), због родитеља де
војке, или мужа жене. Али ако он и не зна топлоту 
незрелих девојачких бутина кад се после ноћи љубав
ног бдења пробуди крај ње недељом у подне, ако и 
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не зна мирис успаване још њене коже, успаваних још 
власи, успаваних још зуба, успаваног још врха језика 
девојке, његови су то преци знали и он је то њихово 
знање сачувао у својој сржи и он ће се њим, нека и 
мутним, користити за све игре тук на лук из мржње, 

опасно смртоносне игре које ће прирећивати управи, 
макар само за њу и за себе, ако не и за публику суста
пара, криминалаца. Неће идиотски учити стенице и 
вашке акробацијама (то неће је добро, господо, игра 
је почела! то ће ноћас да забележи на клозет-папиру 
rрафитом из пасте за зубе; ту мисао и такве мисли) 
(потекоше),· неће упрезати муве у празне кутије ши
бица (зима је, нема мува, нема шибица), неће учити 

глисте да шене и дубе на глави, неће бројати влати: 
истрињене сламе у сламарици. Неће га узбућивати и 
забављати ништа од оног што је, према традицији 
свих до данас азачких и друrи:х тамница, импресио

нирало робове и утамничене кроз све векове, неће га 
увредити ни неравноправност, ни чињеница да матич

ни и вешни број на картону представљају од јуче 
његово име, као што га ни скривена трудноћа удовице 
краљице мајке неће обрадовати неком ипак надом; 
као што радује остале сустанаре Nesplendid Isolation 
Hotela, зграде самица, с директором наредником 
Звуком. 

Не очекујући ништа од те трудноће, као ни од 
пожара, оШIIте амнестије, рата, побуне, понашаће се 
нормално. Неће претварати године у дане, дане у ми
нуте и секунде које пролазе не дотичући ништа. То 
спада у робијашке наслећене ритуале. Време пролази 
с њmt, не без њега, макар разлаrао на атоме тај једно
смерно двоструки покрет ка смрти да не би приметио 
како, убијајући га, и сам гине без жаљења. Обратно: 
и секундном ништа даће вредност нечег довољно ве

ликог да узбуди и потресе одсутно-присутну публику. 
Он је коначно своју улогу изабрао. Он је играч, а не 
публика. Он игра своју улогу коју му нико није на
rшсао, јер су му њу одредили у главним потезима ње

гова свест, савест, укус живота, с тим да, достојан те 
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улоге, он сам измисли и изговори не само своје р~:> 
плике у сваком трену него и ~-д одрећује и оно што 
неће да изговара и уради да би могао до максимума 
да исnољи оно што је корен љегове nрироде. Није он 
(не, неће он бити), nрема томе, осућен. Он је заnраво 
љих својњ'\1: ([[Онашањем, својом борбом осудио да га 
осуде на казну како би могао да покаже свима пrra 
зна. Он је своја казна. 

Да штрајкује? 
Однекуд доnре тужно узнемирујуће лајање. 
Да. Штрајкује. 
Човек је, воли угодност, nрисуство љуМiЈ., извес

ност, храну. 

Човек је, воли све то, али волије више неизвео
ност незнаног, борбу кад је неопходна. Макар се В<>
дила кроз сву љегову вечност. 

Колико је nрошло? Тридесет шест часова? А ко-
лико још треба да nроће до nрвог залоrаја? 

Размак од пораза до победе. 
А ако га не лреће? 
Неко ће га прећи. Пише ли да он лично мора баш 

стићи на циљ? 
Зашто је онда кренуо? 
Морао је кренути. 
Није оигуран да је то већ било нужно. 

Таквој би сигурности била довољна и памет шти
гл:ица, свест носорога. Сем тога, има једна вододелни
ца за људе, тачније једна човекоделница што врло 
труба упућује човечанства низ две стране да тече. Он 
спада у оне који сопствено биће и оно што га услов
љује гоне да јуре низ страну порицаља. Оно је изван 
љега. Али и у сваком човеку постоји сличан гребен, 
унутрашња чедна рододеАНИЦа. Без обзира на опред~:> 
љеље споља (које је О.АЈрећено класним и другим чи
ниоцима), људсi<И створ у себи може тежити суnрот
ном, одрећен такоће бар у истој мери снажно и избо
ром стране, том страном nристајаља или непотврћи
вања. Он је стално поприште. Али 3678 није тај. Без 
обзира на овај дијалог. Он може бити nрекинут кад 

298 
t 

1 

год он хоће, дозиван и успостављан у сасвим друге 
сврхе. Претрну. 

Ходник поче тек тад да се пролама од стрке ко
рака, звекета окова на чабровима, пљискања велике 
кутлаче, цактања порција и кашика. Шанкови на да
леким, па све ближим и ближим вратима отварали 
су се с треском и, далеко па све ближе и ближе, за
тварали. Кључеви су шклопотали све nретећије. Ми
рис је постајао све бучн:ији. Једна струја донесе топлу 
пару пасуља с месом, друга љубичица, снега и лубе
ница, трећа Аубардићеве посластичарнице око десет 
сати, кад на црносивим плеховима, буцмасти, румени 
петнаестогодишњи параколачари у високим снежно

белим капама и кецељама уносе мињоне и разлистале 
крем-пите, ([[аштете са сиром, хрускаве добош-торте, 
ишлере, веселе пајепатке и микамишеве од марци

пана. 

Неко утом гурну откључани шанк и пуцер про
вири главом прво, па повукавши је, истури црну дла
каву руку убице с порцијом обичне ајнперсупе и 
комадићем храпавог, сивољубичастог хлеба. 

Скочи да то узме и проспе, али глава пандура 
с три звездице повуче порцију: 

- Не овом. Овај ће после доручка на рапорт! -
глас му је зазвучао подругљиво, придружујући се 
ОIШIТој збрци металн:их и кошчаних звукова што су 
се продужавали. 

На рапорт. Зашто? 

Враташца шанка ос1:ала су отворена, он провири, 
блед споља и изнутра, и кришом погледа низ ходник. 
где су претоварени пуцери разносили од ћелије до 
ћелије порције са прежrаноЈVI јухом, држећи их као 
келнери кад носе у свакој руци по десет кригли пива. 

Зашто нисам као остали? Они ће тим чорбуљаком 
да утоле глад, уrрејаће руке, уста, црева и после, 
анон:имн:и и изгубљени у кругу, мирно шетати својих 
45 минута? 

Слику те лицидерске идИЛе анонимнос'11И на ро-
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бијашком нивоу потресе ерупциони излив гаћеља и 
љегов урлик потопи барку на лакираној пучини: 

- Ја се солидаришем са друrовима из cкymmx 

соба! 
У исти мах му једиа огромна шака покри лице и 

грубо му врати у ћелију главу, протнуту кроз отвор . 
у вратима. 

- Не вичи док си читав, јер ако те млатнем ... 
-Нико мене не сме да такне!- заурла и удари 

нешто уморније, ако не суЗдржљивије бесно цокулом 
у врата - 1-шко! Чујеш ли? Нико! 

Ходником се све више удаљавао штропот. 
Готово. Само је недалеки пас одНедавно почео 

опет да покајнички грозно лаје. 
Намерно они то, не придају му значаја, неће ни да 

га ударе. Знају да ће га тако више изранити но да 
га лармајући претуку и гласно убију. 

* 

Анћели су то стали да машу крилима модел 1935. 
Не. Анћели нису усавршиви. То је тихо брујао мотор 
најновијег совјетског авиона који га узнемиреног (као 
што су то већ сви поданици будућности на раду у 
садашњости) покрај ље, узнемирене (као .све љубав
нице), носио циљу незнаном, отвореном, једва од
шкринутом. Несмиреном. 

Тај немир, који је имао нешто од оне стваралачки 
напете заокупљености једним само, није му одмах до

зволио да се сети довршеног и прошлог. Знао је да 
је прошао кроз крваву и мутну ј~дну авантуру и, кад 

би хтео да застане, он би се и присетио свих детаља 
сад компримираних у ампулици свести забатаљеној 
негде у уrлу, али на домаку руке. (Сањам ли?- упи• 
та се и одговори полако, тражећи изговор: - Сањам, 
дакле бићу.) Но рука му је ослабила, смршала и по
стала провидиа и немоћно леља. А штрајк је глаћу 
тек оmочео! Шта је то пет дана, кад ударање у жице 
човечности и солидарности све исцрпљенијим телима 

300 

l 

склупчанnм на прљавим и упишаним сламариц~а 
(enuresis nocturna вечности) не може да се пробиЈе 
до меког срца света: измећу света и љих леже на
слаге интереса, зидови од бетона и препечених цита
ла, хрпе уквадрачених гвоздеНИХ решетака и од свега 

тога окрутније гл уха- равнодушност. Док до друrова 
на тзв. слободи допре глас љиховог поступно~ гашеља, 
док они из Поља крену у акцију, док успеЈу, nроћи 
ће бар још двапут, бар трипут пет дана, а ми ту мо

жемо дотле сви да уrасимо фељере. Јер ти грудобра
ни тишине, ти бедеми и шанчеви што се бодљикаво 
костреше измећу грчеља испошћених црева и аван
гарде на челу маса, то су фабрике зракопразног про
стора кроз који се ништа људско не шири и не. пре

носи. Сваки створ, свака ствар и мисао, све остаЈе на 

свом месту, нетакнута саосећањем ближњ~ и даљ
них, без предака и потомака, сваки себи- Једини и 
једино. А тако не сме да буде. Не сме више. 

И заиста- прво се понови ноћашње: кроз белу 
пару уrледам неки базен пун зеленкастоплаве вруће 
воде, у коју ућем го, запливам и сед~ем на ~тепеник, 

подмећући лећа широком мАазу што Је избиЈао из ка
мених уста задихано и мило. Седео сам тако и, испљу
ван из ждрела времена и предан уживању, скидао са 

себе прљавштину, а с љом и много битнију од ље 
утрнулост. Вода се меко отварала да пропусти покрет 

руке, обгрљујући љу и љега целог и са свих ст~ана, 

као некад она жена лепљивих раширених ОЧИЈУ :
једно хипнотишуће, дР\'ТО - хипнотисано, она за КОЈУ 

ми је нарећено да је у року од 24 сата упознам, поста
нем интиман и дознам од ље неке податке о кретаљу 

највећег непријатеља човечанства. Друr који ми је то 
говорио држао је управљач аутомобила левом руком, 
а скинуо је рукавицу од јеленске коже с десне и, уоп

ште, трудио се да се понаша Фям.:ски елеrантно, ~ако 
то не чине ни скојевци ни партИЈЦИ, него буржуЈска 
златна младеж или они који из оправданих посебних 
разлога љих опонашају. На пример шпијуни у филмо
ваним романима. 
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Заиста, дао ми је том приликом извесне податке 
о њој рекавпm ми да је недавно била у Персији, да је 
тамо организоваАа устанак југозападних племена и 

изве~а једну диверзију која, технички гледано, спада 
у наЈлеmпе подухвате те врсте. Говорио је мирно о 
томе »лепом подухвату«, као што хирург говори о ле

пом карциному, држао се лежерно и сигурно, и мене 

би иритирало испољавање љеговог формалистичког 
диверзантског и тако rрећи технократског ·дивљеља за 
ту жену, која је, дошавпm у престоницу, унај:мила на 
два месеца _наме~ену вилу на Топчидерском брду, 

али друг КОЈИ ме Је повезао с тим некад чедним и ода

~ партијцем, сад професионалцем пролетерске IШШ
Јунаже и саботаже, који није изгубио онај лежерни 
шарм свог загребачког говора, био је мој секретар, 
студент треће године, три године старији од мене, 
човек кога сам као бруцош упознао за време демон
страција и туче с поАицијом, задивљен начином на 
којiи је, голорук, насртао на жандаре обарајући их 
ударцем тврде масивне главе у плексус брже но што 

би иједан од пандура стигао да ту драгоцену гАаву 
ошине већ завитланим пендреком. Његов сам стил 
дуго анализирао, али покушао да усвојим тек кад сам 

схватио да је у тој мери синтетично рефАексан да се 
сав састоји од избезумљене неке храбрости која не 
ра~а, не процељује, него дејствује тако брзо да је 
НИЈедна промишљеност не може сустићи. 

Зазвонио сам на врата и док сам '?екао да се от
воре, проверавао сам своју кравату, крајеве крагне на 
кошуљи и буг на панталонама. 

Отворила их је она сама, она лично (зашто не и 
она безлично?), и наше су се полузатворене очи трен 
један љушиле, а онда судариле тако противпрописно 
силовито да су се запmАе једне за друге зупцима два 

точкића са зупчаницима који су се у зеницама стали 
да окрећу све л уће у супротним правцима: звездице 
и к.рстићи. Ипак изговори равнодушно за сАепу мрљу: 

- Шта желите? 
- Новинар сам. Мој уредник ми је рекао да по-
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кушам да добијем интервју од вас. То би био мој 
први пробни задатак. Ако успем, примиће ме и за ме
не ће престати гладовање. 

Изговарајући формулу, гљурао сам се погледом 

све дубље у крстолики различак љених дужица, до
пола већ поједених зеницама што су се изливале и 

шириле, па сам се чинио себи безуспешним просјаком 
све док не рече противећи се опрезнијој себи: 

- Ућите! 
Је ли љу на плану односа и конверзационог ни

воа тронуло моје гладовање, као што то и мене може 
туће, свачије? 

ПоШАа је испред мене, отворила врата салона, 

села на софу, показала ми да седнем на ниску фоте
љу испред малог амебног сточића и почела да налива 
две чаше пићем. 

- Објасните шта треба да учиним? - срекла је 
скидајући цеАофан с нове кутије цигарета, а можда 
то и нису биле цигарете. Мислио сам да јесу, иако 
се то однекуд уперио у мене мали седефни шест
тридесетипет, али место да каже шта је rребало (јер 
све се дотле одвијало како је то преелегантни друг 
из аутомобила предвидео), ја рекнем у једном не
одољивом налету према љој: 

- Треба да се свучете. 
Седефни револвер јој испаде из руке. Не што се 

уnАашила мог налета; помегла му је. 

Кад се сетим (а сан тече) љеног гипког тела свег 
као од хрскавица, рамена ужих од витких кукова, 

четрнаестогодишњег струка, груди у напону женстве

ности а не већих од шпанских наранџи ружичастог 
:меса, кад се сетим блескања љеног затегнутог малог 
трбуха, љених мишки под белутком пазуха готово 
без маља, љене наглашене глатке пути, њене дубоке; 
неме страсти, чије је налете зВаАа и задржаваАа, ње
них сасвим црних очију у таквим тренуцима, њених 
једвачујних уздаха у оргазму од ког би се продужено, 
сва продужена, тресАа у једном косом грчу .који би 

је пресекао као сабљом од десног бока леве дојке до 
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рамена и оданде, одбијајући се као од мантинеле, сев
нуо кроз мозак сунчаном лоnтицом што би је удара

ла снажно као смрт у мисао, у корен МИIII1Ъења, и 

после једног разливеног уздаха олакшања, без преда
ха почињао изнова и изнова да је напиње, трепераву 
још од прошлог а већ спремну за нови, завршни др
хтај без краја. 

Нисмо се до мрака, до после поноћи, до зоре ди
зали са места на које смо голи пали састављених 
усана. 

Можда смо нешто јели, можда попили нешто -
нисам сигуран. Мора бити ипак да смо се и окреп
љивали нечим, јер ни глад ни умор нису постојали 
као ни ситост. Тако смо и заспали, пробудили се у 
исти мах, почели изнова, и опет заспали и будили се, 

и ја сам, све жељнији ње, мирисао њену косу и гру
ди и завлачио главу испод њених мишки без маља 

и љубио је свуд с унутрашље стране бутина од коле
на и љубио је меко у свеже, младе, нежне, ситне ма
љице у троуглу и опет је дробио под собом. И мора да 
је прошло доста времена откако сам се бацио на њу 
кад ме по.миловала матерински нежна, и с осмехом 

жртве рекла: »Мораш сад да одеш, за један сат до
лази«. »Ко«? »Неко«, рекла је тихо и додала: »Рекла 
сам ти све што те занимало«. 

))За петнаест минута биће тамо!« - рекнем си
гуран у себе и после, а елегантни се друг из црних 
кола насмеши на то и извади парабелум из џепа: 
))Ово горе, то је пригушивач звука<<. »Разумем«. ))Али 

ако те ухвате или ствар не успе, мораш избећи му
чење.« Рекавши то, стави ми на прст златан прстен 
с бисером који је у ствари био ампулица отрова. Тре
бало је само загристи и - готово: нема бојазни од 
провале. ))Ја не бих ни у ком случају провалио.« Он 

ме погледа смешећи се све расејаније, као неко ко 
зна све и кога је немогуће слагати, па су му лажи или 
самообмане других непријатне због њих, других, не 
због себе. ))На боА се преспоро навикава, а пребрзо 
се он заборавља«, закључи довезавши ме до на две-
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ста метара од виле. »Бићу ту за десет минута.« Врата 

·црних кола су се затворила за мном и ускоро сам био 
у џбуњу крај виле што је почела да се претвара у 
пливащще, не, у пливачиЦу (а сан тече) остајући 
вила. 

Пет минута касније из других је кола изmпао 
онај кога је требало убити. 

Препознао сам га одмах. И приневши бисер усна
ма, смирио се толико да са.ч највећег непријатеља чо

вечанства првим нечујним метком прострелио кроз 
срце, како сам се после уверио. Он се, погоћен, био 
стресао, поскочио крто увис, али се одједном зауста
вио и некако љутито срушио. Она је по јурила ка џбу
ну из кога сам изишао и загрлила ме: »МилИ, ти не 
знаш, али и мене си тим метком убио, и ја сам мртва«. 
Ја јој рекнем: »Скупи своје ствари. Спашћу те«. Док 
је она одјурила у кућу, ја сам испразнио џепове не
пријатељу човечанства, унео га у кола, поставио га 

за волан, закључао врата, извукао актен-ташну с до

кументњ\fа. Утом се и она појавила са својим несесе
ром. ))Води ме куд хоћеш, драги, ја сам мртва« (а сан 
тече). 

Не чудећи се, одјурим другим колима највећом 
могућом брзином. На одрећеном месту променимо ко
ла и пребацимо се изван града до места Р., где се пред 
поноћ спустио на њиву један необичан авион. Ујугро, 
летећи пут излазећег сунца, стигли смо у Москву, 
где нас је, упркос раним часовима, на аеродрому до

чекао раширеним рукама сам Стаљин с цвећем, оз
биљно расположена лица. Његов ме брк заголица иза 
ува и ја сам се најежио као да ме је то она још 
једном први пут пољубила. Али овај његов пољубац 
значио је, можда, и више: ))Од времена Димитрова, 

који нам је својим храбрим држањем у Аај~ при
вео симпатије милиона и милиона људи, нико није 
учинио више за ствар човечанства. Ја се, скојевче, 
поносим тобом. Од данас си члан ЕККИ-а, с правом 
гласа на свим састанцима Политбироа СКПб«. Поцр
венео сам од среће и задовољства, али рекох: »Ј а 
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нисам мноrо урадио, само сам притиснуо обарач<<. 
Он на то рече врло уверљиво: »Тиме си спречио рат 
у коме је: а) моrло да страда четрдесет милиона људи, 

б) који би стајао 400 трилиона червонаца, ц) који 
би уназадио нашу привреду за двапут више долара, 

д) успорио процес колективизације села за толико 
фунти стерлинrа. Но више од свеrа ме занима: е) како 
си све то успео да учиниш?« 

»Захваљујући њој<<, рекнем и окренем се, али 
ње више није било (а сан тече). »Где је?<< Нисам јој 
знао ни право име. »КО?«- Зачуди се Стаљин и сви 
су се око њеrа чудили све rласније. »Жена коју во
лим!<< - викнем поцрвеневши. »Она која је доле
тела са мном.« »Сањаш!« - !рече Стаљин с неумо
љиво праведним миром. »Ти си сам дс1летео. Ј е ли 
тако?<< - обрати се неумитно немарно IШЛоту, који, 
пецнувши војнички петом о пету, потврди: »Тачно 
тако, друже Стаљине<<. »Видиш?<< - рече овај бла
rородно. »Видим.« »Изволи у салу да се окрепимо.« 
»Ја штрајкујем из солидарности<<- рекнем наrло уз 

трзај, али се у исти мах заори rлас маса које су ис
пуниле сав простор од аеродрома до Кремља. 

То су скандирале радне масе рит.мичкије од ми
лоr крвотока: »Ми-шко - Ста-љин - Ми-шкоста
љинми-шко«. 

Груди ми се надму од поноса и туrе. Није било 
разлоrа да посумњам у Стаљинове речи, пре бих у 
себе, иако је у мојој руци остао њен несесер од пла
воr кожноr перrамента. Али шта је ствар, шта је ко
ферчић од маrареће каже према њеrовој речи с тако 
дивним брковима, с тако поузданим ауторитетом? 
Помислим: ето шта су чула према ставу! Ништа! 

Уоквирени мотоциклистима, јурили смо зисом 
(најбољим на свету аутомобилом) кроз шпалире раз
драrаноr света који је клицао њему и мени испод 
транапарената речима добродошлице: Мишzсу, ју1lач
zсом спасиоцу и ослободиоцу човеча1lства од рата. 
»Ни сећањима не треба веровати« - помислим док 
сам rледао своје увеличане слике како се љуљају ви-
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соко изнад широких народних маса поред СтаљинО

вих (ни за сантиметар већих од мојих). 
»Ни осећањима!<< - помислим, док ми се срце 

стезало. 

Није чудо што сам после неколико километара 
пролаза кроз стандард поклика себе као кроз неку 
моралну шибу, све разrаљеније и увереније одмахи
вао рукама на поздраве и овације, на пароле што су 
одлучно и неумитно потресале ваздух, на скандирања 

све ближа и моћнија. Као хшm:отисан тим, знао сам 
већ да она није постојала. Моја је заслуrа била тим 
већа. »Ти сиrурно желиш да се oкynam<< -рече ми 

Стаљин кад стиrосмо у Кремљ. 
Заслуrа ми је била заиста већа, сећање и осећање 

све компримираније у бисерну IШЛулу, све мању. »За 
сат и ПО<< - додаде он - »имамо свечану седницу Це
ка Ескапе (бе) на којој ћеш поднети извештај о све
му и дати предлоrе за даљи рад.<< »Али, друже Ста
љине!<< - узвикнем - »ја се нисам спремио, ја не 
моrу ТО<<. »Ти да не можеш?« -укори ме очински 
неопозиво и неумитно а меко. »Ти да не можеш? 
Шта бољшевик какав си ти не може?<< и насмеја 
се тако условљено да поцрвенех од пријатности, иако 
сам протествовао, још одан скромности што краси 
баш бољшевике: »Ах, ах<< - муцао сам - »бољшевик 
је исувише велики комплимент. Не мислим да сам за· 
служио већ ту титулу!<< Стаљин ме заrрли: »Јеси. 

Ја ти то кажем. А кад ти ја кажем, онда је тако. Зар 
није?<< 

Но кад сам ушао у базен с врућом водом, за
пливао сам и осетио како ми се лако протежу мишићи, 
опуштају и скуnљају, учинило ми се да немам више 
тежине, да не постојим, да новароћено постајем у не
ком новом, друrом свету без зиме и цвокота, rде је 
сваки тренутак - сама утодност, сушта пријатност. 

Онда излазим из воде и улазим у просторију с 
тупом паром што суво шишти из цеви; од тоrа једва 
дишем, rрцам, али и та је мука пријатна и снажна, 
све rолица, на врховима прстију ми се с доње стране 

307 



јастучићи детиње межурају, свуд сам свечан као усне 
под чијом танком кожом крв нежна шуми: љуља
шzса заљуљана измеЬу две вucozce априлсzсе беле рас
цветане трешње у пуном орнату. 

Легао сам после на плачу топлог мермера и раз
МИlii.IЪајући не много одрећено о оном што ћу рећи, 
миловао му плаве и сиве жилице, а харингасто суви 

масер љупко ме гњечио, трљао пеном, поливао каб
ловима најпријатmiје воде на свету и онда ме опет 
лупкао по мишићима као да је хтео да ме ослободи 
и последње микроскопске мале капи тромости, умора, 

бола, сећања на тегобе и киселе и горке и љуте тре
нутке, којих није било у мом животу. 

Пружам се затим увијен у фротире на софу од 
светлоплавог нарочито препарираног поливинила, осе

ћам се лак, свеж, бистар, смео и гладан. Запалим ци
гарету полако, озбиљно и замишљено увучем неколи
ко миришљавих димова, па узмем с послужавника 

замагљену чашицу ракије, коју истресем нагло да бих 
осетио њен врели миришљави нож од грла до же

луца. Онда nочињем да пијем на сламку оранжаду 
с мало перцовке из високе чаше. Али шашлик ми 
тад замириса под носом и док га једем, чујем како ми 
сатаром печењар сече с пања младо јагње. Барбун 
на граделама долази после, уоквирен шаком лигњи. 

Онда ми донесе свињеће јетрице. Мора да сам неиз
мерно гладан, јер не осећам ни тромост ни засићења. 
После б~лих шкембића у црвеном паприцираном сасу, 
сервираЈу ми подварак с ћурећим карабатком, пет
-шест сарми са живим црвеШIМ очицама сланине и 

шунке испод глатких капака од купусовог листа, он

да нешто дагњи, ошт.риrа !И прстаца, па срнеће пе
чење а la wilde И cyny ОД фазана, па пржене јаре
бице камењарке, па порцију компота од бресака са 
шлагом, десет шам-пита и шест великих порција ге

мишта од Пеливановића - халве за тридесет дина
ра и цариградског суџука с пуно ораха за исто то

лико невићеШIХ динара. 
Како сам још гладан, наручим плех марципана 
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и плех индијанера и једну целу пролетњу торту с 
бадемо:м: и кремом. Још нисам био сит и како се упла
шим да нећу имати довољно пара да плати..l\1 све то 
скупоцено, кавијарасто, изузетно, ретко, ја наручим 

једну текућу траку белих сунћерастих хлебова који 
набубре уображено али укусно под мојим здравим, 
непломбираним ШIКад још зубима. Но како се не жи
ви само од глади, а нисам више ни nечалбар, ни сту
дент, ни стваралац, већ бољшевик, ја наручим једно 
лаворче тетовског пасуља с овчетином, сувим ребар
цима, говедином, сушеШIМ rушчјим прсима и с доста 

сржи из крављих бутова, да би све пливала у масти 
и било шта хранљипије. Разуме се, све сам то зали
вао прИАИЧШIМ количинама риковке, малвазије, густо 
пулпираних воћних сокова, таванкутске кајсијеваче,. 
малоићошке бресковаче, мачванске препеке од сувих 

шљива а онда чашама праве блатине, оног најбољег 
херцеговачког црног вина што брзо загрева крв и 
претвара се све у снагу, која ми је и била потребна 
сад пред наступом на говорници. Одлучио сам да ни
шта не реторишем, него да простим речима одразим 

све што се збило. За сат, колико треба да траје под
ношење мог извештаја по питању догаћаја на днев
ном реду, ја ћу, одлучим, у складу с поменутим, већ 
некако да извучем и перспективне линије и све зак
ључке субјективизиране будућности зависне од људ
ске воље одрећене класном свешћу, закључке до ко
јих ћу и доћи на основу реченог. Већ сам чуо пљесак 
сале што се просто проломи кад стадох за говорницу 

и одједном, загрцнут од узбућења, изговорих: »Дру
гарице и другови, драге моје другарице ... « 

Овог пута овације и поклици нису дуго преста

јали и, не престајући, расли су стрмоглаво дијагра
мски увис тако силовито снажно да би сваки за грам 
мањи бо~ошевик од мене морао помислити на понешто 
застрашујуће, пш:.о застрашујуће да би свако са мог 
места на трибини замолио друштво да прекине с ур
лицима. Али ја не. 

Ја, надвисујући тутњаву, урлике и звиждуке ода-

309 



бравања, викнух осећајући конвенционалну близину 
мора (а море не тече, тече): »Драге моје другарЈЩе 

и другови, доносим. вам поздраве наших другова с 

робије, пре свега оних из затвора у Бази, Митровнци, 
АепогАа.Ви, Пожаревцу, Зеннци, Марибору, Ншпу, аАИ 
и оних из осталих казамата у којима чаме југословен
ски комунисrn, који се не предају већ штрајкују гла
ћу усред крвавог ждрела класног, да би претворИАИ 
робију у универзитет, како би, кад ;изаћу као 1nуди 
све нарочитијег кова, могли још више послужити ства
ри борбе за свој народ, за цело радно човечанства, 
за све нас и све вас«. Урнебесне овације, још див~nије 
и снажније, дочекале су све моје .генијална корифеј
ске речи, и оне су овог пута биле тако намет~nиве, ту у 
саАИ и вани иза прозора и у ходницима иза врата, да 

сам се сам себи чинио острво које ће развезана сти
хија следећег апл.аузног тренутка не само да прелије 

него и да откине с тла и у свом урнебесу да однесе у 
недоћин. Нарочито застрашујући бИАИ су узвнци иза 
врата у ходнику. Ја оставим говорницу и почнем с 
мутним још увом на вратима да ослушкујем (а таласи 
су разбијаАИ море на ситне, ситне дахтаве кучиће од 
густе леiiЈnиве неке пулnе). 

Истовремено, у зеву измећу тог ува залеiiЈnеног 
за врата без браве изнутра и густе леiiЈnиве текућине 

што се обамрло цедила с њега који је израњао из 
неосвет~nеног сна на површину светлости, угледао је 

некакву гАа.Ву налик на Ста~nинову како му на онај 
разиграни Грујићев начин казује с учите~nски · раз
говетном дикцијом свих савести оно: Стиди се за 
»Мишко-Ста~nин!«. Стиди се! Зар те није жао нас, ако 
не себе, кад тако нешто замишЈnаш! Поклопи се, друг, 
ушима и шта ти мени сањао сам и томе слично. Један 
бо~nшевик, ако 'оћеш да знаш, не сања којекакве уо
бражености што демораАИШу и нема ту н.е .моzу ја 
да н.ареЬујем сну! Има, друг, и да наредиш, дабоме, 
а не да ми ту iИЖИВЈnаВаш неке нас недостојне мега
ломаније и срам те било још једном за »Мишко-Ста
ЈnИН!<<, то је чиста малоrраћанска напуваност, ти, бре, 
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да се трпаш са Ста~nином у исти ред, шмоКЈnане је
дан! Ти? О, ~nуди! Бре, до смрти треба да се стидиш 
тога и тај ми путер нећеш скинути с главе стопут 
херојски да погинеш и ХИЈnаду пута да батине из
држиш и никог не провалиш и доста! знаш! Под
свест, то ти је изМИШЈnотина за буржујске усПаЈnени
це које занемарују њихови буржујски супрузи, који 
своје последње метке троше на барске даме, и јаој, 
кад ти викнем један укор пред исКЈnучење, видећеш 
ти да свест нама треба, класна свест, а не подсвест, 

јеси ли икад чуо за класну подсвест, антимарксисти

чки глупане? Реци ми коју ли је то, не кажем рево
луцију, који ли је то штрајк организовала подсвест, 
ти идеаАИстички комплексу један, и то ти је прва 
моја примедба, она под а), а под бе) сад да те мало 
ја питам, откад се то па ми служимо методом инди

видуалног терора, да те ја мало припитам, какви су 
то па сад фазани и други разбарушени анархизми 
и говна рије? Ту је ствар и проблем је у томе! И од
говори ти мени, откад то раде бо1ьшевнци (аАИ кра
так си ти за тако нешто, друг, кратак и прекратак). 
А онда све има везе и зна се: у подсвесnr, на пример, 

не може да буде нешто што нема везе са оним о чему 

ее свесно мисли, пусти, нисам ја обилазио брошуре ако 
и јесам некакве купусаре, прелистао сам ја море књи
га, па и тог твог Фројда и како се све не зову те раз

норазне готице које појма од појма немају шта је то 
бо~nшевик, човек бре, нов човек, човек нарочитог кова, 

скроман и неамбнциозан, а на небо да му кажеш: ју
ришај! он има да јуриша и да не пита ни како, ни с 
чим; има да јуриша и тачка; тако ти је то, а не важан
ли-се-правим-јој-мамо-мамЈЩе и да се стидиш за то, 

тај сан, ту подсвест, срам те било! ето, да знаш. 
А Г лиrор? - хтедох да упитам у вези с другим 

прекором. - сам си рекао да се није погрешно борио. 
Али сад је то очигледно Грујићев а не Ста~nинов 

глас растао, пребучан, ужасан, као терет свих rрижа 

савести скуiiЈnених у тачку. Притиснут њом, беспо
вршинском, по целом телу, свуда, сан се вратио у ко-
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рито из морних ових мочвара и ја уrледам nоново 
драrе, али јако nодмлаisене очинске бркове, исте као 

на вереничкој слици кад су се смешкали на проnис· 
нам вереничком одстојању на два nрста од маминог 
насмешеног лица, и ја, не разМИU11Ъајући, можда ипак 
у жељи да уверим неког да није све баш онако како се 
то неки nраве да мисле, извадим револвер с пршуши

вачем звука и окшrем пре но што сам могао да појмим 
шта то радим, свакако пре но што сам схватио да се 

тако нећу ослободити ни своје nревелике амбиције, 
ни своје гриже савести. Али и то се, знао сам, морало 
урадити. 

Метак је nошао као сви меци кад излећу невид· 
љива брзи, али се одједном, у муњевитом лету, мора 
бити запитао шта је он; је ли он - метак или нешто 
др уто. 

Лет му је од таквих nитања стао да губи елан, 
брзину, смисао. Ту је и настајала зло. Стаљин се 
стао да мршти гледајући га како долази· као још 
једна осуда на живост живота до смрти, сшуран да 
ће дуrо путовати. Узнемирен дужином тог путовања, 
уnитам се: Шта ли после свега (он који чује све и 
зна све, па и Грујићеве nрекоре) мисли сад о мени? 
Презире ли ме сад као небољшевика, анархоидног 
антимарксисту, издајника, nодлаца, аrента неприја
тељевог? 

Нисам! - завапим - случајно је то. Нисам. 

И да бих то nотврдио, nојурим, престшнем ме
так, станем Испред Стаљина да својим грудима од
бијем или nримим све успоренији метак. Овај хтеде 
да ме очинским покретом уклони с места испред себе, 

добрим очинским nокретом, али ја, знајући да Ста
љин није чуо пуцањ и није видео метак на који не 
мисли жив човек док је жив, срећан што нисам из
дајник у његовим очима, nаднем поrоћен у груди. Ко? 
Видео сам своје тело што паде крај њеrових ногу. 
Не? Усправан, висок, окренем се. И Стаљин ме је, у 
све очитијој недоумици, гледао стојећи. Али неко је 
ипак пао. Ко је пао? - nовичем. - Ко је пао? -
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повш<а. »Ја« - рекнем несшурно а жељено из уrла, 

с кревета. Но нисам имао врем~на за расањивање: 
био сам одмах будан и напето ослушкивао помамне 

повике. 

Бука је долазила изван мене, не с места на ком 

сам пре стајао, не, из nоља је она. Не. Несшуран у 
том јутру, ослушкивао сам напето. Вика је долазила 
преко дворишта, из трокраке звезде, по свој прилици 
из скупних соба, где је и логично могла да се, таква, 

дшне. Сад сам већ јасно разабрао пароле које су се 
проламале скраћујући раздаљину измећу тих општих · 
соба и самица. Скочим, ухватим се за решетке, одш

нем на мишиће, nогледам према звездастој зграду
рини још непрецизираних обриса. Упркос дубоко по
вученим nрозорима кроз решетке, и дању у тами, 

беласале су се сад руке светлуцајући металом заче
грталих порција. Очигледно, лупало се њима о решет· 
ке, и то је оно што је малочас тако неодрећено под
сећало на пљесак дланова металаца и рудара, на му

њу игле заривене под нокат. Осетио сам неизгладиву 
радост кад измећу повшт разаберем један, понав
љан све упорније кроз то зимско зорје, што је nодсе
ћао нечим на познату одредљивост. Препознао сам га: 
Грујић. Знао сам: напетост што ме је дотле држала 
усправно и стајала превише напора, могла је да по
пусти. Здесна, из зграде лудака- криминалаца, nо

кајнички залаја пас. 
Изгледа пренаrло сам опустио презатеrнуте ка

јасе, разrвинтао пребрзо шрафове: излазећи из оба
мрлости ван времена, отворио сам очи над простра· 

ним урликом: »Победа!« 

4 

Окрепљен самичарском храном коју nримам, изи
ћем на шетњу и тог јутра. 

Не, ником не nада на nамет да се истинскије 
захваљује датој судбини за живот који нам је задат. 
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Онај који је покушао да се бар једном отме из њеног 
круrа, силама којима једино располаже, има све раз
логе да буде незадово1nан и вредношћу и безвредно
шћу цене свог отпора, те слободе. Али прекпрекси
ноћње зебње, страхови, море- све је било узалудно. 
Штрајк је успешно завршен. Управник је рано пред 
доручак ушао у скуnну собу и прочитао телеграм: 

»Из хуманих разлога, о које се не може оглушити ни 

влада Њ. В. Величанства, усвојити захтеве осућени
ка«. Самицу није обишао. Али по поклицима и ураима 
што су се проломили од скупних соба, зак1nучио сам 
са закаснелом горчином олакшања: Готово! И би ми 
жао што тако пребрзо. Није ми се пружила прилика 
да и ту, где је све друкчије него у полицији, покажем 
своју бескрајну способност трП.!nења из оданости оном 
што не постоји. Још не постоји. Неколико тренутака 
раније, искрено бедан, очајан, гладан, измучен, нисам 
се усућивао да мислим на победу, крај мука, на срећу 
робијашког доручка; сад сам искрено жалио што ми 

је измакла прилика да ме незнани друrови виде и 

упознају у борби захвэ.Јnујући којој човек nостаје 
прозрачан, мислио сам, прозрачан као најлепши ви
дик с врха планине на море и остале равни. Неправе
дно је лишити неког те лепоте. Био сам склон да им 
чак и замерим (умерено) што су тако брзо пристали, 
попустили. Онда се опет сетим да им пре неколико 
часака то не бих пребацио. Насмешим се лукаво над 
-r·им привидним противречјем. Неборци не разумеју 
ни лакше ствари. Борцима је и тежа супротност од 

ове јасна, чак очигледна. Уздахнем и учиним првих 
nет корака неколико сати касније, првог послештрај
кног поподнева, пошто сам посркао чорбу од пасу1nа, 
појео оброк хлеба и тек осетио глад. 

Ни одмах после тог ручка нисам био сит. Праз
нина није само мучила желудац, свег ме је притис
нула. Једини излаз: падање у полусан из нечег што 
није ни било сасвим будно стање. 

Из те полуизгуб1nености у неким полумутним 
С'Dрујама извуче ме, који дан касније, који сат после 
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шетње, улазак дВојице nандура у моју ћели:ју (већ мо
ја?) (проклетство својатања!). Тргнуо сам се, скочио 
од стола. Доцкан. Већ су ме били зграбили, nовухли, 
извели. Све то без претеране грубости, као у неком 
сну где се и најнеочекиваније јав1nа природно и на
став/nа ћутке. Лебдећи скоро, спуштао сам се све 
ниже и ниже низ неке врло изглачане степенице. 

Завијемо лево, и у дну ходника крупни пандур ус
порена лица отвори врата иза којих изрони, седећи 
за писаћим столом, човек у црном велуроком капуту 
и меком смећем шеширу па, показујући ми свој уоб
ражени mуПЈnИ полупрофил, настави да листа неке 
фасцикле. 

- Господине управниче! - викну наредник Звук 
с врата - изводим на раnорт број 3678 због прекр
шаја ... 

Споменуо је штету (ишчупана столица), отпор, 
побуна, псовање ... 

Управник га не дослуша, прекину и, не дижући 
очи са странице коју је мрзово1nно имао под очима, 
одсече с убиственом равнодушношћу: 

- Пет дана мрачне ... 
Изведу ме опет врло брзо, не дајући ми могућ

ности ишта да кажем, да се побуним бар (друrо и 
не би вредело). 

Већ сам био дВа спрата испод призеМЈnа. 
Блага и паучина, прво чега сам се најежио,' тек 

онда - стравично ниски ходник у недоглед. Избу

шен гвозденим враташцима, био је налик на кошнице 
уrлав1nене у бок зида. 

-Овамо те руке и не дромбу1nај! - смрдело је 
ту, два спрата испод теме1nа зграде самица, на вучји 

лог, лисичју јаму, траг твора у ноћи- е, срце ти ло
nовска набијем, чим ја овако, знаш, могу да про
вучем свој мали прст испод ланца, крв кривца има 
пропиону слободу саобраћаја и немој ми зановеташ о 
циркулацијама, стала ми крв! и шта ти ја знам, и 
немој ни да сањаш ти мени да ћеш прописима да 
преконосираш, кратак си за то! - пандур се већ по-
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влачио четвороношке. Покушао је да се окрене: пре
уско. А онда и чему? Спадао је у људе који без не
воље не откривају лећа непријатељу. Исконска 
искуство? Национални гени? 

Стигао је повлачећи се као рак, до гвоздених 
враташца, изшпао, стао цокулама у филцаним при
главцима на под ходника и ја ·сам, изваљен на 

десни бок, колена дигнутих до зуба и с рукq.ма мећу 
нога..l\{а, видео у противсветлу обрубљене nандурске 
увијаче око масивних листова, чакпmре све до руба 
коnорана и најзад црни кожни каиш. Даље-се он није 

више видео, пресечен таваницом те бетонске ·штенаре. 

»Баш штенара« - nомислим, не стигнем да до 
краја изговорим ту мисао кад је пресече сазнање 
брже од речи, сазнаље дошло као .И~ Другог неког 
правца, сазнање које је личило на наредбу што ме 

проће реско и врло противсамоса.жаlЬИво: »Без ко
ментара! Договорено!« 

Али тек што се nосле тога ср·едим И ућутюiм у 
себи и nослушност и отnор накнадно стиглим коман
дама суровијим од nандурских, указа се опет пре
црна и nрегломазна, nрећошкаста и предлакава 

nоднаредникова глава са као налепљеним брковима 
у очитој недоумици: »Сећаш ли се, бре, разумеш ти 
мене, изрече ли ти госн управник казну у три или 

у четири тачке и раздела, рече ли он: мрачна ћелија, 
кратак вез, пост и мокри тврдолеж, или не спомену 

ово nоследље?« 

Застао је и, отворених уста, стао да, убачене гла
ве у штенару, мумла и савија десном руком прст по 
прст на левој: »Мрачна ћелија, кратак вез, nост и 
мокри тврдо ... Е, бога му одметкарнем, да ли рече и 
мокри тврдолеж? Окинем ли му матер, тамо, никоме 
лично, служба је служба, али за сваки случај боље 
је више но мање ... « 

Не заврши и већ дохвати однекуд припрем..ъену 
кофу, замахну њом и већ ме засу хладна, шкрипава 
вода. (Зачуо сам ипак шкриnу лима пре но што сам 
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угледао кофу- застала, пресечена рагастовом преко 

nоловине.) 
Белоzрли маестрал! -!Помислим испод мразне во

де што, пљуснувши, ошури и следи. 

»На трепавицама бих ја то« - сетим се нечијег 
кочоперења без одјека, али зацвокоћем згрчен, тврдо 
везаног левог чланка руке за десни глежањ и левог 

глежња за десни чланак. Танки ланац се већ урио у 
месо. 

Ако! - истурим дољу неспетљану вилицу. На 
трепавицама ћу ја ... 

Не довршим. :Кихнем. Девет nута. 
Није то ништа. Одлазио сам тад - две године 

биће од тога·- оној плавуши која је волела само 
брзо и zoлu као од мајtсе и кад је напо..ъу било десет 
испод нуле а соба незагрејана. »Какав си мушко 
ако ти није вруће код овог мог централног грејања и 
у јануару.« Имала је загрцнут, усхићен, висок глас; 
nоловином децембра је оставио. Нема везе. Овог ће 
nута издржати. Треба што више спавати. Шта су nет 
дана? Часком то проће. Ионако увек згрчен спавам. 

Интерутерmiска позиција. 
Али тад опет nочнем да кијам. 
Нећу заспати. Цвокотаћу. Мокар. На бетону. Са

вијених рамена у лук, прса улеглих nод прИтиском 
руку закачених за ноге што их чупају из рамена 
кад год се забораве и покушају да се исправе и опру
же. ЈЬутнем се на себе кад ме оnет проже nомисао: 
»Још ћу навући неког врага«. 

Па се и упитам, :иронично: »Ј е ли икад гром у 
коприву?« 

Истовремено се и увредим: »Нисам коnрива«. 
Али неко као да нада мном шапну у тај мах: »Је

су л' криве траве што коприве жаре?« 
Од ког сам то чуо? Не вреди. Сећам се оног што 

је важно само онда кад ми није важно да се тога 

сетим. 

По чему би било сад важно или неважно сетити 

се ма чега? . 
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Сад би једшю било од значаја под да је дрвен 
(макар још в.лажан мало од рибаља) и руке да ми 
нису везане за ноге. 

Неко ша.пну: Али и да је мај, белоzрли .маес-т:рал 
не би био стеz. 

Он те то и стегао тако, и тако сад истеже. Твој 
стег. 

Куш! 

Бар реци то не цвокоћући. Чик. Не говорим с 
будалама. Пардон. Овде централа. Африка зове Сло
бодана (цвокотана- као да изговори глас). 

Да ме убијеш, не бих се више сетио како позива 
Африка, како се одзива Сахара. 

Видех песак, песак, пустиљу у сржи неког пита
мог псећег сунца. 

Није било довоЈЪно - видети. Африке, прекину
тих жица, нису дошле, Сахаре су хтеле. 

Видео сам како су Сахаре зажмуриле на лево 
око, нанишаниле, повукле обарач на моју команду и 
полетеле овамо. 

Није довоЈЪно полетети: један .ждрал пребијена 
лева крила у врију над мочваром. 

Не, Сахаре размрсканих левих крила промашиле 
су ову рупу метар широку, 150 сантиметара дубоку, 
издубм~ну у темеЈЪима зграде самица, два спрата ис
под зеМЈЪе. 

Шта је то? Шта је то?- узнемирим се, кокошке 
су прешле у тућу авлију, њет раслојаваље, нон ира
ционално лупетање, најн аутоматско бунцаље. Ја 
сам биће рационално, сав свест, сав воЈЪа, сав мозак, 
и ти возови изговора и испричница за изостанке хра

брости и евентуалне слабости - стрм с њима! у по
нор! 

Скоро вриснем то- понор. Уздржим се. Али кло
параље сам чуо, крике, узвике, један балон се надуо 

и пренуо на мојој усни, уnлашеној допола, с доње, 
невићене стране мочваре са жутим кокошкама у .кру
жном мраку. 
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Нико ме не дотаче. А све то боли, савијачо. 
Нисам савијача. Савијен само. У мраку. 
Затворим очи. Круг се отвори црвен сад. Неко је 

заклао кокошку. 

Стани! - наредим, наредим, наредим, наредњ.\1. 

И да наредба постане извршна, покушам да се 

усправим, седнем. 

Трећи пут тек успем. 
Седео сам савијен, вилица испод дигнутих колена, 

изударана чела. Зашто? 
С муком почнем да се померам. Сантиметар по 

сантиметар, клупче обешене главе преко оштро диг
нутих а утрнулих колена, потражим туром неко сув

ЈЪе место: ћелија се у благој стрмини дизала према 
дну. Вода .се скупила сва пред прагом. Морао сам по
сле неког времена да, исцрПЈЪен, опет легнем на бок 
и раме. Бетонски под је ту на пола пута до краја 
штенаре био мокар. 

У раменима зглобови су, презатегнути, шкрипе
ли, кичма болела, улегли трбух, замрачен глаћу, цво
котао. А глава исто- пуцала. Навлачим болест. Шу· 
ња се ватруштина. Осећам офанзиву мшtроба. 

Од мрака ми очи постају о:к,ругле. Миметизам? 

Мрак је одувек кружан. Али ја од црних кругова Hf! 

тражим савета. Затворим очи. И кад би се видело ... 
Оста тако недоречено. Помислим: не мене ншю 

не види. 

Нисам волео такве неочекиване упаде мисаоmrх 
падобранаца са стране. 

Волим јасноћу, логику, стрПЈЪење. Молим, нек 
свака мисао сачека свој ред, добије своје оправдаље 
у силогистичкој ниски. 

Али када сам негде, из неког буџака, сам себи 
у резерви, решио да јавном себи пркосим, поновило 
се разговетно, на слогове: »Ни мене ни-ко-не-ви-ди!« 

Као да је природно себе да грдим: Доста. Нема ли 
невиних мисли? Нема!- брецнем се, али други глас 
уздахну: Слажем се. Није природно да их буде, али 
је потребно. По. Треб. Но. Но. Но. Но 
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Не волим маАоумну интимност са собом, тепања. 
Бар не себи. Поготово не својим органима, страху, 
цревима ... 

Доста. 
Дао сам реч ... 
Али мисли раде и у мраку. 
На трепавицама ... Шта су пет дана? Девет ноћи 

су ме тукли, мучили. Шта су девет ноћи према де
сет година на колико сам осућен. 

Девет и по! - исправка. Није се знало да ли 
се односи на број ноћи мучења или :на преостале го
дине робијања. 

Треба наћи запослеље за тих тешких пет тре
павица од целе растегл,иве дужине толико дана и 

ноћи; пронаћи нешто што обузима јаче од текућег 
бола, од слабости, стварности. - Тражи! Наћи! -
Нешто што имунизује осећања од садашњости. Не
што наметл,ивије од акутног бола. Хроничан бол? 

Завежи! 

Што? Бол мучења- (рецимо, бол од игли под 
но к те) - у лименки памћења - претворио се у страх 
од помисли на то. Иако бол има само садашње време, 
ипак бол овог притиска руку на груди (и преко њих 
на бутине, листове и ножне чланке) што није до
пуштао да се, nод њ:иховим теретом, довол,но удахне 

и издахне тог шкртог и смрадног ваздуха, не престаје 

никако; само мами одјеке што се јавл,ају из давнина 
на гласове без слутње преда мном. 

То једва дисање ишчупана из контекста живл,е
ња, ту rде ме изгладњавају да би ме избезумили, ту 

где цвокоћући цвокотав у замраченом даноноћном 
подруму, ударам празном доњом вилицом о празну 

rорњу као звонце које не звони, то на мокром тврдо
лежу, разликовала се од Петог спрата тамо. Прво, 
није ме плашила собом, њима, кл,учевима. Себе сам 
се сад плашио. Себе. (Као да се себе није требало 
увек плашити. И увек плашила.) 

Будног засводио ме бол све тежег и споријег уди
сања и излисања, скоро недисања. Остали су се бо-
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лови, за њим, згрчили у затегнута тело без историје. 
То је поприште свега: мој кажњени живот. Осућенику 
на смрт одузима се будућност; љегова нетакнута про
шлост довол,на је да га, под принудом храбрости, 

одржи усправНIL\-1 од часа кад ће га и садаппьост на· 
пустити истичућР. из њега под притиском 12 обарача. 
Плотун заглушује бол, нема времена да боли. Ако је 
болео, био је то предујмл,ени, нестварни бол, као ра
скорак незгаженоr истуцаноr времена измећу пзрица
ња пресуде? 

У сну, налик на бунило, зацептао сам ван речи, 
мисt.и, слика. Дахтао сам као тркач а без разлоrа, тре
перио, не осећајући ништа сем бола, очекујући ипак 
нешто неизрециво. 

И сећања се rубе. Не памтим после колико дана 
или сати проведених на кратком везу. посту и тврдо

лежу. Али кад сам после неодредљивог времена схва
тио опет да лежим на влажном бетонском поду мрачне 

ћелије, био сам сигуран, упркос оштром бол у у кр
стима, тупом по целом трупу и удовима, да се, неудво

јен, враћа.~ једном себи које се упита: Хоће ли ико 
икад да прокопа тајни канал до слободе у којој ће л,у
ди са праве сцене моћи да осете присуство истинске 
са.Ае у којој ће сви бити само публика што прати из 
партера догаћаје на бини и с позорнице збивања у 
дворани. 

Упркос оштријој но икад глади, упркос тесном и 

беспросторном мраку у коме сам, цеm·ећи а реуматич
но непокретан, сваког магновепог јутра поливан ка
фом воде, савијен у клупче, леве р~-ке везане лиси
цама за десну ногу и десног ручног зrлавка за леви 

ножни чланак, лежећи тако или седећи као савијени 
неки црни пуж, цвилећи од болова у кичми, бубреrу, 
ноrама, раменима, целом телу, видео сам једном само 
осмех на раздел,ак како шири оперјала крила над том 
казном срушеном у блато зато што је постала пресу
рова и пробудила неке незнане дотле резервне енер• 

rије у помоћ бићу претерано угроженом. Или су се 
врата отворила? Или ми се учинило да ће се за који 
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тренутак морати Мi отворе јер један невИДh>иви бу
дилник у меiШ, навијен кад ми је казна изречена да 
зазвони оног тренутка кад истекне, врши савесно сво

ју дужност уnркос свим мојим несвестидама, слапо
вима излишних сећања и заборава. 

Да IШсам био 1сратко веза1l, скочио бих у вис. Био 
сам сигуран да је куцнуо час кад ће ме одвезатн. Али 
мрачна ћелија била је само метар високи бетонски 
кавез, једва метар и по дубок и око 80 сантиметара 
широка јама у темеЈЬима зграде самица где измећу 
дана и ноћи нико IШкад IШје забележио икакву раз
лику. Та сулуда сигурност ме је и извукла из хшmо
тисане безвоЈЬности у коју ме бацила тишина, самоћа 
и даноноћна тама ван дужина трајања, вечна ка:о су
штина вечности. 

Извукли су ме укоченог и rрозничавог, хтели су 
ме одмах у казiШонску болницу. Одбио cal\I. У бити, 
био сам здрав сад кад сам почео да се усправЈЬам. Ко
сти су крто и болно крцкале, али нека, престаће. Ни
сам хтео у боАIШЦу (преслаG и ;пренесиrуран да бих 
пожелео оно 1lelCa је npoмe1la, па макар и 1lazopej, хтео 
сам у самицу, чија је предност проистицала из чиље
нице да ми је позната била, јесте, ужасна, неподно
ШЈЬива, застрашујућа, али, ето, позната. Рекао сам да 
хоћу назад у своју ћелију, да сам здрав ... 

Можда зато, сместили су ме у боыrnцу брже но 
што се то обично ЧИIШАо и са ЈЬудима тешко болесним. 
Али сутрадан су ме вратили у ћелију. 

Ноћ: Радити? Каква лаж. Аэ.ж? Каква невоЈЬа. 
Невоља? Какав подстрек за разшШIЈЬање. Размишл,а
ње? Каква излиnnюст кад нико не гони, · 1шко не 
ILЪеска. 

5 

Дани су опет стали не пролазећи да ипак пролазе. 
У кавезу ћелије, где је толико превраћено, ·једна се 
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мисао враћала све ynopiШje: Шта би ва.ьало урадити 
да секунд траје дуже у .месу неголи што не траје 
онако пребрзо ишчупан из њега и смештен у троделни 
ваrон који одвлачи енергија што није <:а.МО она nре
мена? 

Нисам одговарао. Нисам ли хтео? Питао сам се и 
да.ье, иако сам се и да.ье бојао да још једном угледам 
себе одраженог у паралелним огледалима у којима 

сам тад и више никад избројао 9 својих испрrоюьених 
глава. 

По цело пре подне чијао сам перје, вртећи неко 
од таквих фиксних, неодлеiLЪивих питања. Некад ме 
поредак мучио да би ми ишчупао речи. Сад ме исти 
режим усамЈЬује да би ми измучио неизговорене речи 
осудом на ћутање не би ли ми разнео тело препуњено 
речима које су тело тела. 

По подне се претварало у још успоренији филм, 
пројициран преко платна речног корита што бн пате· 
кло преда мном без реке, без репера догаћаја, без раз· 
говора, без подстрека збуњених чула. Био сам уморан. 
Још да нису зидови били присИЛIШ, како би се нзмн
III1Ъало. Али, ето, и човека сведеног присилношћу ка
зне на пасивност, чак и голи зидови не могу да нагна

ју да их бар не свлачи. Чак ни омчом око врата не би 
му смирили машту. 

Око врата сваке моје речи: пет корака (напю1ет) 
- заrрцнуто окретаље (напамет), заrрцнута типuша 
исnлажена језика (напамет), очајање (напамет). 

Нисам се rm:тao: како да мислим и осећам, како да 
очајавам кад немам присутника без ког је немогуhе 
иск.ьуцати и пробити празнину чији усаМЈЬени орАо
ви-џигерани усам.ьенике и к.ьују. 

Морао се наћи саиrрач. Иначе би ми речи прснуле 
на ребра, на лакат, на пупак залепЈЬен за юiЧмено пр
ШЈЬење. Нису. Наћен је, рекао сам; у меiШ је. 

Али док се није сам ј.:uшо, нисам га нашао. Dећ 
десетог дана самице, заправо деветог увече, чуо сам 

себе како говорим. Нешто је одговорено гласно. Коме? 
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Себи? Пре тога је оно, изречена у мислима само, по
рекнуто. 

Била је реч о неком догаћају из детињства. Поја
вила се једна госпоћа. И одмах сам се сетио: с високог 
партерског прозора пао сам јој у крило и одмах при
тиснуо сањиву главу на намирисане њене бујне груди. 

У сну? Сетио сам се свог брзог, али гласног оспорава
ња оног што је следило. Није важно шта је следило? 
Ни да ли је· половина која је навијала за слободно 
препричавање сопствене биографије (за унутрашњу, 
ћелијску употребу) била ућуткана оном другом поло· 
вином која је тврдила да воли да се држи у~врћених 
чињеница. »Чињенице постоје. Не треба их докази
вати«. »И неnостојеће је чињеница; следствено, и 

нечињеница постоји. И њу као и остало што постоји 
морамо доказивати.« 

Ннје важно више којим се поводом то догодило, 
послужило је сврси. Из чиста мира је почело: речи 
васпитане, пристојне, навИКАе на уво сабесеДI-шкn и 
његов поглед који засветли јер те разумео, пробиле 
су зид уста. Сви болови нису умели да их нагнају 
да неконтролисано излете, пошло је то за мном са
моћи која не задаје бол јер је његова мека, инси
нуантна срж. Речи су потекле голфским струјама, 
матицама река, пmроким асфалтиим путевима. 

Тихо или наглас, свеједно, текле су. Самiщом. 
Типmна се забезекнула, поражена или укинута 

безбројем аутобиографских реконструкција. С по
четка бар деловала је згранута. 

Те се биОi'·рафије нису, истина, усућивале да пе 
ставе с времена на време ногу у траг којим је живот 
прошао. Или могао проћи. Речи. 

Али како су то чиниле брже од самог пролаже
ња живота, iПО неколико пута на дан сам прелазио 

целу двадесетогодmшьу основу с не:малu утканих а 

небилих рељефа. И обрнуто се дешавало: присећао сам 
се неутканих као догаћаја, а истинитих, билих и за· 
борављених. Први су се дубл,е урезиваАи у памћење 
од ма ког истинитог који се доюдио, био у једном 
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часу оно ужасно јесте и, јестећи тако, ретко кад за

довољавао. 

После извесног времена, и запа!\mене биографске 
неистине почеле су да замарају. Тад се преко првог 
њиховог текста стале да се јављају исправке, допуне, 
пропmрења и неиспитане још варијације. 

Једна сваки дан поправљива аутобиографија ути 
скивала је шаре у сиромап.пво реално прошлог вeli 
живота, из дана у дан све б6гатијег и богатијег, фа
булознијег, казановскијег и лењинскијеr, већ према 
томе, све научнијег и спортскијег, већ преыа сату ЖИ· 
вота који је истrщао, који сам истинио, који ме оду
шевљавао. Аутобиографија без правих аутомобила, 
али аутобиографија која је, због тог мотора ауто-жи
вота, још од iПОЧетка почела да обавезује. Грсјуhи 
руке око мањерке с гершлом, посним цушпајз-кром

пиром или купусом, препуштао сам се танком ДI-IМу и 

јаким мирисима, и маштарио, маштарио. 

Последице? Од тога сам бивао све смелнји, све 
гордији, све наивнији и невинији, и на крају све 
убећенији да је пут којим сам кренуо онај прави но
гоступ немирења с казном самице. 

Све више сам притискивао педало тог све ауто

биоrрафскијеr гаса за биографију чије су ме лепоте, 
смелости и револуционарне врлшrе одушевиле до ме

ре да сам, занет својим заборављеним шансама .iкиво
та, једва чекао да се вратим са шетње, усамим иза за
кључаних врата и п.очнем, затворених очију, да гле

дам филм који сам пројицирао у истом часу кад сам 
га замишљао и снимао и, прежив,ъавајући га, дожив
љавао. Није ми сметало п.rro сам бивао све искључи
вије херој, неустрашив и племенит, свемогућ једном 
речи. Нека. Бићу и такав. Нек ми се пружи прилика. 
А пружиће ми се за девет и по година. Спретан и 
домишљат, духовит и лукав, неодољив у налетима, 

непогрешив у одлукама, спасилац света, тј. радничке 

класе. 

Спасаваље другова и другарица од хапшења по
стало ми страст. Сваког дана извлачио сам по неко-
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лика десетина, и то увек у последњем часу, из руку 

агената, не подлежући при том сасвпм стилу вестерна 
механички преврнутог на друге односе и идеале, мада 

су агенти остајали оборени, везани или нагнали у 
срамно бекство; извлачио сам стотине и стотине не
знаних другова испод вешала у крајњем, крајњем 
трену. Све ја сам. Јесу ли то унуци моје маште ста
вили деде исцр~ена памћења на колено да би им 
причали шта је некад било могуће да бу де а није 
било? Важно је да сам од тога постајао стварно хра
брији и да сам, чвршћи некако, лакше подносио и 
зиму и самоћу и зидове. У самици је бивало забавно. 
То није све. 

Али после изFесног времена ... 
У темеље сазнања што чини .!Ьуде људима узи· 

дано је, канда, непрекидно рвање за сазнање и за њих 
људе дитнуте на један виши nлан. Били тога свесiш 
или не. Постајао сам свестан тог. 

Али и ту се настављало противречје измећу по-
сматрача, све слободнијеr од предмета а све жељнијеr 
њега, противречје измећу њега тако противрсчног и 
предМета посматрања који се, привидно припитомљен, 
правио да попушта мојој чежњи за њим, на изглед 

само све равнодушнији за оно што јесте истина пред
метности, истина што остаје и после предмета и што 

ваљда (изгледало је бар у неким тренуцима) постоји 
пре њега. 

Ипак, предуго продужена самоћа, без могућности 
за развијање ма каквог другог односа противречја сем 
унутрашњих (с кућним редом се не може спорити, ако 
се и прекрши и поднесе казна за то) од извесног часа 
резултирала је све тежом могућношћу некаквог но
вијег сазнања. Је ли и машта има своје грашще?
уnлашим се - је ли и она исцрпива? 

Одrоварао сам себи да не ваља играти увек, не 
ваља правити се да се бојиш ничега што одавно знаш; 

Зашто да не ваља - одговарао сам себи - страх 
може бити такоће одскочна даска. Зашто да не! 

После повратка из болнице, неколико дана или 
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недеља касније, једног јутра, на звук пиштаљке по
журио сам заједно с осталима у двориште. Али тек 
што је млински камен мртве шетње почео да се тупо 

и споро врти, командант самице, наредник Звук, вик
нуо је оно његово већ ко зна коликогодишње, свако
јутарње: »Не говори!« Интонирао је то приближно 
исто онако како агенти батинати извикују оно своје: 
»Говори! Говори!« Цувакс испред мене, чије сам зимо
грожљиве лоповске очи некако ипак приметио још за 
време кибловања управо зато што су изгледале као 

нека страшно читка посетница без имена, али с испи
саним забрањеним занимањем џепароша, тај цувакс 
на овај је глас с одрећеном интонацијом само задрх
тао и блед се срушио без речи. I<ao да је Павловл.ев 
пас, а не човек. Схватио сам - тај јадник није као ја 
имао пројекциону инсталацију у ћелији где сам се 
филмовима бранио (и одбранио) од таквих рефлекса 
с позиција непријатеља, идеално усаћених. Хтели су 
да не будем човек. Добро. Постао сам. Нисам се одр
жао какав сам био, поправио сам везе измећу свести, 
же.ъе и дејствовања. Цувакс је остао да лежи у блату 
и снегу. За оних неколико минута колико је трајала 
шетња, нико се није усудио ни да га погледа, а ка
моли да му приће, да га врати себи, да му помогне 
да се дигне. А ја? Ја криминалце не спасавам. 

Чијајући перје, размИШIЬао сам понекад и дис· 
курзивно о особинама овог система првостепене казне, 

који се разликовао и од средњовековних тавника и 

кула, као и од логора уништења (какве је у то време 
Хитлер .већ подигао по Немачкој). Било је то само
ваље које је за двадесетогодишњаке, неспремније од 
старијих људи, неподноШ.tЪиво тешко, за све сем за 

оне усамл.енике чија су се млада и младошћу исцр
ПLЪена тела винула до лагодних напора гледања ауто

биографских филмова што, поправљиви, живот на 

ивици живота хране јачом додатном храном у месне 

као и у безмесне дане. И није чудо ако очеличена 
телесност душе сматра те пројекције мање опасним 
:но што јесу. Тражио сам их без стида, давао их себи 
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не miТајући нm<ог за дозволу. Без бриге. Радостан. 
Срећан што ми неслућени савезници олакшавају ро-
бијање. · 

Било ми је некако разумљиво што самичари, ако 
и ь-ису галијотски оковани за триреl\rу, ако и нису 
одвоћени на убитачан рад у каменоломе по теутобур
шким шумама, ако и нису сагнани у руднике эапо-

. ларног круга, морају упркос свему морфијумском у 
том биоскоПh>у да изМИШlьаЈу свој .живот да би остали 
живи: варање непријатеља, његових стрела и песrшца 

упућен:их да се устреме у погрешном, ванмссном 
правцу. 

Кућни ред на снази у Бази срачунат је на живе 
ЦИ.tоеве. Истурити - неживе. Тежио је разарању ду
ше више него уништењу тела; понудити му биографи
ју која је могла бити, али није била. Сводио је посеб
ност самичара на нулу, његову нормалну бистрину 

свести на све TYIIh>И мамурАук; истурити му једну што 
сложенију личност на спратове, истшште и не. Задо
вољеље глади требало је, према пракси, да постане је
дина луцидна потреба, ако! постоје и друге потребе 
гладне бивања- изМИШЈьати, заваравати, не дати се! 

Творци самичарскоr система нису претендовали 
да преваспитају. Нису сами поседова.ш неке идеале, 
желели су вероватно да се освете само. Осветити им 
се: скратити им рукаве! 

Светили су се умртвљујући интелигенцију, сурва
вајући је на неколико усАовн:их рефлекса. Жељену 
деху"Маниэацију постиэали су помоћу нечег што нису 
називали, али што се могло назвати телесним памће
њем. Оно се разЛШ<овало од меморије, која је својство 
ума, и разликовала од рефлекса, те интелектуалности 
најелементарниј:их нагона (но и то се телесно памћење 
усаћивало исто као и свако, понављањем, помоћу под
сећања). Могло се обавити на разне начине: сенком 
што је нечим подсећала на пендрек или воловску 
ЖИ.'I.у; могло је бити светлост сијалице сличне оној на 
тавану где туку и море; могло се свести на псовку, на 

приближно исти глас којим се она изурлава, на сличан 
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начин опхоћења ту и тамо. Али та· теХНШ<а није узи
мала у обзир посебност ухаmПеника, ца ни сопствену 
жељу да га самоосећајно сведе на неиздиференцирани 
nримерак врсте која постоји да би била тучена, му
чена, морена и. искључивана из рода пуноправних 

бића, и трпела познате неуспехе. 

Осетио сам захвалност за то упозорење што се 

јавила врло опрезно на неком од доњ:их спратова па

жње (да не би прекинуло једну од све учесталиј:их а 
незанИМ.tоивиј:их биоскопск:их представа којима сам 
се подавао). Иако опрезно, упозорење је убећивало, 
било убеД.tоиво. · 

Био сам сигуран да при овој слабој храни и све 
већој исцрп.tоености неће бити никакво чудо ако спон· 
тани отпор, који би том анонимиэовању човека пру

жила луцидност свести, постане све мањи и мањи. 

Зашто не би и престао? Није ли? Шта су друго та 
упозорења испод филмова? 

Али тад се јави не претерано разговетан а ра
зуМ.tоив неки глас поред мене; био је врло светао 
па је обасјао и мене и платно, прекинувши на трен 

пројекцију. »Аутобиографски филмови« - рече -
»иако неконтролисани свешћу, иако слободно поnези
вани и иреални, нису лишени намере и ослобоЬени 
тенденције.« 

Како сам остао изненаћен и бојом и смислом ре
ченог, те се речи поновиле десетак пута у размацима. 

Објашњење које се наметало мимо тог гласа, али као 
одговор њему или продужење њега, није ме задово
љило. Јер ако се и намере морају да пропусте кроз 
ћевћир свести, свесне себе, онда пишај, ја одох под 
лед. Као што синове раћају оба родитеља, тако и ... 

Зауставим се, али помислим: од извесног часа син 

је ипак упућен да еl'зистира самостално: Треба за
огрнути а не разгрнути њ:их, родитељку и родитеља. 

Дабоме, не пепелом свести. Свешћу. Нелокализованом 
у просторима дубљим од именовања. Ba.toa - наста
вим да мислим - знати то, сећати се тога у правом 
часу и послужити се том силом против сила самоће, 
обезличења ~ анонимиэације. 
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То је звучала као одлука. Била је комnромисна: 

пуштао сам и да1ье све уморније аутобиографске фил
мове и почео да се бојим гАедања, упозорен на све 
опасности које и они крију. И управо тај страх од њих 
(.мисли су се враћале често исте и у друкчијем неком 
контексту) омогућио ми је да их без опасности гле
дам. Захва~ьујући бојању, нисам се морао више бојати 
да ћу изгубити чула за одскочну даску реалног подат
ка. Страх је стицао врлине? Не, откривао је, као и 
све друго, нес_лућене квалитете унутрашњих резерви. 

Осамдесет и два дана чијао сам после мртве шет
ње по препуну мањерку перја. Бадрл.ице бих пажљи
во одвајао на један крај стола, папушасту масу на 
др'I,:'ГИ, и за све то време све слободније уплашено из
мишл,ао свој живот и свет по мери коју је примао. 
Чинио сам то и онда кад би ми помешали кокошије, 
ћуреће и пачије перје с гушчијим и кад сам, примо
ран да их класирам, посвећивао више пажње и свести 

ТОМ принудном послу. На смрад сам се био навикао, 
на зиму такоће; на самоћу сам се стално морао да 
навикавам изнова, па сам гледао пројекције оног штu 
је, не будући мој живот, било свел.удско другарства 
без спорова и несугласица: једини живот који сам 
усвајао, уносио у себе, определ,ен за њега. 

Тај рад, као и рутш-Iа уоквиреног живота у кућни 
ред, нису дозво.л,авали да себе осмислим ни да се по
моћу мисли систематскије средим. Страх је, на ПО· 
четку негативан, требало прво да легне, -врати разро
гачене упаничене речи у зглобове, из којих су касније 
у периоду пројекција »аутобиографија« искочиле као 
тајни саветници препуни знања о свему шта ваЈЪа а 

шта не ва1ьа да се уради, како би се измакло опасно
стима које су надолазиле у таласима. Речи су тиме, 
у први мах одвезане, одгурнуле можда у страну нека 

вез·ивна ткива логике, срачуната на извесне нормал

није токове који нису беспрекидни инсулт читавог 
бића, али касније сам утврдио да нису локидале пуп
чану врrщу измећу себе и њих. Запамтио сам једну 
такву пројекцију (срачуна.;гу за физички само иНсул· 
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тирана биће) из амфибијских времена, кад се речи 
још нису биле ослободиле у толикој мери да ништа 
истински дожив.л,ено није могло да учествује у ства
рању биографије. Њени су делови могли још бити ис
тинити. Редослед, ритам, смисао збивања чинили су се 
ослобоћени данка вечито ј еуфорији аутентичноr. 

Пројициране су управо небески плаве очеве пан
талоне на штрафте, испод којих се налазила дрвена 
нога што је одједном пролистала до неба, налик на сто 
у великој сали декорисаној за маскенбал, кад сам се, 
неочекивано обучен у небеског пажа, појавио и ја о 
теткином скуту. Добио сам другу награду - дванаес
тогодишњак уплашен неба и свега - и за.пиТкивао 
тетку је ли мртва а она одговарала као злурадо: »Ја 
не!« Жене с деколтованим намирисаним грудима _л,у
биле су ме у образе а ја њих такоће (уста су ми два 
дана бридела од тих нежних, шећерних опојних по_л,у
баца, звучних и помешаних са слатком женском вла
гом п.л,увачке и нечим дрУгим, rфивлачнијим од свега). 
Ти по_л,упци - схватим без ичије помоћи - били су 
она друга награда и престанем да завидим оном бра
доњи који је за прву добио и однео нешто за.Вијено у 
пакет величине дрвене очеве ноге. 

И без хепиенда су ми детаЈЪи слободне биографи
је помагали да схватим мучна осећања оне несАободне 
и праве. 

Нисам извукао, дабоме, никакве зак.л,учке о ма
ски као услову за по.л,утще (то ми је тек две године 

касније и у вези с другим задужењем за време све 
систематскијих сећања пало на памет), али већ сам 
хтео да штедим (постајао сам прави кирјања успоме
на), мукло осећајући границе својих биографских ре
алија, од њих су тако полазиле варијације што су 
кретале од нечег стварног. Но ма колико одуговлачио 

с чијањем, и не штедео с позивима на све шкртију 
гозбу прошлости већ не сасвим истините, остајало ми 
је дневно више од осам сати тоталне самоће и пусто
ши што се постепено а неприметно све више отимала 
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сазнаљу, држећи се грчевито своје све дуб.л.е неnре
вод.л:,ивости на језик разумевањЗ.. Пребрзо се мисли. 
Године се у стенографији сећања nретварају у секун
де. Понекад сам се rштао да ли је свака самоћа таква 
nустиња или је то само ова nринудна, ненужна? За 
време сортирања и чијања, разлике измећу пужне 
смрти, рецимо, и робијашке nринуде nостајале су та
ко упад.л:,иве да би се nонекад чиниле и суnротне, бар 
онолико колико би то биле оне измећу слободе и роn
ства које зазићују nрозоре и nодижу измећу света 
и човека, извученог из њега, четврти зид, чиме укида-

ју моrућност драме и на сцени најnриватније истори
је. А да се не игра без макар и најметафорније nубли
ке, а да без игре нема nублике макар и као моrуli
ности били су nрви_ следеtш зак.л.учци. 

По_сле оних nо.л.убаца nреко сатенске маске исnод 
које се, уживајући, nротезала дечачка кожа, нашnли 
су разнобојни таласи гласова; две кочоnерне _ реке 
с рибама, чамцима и nливачима докотр.л.але су се 

звиждућући шлаrер сезоне; рука сунца је избрисала 
rумом мр.л.е на свом небеском nоду и све су се свеће 
саме од себе угасиле. Нашnли су коп.л:,аници од леда. 
Онда су необјашњиво nочели да се смеју кроз истоn
.л.ене сузе. Претходила је, свакако, једна ужасна мак
.л.ажа и оnет казна од nет дана мрачне самице, крат

ког веза, nоста, мокрог тврдолежа, где се нисам дуго

умео да сетим стварног, које се као узрок збило тог 
истог јутра за време мртве шетње самичара, кад су 
nрерано nустили да изићу, у челичном жицом ограће
но двориште исnред црвене зграде луднице за крими

налце, неке креатуре старе, занете, сеновите. Излазили 
су сами један по један, унезверени. Или су самичаре 
тог јутра задржали дуже у шетњи, или су њих, муда

ке који су у настуnу лудила извршили тешке злочине« 
(то објашњење и то обавештење nроструја одмах кру
гом мртве шетње), nустили који тренутак npe, јер за 
свих осамдесет и више дана нико од нас још није 
имао nрилику да их види, макар и на разда.л.ини од 

nедесетак метара, колико је било од самичарског до 
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љиховог круга. Али док сам их гледао чудећи се што 
нико ни с ким не говори, иако их очито не гоне на 

мртву шетњу (иза тврде и nровидне мреже није било 
нигде тамо nоциr лане кружне стазе), nриметим како 
се мећу лелујавим тим сенкама једна издваја и, nри
влачећи ми поглед, како тај дугајлија, nогрб.л.ен, мр
шав, сав некако конвексан, усnрав.л.ајући се, расте 
увис, расте и одједном нестаје. Не. Руши се, на снег. 
Али одмах се покреће, даје знаке да је жив и почиње 
да се креће вешто четвороношке. Нико од оних иза 
ограде није обраћао пажњу на то nсеће јецање по 
дворишту с краја на крај. С почетка је шарпланинац 
(на ту је расу nодсећао) трчкарао лево-десно и весе

ло махао тртицом без репа. Али I<ад се укопа насред 
дворишта, nодиже главу, забаци је у страну, стеже 
врат, који потамне npe но што се из грла изви високо 
завијајуће nокајничко лајање. 

Ужаснут због тог можда самоп.л:,увачког и покај
ничког у лавежу, осетим удар, nренеражен застанем. 

Точак мртве шетње ме очешао и настав.л.ао да се 

врти поред мене, тежак и гласан, кад сам nриметио 

nандура који је дотле стајао на степеништу зграде 
криминалаца- лудака, како се и он, ва.л.да из дру

гих разлога, раздражен тим лајаљем, дигнута nендре
ка, сјурује nут недалеког човека-пса. У дарци стану да 
се бестидно и див.л.е руше на лавеж што се nретва

рао у скичање nребијеног пса. 

Нисам одолео. Свеједно да ли ме nонела nравдо
~оуб.л.е или филмована биографија, знам да сам се 
откинуо с места, полетео. Ограда је расла а ја сам 
мислио у месту: »Иако је по свој nрилици убио, ето, 
уме да плаче«. Тек кад сам осетио жичану мрежу под 

nрстима, кад сам био негде високо, кад сам опет по

трчао, отео пандуру пендрек и стигао да га ударим 

неколико пута npe но што сам успео да га оборим 
ударцем с лећа у nоти.л.ак, трајао је гнев и стид што 
ја не умем више да жалим, плачем, да се стидим. Ма
шта обавезује али не спасава увек. 
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Па? Нека. Одлежао сам нових пет дана на мокром 
поду мрачне самице о посту и кратковезу. 

Али осамдесет и седмог дана самовања, кад сам 

већ знао за невољно гласно говорење са собом и оно 
схизоидно свето или несвето тројство које је замени
ло у две трећине моју бившу целовитост (то чистили
ште самоће без иједне мисли и речи што би изавреле 

из другог бића, у тој самоћи без речи и мисли које су 
истовремени корен речи и стабло посебности, отвара
ло је обавезно једносмерни пут Юi разбијању лично
сти), учинило ми се да поново избија повраћено неком 
неверзибилношћу што је техника поправљаља, оно ју
тро за време мртве шетње кад сам видео, учинило ми 

се по други пут, пандурску сенку како се, иза жичане 

ограде луднице за кри!\mналце, баца на оног до апсо

лутне конвексности испошћеног старца који је (друге 
сенке овог пута више нисам схватао, али сам их раза

бирао) протрчавши по дворишту четвороношке та

мо иза ограде, на педесет метара од круга самичара, 

почео да лаје тако очајно тужно да се поново, али 
уз страховити трзај, спасоносно прекинуо у мени онаi 
мора бити предуго дотле тројни дијалог који је од не
ког неодреДЈЪивог времена наовамо врло живо трајао, 
чинећи ме слепим и глувим за све ван поменевелог, 
поњегавелог и поосталелог неког мене и ја сам, одјед
ном опет само ја, погледавши у правцу човека који 
је мислио да је пас оборен на поцрвенели снег, видео 
старца на кога се, пенушавих, љубичастих усница .на 
цигански тамном лицу, био бацио (тај пандур, она 
малочашња сенка) ударајући га својим исуканим 
кратким тврдим пендреком по бубрезима, лећима, 
глави. Пас је тад крИЮ-ЈУО људс1rnм гласом. 

А то да је пас крикнуо као човек, згрчило ми исте 
руке којима сам као десетогодишње дете дуго клао 

једно штене очевим жилетом уверен да то смем да 
чиним јер пас ништа не осећа и јер се благовремено 
треба вежбати за доктора ако се хоће да има »лака 
рука«. Том руком сам се, ни сам не знам како, али 
доста лако, ваЈЪда, пребацио преко· ограде и ударио 
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пандура у лице и теме, па осетио тек онда празнину 

што ме је стала да засипа великим, чудним, болним 
узбућењем на оштрици измећу гнева и извршене 

правде од које сам пао ударен у потиљак. 

Би.-\а је то свакако неприпремана на изглед ек

сплозија што ме је понела, бацила на жице, навела да 
прећем ограду, да се пробијем, да ударим. Зато сам 
можда тек шест дана касније испливалим Itомаћем 
чуо први пут да је ударени пандур викао: »Не!~ исто 
као и ја што сам помислио пре но што сам ПОЈурио, 

исто као и ја што казујем увек пре но што почнем да 
одговарам неком, казујући му шта мислим. Т? »Не<е 
није ни код пандура значило порицање, али Је увек 

било праћено покретом руке којим се уклања оно ра
није речено, учињено, претпостављена. Као да у мом 
свету преосталих речи није било места за два-три су
перпонирана слоја. Као да је само један, У. преус~ом 
простору мог самоосећања, могао да посТОЈИ, то Јест 
могао бити вићен, уочен, схваћен. 

Мој угао посматраља није још дозвољавао да се 
у том секунду назре више. Видик ми зато - схватим 
-није ни трпео сенке, ни прошлост. ИсцрПЈЪену а н.е· 
сличну себи, иако истоветну са собом. Због мене КОЈИ 
нисам хтео да личим на себе. 

То а онда и она експлозивна брзина, моја друга 
стара болест. Погоршана самицом у кој_ој сам се сви
као тек да се не задржавам ни на ЈедноЈ мисли, ни на 

једном осећању дуже но што је потребно да се поими 
о чему се ради. Прелазио сам ношен ко зна чим, сле

дећим помислима можда, прелазио сам преко њих, 

помисли, неиспитаних докраја заправо, одгуривао их 
негде доле, где, би их прихватио некакав бољи осе
ћајни и nодмисаони апарат. Тамо је то, као у неком 
каналу, тунелу, подруму, то, те мисли, жеље и остало, 

тамо је све то настављало да неосветљено рије, копа, 
мучи себе и кињи док не би дошло до следеће експло
зије; до оне до које је дошло као што је и пре дола
зило до других, увек наrло, неочекивано, као само од 
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себе, а Шiак нешnчаniено из смисла, а ипак не само 
од себе јер логично, ако не одмах, а оно после. 

Био је март већ. 
Реприза казне ми је лако пала. Можда зато што је 

већ завршена. Да ли бих тако лако претрnео и nонов
не батине на Петом спрату? (Бојао бих се прво) (а 
после?) (исто не бих) (оћутао бих опет?) 

Сад су ме знали криминалци. И кад су ме nосле 
друте казне вратили у ћелију, дочекали ме nуцери с 
nорцијом врло rустог пасу.IЬа и целим свежим, врућим 
хлебом; чак ми и један nандур убацио дnа ШИ.IЬка меса 
и :циrарету. . 

Осећао сам се храбрим, то јест неизгуб.IЬеним и 
тог, 88, дана самовања. Суви старац у чију сам од
брану прескочио ограду луднице за криминалце и 
једним ударцем онесвестио nандура зато што га је ту
као, био је - дознао сам од једног човека - онај хо
џа о коме су пре неку годину 1шсале новине врло оп

ширно,· причајући како је, у настуnу nадавичарскоr 

замрачења, секиром убио жену и седморо деце. Жан
дари, које су суседи довели, nозвали су га да им се 
преда и отвори врата свог ограћеног дворишта, он их 
је, забарикадиран у својој каменој кући, гаћао одсе
ченим на nању главама своје седморо деце као гра
натама. Иако су жандари продрли у дВориште и у 
кyliy, он се дуто бранио откинутом од трупа мрша- · 
вом бутином своје жене. Најзад је савладан. 

Али тад је и почео да лаје и да се nонаша као 
полицијски пас, рекао је једном полулуцидан, пас 
који трага за убиi:Ј;ама својих. 

Пас је тај понекад био миран, кротак, nонекад бе
сан, старац - увек сетан и изrуб.IЬен. Несхват.IЬИВ 

себи: чему кајање? 

Шта? Да се и ја не кајем? 

Не. Ни за то, ни за шта што се за та 102 дана 
десило. Ни за ппа што се могло да ;икад ·деси мени 
који нисам ... 

Који нисам ни кајање. Ни не. Који xoliy, који би 
хтео да будем, могнем ли икад да бирам и одаберем, 
саМо свест - та во./Ьа да мењам. 
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