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Kocra врапr rаьшу на њено месr·о, десно у 

другом реду поллце што је почињала од тешrшх 
врата без браве и юшi<е с унутрашље стране и 
пружала се ширином зида до висоr<оr-, мало!" про~ 

зора. Последљи роман. Бавола ће одсад имати 
времена за тако шrо! - и руком, чија је I\.O)I<a, КG'1О 
у некпх фоr·о~аматера, била заnаrьена и rлаrко ру
жичаспl., nреће пpetto полеЬнне -rек довршеноr дела, 
лако га луш1 по платну н:ао да је xieo и да се onpo~ 
с-лi эаувеi< од романчш\.а Ане Карењине и да њено 
самоубиство под точковима воза :изравна с несуб
јекrивисrичким историјама, еitономнја..\tа, социо~ 

лоrијшш и филозофнјама, Iсако би ова жрrва Itла
сннх предрасуда престала да шrрчи и упада у очи 

својом личном срећом и несрећш. .. t, Али: кад се за-
1И1·1 окренуо и у1-ледао пред собом одавно и заувен. 

наиамет научену собу што се просула пред љим, 
дуrа 68 rюpai<a н IШrрока 17, њему се, не први 

пут отi<ад је овде, учншr да ће мораш да проће 
I<роз сочиво некаr<.ве невИДЈЪIШе лупе која увели
чава све предмете а нијеДI-юr· човека, да би спп·ао 
до Витора, чија је ћелава IШ.iноцрвена r-лава, упр

кос неrрејаној просторији, израњала Itao из паре 
и свеr-луцала, смањена, измећу сiвари једнаких 
себи, тамо у дну где је седео налакћен на необоје-
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ну, прљаву mочу лоследњеr· у низу од шест I<а

бас-пrх столова. Као и мньrя, и он се, сиr-урн?, 
спрема и преслишава за вечерашњу консултацију 

из треће лекције Албрехтове Теорије нартије .. 
У rиcai< да има да проће кроз увеличава јуће 

стакло био је и сна;кан и не1рајан, Све се ускоро 
врашло уобичајеном - л,удима у зидовима деб

ЈЬИМ за шест дуж.них щп-ала од нормалних зи

дова. Уrрос1·ручење коефицијеша сшурносш, што 

није придоносило осећању безбедносш ни мира ни 
с ове ни с оне сrране rycio изуr<.ршrаних реше-Iю<а 
на сваком од десет прозорчнћа, било је опnпе; и 

кревегске даске су ту за два цола дебл,е но што је 
потребно; за исто толико и rtл.упе с обе стране сва
кш· СI'ола. 

- Имам човека! - шапну, прилазећи Витору 
- nредлажем. " . 

-За шщ? 

Истовремено Витор ди;ке тако ж.естш<.о главу 
са тезе над I<ојом се био змurслн:о да му nоглед 
промаши Косту за чшаву ишрину рамена. 

-Човека? 

Свеједно, не nотражи ra одмах. Нен.о је време 
непомичан сврдлао пред собом OЧIL\Ia више у др

нини неголи црним, али увек за лет-шест гради 

ужаrрелијим но што је то ПОiребно пуком 1ледању" 

Питање је само - је ли оно, r-ледање, било 

довољно њему, I<оји је, вероватно и не r·ледајући 
а KaJ\IOЛli посма-rрајући саrоворника, оставtоао до

јам да иза облн:Im људи и појава посматра најна
пеtију cerrneнцy о скривеној, исiин:ској, преврат~ 
ничкој сушт:ин:и свеrа. 

Полаr<о је почео да се окреће I<.a Кости, који је, 
по обичају, иечујно и хшро већ био обишао ивицу 
rрубе, смрд..ъиве плоче сr·ола и седео већ насуnрот 

секретару t<.азнионског I<oмt-пeta Базе у Базовику, 
месту удал,еном двадесетак rшлометара ваздуш~ 

нам линијом од Дрине Im ис-rш<у, и исто ТОЛЈП<о, 
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усt<.о-rрачним t<.раком, од маr-нсrрале Сарајево 
Београд, преко Ужица и Више~рада. 

- Јеси ли разr-оварао с њим? - r·ледао је 

:жаr-рећи Кос-ту у бледосмеће очи, што су се CitAo

miЛe да по'Iврде. 

Не, Витор се слаr-ао у суштини с Коспiним 

предлогом. Нека Слободан Раденик преузме дуж
носi· главног техничара казнионског комиiеiа, 

званог чешће (из фамилнјарно-консииративних раз
лоrа) Кююм. 

Не, нема он ни:ш1а протТIБ Слободана Раде
ника, спретан је и све, прецизан и таt<.о даље, мада 
је, како да r<.а:же, амбициозан на изнутра, разумеш, 

на изнутра, tmo уосталом сви млади чистунци, па 

о1уда и проблемише толико, укратко, најбол,е је 
промислити још о свему. 

- Али мене пушщју за чешри дана. 
- Па Шiа онда? - одговори му с ненаrлаше~ 

ним пребащшањем - снаћи ћемо се и ст.ш. 

Три дана касније, Kocra и Вит·ор, пред Како
мом у nуном сасrаву, кандидовали су за r-лавноr· 

техничара Слободана Раденнка .. 
ПредлОЈ· им је прихваћен сiюро једишласно 

(Бра1ко је прво био против, па за, онда се одлучио 
да не буде ни за ни про-тив, уздрж.ава се од rла

сања док се на делу не покаже да ли је исправно 
било предлО>IШIИ Ја) (тиmiчна брашовсi<а паrало
rю<а). 

У свююм случају, резултат rласања је IIЗне
надио све, неке и запрепас1ио, али највећем броју 
ипак био повод за ож.ив..ъавање наде у моrућност 
јединства у Бази, 1де су приншишјелие неiрие
л,ивости и личне киселине довеле до ивице рас

цепа колеюива на rруие .. Две су се профилирале, 
готово једнако бројне, обе уверене у штeinoci 
rpynaшiвa, обе неспремне да поћу од себе и схвате 
сопс-твену делапюст као разбијање ну.жноr· мо~ 

нолита. 
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Тог последњег свш· послеподнеnа у скупној 
соби, Коста се пије пп тренуша одвајао од Слобо
дана, ПресЛ11Шавали су се мећусобно, у!'Оварајући 

и утврћујући нове везе с Пољем. 
Учи.лл су напамеr адресе пошrанских. саиду~ 

чића и друпrх јавки, начин:њш нов, nоједносtав
љен tајн:и кодекс, провернли најnра.I<.тичније ме
тоде трос'Iрукоr шифрирања и дешифровања, 
формулу најбол.ег невидыrnоr· мастила од брашна 
'ПIПа нула-нула, шrо се ни под инфразрацима не 
крисtалише и не одаје, као Ш'IО то чини аспирин 
пcтoll.IDeн у води: или, на npиl\Iep, разблажено мле
ко; слояtнАи се I<.ojy да од двеју пандурсюiх веза 
оставе у конзерви, за случај најкрајњије, њрајње 
невоље и прешли. после вечере, на скривачнице: 

од оне )триручне« у Ласловој дрвеној нози, до 
оне врло сигурне у шес'Iом ребру црноr· радијатора 
у уыиваљкн. изолованог од доводних и одводних 

цеви. 

Тек и.ад су сви заспали (чак и Крајновић, који 
шпtад не леже у кревет, неz-о пред поноћ обично 
клоне на cro с r·лавш.:I на I<.њизи и остаје тан:о tрп 
чеtврти cata, па и car ), Коста r-a је позвао у улпr
ватку и tам:о :м:у 01крио тајну над rајнама: rоли 
као од мајке, nодиrли су уз много напора и опрез
ности широку решетку сливниrtа уr-лављеноr- у 

бетонски под., Цементираних. rшица, чинио се не
по:мер!DИВ, Није био, 

Ослањајућп се на под лактовима, rшо да ће да 

се за.Л>уmа на пречки и нишrа више, Коста је први 
продро и, одисrа - IIИШia више, Слободан r-a је, уз
бућен, т-ледао не схватајући шта чeita, што се то 

понаша I<ao да је заборавио зашrо се све то чини, 
п шrа сад прича -и објаш:њава Itao да је нешто 
сметнуо с ума: »На 1-tетар и двадесет испод нивоа 

пода<с - говорио је Kocra ламitајући се лако -
»Налазе се две цеви. Од јуче знам, оне полазе од 

котларнице, nролазе испод OBOI' дела ЗI·раде crtyn~ 

них соба, по свој прилици теку испод дворишта 
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до самица и ода1ле продужују према јужном зиду 
да би пренеле r-onлy воду и заr-ревале комплекс 
Анен.са.<с 

Онда се r-ек одrDке на мишићима, з1рчи HOI"e, 
изи15е из шахта и поће валову да се опере: )>Узми 
баrер-.лампу и овај Itомадић свеће, отпу:аа-1 до ју
ЖИО!' зида н врати се. Требаће ти отприлtпtе .30 
:минута за то. Последњи пут Itaд сам улазио, оста
вио сам tамо код зида један nакетић. Враt-и ми та. 

То -ти је задаtаi<. И још, да ми опишеш све правце 
Itа.н:ала, рачве и излазе" Инжењери који су ra гра
дили изr·леда да су имали у виду само праrпичан 

и лак прнсrуп цеви:ма; нису водили рачуна о ста~ 

новници:ма ове rtyћe у којој се 25 сати на дан сања 
о бекству. Знаш ли шта ме чуди? Нико још није 
nо1шслпо да се корисtн овим тунелчићем који као 
кpiюroi\. мора бити да nовезује Базу и Анекс, да~ 

кле и део њиnа ИЗ?\.·tећу два зида. Предлаж.ем тн да 
ra назове:-о.ю Аорrом.<с 

Бришући се, окрену се и зачућено погледа 
Слободана: )>Шта чеiшш? Улази!<с 

СавЛаћујућн свако осећање, crao је на одне
куд 1\IЛа.ке цеви обвијене у nАатно умочено у rиnc 

и азбесr, наm1пао басом ногш.-:t пролаз у бочном 
зиду шахrа шrо се IY сnуштао бар још ner метара 
нпже до j&\:te за фекалије и отпадне воде, Чучну, 
уће лево (кроз угледану бочпу рупу) у хорпзон
tаЛI--ш Itанал којим су се насrавтале цеви :и поче 
да пузи опрезно кроз вла.жне длакаве nаучине, 

I<роз негш смлаћени ваздух у пуном распадању 
што је заnrивао дах, кроз маховинасто, .~ып-аво 

расrиње, сrпне тљиве, инсеrпе, јеп<о цијуi<аt-ье 
уплашених пацова, ш1о су бежећи, преrрчавали 

преко његових буtина и лисr-ова, пров.лачили му 
се, брзи од глади, исnод голог и на јеженоr· трбуха. 
На длановима је реr-истровао у два маха AIOte orpe~ 
бопше њиховнх малих, ошtрнх канџи; на слабнна:ма 
њихово масњиitаво, мокро, хладно, мerto, као мртво~ 

роћено крзно. 

11 



Али пузао је даље, забраннвuпr себи не само 
да се rади, да осећа и миСли, неrо и да запали ба~ 
теријску лar..my" Учинио је то тек rшд је прво гла~ 
вом: а после и руком напипао вертикалну препреw 

ку, Тад је упалио батерију, на свећу коју је ДО'IЛе 

др:ж:ао као цпrару у усiима. 

Налазио се пред редом бетонираних цигли, Веро
ватно- јуж.ноr· зида. Цеви су се провлачиле кроза њ. 
Човек не би могао. 

Осматрао је за то време пажљиво свуд or<o 
себе. Схвати одједном оно што је од почетr<а осе
ћао: Коста је xteo само да Ia нскупm. Никаквог 
паr<етића није било. 

Али ишледавшн увис, угледа таман продор над 

r·лаво:м. Да није тамо? Усправи се, м:оrао је стајати. 
Осветли. Нишiа. Дахтао је. Над њим:, на дохват 
pyt<e", налазио се окруr·лн, тучани поклопац. Ни '~У 
- опипавао је - нишiа. Искушавао га, дакле. -
Коста? У реду. Има право. 

У истом !реиуiку уrасн лампу н пре'Iрну; над 

теменом је чуо гребање поrкованих баканџи што 
су се приблюкавале. Досеiи се: ro што додирује, 
биће по свој прилици, онај поклопац у трави на 
унуiрашњој Сiрани сiражарске стазе дуж јужног 
зида. И одмах закључи усхићено: неr<а нови управ
НИ!< замени све спра1не сrражаре, I<ад rvд буде 
Брка на служби код јужног зида, биће и везе с 
Пољем .. 

Ни мучна зебња нн гадтнва туtа које се није 
ослободио од самог улаза у Aopiy, нису ra више 
спречавале да мисли о оном о чему је од самог по
чепw. хтео да мисли и сад мислио. Лепа и велика 
је ствар техника" Она лрља тело, заговна руке, 
алл не блати душу; а ни духу, запетљаном у ку
чине де1аља оноr· свакодневног одавде-донде, не 

даје да се улењи и запарлож.:и,. Техника политнчки 
можда не уздиже колико би Iребало, не отвара nyi' 
у секретаријаi собних бироа и Какома, али омоrу~ 

ћава борцу да сачува неопходну нешrnост, без које 
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се, ни стојећи: усправно а I<амоли: пузећи го, кроз 
ову А·tемљиву зиљавост, прободену овде~онде фо
сфорно зеленкаспtм очима некоr· маiорот пацова 

п ул·шог-обројеном цијуrшвом м.ишјом пatПII\.0:\·t што 
избезумљено хоће да пре1рчи испод и преко њеrа 
голоr-, не може вероваrи у сан о величини чове

ковој_ 
У једном rрепупtу му се учинило да осећа 

чистнји ваздух, осве1ли, покуша да се исправи, 

не успе, врапr се мало; onei - ниски сiроп Iшнала. 

Не. Aopie" 
Леже лећима на цеви, засени лампу руком и 

упали је: све1лост о1вори вла.ж:н:е циr-ле над r-лавом, 

изједене :жућкаспtм печуркам:а, паучином и неюiм 
rрозним:, r·возденосивнм бубама ШIО су, склупчавплi 

се, стале да падају са блиско љ1п·аве tаванице на ње
I'ОВО мще, ycra, rруди. Уrаси лампу: преварио се! 
Продужи. Најзад стиже, Морао се уздржаш да ра
досно не кршm:е кад се усправио у умиваљци под 

шкртом свеiЛошћу (али свеiлошћу) сијалице од 32 
свеће. 

- Двадесет и осам ьuшуtа! - дочека га Коста 
задовољно - Шiа сам "ЈИ рекао? - Седео је на 
једном од сандучића, али није престао да чиiа. 

Слободан изиће и, rрудећи се да му ллце оста
не у сенци, поче да се пере" 

Тек кад се обуче, упюа Косту да ли је сила
зна до I<paja. Овај не скиде очи с књиr·е: »Не« -
рече, пущtетну одмах језиком и пшледа ra ведро 
- )>Ни силазио, ни оставио пакетић! Кад да то 
учиним·?« - скоро се љуrну, а ведар и даЈЪе -
»nрексиноћ ми је пред леrање Крајновнћ први пут 
рекао за Aopry. А знао је за њу више од године 
дана! Замисмr rада!« И уздахну скоро разнежеио: 

»Годину дана и - ншша. Кад сам почео да ra rр
дим<( - nродул<и неубећен и сам да је он, Kocia, 
могао да грди Крајновнћа - •стао је да ми прича 
живот Исусов, чуо си за Исуса? Онај иепокретин 
суперматори rtримнналац у болници који.".« 
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- Не! - преюiде та одмах Слободан заврша
вајући везtшање цокула ~ не волим яш111ја све~ 
1аца. 

Али дш< је Кос1а насiавЈЪао, он се сенr оне 
посеrшще уrребене у зид самице: »Исус ст. м. још 
З пуiа((, Да није тај? 

- Па да! Али тај Исус, 10 је концен;раr упор
носiи, дабоме, погрешно усмерене. Ово му је че
'Iврто робијање. Од своје двадесете до, ево, осамдесет 
н неt\.е, "Iaj само робија. 

- Зашю? - Слободан седе па празно сандуче 
крај Кос1 е. 

- Убиства. Прво је зюиао момка који му пре
отео младу испред олтара и осrавио ra самог у 
црквп. Бно је тад још малолеrан, шј Исус. Одро
бнјао је прву казну н убо кума у срце - nрвог 
дана по нзласн:у. Прш-ласили Ia за Ј..шлоу:r-.Iноr. 
Онда, после поновних двадесет t·одина, исто првоr· 
дана ПОШ'IО је изишао, до1укао је девера. Чеiвртн: 
пут - crapor· свата. Том приликом је био пијан, 
неурачунмпв .. Кад за који дан опет изи15е - убиће 
младу, која је већ nрабаба. Свеједно је њему. За

реt<ао се да nобије О1?о.U1Чара, I<ума, девера, старог 
свата и младу.. Државе су у мећувремену биле и 

проnале, нове настале, мењале цареве, кра~оеве, 

ИЛ·tена, алп Исус као да )Iа:-ши под стюиениЈ.:t зво~ 

нам - тера своје; друго ra се не тиче. - Kocra 
застаде. 

- Причао сам ти о Глигору! - ускочи Слобо
дан nенушавих очију - шшако да заборавим баш 
то, Енерrнју. То. И како ме Грујић nоiиопно кад 
му је - цап! - подмеnrуо -своју порцију: »Пншај<t" 
Ништа ја речима да nост11гнем оне ноћи, а Грујић 
све - једним једноставним покретом. Зашто је 
то rако? Увек једноставност пали, а шшпа није 
једноставно·? 

Косте се Глигор није пщао. Не одговори заi'о, 
продужи сањалачкп о Исусу: 

- Тај Исус ... Зидао је он ову Базу. Друш 
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пут Ј<ад су га доводили, Збоr· девера. Да му пре 
годину дана Крајновић није поrионио две nуно
масне зазифтане :муш'IИI<Ле и, уоnште, да :.м:у није 
давао да пуши, можда се посенњьени Исус не би 
разне,кио и сетио младосrи, зидања канала и свега 

што је о Аорти испричао тамо, у болници. 
Слободан се одједном присепi, Iрж.е н врати 

једној :r.пiслн из канала, извини, из Аор1е. 
- Кад је Брка на сЈражи код јужног зида? 
Бивши техничар подиже очи, об.ори их, поi-ле

да некуд у мрак иза прозора., Концентрисан, из

rАедало је да :машта о нечему полупријап·Юi\1.. И 
такав, процеди: 

- Онај ОЈ<руrли nOJuonaц у трави, је ли? 
Попе се на валов испод прозора и звизну три

пуr на прете" )>Кад зазвони чеrврт« - скочи лю<о на 

под- )>јавиће се3< 
Сед~ли су, чекали, ћуr-ал.и. Најзад удари че

тврт на торњу. Обојица се нашу као да ће тако 
бо.tое чутп дозиваље пандура расутих по дворишту, 
испред з1рада, радионица, маr·ацина, с унутрашње и 

спо.tоне стране зидова. Њнхово о1еr-нуто: »Стражааа, 
nозооор((, обојица као да су пребирал.и и одбацiШали 
пре но шt·о би их, Ie одјеке, за..хватила кошава, ћуд
.tоиво искидала, пребила, увила и разбацала ло смето
шп.ш. Коста, који је паж.1ьивије сл.ушао, окрену се 
Слободану, свом од сенки, кад наједном nрепозна Бp
IGiН r·лас_ Долазио је однекуд с висока. Прескакивао 
је сугласнике н подсећао више на куi<урикање неголи 

на бердокање. 
- Јеси ли запампю тај глас? БpiGIН. У кара

ули је овоr· nута. Не брини, од прекосутра ће !Н 
он куi<урикати тако сваке друr·е ноћн. Кад се први 
nут буде јавио од јужнщ зида, тnужи, ухваш 
везу, договори се. Уосталом .. " Удесићу ја го чим 
нзаћем. Али Крајиовић, даi<Ле што ти је то про
клешш< један! Годину дана знао за Аорту и тек 
ми преi<синоћ, онаi<о мр1ав хл.адан, рекао за њу, 

и то, r·лаву дајем, caJ\IO зато што је бануо нагло 
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у Уl\ПIВаљку и зaret<.ao -м_е како се с Пататоt<.ом 
мучим да преудесим још једно ребро радијатора: 
»Што се пр.&аш тим цевч:нћима кад испод решеl' .. 
t<.e имаш канал у који можеш да смест:иш и еми~ 
сиону станицу и шtаl\mарски Iиr-A?<( Мислио сам 

да се шали: »А може ли носач авиона·?<( »Зашто 

да не. Рас1ав.л:,ен салю на делове. Канал се про
теже од котларнице до Анекса!<с 

- Не! - прекиде ra Слободан - до Анекса иду 
цеви, r<.анал се завршава nред зидом. 

- Нисам хтео да сићем одмах iИ nроверим -
уздахну Коста - да би јој ш - рече - који осш
јеш, скинуо јуифер" Аорш је женскоr рода"" 

Слободан се трже, али оћуrа" Понови у себи 
ту преrрубу реч коју није волео, али га, зачудо, 
одмах обасја С;\ИКа Јелене, освет-ли ra и несrа у 
некој белини. Не! - помнсЛ11 и лако се најежи. 
Aopra је друго нешто Кисел.касго, nрл.аво, зар
Ј5ало, С1·tрадно. 

- Није лш било сућеио! - Коста стисну усне 
- са званом ме cyrpa одводе на nоследњих 24 сата 
у са.Ј\1Ицу и - уздахну насмешен - ко зна све чему 

неће :моћи да вам ова послужи. Мо.жда удесимо 
IY шrампање Гоље, а? 

По.желе l}.·ty лаку ноћ хитро, пребучно а не4 

адекватно иомешаних осећања" Друrо је требало. 
Али r<асно је сад. Можда друrи пуr. Наиол.у. Или 
IY. Или никад. 

Уздахну. Изиће л.ушто из улшвал.ке. Слобо
дан је већ био леrао" 
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Први се буди, протежући ~<руте рУЈ<е, Праком. 
Увек строга, набусиrа лtща, nокривена неi<.ом као 
чичкавом: нерендисаном ко.жом, исrетовираних об

раза с оголелим rранама црвено н л.убичасш нa
npcЛl-IX I<.amiЛapa" Будан одмах, и као вешгац ·rих, 

16 

окреће Крајrювићу, бешумно усrајућн, свој сrа
лактитсtш профил смрзнута носа и ретн.их, шућ4 

мурас1:их бркова па, онаt<.о храпав и нескладан, Ok 
лази десно, дну собе, излази убрзо из нужника и 
уиућује се лево у умивал.ку, rде кваси само очи и 

враћа се уЈ.швен. свом креве1у, чије ивице онда 
равна ошrро, по војнички, бешумно расrресајући 
после трињама пуњепи jacryt<.; сврllШвшн и го, 
с1ав.tьа преr<.о њеr·а на осам савијена, "Iанко, ayw 
и·ријско ћебе, сам седа с костоболним уздасима на 
постељу, диже с напором ноге, умотава их све до 

појаса у друrу, суру nоњаву с јуrословеиском за
сr·авом дуя<. средине и одмах потом почиње да пара 

изношене, подеране пуловере и одбачене, шћебане 
већ чараие" 

Цео дан тако. 
Трулу, неуnотребл.нву nуну одваја лево (пред 

доручак је баца у нужничку јаму), десно, уз себе, 
сшвл.а малу, разнобојну клуrrчад уnотребл.иве још 
вунене преће, вешто нам:отане око два зrужвана 

лис1а чис1оr· клозет-паm1ра (н.оји би се, откад је 
коначно решено да се тежиште nосrави на рад по 

круЈкоцима, моr·ао много корисније упо1ребити за 
преnисиваље rеза из Крајновићевог реферата на 
теме лењинизма, или за његов већ деtа.ЈрНО обра
ћени увод у Дијамаr и Пиrања филозофије па и за 
остале предмете: синдиi<.ално, женско, коопераiява, 

планска привреда. Никад ror папира довољно, на
рочито опшд је решено да се умножи Албрехтова 
Теорија пар1Ије, исЈезирана у осам тема). Место да 
мисли на своје уздизање, Праr<.о:м: крто и костобол
но нлеiе наруквице и rако рећи rашистнчке nуне
не поп<.ошуље за оне које, ухапшене лет-и, доведу 

ту после пресуде у децембру без ичеr топлог на се
би" Свој посао он ради до касно у ноћ (спава и он 
само четири сата) и цео дан (с изузетком сата и по 
шеrње н времена што се rуби на храњење)" Дабоме, 
браrковац је, и Крајновић, који чита или rпrше за 
столом, Пракому је један обичан разбарушеии евеи-
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·rуалац и колеб.л:.иви uдuar,. а Слободан би се заклео 
да се Праком буди сат-два nосле nоноћи (чим Јер
неј, Iat<.oћe брагковац, лепrе на I<.ревет до његовоr) 
да би сnојшн будним н:ласиим: тако рећи исиисrом 

неподмиr.л:.иво праtио шта то Крајновић, као један 
вахабиг и олш1орели младотурчин један, шта он то, 
tшо евентуалац, :м:алоrраћански цнркусан и колеfi.. 
.л:.нви идиот евенtуалски, ry по сву ноћ щпа и mi~ 
ше и не леж.е 1а1<.0 рећи уопште у 1\.ревет, него се с 

времена на време са.м:о налакпr на сто и tщ<.о, с 

r·лавом. на длану, проспава по десетак-петнаестаl\. 

минуш, можда Крајновић то Морrану и осталим 
буржујсrшм главешинама nише и Партију нашу 
издаје, као што IO и приличи евен·tуалском: изда}· 
нику и социдноту" Нишш Пракому не вреди шш 
је и. сам Братко nотврдно да је Крајновић наnољу 
имао доста висш<.е и одговорне функције, што се ту 
nоказао као добар ПОI\.ретач ако не и орr·анизатор 
културно-nросветноr рада, што је један од најста
ријих (најннжих, дакле) троцифрених мапrчних 
бројева; нишш Пракому не вреди ни што је Крај
новић осућен на шеснаест година; он је њему сум
њив јер је тиnичан евенrуалац а евентуалцн су, 
по њему, страно тело у радничком а не ен.1.влеtс1-у~ 

aлcrcoAt покрегу, јер по њему револуција се не пра
ви Шiсањем, чнтањем, држ.ањем реферата и оста
лим професорским евентуалштинама, не nрави се 
она из мозr·а идиотски умо.л:.чаtюi' (има он, начел·· 
но говореtm, и право донекле), него воћењем штрај~ 
1\.ова и друrим (шrо је Iачн:о, на радост), а I'O оnет 
знају само људи од шrраубштоr<а и rypnиje (мисли 
он) ».л:. у ди од !'Ладно г и nодераноr чеtшћа и српа 
сиротиљски босоr· у аванrарди r·рада и села«, I<.ако 

го Iш.же он који је, родом из Оп.ленца, знао др. Ok 
r·овори мирно и без цифрања на иследниi<.ово: )>Зар 
кра.лэев земљак, а nротив кра.л:.а?<t: 

- Шта ћещ и дрво се сече rде је юш:ло. 
Збш тщ му одговора, достојноr револуционара, 

и Крајновић опраnпао сва његова секантна дослов-
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њаштва. А онда н исrтсницн: су били - исто rо

дшiпе" 

Кад год би Крајноnић дизао очи с посла, зака
чио би се с његовим подозривим:, запрепашћени:м и 
од запреnашћења укоченим поrледш.·t. Гледао ta је 
како чита, бележи, еt<.сцерпп-Iра, пшпе и, с времена 

на време, кад би његово неразумевање посtало 

rушће и сумња већа, он би нам.ршпю свој сrалю<
титсюr СЈ..·Iрзнуtи нос и њушкао 1шо да то I<рајновић 
испушта задах опортунистичког адреналина. Пра
комове би очи, злурадо почивајући на Крајновићу, 
тад стале прос1о да буше његову евенtуалсi\.У ка
жу без жуљева и дубоких сувих бразди, раэбла
жену и размажену буржујскнм предж.иво1о:м, а то 
је понекад бивало толико неnријатно да би н Крај
новић осетио страх за Праt<ома, ·који није умео да 
види у њему друга (него једино социздајнrп<а и nро
воr<агора у најбољем случају, соцвукбранковића н 
правюш.торr-а) ( »правакаторr·<с, објаснио је он оно
мад на општем: скупу, »ТО је онај полицајац коме 
Рокфелер, Форд, Морrан и остали аегеснменси 

плаr·е колнt<.о воли да би прис"Јао да оде правац у 
tcazopzy, по нашки на робију, да nравоцнра на 

ппрајк глаћу и друге вахабиtСI\.е и евентуалске 
бубице и будалашшне, па отуд и та наша реч, nра
вакаторr, то је nравилно, nравац у каторrу, јербо 
је Аењин пре, у ctapo време, говорио обично I\.a
тopr·a а не робија или хапс, како ми то сад чинимо, 
јер смо одавде одакле смо и rде се то тако I<.aжe<t), 

Па шта да учини човек с њим? - питао се 
Слободан у Крајновићево име н одrоварао - да 
ta воли! И не мари што се за Пракома неке истине 
не хватају. 

Иако одбојан за све иоле nуније испше што 
чине основицу л.удског и револуционарног мисао

ног nртљаrа, он је Крајновићу био чудно драг и 
ту.1кно мио. Просто би се распекм:.езио од неке c<r 
лидарнос1и са њим:, ·tако .IКИВИМ примером и .~крт

вом буржујског онељућења. 
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Да ли би r·o таrсо осепю и рекао у мислима 

Крајновић? Закл.учи да не би. Није он плачмш. 
А ја? - yrnпa се .. - Зар сам ја то? 

Не одговори, yrnпa се у Iрећем лицу, али ми
слећи на себе: Ко је он? И одговори шд: »Слободан 
није један мран., ни један расентименrалио-ли-ти

-се-опан:аюс. Рекавши ro, одавно будан (збоr- свега 
узбудл.нво1· што данас ·1реба да се догоди поред 
преузимања ду.жности техничара), помисли: Да све 
то данас не предсiОји, пробудио би се тек за један 
цео сат. 

Увек би тад, нен.олико Ipeнyratm пре naндyp
CICOI' звона, отворио очи, уз обавезно осећање да се 
руши у понор" Будно се Iat<o, rрчем, из нeitOI· од 
својих мноrих унутрашњих отпора против свега 

што је ·ху смИULъено да понизи, nовреди, пороби" 
Зарекао се скоро ОД!I.ШХ, чим је пре CI<.opo годrшу 

дана, не, једанаест и no месеци, дошао у скупну со
бу, да Управи не дозволи ни то; нека не мисле да 

ће она њеш да бу ди кад се њој успе. 
Његов оrад (и за ње1а самог) тајанствени бу

дилиш< вол.е трзао би Ја обавезно сваког jyrpa, бар 
некоЛI·Ш.о rренуrака пре но шrо би пандур пошао 
I<a звону. Ништа што му је raj унуrрашњп са1· сво
јим нечујним непандурским преrкораком 1азио и 
ломио зелену 1·ранчицу најслаћег сна. Не допушrа 
им он да 1 а пандури ја одрећује. А Управа баш то 
својом јутарњом звоњавом и :жеЛЈ.У, Заrо баш он и 
неће да се пробуди I<ад то кућии ред нарећује. Он 
ће бар 15 минуiа раније .. Нек наредбодавно звонцају 
ком хоће, њему неће, јер је будан и може да им 

ВI·Ш.не: ))Куш!<с и: )>Лакше, људи раде<с" 
Јьуди? Крајповић за столом, Праком на кре

вету, Али и другови који још спавају не чине ro 
од беса, иеrо да би се окрепили после робијашкоr 
дана посвећеноr· учењу што узДiпке, и дискусијама 
шш су rакоће иужне револуциоиару који се спре
ма да насrави борбу .. 

У име њнх се 10 Слободан буди пре звона. 
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Чињеница да је осам:наесr сати дневно осућен 
да буде будан и ЛП·IСЛИ - гони ra да, мислећи у 
складу са собом, ·rj. nропш Управе, проналази I<а
ко да до немогућеr· pacreпte nреуске оквире люiу
ћег II·ta ,које је осућен. Зевне, дакле, пре звона, 
nporerнe се н тако, протежућн се, осећа како слама 
пријапю шушi<а под његовим Јелом. 

У следећеЈI.I часу већ тражи Кра јновићев мили, 
јагњећи профил; затим баца пш·лед на његове тан

ке ноге и руке са задеб.л,алим чланцпма, као у не
ком пуберiеrу I<оји не nролази; на Ј·либавоt·[еiа-I 
1:руп без година, Г лава му је са..\Ю лаrала - бебаста. 

Истина, на њој једино десна слепоочница, рашире
нвх пара, избраздана, мало влажна и све1луцава -
подсећала је на време што, пролазећ.и, уништава" 

Као и увеi<, Кра јновић седи за столом у свом 

сивом:, ватираном и rcao јорr·ан проштепованш ... t пот
I<апухићу н спушr-ена лева par. .. teнa m-Iшe нешто сво
јим руitописом калиi<рафа" ВеАю<у лопiасiу Iлаву
џу, насаћену на t·~:екан ·rруп шrо се завршава rан

Iшм: јарећим ноr m.ta, држя накрпво и тиме сперива 
светлости сијалице над собом раширене поре по 
уморн:ој десној слепоочниЩI, али и оно круnно, за
нето, неувело око и бебас1·е, кадифене образе. Ње
r·ов I<ревет, до Слободан:овоr·, био је и ноћас не1ак
нут .. Годинама се свлачио једном у 15 дана, кад се 
ишло на купање и мењање руб..ъа, ГОДI.Унама није 

леr·ао у посiел,у да спава. Је ЛII то он ocrajao бу
дан из необјашњивоr cr-pa."\:a од моrућих опасносrи 
ноћи? Часну реч не би дао, али Слободан је убећен 
био да је то бдење код Крајновнћа један од начина 
I<ojи::...I је бежао из стварности робијашнице и да је 
и код ње1а било у m·пању једно нагонсr<.о I<.ршење 

њеиш I<ућноr реда ШIО иарећује: у девеr у ~еревеr·. 
У соби у којој су сви спавали IВрдо сем Кра ј

новића, Пршtома и Слободана ( ноћас није свео очи, 
узнемирен и набијен проrивречнm.t, чинила му се, 

одrоворносiима), у то се време свакоr· дана чуло 
и на ј више уздаха, nрен.инутих јецаја, нехотичних 
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шrtpryra: разбацани слОI'О.ВН сnавача у рвању с 

маштом:, r<.ojoj је немоrуће забранити да жели све 
на Шiа је овде буднима бесмислено н помИllli'Рати. 

Воњ сопствене кож.е, уrрнуле од ребара до 
кука, није му био тако наметтив rtao задах тућих 
тела што долази одасвуд, али то га и rони да се 

дит не бр)Ке но што би, да у пролазу 1-1есто поздрам 

ва ухвати Крајиовићев бистри и подсмеll!lDиви по
луосмех оном страном усне којом 11.1у је окренут 
(јер стари неће нюшд да поrреши и диrне поглед са 
књиге или хартије коју исписује) (а ипак се увеr< 
осмехне половином усне) и да се у умиваmци, го до 
појаса, nочне пре свих да натенане nepe хладном 
водом, мучећи се с nретиrави:м комадом сапуна 
што неће да лени. Али опрао би се rmaк. 

На повратку нз умивал.ке уrледао би Крај
нови.ћа I<.а.КО с r·лавом на длану сnава. Пред звоно. 
И никад у то време дуже од дecerar< 'шнуrа. Ј ед
нам, тако, nосле лоноћи ( rад nола сата па и нешrо 
више) и једном непосредно пре опшiеr· устајања. 

Пролазећи поред Јернејевоr· кревета, Слободан 
ra чу како у сну мрмл,а: » ... Заrришће пандури
ца.".« Зас1аде, сви су му се мотори уr·асили, прем 
стали, укочнли, цркли, премрли. Али утом и зазвони. 

3 

Чим преста звоно, Праrtом помилова Јернеја по 
rлави: »Хајде, дружићу. Време је.« Јернеј је осе
'11·10 тај шапћући очинсю1 додир и, снr·уран да r-a он 
шrши, yiDнy без речи на десет још само секунди 
у најдубtои сан. 

И тек rrnд ниш1а више није сметало и I\.ад је 
престао да одјекује месинiани наковањ, неки су 

нокти стали растући да се увлаче I\.роз сас-тав ње
r·ових очних. капю:tа. Пренуо се, узнемирен диr·ао 
r-лаву с јастука испуњенш· nиловином и шушкама: 

несувисла се кретања у два правца убрзо осмисли: 
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једни су одлазили у клозет н уМimал.ку, друш се 
враћали оданде. 

Али утом су му се јавиле у свести две речи 
што су та синоћ биле томш.о онеспон:ојиле кад је, 
пошавши према бнбмiО"Iецп у дну собе да уз~-tе 
Розину А!су,нулацију, прошао nоред Слободана и 
В:нтора. Приметио је још поиздате да му овај го"' 
вори врло )1\.Ивахно .. Зато је, вероватно, скренуо у 
улшва.Лзi<у, иако није морао: није прошло ни 20 ми~ 
нуrа како је тамо пушио са својим трус-r·ом, Но 
тек кад се изравнао с њима, успео је да у пролазу 
ухваiи две rречи избачене довоЈьно rласно да их 
разуме а да им не одrонеrне пуни смисао, )) ... Заг~ 
рншће nандурица .. ·" - био је ro Витор тшји их је 
изговорио н Ј ери е ј је ОД1\1ах nочео да се рве са мо
rућим а узнеМI<рујућим значењем које су сr<ривале 
и опасношћу што су - чинила му се - тако мru:-IИ· 
фестно садржале, али није успео Шiшrа од свеr·а 
·rora да провали и одi"он:еrне. Хтео је одмах да I\.он~ 
суЛiује Браrка, али овај је спавао већ са Шерннге
ровиi\1 Речн.шсоАt czpaн.ux речи, напола исклизнум 
лим испод јастука, где је увек држао свој лични 
примерак !<ад ra није бубао (једина његова бубица!). 

Пшледа свуд уоrюло. Но како Браша није от
крио у соби, nоће у умпваtоку, Ни I~!O се није на
лазио. (Махне pyrtoм пре но што је помислио: »По
беr·ао?« да не би ни у 1шс.лим:а изtовори.о такву глум 
посr, али ипак реч стиже; поцрвени.) 

Виrор је направио прави по1оп у уюmал.ци, где 
се широким млазевима воде nрсн:ао по длакавим rpy~ 

дима заједно -с још длаiшвији:м: Ауi\.овиће'-1, недла~ 
I\.авпм Пататоком, Каурићем н Аазицом, све са.\1ИМ 
суперхиrнјеничарнма који су се голи тртали хлад
ном водо]..I, ако не нз бесю.Јч.м:ењачког мајму:ннсања 
Вн·1ору, а оно сигурно зато што су, дивећи му се, 
усвајали и то nрi\.ошење зими као и његове остале 
лудорије. (Безброј тнх вишровшпrна има, шх специ
фичнпх прr<осннх лудорија.) Не нашавши Бра!I<а ни 
ту, не yздp)Jtii се да r-oj виrоровсt<ој клики не добаци 
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врло мирно: »Вода да се Оf\?о.ШХ nокупи, знате добро 
ш·Iа је 1у неrде испод.<< Лазица Подсвесt се одмах 
нароrуши и, nре1ерано н:спршен, nоће к њему: 

)>Шiа ти нама вакеле чiпаш .. Гледај своја опортун:и:с~ 
1п:чка посла.<< Јернеј већ хтеде да му одговори како и 
Iреба на 1а провока1орска >юпортунистичка посла«, 
кад Вюор заустави Лазицу покретом OI<a и узе кошу
"'У с ексера допола укуцанш у враш: »Има Јериеј 

право" Треба "IO пшtушпи.сс '>Дабоме<<, рече Лазица, 
»nокупитиЈ Али он нема nраво онако"« Ви-rор је почео 
на то »онако(( да се смеје с главом под I<ошу.лэом, 
коју је већ с1ао да навлачи и из које одмах и изрони, 
ћелав, црвен и бр ка т, мада с оним преrласним, пре~ 
ПОI<ретљнвим и прева·Iреним: очима које нису нИн.ад 
посумњале у себе и кад би им сјај заклецао пред 
друrим, правим, .жутим, дневним: сунцем, 

Изиће. Није желео да ос1аие и чује рибањац 
I<оји ће добиiИ Лазнца Подсвест због оног заиста 
глупог »ОН нема nрава онако«. Био је излишан њихо~ 
вим расправам:а, самоttритикама и незадово.лэствима 

собом бар колш<о су и они били непотребни 
браiКОВСIШМ. Зашто Jaito? - npeitopи се истовреме~ 
но - и дшtле? Ми, они? Понашамо се као да се бурw 
:жујсю1 конкурентсн:и А-tрзимо, а сигурно није -rако, 
сиrурно. 

Одговор се сам намеrнуо, после, у самици, че--
трнаесrог дана шtрајка: »Ово је цена јединсЈву«. 

Благословене онда све муке. 
Али друго је памћење иастав~uало проје1щију: 
Брап<а није било нн у клозету, заузетом, уос1а~ 

лом, Но кад га уi-леда rде с nорцијом чeita на преж.r-а~ 
иу јуху чији се запшвајући смрад проби јао из ходни
ка кроз зак1ьучана врата, :махне опет руком, Itao да се 
то .лэупr сад ШI'О је заборавио оно што више није хтео 
да Ia rnнa. Утолико npe што је у исти час приметио 
да се Слободан савио Itoд свог Itревета и извлачио 
једну од 1ри попречне даске иа којима је лежала сла
марица. 

Пробијајући се дос1а спрешо пр01ив crpyje из-
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лазећих, узнемирени Јернеј утледа шпру но дужу 
огромну rлаву Методијеву (име једнш· полуцувакса. 
овонеде~оног редара Iројке, у чије дужносrн спада и 
собна rexниita, сведена на нужничарење). Њеr·ове очи 
клизну поред Јернеја, који је засшо крај тзв. uдtюJ
ctce полпце с књи1ама (на немачком, италијанском, 
француском и ешлесi<ом). Тражиле су дру1оt. Да
боме, Слободана. Окренут лећима њима, зачуо је Сло
боданов глас: 

-Па шrо и IO ниси сrшоћ кроз цев? 
- Како, Пролегера rtpoз нуяtннчitу цев? 
Цувакс пршиеш - по•шсли Јернеј - каже се 

Гоља, а не Пролегер. 
Ш то ти цуваксн и пол уцувакси умеју да заком

иликују жнвос Место да врати последњи број Гоље 
са синоћном 1убом спуштеном кроз цев нужника из 
1ројке над једин:ицом. овај 1а кретенскн чистунац 

сад доноси, сад Itaд су врата отворена, сад кад је не~ 
мо1уће одtрнуш иједна скровншiе, сад I<ад је крај
ње неопортуно и поне-Iи Гољу са собом на шетњу 

с обзиром. . . на све што се мо;ке да догоди. 
Mei о ди је иэјури задовољна, .месечаста лица, Сла~ 

бодан закопча tуњ. Авашуризам! - nомисли Јернеј 
и поће десно према вратима. 

Турио је Гољу под кошу~uу. Из умнва~uке је изла
зила последња труnа с Вюором. Слободан му при
"Iрча, издвоји га, нешто му брзо рече, на шта се се~ 

кре1ар Какома насr.·хеја неподнош.ъиво !"Ласно и Itoњ~ 
ски рзаво. Јернеј им се упуш; Вшор ма.хну руком 

Слободану и изиће. Слободан је сад tледао у заос1але. 
И ови су ;курнли, али јединица је noнeitaд бескрајно 

дуrачка. Брже, људи! - помисли Слободан .. - Осећао 
је да ra Јерн:еј r-леда у потиmак оним својњ\1 TIIXИM, 
шуњајућим се поi·ледом, Itojи I-a је обично одушев~ьа~ 
вао. Не и сад. Ј е два се савлаћивао да се -не ottpeнe, да 
ra не шчепа за раме" И? И" .. избаци напо.лэе" 

Више од његовог поr·леда нервирао I·a је ·rpe
HYIHO њеr·ов опрезно не1ю.мичн.н начин Itpeiaњa на 

хладно и онај његов израз лица као у хнрурш I<аји 
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први иут скида завоје с ране после операције не
извесна исхода, 

Ј ернеј је тmан: поr·Аедао у оно С.Аободаново џе~ 
nарошко, лаж.но лице, у I'орњу усну што се невино 

заrезала и дизала. Дошуњао се нечујно до њеr-а. 
Скоро ra доднривао. 

- Је ли цео Каком обавештен? - ишаmrе. 
Слободан му ОI<рену само своје -rихе, пенушаве 

очи,. Чудиле се. Зар је моrуће? Ипак рече: 
- Пази ·ШТа радиш - и продужи истим сrи

снупiм r·лacot'l - није тренутак за авшпуре. 
- Пролази! - прошапта Слободан, али га је 

сад rАедао ведро, невино, пријате.ъсю.r. 
Јернеј је опрезно слеrао ра.менњ,ш, I\.ao да се 

бојао да их не ишчаши не буде ЛЈi то учинио с најве
ћом моrућом конценrрисаношћу, као да од покрета 
којиr-.1 је сад дн:rао и спустио та своја rипка -рамена 
зависи успех a.I\.O не светске револуције, оно бар свих 

садашњих зaдaratta у вези с њом, 

- Пази - понови Јернеј и нпш'!а му се више 
на лицу не помери. А ипак, без nрелаза је пос1ало 

за nет цр1а напеrије и интензивније, и то од очију 
иза наочара обрубtоев:их iПАеханим оквиром до мр-
шавих, затехнутих усана: - Пази! - рече још ти
ше, још инсинуанпшје: - Нин:акве вешiаЧI<.е nро
вокације! 

Слободан је -rа:ко одсутно r·ледао у полећине 
crpaю-Lx књи:ж.урина да сумње ·IOije мох·ло бит'И да он 
не тражи ниiи да ћуш:не Гољу негде м:ећу књиrе, 
HIПII да узме једну од њих. Ничим: није одавао да им 
сад с1варно не проучава наслове" Уосталом, зашrо их 
баш сад хако паж.tоиво пос:ма1ра кад се на :мр1вој 
шеньи не ЧII1a·? С изузеп<.ом Есинrера, IПIKO ro не 
чини .. Да се не боји да му Iu-ып·е не добију HOI'e и да 
полпци не прети опаснос'! да је за r.-tpiBO време шетње 
не ос1аве nразну? Је MI књизи непрпјапю да буде 
чпrана? Неће ли их све наl'iн, дакле, непомерене иад 
се врап1 из шетње? А ако он yomure нема намере да 
сиће на шеrњу'? 
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Било је то mпање дово~оно да се м:о/и.да пребрзо, 
али једва дочекщю опере лик Слободана у Јериеју, 
да се очисти и вранi без кamr рће на списr<.у лица 
и чела добрих другова. Он иеће на шеньу јер му је 
Гоља под кошуtоом" То је паменю сl\шслио., Јернеј 
пребаци себи што се није тоrа раније сетио. Бр,.ки 
је С.Аободав: од њеr·а - ro је. 

Да, али заш1о му се онда учи:ниАо да види како 

се Слободщюва рука rрчи у џеиу робијашr<е долами
це од крутог излнзав:оr· шајка, oina.ыiX длачица услед 
Iрења (не зна зашто I'a "Iaj шаја1<. подсетио наједном 
на сопсrвени лисr обријан чараnом. и nанталоншш) 
(каква IЛупосr - mудски лис·r и робијашt<.а дола.\1а 
од шајка?) (но све се то повезrmало с1рашио брзо: 
ша јак, лисr, оне две речи, Слободан ова рука што се 
лако rрчила у џеnу, начин на Itojи је, прав и непоЈ\m
чан, стајао н.ао да бира књиrу пред лолнцо..\1 слупа

ном од празних сандучића шећера). Другом ти то! 
Хтеде да ыу приће поново. Али да се овај пут 

послуж.и чаt< и полн:цијсiGIМ Iрикш .. ·1, и да му без 
увода понови оне снноћње две речи, и 1 о тако да 
cr·вopu yrucmc да .зна и све осrале, пре и насле оних 
двеју, Слободан не би ни ·rрепнуо, А rmar<, Јернеј 
је сiпуран да је скувао неш1о с Виrором:. И то мим:.о 
целоr· Каком:а. 

Као и обично, ни OBOI' се пу1а с њима не зна на 
чему си. Их·ра лп се Витор с друr·овима, шer-aЧII ли 

се с Управом, вара ли то само себе да је преварио 
друге пли их је све заиста п nреварпо? Исувпше је 
коl\·IПЛЈiкован за руководиоца.. То је општа "I ренут
на несрећа. Зщпран је и на часу праксе и борбене 
збиtое као што би I'O било деiе прерано ПOIIL\O у 
школу. А металац: маnшнбравар, Само, нен.а извине 
Вхпорови обожаваоци и обожавамаме, то што тони 
Слободана да јутрос уради оно што му је нарећено 
да уради, то нема само везе с Вtпоровим укусом за 
rрубу шалу и јевпше вицеве., Уос1алом, прилике 
изискују једносiавну озбњnност. 

Како је само наr·ласио Ie последње три речи? 
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Заппо је to учинио? Али није више било времена 
да 'Iрюки и ?о.Iожда наће 1ачан одговор" 

Слободан дише tлаву н дочека не Јрепћући ње
гов упијајућн поr-лед с као издубЈьеним зеницаЈ\ш иза 
светлуцавпх наочара. После некоr· времена, локу•nш 
још једанпут осмех и све је 1име било свршено. Jepw 
неј се већ био ОI(Јренуо и изишао. 

Одахне. На r<pajy крајева, не чини ништа на 

своју руку. Нарећено му је да уради то што има сад 
да уради. Синоћ, I<ад су о томе Вшор и Слободан 
говорили, изнео је своје резерве. Биле су последи
ца неколико Коспrних н његових ранијих пш<уша
ја да прозру новог кључара, r<оме не пада још на 
шtr..1er да и:м једе с длана! )>Тим бол,е!(( per<ao је Ви
тор на онај свој rорућп, неодо/юиви начин. »Кад 
види сама, има ипак да "Iрзне.<с >>Није од ·п~х«, ус
про1iшио се Слободан, јер му још није било сасвим 
јасно оно шш му је сад јасно. 

Али ш1а? Внторова диреrпива је rласила: »Има 
да му понудиш сама, било шrа било_<, 

Врло добро! О диреюивама Слободан не диску
Iује, Извршава их. 

Јернеј про15е I<paj Примаша (шко је неки од 
младотурака н вахабита прозвао новог КЛ>учара), 
Примаша, Iшји је зак...ъучао већ двојку и, ...ъу...ъајући 
велики к...ъуч о дуrачком црНОЈ\I каи:шу, сад Itpeнyo 

клатећн се I<a вратима јединице, Рутинираним tpw 
за јем иадланице, убацио је ктуч у браву у часу кад 
је Ј ернеј стао на nрви степеник, видећи: да nандур 
привлачи вра1а себи. Ипак! - одахне радосно, јер 
му је очtпо било да Слободан од уста је од шетње због 
Гоље под ItошуЛ>ом. И већ се спремао да сад тек преw 

I<Орп себе за сва своја бесплатна сумњичења, I<ад уг ле~ 

да крајем ока на праtу јединице IВрду и nреопширну 
Слободанову ЦОI<улу tшко се уiлавл,ује изме15у рага
сiОва и врата. У следећем су трену она и ударила 

у rврду I<апну и одмах је затим зачуо његов r·лас: 

- Лакше мало, приt<ане! 
Није ta мрзео. )Калио је ШI'О му је и он пру-
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.жио прилику да се разочара. И ro у часу I<ад је 
већ отпочео себе да прекорева. Није волео што се 
показивало да има право не верујуliи ни Ви тор у, ни 
шноровциi\ш .. Било би лепше да се ·И овох· пута преw 
варио, Волео би то .. Било би му лакше и лепше. 

Слободанови кошчати npC'IИ с великим, обли:м 
нокПL\Ш појавпм-r су се, бели у ЧАанцпма, на ивици 

враш. Мора да је, вукући их себи, савлаћивао с му
ком Примашев покушај да их nривуче и закЛ>уча, 
Пандур се IPIНY кад се појавило Слободаново мрша
во лице с пуно неочекиваних уrлова и удуб...ъења, све 
I<ao нож од tшндираноt· воћа уперен у њеш. Кад дејс· 
!'Ву је, Слободан увек гледа равнодушно у лице пропш

ника и заi\·ПШЈ.лэено ниша:ни: неrде у бестра1ију. Кад 
прелази у напад, чини се да деппьасrо размиiЉЪа о 

нечем н:еаrпаж.ујућем, I<ao што би то мщ·ло да буде, 
рецимо, сисање лнлихипа. Као да долази до деобе у 
њеrовој Iлави, па и кад би добио налог да убије, из~ 
tледао би, лаћајући се оружја, да једном бар полови· 
ном мозrа разм:ишља о нетраrичном и пријаrЋом не~ 
чем, дОI< се другом половином, неодрећен чином уби~ 
јања, препушта успоменама на најмилије. Његов је 
лаки осмех за време сваке досад шщије стално ИСI<а~ 
I\.ao из Imније усница и зуба, разоружавао и успавmиф 
вао свачије неповерење. Па н сад .. Значи, делује по ди
рективи >>Заrришће nандурица((. ПриАшш се nрво 
на..\Iргодио, али одмах затим насмешио. 

Јернеј се спусти врло бешумно и опрезно степе· 

ницу-две и засtане да чује о чему ће њих двојица да 
говоре. Не што је по природи био сумњичав или 
радознао, али смисао оних двеју Вшорових речи што 
од синоћ покушава да реши изгледа да ће се сад одпr 
нетнути сам од себе. У mпању је, коначно, судбина 
свих .. »Шiа је.?<с - допре до њеr-а Слободаново дрско 
и зачю<а.Вајуће смејање - »је л' ти криво ако и ја 
изићем да прошетам?а: 

Разговор је умео одмах дв укопча. Вал.да зато 
што та је увеi< започињао једним неанr-ажујућим а 
провоканrним mпањеi\1 на које је упитаiШ редовно и 
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oдronapao јер ra то безопасна а зачш<аnајуће што је 
траж.ило одговор изазивало да rrpacнe и спрnе рекне 

u.пше но што би иначе икад I<азао иједном робија~ 

шу, све саыим rоЛИ:\1 лоповн:ма од роћења којима пе 
rреба ншшд ниш1а веровати. Jecre, та Слободанова 
шпања била су у довоЛЈној 1-..tери изазивачка, юпона
цнјо:-.t ако не Cl\ПIC.:\.OM, и rонила да се одговори не 

npeћyie, будући вазда срочена тако да се чинила да 
садрже п некакво неувред.iЪиво а лично задирrашање., 

Ништа није вредело Примашу шrо је све то 
можда и сам знао или слутио, као што ни булп не 
вреде шалваре. Јернеј чу пандура: 

- Шrа да ми буде r<риво? Излази! 
Није поr ледао Слободана, само је махнуо pyrtoм. 

Савпјена Полипнса у џепу њеr-ове долал1е шушну nри~ 
ту.лэено изазивачки .. Али Слободан не учини ни цео 
Itopaн: а зас1а.не: наслони се на раrастов: >>Да изи
ће~·f?(( понови он сад ушпно и добаци: )>Као да је у 
юме ствар. Дао бих ја све шепье за једну - на при
мер - Пoлtд'tllCY"'' ПрШ\·tаШ диже r·лаву, очи су му 
иrрале" Неуплашено. Узнемнрено само. Да.л:,е! - по
мисли Слободан и опеr уздахну. Karto ће ra друr<чије 
увериш да би истински да дрмусне ry жицу? Зато 
насiави: »Не разумеш IH то наще" Ти новине можеш 
да ЧИiаш I\.ад хоћеш. А ја?« )>Не причај "IY много. 
Излази I\.ад I'И It.:.tжe..м«. - Примаш се није шалио" >>А 
наш договор '?се - Слободан је изгледао инспирисано. 

>>Наш договор?сс- пандур се чинио запрепашћен, 

Блефира! - помисли Јернеј, не схваrајући на
једном заш1о то Слободан члни. - Тако ra неће саrи
rира!и! 

Можда он то и не я<ели! - зщ:uъучи: наједном и 
пре1рну: смисао синоћних речи му се оп<ри с најнеу
rодније crpa11e: провокација! 

Ми провоцирамо! 
То је, r<анда, било довомrо да Слободан једним 

брзим: ПОI<ретом извуче паид уру П олипнсу што му је 
долазила до опасаЧа п да је убаци себи у велиitИ уну
rрашњи џеп долашще. До ћавола! Био је у том часу 
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смео с ума да :му је тамо и Гоља. Прпм:аш се закас
нела Ipпty и потеж.е рукш..r за новинама. Слободан 
му одби напад и онда r-a, супернорно :?о.-tпран, с1аде да 
сtишава неким двосмисленим речи .. м:а: )>Смири се! 
Смири! Није "IO нико видео, нико чуо!« Пандур заус~ 

тави покрет тела којиr..-t је кренуо сав на I<ш..-rуњару, 
па се осврну брзо п, не видећи никоr- непосредно иза 
себе, заус1ави руку коју је дш·ао, али после тренутка 
колебања, коракну опет према њему стиснутих усни
uа. )>Одма.-х: да си врапю новину!<( ))Не пада ми ни на 

rtpa ј памепr. Ти си ми јуче обећао П олигшсу, данас 
донео и дао, и шта сад хоћеш'? Уплашио се?« ))Да си 
:ми одмах вратио новину!« )>Зар си заборавио да по 
заr<ону немаш право да уrrосиш дневну штампу у згра

ду? Ако доће до саслушања, ја ћу подсеппи тал1нича
ра на raj пропис, који твоја пандурсr<а ћупа није, 
изгледа, запа.,пила, а то би бнло зло: мене би r-.ю

жда казнио, можда и не би, али 111 би сиrурно 
изrубио службу!« Примашева рука паде низ шав чак
тира, али, доrакавши бу1ину, одсt<очи, надви се над 

Слободановом главом, ))Ако ме Iatrneш, DИI\.аћу, па до

ћу ли други, твоји ПАН моји, ја ћу рећи да си мн но
вине доносио већ неколико пута н да си сад покушао 

да ме уцен:иш rражећи да ти платим двапуi' више но 
ШЈ'О смо се договорили.<( )>То није истина« - повика 
пандур као да једино то није било пс·1ина. »Моя<да<( 

- дочеr<а Слободан, и то равнодушним rласо:м- »1\·[о
жеш ли доказати да сам слаrао?« 

Примаш је дахтао као фаворит гшrа почиње да 
пресшже аугсајдер. Гледао је сад преко Слободана
вог рамена у дуту празну собу налик на щrркусr<а rш
ла десет ny"Ia увећана. Лице му се зн:ојило обилно, ин
тензивно. »Добро!« -рече - »овај ћеш мн број вра· 

'IШИ. Из crpaжapcr<e је собе. Има печат. Јьуди су ви
дели кад сам узео Полиrшсу, збш· романа што чита~·t, 

Али ја пr се у децу I<унем, од cyrpa ћу пr доносити 
новине из варошн .. Колин.о ћеш ми давати?« ))Хита
ду динара месечно. И унапред,« 

У другој би се прилици Слободан бар уm;тао да 
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ли ra је nандур варао или одиста nрнсшје да му убу
дуће једе с длана. Али сад се уилашн те друге вари
ја.Iпе; његов зада'Iак није био да разлозима cмetllila
нor· и санпованоr- пандурнцу преведе као нузуж.Iпаtt 

на шчо1:· колектива, него Управу да наiера на непро
миШ/DеН 1ест. За!'о извуче Полиннсу из уну1рашњеr· 
џепа своје доламе с изразом ·наивка који је поверовао 
у пандурицине заклеrве. Примат хтеде да је одмах 
зrраби, али Слободан rprнe руку и одма."< као за•шш
л,ено nоrледа кроз велшш nрозор у ходнику на круг 

којим су почињаАе да кру,ке све Iри собе комуниста. 
С кошавом у лећа, љу дп су изrледали nшрбљенији, 
проr·оњенији, тућнји. )>А кад ћеш ъш донети новине?« 
»Cytpa« - одврапr шапатом. - »Даћеш ми их кад 
сви изићу. Остаћу последњн: као и данас. Закуни се!« 
»Деце ми!сс - глас му је био претих да би се мо1ло 

са сиrурношћу оценити лаж.е ли или не, Слободан 
сnусти руку с новинама. Пандур их зrраби, тури у 
џеn, закоnча своју сиву сiражарску доламу. Тад 
одахну. ))Немаш ти новаца.« »Имам}t »Покюки}:с У 

Слободановој руци затушrа сnреМЈоеиа нова хи

љадарка. Чим је утледа, Примат плану, уnрећено, 
рекао би свако ко би ro посматрао са сrране. Све
П! Бака! Па rолико је износила њеrова месечна 
пла:rа. Пшледао је у новчаницу више Слободанове 
главе, па Слободана у очи. »Спреман сам на све!« 
- рече и продужи - )>знаш кан.о је, жена, деца. 
Од nлате се не може 'ю-mети,<с »Може(( - рекне 

Слободан да r·a не би утешио - »може, али врло 

слабо.« Имао је yrиcar< да rуби, да nандур хоће да 
му подвали. Али шrа га се тичу те nандурске на~ 
мере! - савлаћивао је свој узнеl\tирени смисао за 

иrрање на добитак. Сад мора обрнуrо. Не педа јући 
више I<роз nрозор, осећао је онај ветар што дува 
у лећа другова доле, док ту, на собном npa.Iy, он 
JL\ta да :Нiра на добијам~ако-изr·убим." 

Задаrак је задаrак! - уздахну. »Да, чак горе 
од вас!« - рече nандур nребрзо, неуверљиво. Сло
бодан исТ1-tсну осмех" »На..'Аа до доброг живота засад 
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није iНИ cra:'-o« - rрече неким несвојим, tДалеи.им 
гласом" )>НиЈе стало, а откуд вам nape?cc ))Паресс 
- rреба pem; нешrо шrо ће nopeмeшrn ус1аљеие 
пандурске ПОЈМове - ))ми то не ценимо .. << )>Aлii отw 
куд ва.м?сс )>Није важно, Падају с неба. Авиони, Xcr 
ћеш ли?«. Дај.« - nру'ю' црнпурасrу руку. »За
КУ!Ш се? ЈОШ Једном .. << )>Деце Јо.!И.<< »I"ласније! Шrа, 
деце ми.« »Деце мл, доносићу вам .CВЗlGI дан По
лttтшсу за хи.ъадарку мecetmo. Деце :ми,(( На то 
Слободан nолако nоче да nружа два npcra са хн
љадарi<ом измећу њи:х, пловио је с њом према за~ 
препашћеш;м Пршrашу, rшји, не верујући својим 
очима, НИЈе чинио ништа док :му новчаница не 
до1аче образ. Тад се лецну, nокрену и једш<м му 
-rрзавим покретом извуче новац што шуiШiу, исгр~ 
гнут, иэмећу палца и каж1mрсiа којима је мека др~ 
жао cвezoz Ворћа. · 

Као nрогоњен, nандур разви иовчаницу, баци 
поглед на ~у диrлуiу према светлости, увери се 
по 'IШiy КОЈИ се показао да је права, и још се 
брже сав измени. Зној му у један мах несш с ци· 
~-ански га.мноr- лица, дебела :лшла му исi<очи од пови~ 
Ја до корена rюсе. 

И до_к ra је радознало nосматрао, Слободан је 
знао, ОАЈ.едном смирен, шта ће све да се деси. Па 
када ra Је Примат наrло зrрабио слободном руком 
чврсто эа раме и кад је залtn<овао и упитао сик
·rаво: ».Хоћещ шверца?«, »Да подмићујеш хоћеш?«, 
и кад Је, За.кА>учiШШИ, викнуо: »На ipaпopr !се :и nо
вукао r·a, Слободан, спреман управо на све то, није 
знао тачно баш шr-а ће сад да уради, иако се затим 
без nреМНШ!оања извио, ударио Примаша у груди 
десном руi<ом, а левом му у иcru мах истргнуо хи
.ъадарку из шэл<е, на трен смекшале од изненаће
ња.. У скоку се одмах наће на сЈепеницама. Задр
хrа: у полумраку откри човека наслоњеноr· на зид. 

Као nред новим неnријатељем, залуnа му срце, 
али не застане, само избаци, препознавiШI га ско
ро исrовремено: »Пр:ис.луrшшвао си?« 
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Али Јернеј сикну: »Цожури. Ја ћу iГа задр
ж.а-rи,<с Обо.рене r·лаве, виде, јурећ.п надоле, како 
Јернеј жури уз степенице у сусрет побеснелом 
Прнмашу. Није видео. Чуо је. Знао. 

4 

Крајновић је обично био с онима који би брзо 
посркали прежrаиу јуху, брже опрали и осуишли 
порције, и мећу првима излетали у сонорни ход

НIП<, преда јући се унапред •иrnуrпма самоће на 
r·лацнјалном јуrарњем ваздуху. Журио је I<pyry, 
унапред спуштајући главу на прса, саставтајући 
руке на лећнма. Кротко на изrлед. 

За оне који прш-rудно ж.rme по цео дан заrt.tnу
чани у непрозирном собном r<а:Везу с бићнма која, 
ан:о и не лшсле увек исl'о, хоће исто, не будући 
иста, Ia јутарња мрша шетња укруr предсшвта 

једну од на јдубтих потреба, иако је сви поричу. 
Није било досад Шiрајка r лаћу који није ис ш
цаа и захrев за уitидањелt re човека недостојне .мртве 
zuez·њe. 

Крајновић је волео мртву шеiњу. Али је, за
једно са cвiL\Ia, вазда био за њено укидање. Искре
но је уверавао и Слободана да му, увек кад ciyшr 
на поцшлани круг, пред очи изићу они ужаснупr 
и прiписнуrи 1ьуди с Ван Гогове смпс.е, а ипак је 
са задовОЈЬШТht ocмexoi\·t излазио с nрвом групш .. 1 у 
двориште, једва чекајући дв започне дв се н сам 
окреће у бесм.исленом људском точку који се, су~ 
протсrавтајући се салушрно пр>rnуди конвивен

ције, не освајајући нишш, не идући шшуд, коiр
тао ведро четрдесет и пет минута кругом од циrа

ла, четрдесет и пеi минута у 24 сата, далеitо од 
смисла, од вербалних перспектива, зада!'ака. 

Свеiлост, као и мрак, триу у душама спорије 
но у објеюивном простору, па и бол траје дуже 
од удара, [Јщ.Iћење самице дуж.е од самиuе. 
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ПОСМАТРАНО ОДОЗГО, ИЗ !САРАУЛЕ ИЛ ЗИДУ, КомуНИС'ПI 

су, као и свакш- jyrpa, излазили у .nрупама, nричајући, 
и шме кршили кућни ред. Има .права Фра Боситко 
(сrоиут способнији од поп-Саве) кад лепо каже за 
њих да :су анпiхрисгн и да неће биrn 1реда и мира на 
земљи док nоследљи од њих не буде висио обешен о 
црева пре rпоследњеr . . , 

ПОСМАТРАНО ИЗ СРЕДИНЕ КРУГА' Подухваћени ветром, 
први су опрезно н.ренули поцакЈЪеним циrланим крум 

I'ом. Пало ми је одмах у очи да су претерано мир
ни. Ter< nосле схватнм: да се иna.I< колико је :м:оrуће 
дря<е пропнса, nошто се nреко стазе ухватиАа ледена 

скрама. 

ГРУЈИБ, Гледао бих у ваздух (Чirnиo се најежен 
и попрсr<ан сrшожуп-rм продорима вегра), у ниске· 

облаке испод I<ојих су, готово над напшм главама, 
вране с 1·1уком савлаћивале хладни североисточ

њак у ПОI<ушају да прелеiе од звоншш робијаише 
цркве (с две лаће и једним улазом испод једноr· 
торња у средини, за православце лево, за католике 

десно) ка тоилој котларшщн на другом крају дво
рншrа; али није се моrло - клизаво, боrаму! Је

сам ли ш1а •мислио? Можда, али се не сећа.,1. Мо
)КДа су ro биле оне ?1-Юје опоровозне, прија-тне и не
осrвариве ?1-шсли о једној берепси неrсе ПL\IНазист
кнње. Kpyr се крешо пето, споро, пробпјајући се 
с напорш.-1 кроз слећени а не?~-пrрни ваздух, још ко
мпсо јуче захваћен гњетавш.х јуж.ним вeтpOBIL,ta 
што су силовито дува.л.и неколш<о дана и заврши-· 

АН се реrком кишом: која се током ноћи, нагло 
ухваћена у менrеле кошаве и мраза, претворила у 
снеr који је npec1ao да пада на пола сата пре но 
шrп смо изишли на мр-тву шеrњу. ЈеАВа скорен 
лед пуцкетао је под баrсанџама што су се вун:ле исте
рујући из земте продужеии храпавн уздах накостре
шен као да је извучен rр~оањем меких метала ( оло
во, калај) .. Утонуо у оно неодрећено стање omuтe ди
фузије без :мисл.п о текућим задацима, нисаl\·1 одмах 
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приметио шта се све почело _да збrша и да се с~ојо:м: 
неочеюшаношћу зарива у то тако мршосано ]утро. 

ПОСМАТРАНО ОДОЗГО, ИЗ I<АРАУЛЕ НА ЗИДУ: Док сам ма
лочас мислио шr·о сам мислио, НИса!\1 ни приметио да 

их пребројавам пре."а списку прикуцаном у зид кара

уле. Па још једном. Двој1ща су недостајала. Болесни? 
Како и не би на ову зиму! Чудно је било једино што се 
сrражар Беровић још !Ии је појавио, иако се цео !Круг 
већ два пута окренуо, па се упи1ам да ли да обрнем те
лефон. Поднаредник треба да сиће заједно с послед
ЊИ.Ј\1, да закључа зiрадна врата !li заузме своје месrо на 
десној спол.ној страни круrа. Зато дшнем слушалицу, 
али се утом појави један доста О'I1ресит осућеrmк 
и, заставши ':мирно у вратима као r<омандант на ин

спеiщији 1щд хоће да се увери је ли све у реду, погледа 

пред собом и насмешен поће I<a a<pyry. Сад ће, дак
ле, и Беровић" 

РАШПАР: Они радник што на rшво и млеr<о још 
мирише, Слободан Раденю< што Ја зову, тури ми У 
руке нешто, ћаr·а ли је, маrријал њаки, ко би 
све то знао, и тек што ми rурн orrn: лист, шапну: 

,>Предај да.tье<<, па сr-упи пред меном у ред. »За
што да предам: да.zъе, зијану ниједан, кад је, пашче 
од пашчета, и код мене све сшурно? Потцењујеш 
ти, прашче зелено, crapor- пролетера који је два
десет и три еr<ономско-динарсн.а ш-rрајка оргаim
зОва, а nap'Im.:rcкe ћелије да не бројнм, -r<оји је џанда
ре зубима за бело грло хваtао и ком ни сшшра ништа 

не може сем ако ra у слепо око не по1реви.« 

ЛАЗИЦА nодсвЕст: Коракнем Ж..IIВl'Pe, стиrнем Рат
пара, који је, r·оворећи нешто nолугласно, неконтро

.лисано претио оном руком у коју му је Слободан -
сrигао сам: да видим - мунуо нешrо и, сударивши се 

с 1ыn .. 1, исrргнем то, поr-ледам у ходу - Х!I.Л:аадарка -
успорим, дам је Грујићу иза себе и добаш1м му: »Жи
вл.е! Дал.е!« 
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r 
плндУР из СРЕДИНЕ I<PYIA: Приметио сам убрзо 

пошто је стш·ао последњи осућеник, или онај који 
ми се учишю последњи, да се узнемирује круг у 
иначе проmiсном дотле креrању и да је тај немир 
праћен успоравањима и убрзавањима, rурi<ањем и су

дарањем. Не знајући још о чему се ради, али видећи 
непрописност, викнем једно: )>Одстојање!<< Круг је 
на то продужио да се креће прописно с рукама на 

лећима и оборене r-лаве, лећа од лећа на три корака. 
Па Шiак ... ШI'а им је -ro данас?- једва сrигнем да се 

ушпам, кад из rрш<ра:ке зrраде изјури још један по
Лiпичкв:, сав раздрљен и одшивена рукава на рrо.шну. 

(Улењило се ·ro, спава преко звона за усrајање, еј, да 
мене нешто метну за спј>а-пюr место Беровића, што 
би ја ro дотерао у ред, не џебра их више нико, па се 
обезобразило.) Али док ја то моiао у r·лави, изби под
наредшш Беровић и il1orлeдa с улаза према круrу. 
Изr·ледао је и он скроз непрописно, онако раскопчан 

а црн у лицу, непроrrnсно обешених и- еј! еј!- от
юrнушх ду1меrа на шињелу (чак су му па левој 

сrрани под вратом о концу висиле обе беле косi<а
не звездице). Нешш је смрдело ту на непрописност и 

неред, али ш1а'? Но није било времена за разми
шmање, .Јер Беровић се задржао на I'Орњем степеню<у 
тек коЛiпсо да прелеrи очш1а преко круга и наће 
оноr· :кога је, изr-леда, и 11ражно., Оr-кри r-a, па, поско
<иmши у месту, врисиу и појури. 

СЛОБОДАН РАДЕНИК: Правећи се да не ВИДИМ IШКО 

се устремљује на мене, сrиснула ьu1 се сама од себе 
десна у песшщу и, кад ме пандур без разлоrа шчепа 
за раме, па подиже још н руку да ме удари, ја не 
посрнем:, али, изненаћен, поклецнем а<олико ьш је би~ 
ло ну:ж.но да јаче ЗЭЈ\шх.нем ша:кш-.·1 у самоодбраiШ, 
осrавл.ајући на све иеполуделе сrралшре утисак да 
сам то у самоодбрани урадио, уверен да је Примаш 

изненада полудео. И пошто у то ш1је мш·ло бити 

сумње, за сва.Iш случај н алиби, луrшм ra суво и ош
'Iро у врх браде. Нисам r·o учинио снажно, јер ми 
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је стало да оставим утисак ~ако сю .. ·r хтео само да ra 
одrурне11.-1 од себе .. Он и не паде, али се заљуЈЬа и поће 
уназад, па се, после пет·wшесr корака које је учинио 
идући уназад, заустави исколачен и бесан,. >>Шта ти 

је?(( - раздерем се што caJ\I могао т-ласније да би ме 
чу.лл сви пандури. >>Шта ме ни :крива ни дуж.на :папа

даш? Јеси ли .nолудео?<' 
Прњ\1аш се на то npoc1o заnенио и, место да се 

смири nосле тих 1\·юјих миро~оубивих речи, nоче да 
виче и зове остале пандуре у пш.юћ! 

Другови су на то, као шrо је н требало, прво 
застали н окренули се пре1ш мени разбацани по кру

rу, сваки: на мес1у r-де ra то све заген:ло, а онда, ви
дећ.и да Прru.хаш не ж.ели,- острв~оен, да ме остави 
на миру, rшдш'lшрано сви похшају мен:и у помоћ, 

Први од нaunix био је на два корака од мене али 
главу дајем да је и он био сшуран да је Прнмаш 
наrло полудео. Не влада узалуд одавно мећу нама 
1\.ПIШ!оење да би пандуре требало повремено подврr·а
ватн пс.ихијатријскол-1 nрегледу.. 

Рећи ro вал.а баш тако на рапорrу. И рећи: 

»Ненаоружаш-r политички затвореници немају моrућ
носпi да се бране и зашпне од наnада полуделих 
паидура. А Беровнћева ошужба спада у ред класич
:них суманутих представа прогоњених прогоните~оа, 

Каква хиљадарr<а, какви бакрачи! Оп<уд Hal\1 тако 
ШIО? ХиЈЬадарi(а! Човеi<, пролетер, 1реба да се два 
месеца килави за њу, Тачно је саr-.ю то да је ваш 

пандур сам први извуr<ао из цепа П oлu·r щсу и рен.ао: 
'>Дај co1-ta за њу?<' Но видео сам на новина.\-tа казни
онскп печат. Одмах сам: помислио: Пази, провокација 
по иалоrу Управе! Само ја нисам социјалпа1риот да 
се бојим вашњх провокација и, кад већ хоћеrе свиња~ 
рије, изволите једну наше фабрш<ацнје! (Не, то нећу 
рећи.) (Просто, рећи ћу да је пандур рег<ао: »Шта је 
вшrа сш.л, cвatt0:\1 од вас Москва даЈе првоr· у },fесецу ве· 
ћу IL\ary но шrо је n;pњ\ta и госпон управmпс{( Да, ro, 
и онда ћу да проком:енrаришем ово пандwско својим 
речима,) Тад 'МИ је било јасно да је он, јадник, једна 
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од )Кртава ваше 6есомучне1 сени.лне и склеротичне -
дозволите - проnаrанде. Схвапю је озбиљно ваша 
трт1ьања. Према томе, он је мање крив од вас који 
сте измислили nричу да сл·ю плаћеmо~цн. И које 
чудо ако је, оптерећен бројно:м лородицш ... х, хтео да 
својој деци осиr·ура хлеб који му ви шо~сте у стаљу 
да обезбеАiпе, способни да експлоатишеrе и те своје 
пандурске слугерање гоиећи нх да вам служе по 36 
cani у 48 сати за бедну ХИЈьадарку месечно, плус стан 
н униформа бесплатно.<< 

»То :није твоја сгвар!« - рећи ће r-луnи упрашппt, 

Али засад се Примаш nенно преда мном, а шесто
рrща другова Itpaj мене, схватнвrшr да ме nаид ур лаж
но оптужује, клели су се већ r·ласно у шт·а год вол:шn 

да сам с њима заједно изишао у првој групи. Из собе. 
И из зrраде. Дабоме. Тако је и било, '\.vt·ong or тiglzl 
ту c/ass. 

ПОСМАIРАНО ИЗ КАРАУЛЕ НА зиду, ПодиаредИИК Бу
ровић, вичући нешто са ;улазних степе1mца, бацио 

се наr·ло напред rmo кобац на miAe, дохва.пю једнш· 
за прса, круr· се nокварио, настало је неописиво rу

жвање, на шта сам ја притиснуо эвонце за тамничара 

и эвонце за дневну сrражарску собу, онда сам опа~ 
лио један метак у ваздух јер је rу)Јша била велика 

и неnрописна. Сш.ю, мечt<а .се решет·о:r..-t не nлаши. 
Напротив, пуцањ, уколиttо су ra и чули, м.оr-ао их је 
са\ю разјарши н иишш више. Срећом, нису ra чули 
- вшш, вешр. А да су, пол.убио бих јежа у шареиа 
лећа, Еј, Нешовићу, Нешовићу, набуџио би као нико 
шој.. 

I<PAJHoвиfi, Иако сам био још иоћас решио да 
јутрос на ~Iprвoj шетњи поразtuiслнм о обл.ицилш зла 
гшо облицима природе од којих је човек и почео 

свој иеприродии (противприродн:и - волео је да 
Itaжe Слободан), хумаю.Јзаторски уэдт·, супрО'тставw 
л.а јућн у мислима зло у !ПрИроди оном Еигелсовом 
носиоцу прогреса, оном друштвеиом добру иабеће
но.м од стране ош-IХ који се про1иве проr·ресу rmo зл.уl 
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иако то зло мо.ж:е бити за човеи.а само природа, она 
>WIЛИЧЈШ природа о којој су Русо и Гете написали 
r·олин:о усхићених сrран:ица, учЈшило ми се да је 
изјурио Јериеј, а пре њеrа Слободан, који је -ryrнyo 
иешю у руке првом иза себе_ Рашпару? То иешю 
је почело да 1ече од pyite до руке дО!< није дошло до 
Венчета исnред мене. Кан:о је утом: нзле1ео и Примат 
из зграде и како је управо стн:rао трчећим: кораком 
до круrа из кш је изву1<ао Слободана, Венче је 
rурио оно нешr-о у уста и по 1оме шrо су му уiШЈ 

страшно сr..Iешно одскочиле нагоре, па надоле, па 

лево и десно, и опет увис, бњ\.о wr је јасно да је то 
ш ш је rурио у ycra (и одпстински прогутао) било 
нешто кон:апирапшно и важ.но. Уосталом, и 1а.ЈI.ШИ 
му је поrиљак поцрвеиео_ Но OTI<aiiO је Примаш био 
дшао pyity на Слободана (а овај ra ударио неким 
неприменшм скоро покретом pyi<e одоздо), сrвар је 
примила један све задахтал.ији вид. Појурио сам у по
люћ Слободану, а неколико пандура је истовремено 
доrрчало у помоћ Примашу, који је, насртыm као 
оса, динrуrих песница, полетео nоново право на Сла~ 

бодана, Али rу:ж.ва се преюшу пре но што .се у правом 
смислу речи била rразrорела. 

r·PYJИR: У-том су се, с паr·еi:иtШ.Иl\1 и :изr-ребано 
ресю·љr ШК!hоцање:м, отворила широ:м недалека врата 

управне зrраде и из њеног је мрачног ждрела бљунуо 
t<ao нeiGI сиви .млаз воде, који се омrах, још на првш.·r 
cr·enem-Iкy што се ,сnуштао и.а дворишту, поделио на 

два курју:I<.а, сваки од по двадесетак сивих војшпт с 
пушкама. Неки, још жваћући, у трку су намешталп 
бајонщ на IIyiШ<y и, стуinmши већ на !Ле дворишта, 
образовали лолулу:I< лево и десно од зева врата. Пос~ 
ледњи је изишао -rамничар, ошrм својим дупrм:, теш~ 
ким и тромим кораком, незаrледан ни у шrа. Стао је 

наrАо, и IШ<опачю-n.t rенором, не гледајући юr у I<Oia 
и ни у шrа, наредио crpa.JIФ.pln.ra: »Пушке на готове!« 

И пошrо је, уз ош1;ру н муклу т;реску н rrребање 
rвожћарије, дрвета и .:ко.жних ремена, -команда из-
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вршена, оњренуо се нама, .који смо, збијени у го
лпrлу, непомични наједном, I'Ледали цео тај маневар 
н, не за:качивши [1-Шкоr· од нас <:војим nразю-rм, омрз~ 
нупr~·t, окруr·л.им поr·ледом, ш-rкнуо (nошто је саслу
шао нечујни за нас, али брзи и задихаш-r Прилшшев 
рапорт за време које1· је, окрећући се, ymipao кажи
nрстом прво у Слободана, па у све нас): »Слободан 
Радешпt! Јернеј Бајец! Напред!« 

Hacra комешање лево од мене и, nробијајући се 
непрозван, Виrор изби испред свих, сrиже да испред 
мене, покретом 1ру1<е, задр1ки двојiЩу прозвюпrх, 
I<рену сам напред и зас!'аде. Ја се, ношен мање радо
зналошћу више 1юјечнм супротним, ипак ужурбано 
сrанем да пробијам кроз редове ошiХ који су ме раз
два ј али од Ви тора" Али кад стадох уза њ, он опеt· 

крену корак-два. Ја за њим. Он учини још два корака. 
Они који су сrајали десно од мене нuюће су учишiЛИ 
са мном и та још два корака" И они иза њи:х. То се 
понав.·ьало. Збијеюi, мицали смо се врло опрезно, 

примајући сад право у лице оrромне слапове ветра. 

Виrор би увек учинио један на изглед врло круiТан 
корак у правцу пушака Itoje су нас држале на оку. 
Ми око ње1·а ърудили смо се да не заосi'ајемо. I<ом
пакtна сура маса другова иза нас на њиховом челу, 

.mуљајући се, креrала се непреiшдно, сус'!wкући нас 

снiним, потреснш...r ходам. 

Вюор је нaciyiiaO PYI'Y савијеmiХ меко у лаЈпо
вима и СПуiИiених у полулуку из рамена до џепова 

I<pyre до.л.аьшце, I'де су се, тако меко nадајући, неоче
юшав:о завршавале чврсто стнснупrм: и као подреза~ 

ни;..-r песiШцама" Лице му је било тамније црвено но 
обично, поре немирiШје неравне и IШrроке, образи и 
подбрадак необријанији. Само ;ружичасrа ћела -
једнаиа :себи, откривала се ocyia сувом, беличастом 
I<ратi<ом и реп<ом маховином. Његов је поглед горео 
rусто, сажеr у велику дуг•шчасiу лзбочину дужице 
ист·е боје I<ao и зеница, ш1о је с њом чинила једну 
rрумуљицу, до усијања буi<rаву. Гризао је за све то 

време крајеве својих бркова с длакама I<ao од коњ-
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ских сrруиа (оним за сша Iшја iМодии кројачи упо
'Iребл,авају да би измоделнрали I<ОI<Ошија прса муш
терија), али за све то време исто ·tюto одсуiЋИ неiШ 
осмех, I-Jaiai"<нyr под притиском, кочио му се на 

Itрајевима тамноЈЬубичасrе цр!'е доње усне. Према 
шша су с1ајамr пандури у два реда, с IIyniкaмa 1ю, 
туреним далеко испред себе. И док је одстојање изно
сило двадесеr корака, све је изгледало још :м:оrуће. 
Али кад се скратила на nетнаест, и Ita,д је размак no~ 
чео да се и да.mе смаљује, наше је ,кретање, све ,:rоруп

нијЊ\1 и истовремено успоренијим шar·oвm.Ia, стало 
да се nр:иближ.ава тачн .. и доднра и самим тим и тачки 
неминовноr· сукоба. Ја тад осетим, по неюrм: не пре~ 
терано приь1етно савлмаваним трзајима, да се то 

В игор мучи да обузда жел,у за су даром и да свесно 
и ·С ,tасни.А-1 ци:Јье..\I успорава свој дуr-и Ј<орак :у нm.·хери 

да учини све иеnодиошл,ивијом 1ензију што је обу
зела и нас у суром шајi<у и иаидуре у сивом с плавим 
nаролама nод враrом. Ве1ар нас је сна:ж.но шамарао, 
било је хладно, али дошао је, ~изгледа, онај максима~ 
лно концеюрисани тренуrак пред ющију I<ад се пре
сrаје да осећа Imпa спољно. Ишло се на цеви откри
вених чела и rpyДII" Варијанта ncu.:-cичicoz ата:са, 
прилагоћена условим:а, одвијала се по уiЋрћеним за~ 
rtонима риз1ш.а, који је у "I01·t часу, с једнюtом увер
.tuивошћу, моr-ао да донесе или страховит пораз и..ur 
nобеду. Маса стра>I<ара щајала је окрену1а већој 
~rаси робијаша, Jtoja се лаr·ано 1\.iретала nрема бајо
нетима што су се ко<пWI уперени у наше груди. Нико 

није шшпа говорио. Њr 1амничар. Ни Витор. Зане
:м:ели сви наједном у очекивању не;о..шновног" 

ллзицл nодсвЕст, Одмах ми је пос1ало јасно -
нема шале. И док је чета паиду;ра стајала пред 
нама посiројена у два реда урамл,ујући са свих 
страна тамничара, ја сам: изабрао шда на кога ћу 

насрнуrи, доће ли до насртања, што није било 

исi\..ЈЪучено, с обзиром да је Витор, онюtо м:ршав, 
сав од жила а црвен и ћелав као Лењпн (само без 
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оних Лењииових исииiујућих а суздржаних ощrју 
на слојеве и разделе) (за разлику: Виrоров поiлед 
је Њ\ШО монолитан сјај сtат.I-шског црног .жара и 
лакованоr- оr-ња), избио од1шх напред, чим их је 
у1·ледао, и кренуо њи.ма у сусрет, па на.м:: и није 
друго остало него и ми да ra сусt1ПКеЈ\Ю како бисмо 
се иэравнали с њим, Иза нас, из првог реда, r·усто 

су се кре-rали и сви остали, и ја сам. био сиrуран, 
прrшуцају .ли, да ћемо им 1ПI, преж.ивели и нера

њени, ст.ић.н да отмеА·Ю пушке iiipe но што репеrи

ра ју и да ћемо их на лицу месrа све помлатити, 

.. излетети наrю.mе и онда, наоруж.ани, насрнуtтr 

од111ах на nош1у и жаидармеријску сrаницу, на суд 
и касарну, и да ћем::о у року од пола cara загосnо~ 
дарrпи касабицом окру.женом са свих страна шу

мовипrм nлашrню.-rа. И можда ће то бипr спr нал 
за опшiи устанан:. Јер cтpanrno је напоА>у нераспо
ложење против великосрnсttе бурж.оазије и уоп
ште проттш бур)коазије, и народне масе би свуд 
у Македонији и Хрватској, у Србији и Словенији, 
у Црној Гори и Аалмащrји једва дочекале искру 
тш нашег примера да и саме плану и крену у оn

шш усiаиюс Крајновић, поред мене, накрimiю је 
ону своју r-лаву с укочеюiЛI осмехом и пш-ледом 

Ааионоћиш' пробућеног сnавача, али се, први nyr 
откад r·a ЗНаЈ...!, држао као човек који 1шсли сю.ю 
о оно:-..t што је сад н ту на дневном реду, rако да 

!\Ш се први пуr- у ж.ивоrу учин.нло да је и он оби~ 
чан један револ-уционар као и м:и дpyr1I што смо, а 

-не један nроклета пам:еtяи профа1 књишки мо.mац 
и шrа ти ја зню.1 шта све не трт.Лэају брап<овци 
о њему, иричајући да је он од ндеалисшчко1 прав
·ца 1као oiOI соi.Џiјализдајници, а lНе ~Itомунист.и1 и да 
је захвал,ујући само глупости полищrје залутао 
овамо, где није дошао свесно зато што је борац. 

Признајем да сам и сам понеi<ад на почетку 
робије юrслио юш не баш исrо о Крајновићу, а 
-оно донекле слично, иако никад .нисю.t узњ\Iао 

к срцу mприге брашоваца., Јер Крајни је био 
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друкчији од свих нас. Сувшие буржоаски расејан 
за Једног комунисrу. А онда је и nревшnе знао, 
И увен: читао. А и чинила се да воли да зеза и 
зафркава paдmrчr<y сr<ласу у лицу 'Венчеш, који 
није био радник, неr·о сiуденi·, али обичан, не· 
усавршен: најмање је знао у кружоку. Као да смо 
1ПI криви што нас ћаћа није послао у школе, него 
на заиюе и у фабрике. Но Витор је ценио Крај
новића, а ro је мени дово~.оно. Ценио сам r·a и ја 
до дал.еr. А сад, ero, доказује nред свима да су 

браrковци и у његовом случају исисавали опrужбе 
из ыалоr npcra. Не само у мојим очима него и у 
очима братковаца, он се држао како ваrоа храбро, 
и то ми је било врло драго. Борба увек донесе не

што добро. Нема 1акве која не учrши cвm<oi" од 
нас бољим [И која нас све .не научи чему nам:етном 

и до-rле иезнаиоы. Јер је борба увек једно otпiiтe 
заrшњање против линије мањеr отnора шrо кур
вннски постоји у сваком човеi<у, да му нану на~ 
нину, и кад ниси опрезан:, эачас ти подвамi, изиће 

с х.имаду на nрви поr·лед ffiаметних оправдања и 

лам:епm:х на изглед раэлоi"а, а 10 и јесу извори 
оnортунизма против коrа је свима теnп<.о да се· 

боре. Опорrуиизам има своју nery колону и у сва
ком аиrиопорrуиисrи, па сваки r:реба да се бије тr 
против самш· себе .. 

ПОСМЛIРАНО ИЗ КЛРАУЛЕ НА 3НДУ,ПОШI'О је најзад ИЗ
управне зrраде истрчао господпн rа.r..шичар са че~ 

rpдeceтa.It н:аоружаних колеr·а који су се раз1-.·Iестили 

сучеЛЈЩе нем.ириој ГОЈ\IИЛИ комуниста, ови су, вата" 
јући се н днжући руке изнад ·r·лава rrrro су се сr<л.аrиле 
као теuш.н чичкови на веrру, пошли сви заједно неко-
лико кораi<а nрема crpojy crpa>I<apa који не cryi<НY 
одмах. Ј а днnнем на то nyшr<.y и полако узмем на ни~ 

шан оног најисrуренијег, ћелавОI', чија ми се rшвна п 
црвена rлава издалеr<а учинила најопаснијом а позна~ 

гом однекуд. Али нисам nрестајао да рачунаь.: ак<> 
робнјаши јуриу на crpa>I<ape - неће погинуrи ии де--
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сеrан: комунисrа, а њих ће двесrа преосrалих отети 
зачас и пушке и юьучеве. Мшу да направе yotпiiтe 
русвај .. Ја СЭЈ...t овде лично зашт:и.ћен и мени не :моrу 

ШIШта. Увек бњ-х: сипао да скинеЈ\I cвat<OI" ко би поку· 
шао да се norшe до мене. (Мада, ћаво r-a знао, немам 
ни двадесет н ner меrака, а сваю-r не noiaћa.) Али за~ 
што би се пели? Зар их ја угрожава.'!? 

ОНАЈ: Још кад је тамн:ичар викнуо: >>На готове 
пуш.ке!<( тј. >>Пушке на готовс!« и кад сам: на десеw 

таЈ< корачаја од себе видео оне окруrле рушще 
цеви Itao напрспtе за прсте смрrи којима нас она 
иr..m да зашије за cityтe своr- покрова баченоr- заувек 
преко човечанства, ја сам хтео прво да се cattpи~ 

јем, да нестанем, да се бацим у блато ничице, да 
диr"Нем руке увис, да се предам, да молим за опро

шгај, за пош!'еду, да им обећам да ћу биш добар, 
да ћу npeiOiнyrи све везе с колекrивом, отићи да 

до краја казне прож.ивим у салшци:, напи:саrи мол
бу за помиловање. У r·лави ми је бучало ненздр

ж.ъиво, срце ми се надуло и сваi<НМ ме ударием 

целш зал.у.ъавало ишчашујући ме из целоr· мене, 
из во1nе, из свеспi. И већ са.\! хтео да се баци.\! на 
земл,у, уједем сrврднуrо блаrо, кад осеrим на 
себи мачје зелени и завидљиви пш·лед Пракома, 

који је и имао очи човека прозлоћеноr· условима 
друшт-вене неправде, али неоплемењенОI· свешћу о 

својим недостацима yпpitoc веюпш.м личш-rм nar~ 
њама I<роз које је nрошао .. Да доживи револуцију 
(али ко ће је од нас доживети? иико nред овим 
цевима), тај би убијао и rамаиио буржује без суда 
само зато што су живели боље и мекше од њеr·а. 
Бркајући nресуду коју би историја изрекла класи 
с I<.аж.њавањем nојединаца, чија лична кривица не 
мояtе да се изједначи с грехом експлоататорсitоr 

сисiема, он би у име правде, на нивоу на јприl\Ш~ 

Т1!Внијеr·, ваипсгоријског сјаиш Курш да узјаиш 

Mypzo, сигурно захтевао за себе добра и nривиле
rије, помињао шта је АИЧНО проnатио и под радним 
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народом подразумевао искључиво Пракоме, ако не 
само Пракоыа" Није ыу дат узалуд тај :надимаr< 
Пра:кому:нис!'е, rj" Праrюма" Одиста, облш< његове 
класне свести задржао је неке карактеристике чији 
су се корени налазили ЈI.·Южда у робовласничкоl\t 
или феуда.л.нш .. -r :м:енrалитеrу. 

Бе:жим ли'? Шiа ја -то? И у мисЛПl\-tа не cr-.·te.м 

да будем присутан. Проклињао сам своју судбину 

што Ј..ПI став1ьа Пракома увек за петом и, видећи 
ra крај себе, било ми је crparшrиje :но ужасно од 

поz...шсли да би он м:оr·ао видети како се бојн.м: и по
сле причатн: около: )>Евен-rуалац је евентуалац 
и н:ад за вiпоровсн:е вахабите и :младотурttе не 

I-ласа.« 

Да r·a се отресем, кренем напред, али утом ви
дех још веће, порасле у мећуврелtену, напрс1ке 

смрm и задрхтим, али се уnлашю.1 да 1m Праком 
за петшш не примети то дрхтање и не чује цвокот 
што ме обузео, па, заборавЈшши на пушчане цеви, 
коракне?-.·t још некоЛЈutо луrа. ,,на следећи ваш 

rшpar<, наредићу да пуца ју« - викнуо је тамничар 
и сви засtанем:о. Али и у гомили, коју је сву од тих 
речи прошао хладан -урза ј уназад, осеiи се о,џшх и 
она нека бесЈVшслена и несувисла IШерциона теж.~ 

ња да се насrави н продужи напред. Талас је тај 
почео од Виюра на челу, од Браша и Грујнћа, који 
су :r-a пратили л чак хгели да ra nресrнтну. И јест 
r~ихово 1\-teco нека заш-пп-а од мепrn који може да 
проi!ИIШа r<ao нишr·а кроз три реда л.удсюrх те

Аеса nреда мном и направи лш над срцем или на 

челу рушщу довол.но малу да ми сав мој у чвараr< 

згрчени живот на њу исцури. Но како је Вигор 
на трен cm..-ro засtао као да разМIШI1Ра не о -rш-1* 

н:ичаревим речима неi·о о нечем сасвим друтом, и 

одмах запu.t, не придајући у сtвари шп<аквш· зна~ 

чаја тој његовој озбнл.но и најозбил.юiје юпљъе
ној претњи, проду,кио I<a цевима, опет се са степе~ 
ница разлеr-ао тамн:ичарев високи r·лас: »Ни ко

рака да1ое, пуцам!« Овог nyta пш·ледам само лево, 

46 

у зле, незауснm.ьиве очи Праrшма заr·ледаиоr· у 
цеви" Зашто? Кю<о он то да мож.е? Зар је збиља 
храброс!' некима лаrш? Зар сам ја изузетак мећу 
л.удима, па само ја бринем и цвокоћем и дрхпrм 
н заюnцл,ам увек најгоре и горе још од најгорег? 
Пран:ш.-r је ишао не rледајући -ме, изравнан са мном, 
који сам био успорио на прву већ претњу и 1руn
као у месту, непомичан сад, после друго!" rромо

rласннјеr уnозорења да ће се пуцаru" Али другови 
као да су, не уrштавiШr ме и не обавестивши ме, 

донели одлУI<.У да сви погинемо. И то ме увреди, 
нарочrпо оно нешrо дубоr<о и искрено презриво у 
Пракомово:м: погледу н:ад окрену више но што је 
1·ребало главу према мени. »Пуцаћу!« - викнуо 
је rамничар још једном и отr<опчавrш! фу1ролу 
извадио револвер, мањег о-увора цеви али сtра

шнијег од пушчаноt·, нен:ако nокретљивијег, пре
тећијеr- од оноr-. 

ОВАЈ: Било 1је то једно "елшю rузбу15ење. Осе
шо сам дах новоr· Окюбра, онај дивни веrар ју
рнша на Зимску палаtу, блиставо Шiјансхво што 
резн у ноздрвама, светлосr r<роз коју су јурили 

Бу15оннјеви коњаиици секућ.и шл,ам вејrановаца 
и m-rлсудчика, дењикиноваца и врангеловаца, кор~ 

ниловаца и јуденићеваца, онај понос што и у тОi\·1 
гренуп<у, I<оји вреди сто ЖЈШО1а, пр1mадам аван~ 
rарди. Видео сам Виtора, који се први снашао и 
оиловиго кренуо према та.мничаревом револверу 

повукавши нас све, видео каrш је, rресући се дру

гарсю-r од r·нева, раздрљио кошуmу и викнуо: >>Пу~ 

цај, кукавиие! Видећеш кarto шне и шнућн иобе-
15ује ·пролегерока аваиrарда!« Мени је ry том тре
нуп<.у дошло да с:места nоrинем, Iy, одмах, нестр

ПЈьив што већ не nуцају у мене, ж.еmан да том 

прелепом смрћу искупим све своје 1ренуше сr<р

шrених руку (r<а.д се спава или једе или учи)" Его, 
те сrварн један револуционар не би смео! О, r<arш 
умор н глад вре15а ју! Подсећајућ.и да смо од беде 
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.rоудскоr говна саздани! Само, не бринем ја, 1\юје 
је поверење у науку безгранично, иш<о ја мало 
знам а теiШш yчiiM" Аыr cшypa.II сам NJ. ће наука 
да пронаће средсrва да слобода.II човек не робује 
ничему, ни r·овнима ни нагоним:а, ни осталим ж.~ 

л,а.ма" Сшјим у реду правоr човечанства" Оног КОЈе 
се од пампшеrm не мири да робује, r~шјари, 
тамнује, .робија, буде вешано, мучено на точку, 

спаљiшано на ломачи и СI!ре.rьано, и управо 'ПThf.e, 

јуначким и мученички.м смрrима, сrиче право на 
човечност која је џелатима, убiЩама и осталим 
nандурима недоступна. »Пуцајте, !Вашке!« викао 
је Виrор, и сав лшвот r<оји ми је дат да иживпм 
за cr·o r-одина, мрву по !Мрву, ,скуmю се сад у .iKIDI<y 
што је уск.rьучала од тш· ордитог и nоносноr Виrо-

ровог крика" »Пуцајте, шщајзле .tьудске!« Све 
увреде, баr-ине, шамари, све воловске .жиле, сви 

пендреци, наплаћени су сад кад се испршени при-
1\Iичемо дигнуrим зацвш<о1ал.им цевима" И да по-
пово доб:ијеl\1 .ii<ивот, ја, следбеник Внторов, да ме 
ко мо;ке Да rrnra, не бих .iкелео друкчији :живот 
но тај шt·о сам ta проживео (да, плус бол,е држа

ње, није требало признаш чланство!) (узео сам ш 
на себе и никог ш-rсам одао) (али ШI то признати 

није требало) (знам да није, друш пут нећу), због 
ове овакве смрти што ме чека и која сваког трена 
може биrи моја док толоруi< cp.rnaм па накостре
шене бајонеtе и метке шrо већ шкрrућу у шар
жерима, А.ш 1\Ш који смо се, лево и десно од ви .. 
r·opa, прИмицали nуiШ<ама равнајући ауrомаtски 
дисциnлиновано своје кораке према његови.м, ми 
с..'ЈО још увек само осећали или АШсли.ли, али он 

је и деловао, јер се није само кретао неrо и одлу
чивао ка1ш да се сви крећемо, бирао измећу сто 
Ј<ИЛ>ада погрда ону коју ће у том тренушу бити 
на јбо.tье треснуrи, rmo и час и наЧШI на који је 
ва.tьа изурлаrи. Упркос својим силовитrL\1 и зано-
сом хиmютисаним покретима, ну,I<но таrrnим да би 

nренели своју заразу делотворносrи и на нас, ње-
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гова свест је радила хладно и прибра.IIо као нај
савршенија мa.пnrn:a за рачунање шrо, измећу ве~ 

чнrоr· да и не, пред сваюrn потезом llГI'O се нуди, 

има непшрешно да узме или одбщи једну измећу 
сто хи.tоада понућен:их речи, један измећу исто то
лико покреrа" Онај прави" Аыr тад, револвер у там
юrчаревој руцњ . " 

ОНАЈ: Видећи да не може леmiМ да нас заустави, 
tамничар опали, Аа ли опали? Да, оп~! Оtку~ би 
иначе онако crpa.umo и '!ачно изнад моЈе r·лаве зу]н:уо 
страшан рој пчела? Да ЛЈI су то меци !ПЛОТуна зуј
нули нада мном? Аа ЈШсу, зар бих :онако инспiнкпm~ 
но сат н у о г лав у? И зар ме баш то не спасе? 

Аыr Iад видех да юшо од л,удн !<рај мене не 
трепну, а камоли да је nш.шслио, као ја што сам:, 
да се греба бацити на земл,у" 

Испод машином за косу !1ПШ1аних .жутобелих 
чекињасrих. бркова Прако:мових појави се чак под
смех I<ад ме угледа бледоr и унезвереноr· да дрх

IЊ\1 и дрхтећи успоравам ход" Па се уплвииш -
останем ли после свеr'а ,ю,ш или, веровалшје, на 

месtу мртав - још јаче од IOI нодсмеха и презира 
што ће ме задесипr останем ли чудом ;юm, 

а сви охш сем њега, Пракома - мртви, да у IOi\I 
случају нећу моћи да поднесем ни његов презир, 

ни то предсмртно одуговлачење, те очајан, цвоко
ћући, ја у неком наrло избезумл,еном двоумл,ењу 

учишm, бежећи од тих својих мисли, некомп<о ко
рака, пробијем се Ha.IIpeд у први ред, сам у пра
ЗНОМ пpoci'Dpy, одмах испред десне Луi<овићеве 

pyr<e, ни с IUL\1 измећу пушшш, себе и високог ме
та.лног гласа који уrом командова: »Нишани, пал ... « 
Али ја сам већ био мрrав, нестало је сасвим све
тлости (зшшо би иначе било 'Ia.I<D мрачно одјед
ном?)" Не, ја сам се бар онесвестио рањен, аrш се 
нисам баш и сасвим мртав простро (ишrnrrna ау
'Iентична сведочанс1ва о осећању смрти не посто

је), не, ја сам погШiуо, јер чињеница да нисам 

4 Оскар Дruшчо - XV 49 



чуо пуцањ и чињеница д?L је несrало светлости 
потврћују да ме је меш:к пробио и да се моје стаiье 
н не може лошчно (бар друкчије не може) да про
-т-умачи неголи смрћу; па кад cm.r већ мрrав, што 
да ст·ојнм у месту, што да не ударим пред собом ... 

БРАIКО: Луди се онај пожутели Албрехт раз
дра а Лазица Подсвес1 подскочи и :Наж.е се напред, 
н да је полетео .као што је х1ео, дошло би до I<ата

строфе. Али ја га задржим, повучем та за капут·. 

И то реши ствар, јер се сам тамничар у ствари био 
силно препао, Но I<.ai<O је сналаж.љr-m, врати револ
вер у фуrролу, промени rлас н поче да говори фра
Iарсю-r лодмазано свим: коломаспrм.а: »Шта вам 
је, људи! Ја вас rnшпа не разумем.(( 

И биша би била добијена у том часу да Brrгop, 
раздрљеи, не продужи напред, вичући: »Пуцајте, 

ионако на.\1 не дате да ж.ивимо!с' 

Врх бајонеrа му је дошцао груди. Та:мничар 
је одмера:вао сиrуаrџ;ју. Очи, снвопла:ве, развод
њене година..\1:а и Ј<оњукпmитисом (од I<ш· и ја бо
лујем), брзо су му се креrале .. Да сам ја н сад 
секре"Iар као некад, ја бих у r-ом часу на лицу ме
ста пос1авио лисrу наnшх зах1ева и сви би они 
биля смесrа и испуњени. Али они, виторовци, то 
су све до једноr људи који воле параду ради па
раде, поготово кад се ништа више не ризш<.ује. 

Напетосr је rmai< још расла, јер пандури шrсу зна· 
лrr на шrа су наши спремни. Ту је сrпуацију ва

љало искорнсшш јер тамш<чар је већ био I<а:Iшту
лирао. Одлучи се, Виторе, посrављај захтеве, тшаче 
се мол<.е већ добијена бип<.а и да изrуби, У crpaxy, 
неrш: би од пандура ,моr·ао н да опали, убоде, Нешr<;> 

rреба урадщи, В!поре, нешто треба урадити. Овшю 
нел-ш слшсла више. 

ЛАЗИЦА ПОДСВЕСТ: , , .револвер у ТаЈ\ИIИЧаревој ру-

ИИ једва сrюке да заигра и већ неста у кубури. Али 
r<ar<o смо се и даље прm.пщали il<a ynepeшn..-r nушкама, 
са сrрелцима све маље убећеним да ће неr<ажњеmr 
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проћи буду ли пуцали, ја већ прrrмепш да је пушча
не цеви захватила нека меrална дрхтавица н лаi< све

rлуцави цвш<.отањац, па видевrrrn то, раздерем се ко

лико cm.1 моrао: »Ура, наrш-r, не дајмо се вечиrо зафр
кавати. И 1\ПI смо људи.(( Браrко ме зr·раби за 1шпш<.у. "џ 

АЛБРЕХТ: Ја затворим очи и као мрrвац кренем .. 
Али зачујем команду: »Налево њру1!« Је ли мщуће? 
Оrворш .. -r очи, сnреман да се окренем налево круr·: али 
чета сrражара се то повлачила у зnраду. Не ми. И тек 
I<ад је последњи rrандур нестао у мраку иза врата уп

равне з1раде, све1лосr се враrи и ја утледам., с нимало 

олю<mања, Пракома крај себе. 

-Е ј, идиоте, што си се тресао! - pei<ao је најо~ 
бичЮiји.м r-ласом, ни мрк, ни осмехнут, ни добар, ни 
зао. »Кан.о ти је сад?'< питао је најобичm-tје, и про·гре
са:виш својом сувом кврrа:вом рутюм моју бедну евеи
rуалску ручнцу, почео да слуша шrа се т·о сад опеr 

идиотско, замешано идиотск.им вахабиtанrлуком, зби
вало пред њнм. Заборавио је на мене nошуно. Као да 
нисам ни постојао, ни био проблем за ње1-а" Као да 
одсад ни мој страх, ни он, Праком, неr<а врс1а -моје 
савести, није 1ребало да као мамузе постоје више 
за мене. 

КРАЈНОВИR: Ctajao сам негде у оредини, ни сувише 
исrурен; ни сувише заr<.лоњен, али ·rако да сам моr·ао 

да добро посмаrрш1 све шrа се збивало сваком у тој 
ющији Као и увек, већину су од нас чинили IПАепови 
вучени :реморкером. Али сваю-t је теr·љач условљен 

том већином која му намеће фун1щију, гоиећи ra на 
њу, јер ни ти људс1ш шл.епови нису шлепови по себиt 
они то постају к.ад увиде да има неког ком се брже 
но њима окреће пропелер .лtисли, како ro ка.я<.е Ла
зица. Тад му се и преда ју с иеизговореном молбом да 
их снаж.но вуче, Могли би иначе, у дpyr1n..-1 условима, 

и саЈ1.1И да се крећу, Чаi< и да друге nотеr-ну. 
У лош реморкера Вигорова је већ годину и по 

дана н он је ота.А::~ава са својим изванредн:m...r СЈ\·IИ

слом за сценичност, за ефекте, што не значи да не 
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уме у правом часу - I<АИН у главу. Зачудо, и они 
нај-rуњавнји :мећу нама, н:ашавшн се пред цевима, 
Аобим·r су нешто виrоровсiсо - празнички: светло 
на лицу, и ршуалио одрећено у пш<решма. Не ми
слим на оне око Виrора у првом реду. Мислим и 
на оне шсо мене и на оне иза мене, на peny наше 
го11.шле" Али уколико сам погледом :ишао од npвor· 
реда ка последњем, та се маја светлоспr на лициw 

ма rmшc смаљивала и постајала мање видљива. Те
орија днсtанце? У сваком случају, они око мене 
изr-убили су вrшш боје но они испред, нарочито 

онда кад је бајонет дотакао рутаве Виторове труди 
и он заурлао налећући прсима на нож. Убод није 
био нарочиг, једва му је бајоне1· пробио Iюжу, али 
било је довол,но и то мало крви да се Витор, избе
зумл,ен од шева, баци на уплашеноr пандура који 
испусти пуишу. Утом Албрехт иci<OЧII незнано от
куд и ухвати паидура за копоран, а Лазица ПоА;

свесх· налети, отме другом једном пандуру пушку, 
удари њом о зем.ъу, не cлol\rn је како је очекивао 

ваљда, али, вичући, завиrла њом и пусrи је себи 
пред ноге. Да је пре то1а већ та на из1·лед све опа
сније наршушена маса нас робијаша деловала 
деморализаторсюr на већину пандура, то није про

мюио шi "Iа.мничару, IШ иком I<.o је сачувао до... 
вол,но хладнокрвиостн да ш1сли и одлучује у 

фрюменшма секунде. У напе1осш шt·о је постаја
ла све неподноШ!оивија, чинило се да се решење 

мол<е очеюшаi'И или с наше стране, јурШIIем на 
пандуре, или с пандурске. Дабоме, тад би морали 

дв пр>шуцају. Но тај испад Албрепа и Лазичино 
мла1арање r<.ундrо<ом, иrо<.о нико није с наше стра.· 
не узео озбиљно, с пандурске је протумачен на~ 

опако, као увод у наш насрrај на њих. Неколи1ю 

се пушаi<а испред старОЈ и сюно1· Пракома и Лу
ковића већ спустило. Он, Луковић, одједном се 
стао да nрли са заоста.ли:лt пандурима, сеrивши се 

у невреме и очито ПОI1Јешно тактин:е братимmења: 

'>Окрените ору.ж.је, лm смо пролетери као и ви, 
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упркос rразличшим нашим униформама« - урлао 
је - »не дозвоАiпе да буржуји плаћају половину 

радничке класе да убија друту њену, свеснију по
ловину!(( - ви:I<.ао је хистерично. - »Док лш -уу за

једно крваримо, буржуји се тове и курвају.« 
Тамничар је Iад наред1ю пандурима да се врате. 

СЛОБОДАН РАДЕНИК: Непредвићено. Као И обич
НО. Ако бол,е промисли:м, и:ије ии иепредвићено. Ви

тор је све унапред знао. Само, узбућење није дало 
да се узме у обзир варијанта таюшчаревоr мло
хавоi окре1ања Лiща према crpojy пандура: »Хај
де, налево круг и у собу!(( Рекавши ш.-r то, мa.."'UUyo 

је рукама као да тера ш1лиће и окренуо се нама, 

мркијим сад од збуњеиш IIЗнеиаћења које смо по
кушавали да саt<:ријемо, заиста збуњен:в:: он је радос
није одахнуо од нас. 

Оно што се после догодило није занњ\1љиво: 
гамиичар је обећавао спрва да ће све да1и: што 
ыоже, да ће нас управшn<, чим се враiи, примиw 

ш. Виrор је инсисtирао и дал,е. Тамничар је почео 
да nопушта, а ја сам помислио ... 

Али доста тш ја, ја, ја. Треба се видети очима 

друшх, да би се и друrн видели. 
Венче и: Јернеј су пошли одмах у Управу по 

пош"Iу; а они који.\fа су до тоr· јутра с-rиr·ли пакети, 
добили су их одмах, неизмерене и -скоро непреr-ле
дане.. Јединство Браткове rpyne, изi"леда, биће тим 
уапехом озбил,но пол,ул,ано. Мртва шщња се није 

моr-ла вшле да н-асiави. Пошло се полако у !рупа

ма ка соби. Виrор је, пауншиући, пришао Брап<у 
и рекао да је то први 'У случај претварања по
раза у победу. Захвал,ујући - rрекао је - прво
Слободану (н Јернеју! - додао је одмах Слободан} 
(и свима! - допунио је Браrко). Витор је иисисrн
рао усхићен: »Једна изiубл,еиа сиtуација превра
ћена је у добијену« - поиавл,ао је - »сврсисходно 
држање, јединство редова, веће борбено искуство· 

sз. 



и одлучносr, као и вештп Itоршnћење бројне над· 
моћноспr, допринели су да r·олоруки расrерамо до 
зуба наоружану пандурију.« 

Брашо се удал,и замишЈьен. Витора иреста да 
држи еуфорија. Чак се иренат·ло смрачи. »Шта ти 
је?« уmпа r-a Слободан. 

Не, IШје осrављао yr-иcait човека сасвњ\1 задо-
вол,на татmом победом. Да АИ би му један иривре· 

мен пораз више корисшо? Не верујући у то, Сло· 
·бодан Ia yrnпa. Вrпор ra не поr-леда одмах, али: после, 
.Ж.а!'рећи очима из I<.ојих се чшшло да искре варнице, 
рече: 

- Катtо натерати сад л,уде у штрајк? 
Слободан није сумњао да је нужна ући у шrpaj!t. 

Коначно, ово је све требало да иружи разлоr·е и по· 
воде за ње1·а. 

Пред вратима зrраде, одједиом се одвоји и nо
трча уз степенице. У собу стиже први. })Волим<с 

ПО11.tисли - )>И Витора и Брап<.а!<с Испитивао се .. 
Није се nл.a.rrдio ничег! 
Продужио је самоиапипmање: воли их. Није 

Братко опортуниста! Није. Треба заrо волети све 
друr·ове. Препознавао се ирви пут потпуно у свему 
ономе шrо су му сви они омогућили да уради, иза~ 
зове, ос1вари. Ши ће му н надал,е омоrућаваrи. 

Осећање духовне и телесне потпуноспr (тако 
Aai<O замењиво оним. тзв. среће, упркос њи:ховом 

делилшчно иротrmречном односу) испуни га rанутом 
захвалношћу и сва се три времена, разде~оена пре~ 
градама, сас1аве у њему ванвремено уједиљена. Очи 

му ШI<рто засузе на ирату отворене још празне собе. 

5 

ПРВИ ПО!ЛЕД ПОШАО ЈЕ ИЗ ЛЕВОГ ОКА (онда кад је 
први пут после толико самоће и ћугње ступио на 
ираг сrtупие собе): Дахтав, наслою< се на враrа и 
поrледа иред собом без иједне више мисли у raj душ, 
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душ иродор с два реда спарених кревета дуж свюшг 

од два бочна зида. По че1рдесе1 са сваке с1ране. 

Кроз среДiшу собе теitЛе су иреrt:идане врrще од буrtо
вине на два н1mоа: Itлyne и столови измашћени 

упо1ребоы, боје люш иржене rелетине. Изыећу клу· 
па лево и десно од тих шест- дуrих столова - по 

једна сrаза са сваке сr:ране, једва ме1ар н по широка, 

Иза лећа, уз сгепеmще, чу ло се rребање спорих 
корака, у рiПЈ\ШЧКОМ nротивречју са лuшюШЊ\1 мла

дим rлacomrмa. Пред њим - никоi. А ипак, учщ-tи: 
му се да утом:, из асфалтноi пода, избокоре -r.ројнца 
у робнјаипшм; у ње."У не IIIItpryrнy !tуилунr мењач· 
ке кушје времена, али та тројица поћу измећу дугих, 

несасiавmеннх столова, .журећн: преi<о, према пару 
кревеrа на којима су седела одједном четворица дру~ 

гова. Над њихоnим: r-лава:i\·Ш, 1\:ао и над свим octaлJIM 
к.ревет:њ'\1а - пол1ще од обичне чмюве дасt<е са поси

вели.ЈI.t алумннијумск.им nорцијю .. tа, начетим хлебом и 
плеханом "I<arшn<oм, а висећи о дрвеним Ј:\.Лlшовим:а, ти· 

хо се _л,утале робијаiШ<е сукнене капе, пеrш<ири и пу
ловери затtрПЛ>еюrх PYitaвa. Прва помисао: ушсатt 
уннфор,шосш. Стварала ra је више та тратш од шест 
неслеп~оених. столова и клупа но окерасr·осмећа маса 

сламарица неједнако наiГуњених и услед тога испуп· 
чеюiх. и конкавmrх, равних или I<онвексно упалих. у 

дрвене orrnиpe. Ћебад, која такоће юrсу била :исте 
боје, старос1и н 1mампет·а, ~мада сва epapci<a, остаја
ла су 1акоће изван И11ре уједначења. Но тад се јави 

прво осећање ван мисли, речи само: Пауци, науци
влакна туzе! Ипак, ћебад су изазивала мање ryr-e но 
СЛаЈ\1дрИЦе .. Да ЛИ 3a.I"O ШТО је li с8.м на ЊИ.11.1:а ОД OHOI' 
rренуша кад је ирви пут прекорачио ирщ скупне со
бе, леж.ећи и седећи, nровео део неизtубл-.ено изгу~ 

бл,еиот времена? Времена посвећеног учењу, раду у 
кру)КОЦI·IМа, дискуоија.\Ш, спавању? Но 10 је од после, 
од ире скоро годину дана. Не. Једанаест н по месеци. 

Алл r ад кад је ирви nyr ирешао ираr, соба му 
се учинила налик па унуrраiИЊост брода једрењака 

(незюшаћеноr још буром !tao голшю пут·а отада); не, 
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на уну11рашњосr бескрајно дуrащшх циркусюrх кола с 

дном што се суж.авало бр:ж.е но у сiварносп-I, онан:о 
ИРеrерано како се ш сужавања збивају на иоловшпr 
хамера за време часова перспективе. Прва седморица 
~уди нису изiледали смањени, уда.ЈDени само. 

Приблюrшm их све себи, то неr<а му буде :лшвот! 
То је и било већ годину дана скоро. Од оног југра 

!<аД је из самице ИРебачен у cкyrrny собу. Као да се за 
ћiХ једанаест месеци нису сви они у мећувремену 
ИРеiВорили у клаСИРану и демистификовану мисте
рију. Од ње се машrа са,шчара хранила више од 100 
дана у очекиваљу самих сверазрешујућих сезаме-от
вори-се чудеса. И није престала. Настављала је да у 
њему rрепери као нада у пуном цвату младићства 
нетакнутоr· остварењима. Као и пре једанаесr и по 
месеци, о1кривала су се лица друr·ова у неИРеrледној 
масз:-с Наслоњеном тад на врата, лице.\1 у лице с пу

ном coбol\·I, били су му још незнани, исто као и сад 

nред nразюпюм једанаест и по месеци касније. Само 
сад - непомични, на некој бледој фотоrрафији. 
Сваки од њих памћењем сведен на један јеД>rни гест 
- mпом, лако сварmив и тюtо рећи предије'Јалан. 

А то ra баш ИРВо неИРеиознавање (вюnе но шrо 
би nрепознавање) и задивило, и, задив&еног, укочило 

на праrу собе, тад као и сад лећи.ма наслоњенш· на 
вра1а, још Неза.I<Јоучана сад, тад већ зак1ьучана за 
њим. Познанство, које је знање, треба заслулапи ра~ 
дом и оданошћу, а после, с-rапање:м са свшш. 

· Уос1ало:м, оног у сам:ици замЈШI.tоеноr· ексцентри .. 
чноr· тајансrва скупне собе није било на њеном тад 
ИРаrу, ни у даа реда кревеrа испод дyr·or бочноr зида 
с пет прозора са сваке стране, ни у она шест стола 

- сваки дуг шес1 меrара - ни на полицшtа (изнад 
кревеrа), с којих су висиле личне ствари: разнобојни 
пуловери, шалови, rуњеви (ах, ин1електуалци, pak 
ющи, ах, се.ъаци), капе, пешкири, мара..\iице. Ипак, 
изазивање је неr<.о зрачило из прво1· уrиска којим су Ia 
тад обоrатнли сви 1и мили, АШрНИ, заузе1и л.у;џi који 
су, неузнемирени шкрrуrавим отварањем вра r·a (сав-
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ладали су сви оно његово још тад постојеће сами
чарско уплашено брецање на храпави звук кл.уча) 
(за његов тадањи улазак), насrав.tnали своја непо
ЈШiчна, круr-а седења на креве1у, за столом, или она 

нечујна, сеновито смањена и mпо11а кретања у д;ну 
собе, где су обав.ъали неке необјашњиве послове; али 
нарощп·о су ra узбуднли они који су, седећи rtpyтo на 
креветима, чамили на један неилустраnшно пркосан,_ 
без напора осМЮllЛ>ен начин. Уnијени до изнад буб
реrа у ћебад, они су се, укрућени, чюшли - споме· 
ници од некоr порозноr сивобледоr· камена. Њих је 

rледао још непо"реrан, задивл.ешrх већ објашњења: 
макеrе спомениr<а ПРОШЛости на неком будућем трrу. 
Сваюi је ту то био, али још више некако били они 
седећи, налик на рел.ефе. Зашто не сви подједнако? 
Ни је ли сваки, иако услов.ъен врло разнокалибарском 
свести (од оне о ПРипадности класи, до оне о I!PO'I1IВ-· 
судбинсrшј дужнос'!'и), у пуној слободи изабрао свој 
пут, nрошао сгиснутих. зуба ·муке на полицији, гор

чину СЗЈ~..rnце, а остао у тој неrюмичносrи - само 
кротак, скроман, неупадл,ив, обичан (мада је сваюi 

од њих IШак члан авангарде, изузетно, дакле, биће)? 

Jecre, юrко не драматизује своје болове, верносr,_ 
велиЧIШу. Нико не nроси ни обзира, ни милосrи, ни 
сажал.ења. Ншш се не разбарушује. Ех! - доПИРао 
је и сад на ИРаrу собе његов тадањи поклик rmo да је 
све -ro време ос1ао да ж.Iшц у њему, подземно не пре~ 
сrајући да одјекује на ону давну заrиеrву: - И ја ћу 
наущпи шјну обичности Itojy сви ови ry знају и заrо 
и изr·ледају споља тако неуnад1nиво и скромно; и 
њеrа ће они да лосвете у тајну како да с лицем к 
нози ИРевари ИРОТIШНИке и успава неИРијател.е баш 
rом ИРИВндном успаваношћу, иза чије н~овидносrи 
маЈке невидљиво да nреза &1, nрезајућн, да борбена 
делује, све исt<.уснији, све опаснији. И он ће1 као и 
они, умеш да поиудн свим беспосленим радознало
сrима само ИРИВид својих облика! И он ће се зара
зити њиховим знањем о томе како се -ro револуци~· 
онар ИРИЛагоћава великој иrри >юmora у борби за 

57 



ж:~шот тежн, лerшrn, већи, мудрији, ж1шот mr'O не 
пос·tоји још, али што својим Сrварноспњш у семенци, 
још скрiшеним од поr·леда, или стварностн~ш на по· 
Ј..·юлу, nревазилази у сваком поrледу АаiШIИ, шуПЈои 

nост-ојећи живот, који се још, можда далеко од ост
варења, својом кш.шакгном нелробојношћу сам пос

rав.tЬа на задуж.ујућ.и теr· вш·е Ж.I·Шота упереноr· свом 

својом смршошћу против смрти. 
Тај противсмрrш-r теr-, го је оно што ;кели да 

научи и.ю<о се пост-аје. Сви они то знање ИЗАIШIУ н 
удшиу. Удахнуги знање које ociaje за IЫiма у ваз
духу. Јер, бiiЛО му је у оном (и овом) часу јасно: 

изглед који вара, обичност, лп1ппш, све је то ари:

стократизам свесТи! - продуж.и распаЈьен ожimелим 
шдањим призором собе и ушском који су ту л.удн 
у њој, -rа:ко слични споменицима, оставимr у њему 
- против свакш· се рон:а буне. И против оног опште
природне I<азне на времену робију живота, на казну 
нзласi<а с Ie робије с ишама напред у смрт. 

Тад - забремза свој први накот претераних 

одушевл.ења. Она још нису на дневном реду. Тре

ба одлож.1пи заносе. Сiрп.лэења (савлада се, иначе 
би крикнуо: ево .ме, друzови, и .појурио и сад I<ao и 
тад шrо је xieo да раuшрених руку појури и за
Iрли сав бескрај пред собом, целу собу са другови
ма у њој, ту бесконачност налш< на шатру1 не! 

налик на брод што плови секући прамцем све бу
дуће нужносги)! Аоћи ће и она! будућносr- помп
слir сте;кући песimце, решен nред празном још со
бом 'Сад да се поистовеги с друговима и nрестане да 

осећа себе као ыще одвојено од њпх: ЧЈеће лице 
они, треће лице ја, помешаних субјекпmности" Сви 
још иза ње1а, првоr- .спп·лоr· с те шетње у собу, а 
1\.а.О - пред ЊИМ, 

ДРУIИ, СКОРО ИСТОВРЕМЕНИ ПОI'ЛЕД, СЕВА СЕ, ПОШАО ЈЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ИЗ ДЕСНОГ: Н ВИДео rад како ИЗ УМIШ&Ъ~ 

ке излазе незнани још другови, који из њему непоз~ 

нап1х, што не значи и неоправданих, али свакако вр

ло •консm~рапmних разлога, има да организују шру 

58 

зује у бронзи, од које су се ЧШШЛli да су; од које су 
већ посiали. Седећи за столовима, друiИ су бронзано 
н камено, прrшидно равв:одушн:о, вадили ,речи из 

дебелњх словара, чинl.ЛИ, miсали или преписивали 
оно ш1о је »<удро, будући оно ШIО је њима било по

г.ребно. 
Хватајући: погледом .све те nоњрете, ,све те разна~ 

бојне различиrости (бронза, камен, пешчар, I'Imc, 
r·Dож.ће, челш<, бакар, туч, НИКА), осећао је н:ако 
одасвуд зрачи неi<а приступачна звучносr, нека 

ба:хюа доброћудносr, нешто што потврћује његово 
опет пpetпaptлjctto, скојевско осећање да се у ре~ 

волущюнарну борбу не ступа из определ.ења за 
један позiш, чаэ:< ни за лозив политичара; борац је 

- задрхта сад исtо као Iад невино и неискусно -
нешто много опш·niје непоЈ\пrр.rnиво и свеобухваr
није превраrно и самим тим срчаније ;Iшвотно; они 
су медијуМII једно1· с:nра:щноr •сазнања ШI'О је ујед
но хипнотично, као свака принуда, и слободно -
као свако искушење; сазнања да се уништење:м: 

примитивне субјективносt'И, жрrвовањем себично 
самоодржајних нагона, сваки друт може дшнуiИ 

на спраr висш<е, оrшпекласне, објективне свести, 
jeдrrne шrо ће бити после у nравом смислу непо~ 
нов~ьиво индi-mидуализована - уr·ашена осећања 

анимално личне правде буктаће и у њему као и у 

њхu.ш што већ букте сам:оосећањим:а r<oja су пожа
ри правде веће1· броја, правде која је више но што 
је то пуюr збир поједшrаца, јер јесте заједничко 
надсазнање о натпотреби да се спречи зло што 
прети већнни, свима, целом роду, дож.ив1ьено Imo 
нормално осећање сам:ОI· себе. Мит искуп.ъења? 
Укинут и сачуван, узидан у теме.ъе овш· апсолупю 
лаичкоr пoiL\Iaњa добровољне а нужне борбе I<ao 
чина спасаваља надличне заједнице! Тад тек цу
ваt<с постаје припадник тоr- 1ајнш· несвето светоr· 
братства у чије име је н изабран да, без самоса
;каљења а саж.а.ъив, буде спреман: да свакш· часа 
отрпи бол до личне смрти. Без сцена, чупања за 
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косу, цмиздрења. Пред њим се нису rад ошрили 

ни утоrшспr mr анархисiИ Юi соrџiјали:здајници" 
Комунци су то, људи који држе себе у шаци ради 
свих; једва о.тшсмењешr, а извршни органи највише 
науке веr<а. Omi што својим примером сrавља ју на 
пробу свет који, свет, I<ao најсаставнији део себе, 
исmпују да би ra ·преобразили у све усавршивији 
предмеr исrшпmања. По цену брисања једног ие
биiноr· ,или биiног дела себе из њеr·а. 

С -rом је rрцаво радосном десном и левом ми

ШЈьу, с rим је дрхтаво срећним расположењем и 
прекорачио тад праr cкymie собе у којој су жи
вели, један поред другог и један у другом, људи 

нарочитог кова. И насr·авн:.ли ,с њим:, nрилрливuпr 
га. Узбућеи претерано, могао се и сад ymirarи: Је 
ли зас.л у:жио да crymi на iiiOД тох· светилишта? Био 
је све·стан да ю-r човек који је издрж.ао муке не 

одајући друi'ове, поднео пресуду и одолео самоћи, 
ауi·оматски не с1иче nраво на све њих, другове, на 

арећу. Зато се и осећао срећним и истовремено ра

Њimим:. Је ли достојан те части? Хоће ли r·a ови 

људи, тако савршено УЈП1Рани, признати за свога? 
Пре њеr-а су 1у снп'Аи л сt·екли тиме право #Ј. ra 
признају за равног себи или да га не признају за 
свог. 

Било је у томе, као и у свему, неког реда! (ми
слио је левом м:иш.л:.у). Скривеног, невиДЈо:ивог, 
фцталноr· (одазивала се, однекуд здесна, ,неслућена, 

друtа неi<а мисао). Као и постојање И!1'О није само 
од наr·лих преврата и пропулзивних скокова. Које 
је и од споро!" rалож.ења, од nонавtuања без новина. 

Од уједначених ниски што, једнаке себи, успављу

ју !<аД Не значе ШI'едњу снага за страшни, врхун
СIШ одраз, за оно и ово чупање из тврдог тла косту~ 

рних, бетонских традiЩ.иона.лности свакодневица 
ради повлашћеног тренутка <Iрипремаиоi' вековима 

без промена, без исr·орије, rренуп<а једино вре
дноr све крви и суза, свцх шкргута - јер надсузаи, 
на1крван, надболан. 
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Али расrвара јући та ј емоционално и приватно 
само значајни гренуrак уласr<а у скуШiу собу, без 
преrензије да ra повласти ичим доли неумерено 
великом шарж.ом узбућења којИl\I није владао, док 
је десюL\I OKOJ\I тад тражио Грујића, коr· није било, 
лево му се задря<ал.о на једном необично rраћеном, 

средовечном човеку који се, уr-ледавши I"a, диrно 
тад од стола и nошао му у cycper. Али у исп1 ма."'\: 
приметио је с оба OI<a друшг, врло I<pymiot· и ви
сш\.оr· друr·а I\.a.I\.0 се, истинСiш равнодушан на ње~ 

гов улазаr< у собу, спрема да пружи на свој кревет 

који се налазио на свеr·а два коран.а од враrа. Не 
зна зашrо је осеrио исЈоr· часа нов прилив узбуће
ња с прсt'ОМ на уснама. 

Тајаиственији од свих својом равнодуишошћу 
што је моr·ла бип1 само обузеrост нечњ\I бнrнијим 

од улас1m ма ког цувакса и ма ког појединца, овај 
није био сi<инуо с rлаве високу сукнену шубару. 
Осrал.а му је натучена све до светлозелених, скоро 
белих очију, боје ваздуха у парку. Ко ли је raj? 
Шrа то казује њеr·ово изду.жено 11 опру.жено лице 
као на шезлонrу неког друr·ог одсуства? Каквог? 
Оног од ситних мисли 11 nриваrних осећања? Али не 
и одсуства од ватре, заноса, с1раних маглина. (За

памтити и проверити после то лице што му је одмах 
саоrшпило још нешто што је личило на додаrну 
отупелост, а било можда ВишаЈ:\. умора, или нешто 

ипак неизрециво.) (Запамтиrи ту нздужену главу, 
с носом задебл.ана врха налю< на обрнути знак не
коr· нем:оr- усi\.ЛИI(а што њушim nолазећи од јm.шцс 

у кошчагој немоделираној вИЛiщн и завршава пе
њући се уз нос rюји се сужава да би проду>кио њу
rш<ање усправном бором изнад пови ја ) (При чему 
ништа мање необично Шiје деловала ни његова 
I\.ОЯ\.а, сва опуштена а уједначена, сва I\.ao од не

ког давноr воска смекшало1· на ватри шrо r·a пола
ко, nред свима, тоrш, а он - тек што није I\.ануо, 
а неистоПЈьив. Зашш? Због ћилибарске боје коже?) 

Није још дошло време сазнања. Само за осе
ћања ra је било" 
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!Сад би могао да то ОGећање уздужно расnо
ри до корена и расrвори, можда би нашао одговор 
на то и на низ друrих 'салећућих mпања" Овако је 
осећао само да би BIШle него иког другог волео да 

је видео њеr·а, -roi огромног човека већ леrлОI·, већ 
покривеног ћебетом nреко r·лаве, тоr висоr<окапића, 
rai<o равнодушнш· на њеr·ов долазю<, заузетог ми~ 

лион иуrа важнијим а невидљивијим доласцима и 
одласцима, видео I\.a.lto се диже и r<ак.о му прилази. 

Можда само још Грујића волео би исrо толико 
да види да му први прилази" Шш му тај круmш, 
преко r-лаве покривени није отац, па да се без раз~ 
1\ППI.I.h:>ања заr-рле, поносни један на другоr·" 

Али Грујића је видео" Тог поподнева на шеrњи" 
Био је смештен у "Iројцн" 

ИСТОВРЕМЕНИ ТАД ПОI'ЛЕД ИЗ ОБА 01\А: КоЛИКО је СВе 
ro онда !рајало? Секунд под иужевском цајrлуном? 
Ни толико" Колико обртај rиоуча у брави? 

Сукнуо је тад, наслонио се one1· на враrа r<ад 
је брава ЗЭЈиоучана за њим и кад је r<ao један је
динсrвеm-r удар осепю поr·леде осамдесет пар:и очи

ју што су се у raj мах днтле с осам:десет разЛ1IЧИПLХ. 
послова: шапуrюьа, свезака, rсњиrя, зује, и, проrу

тавuш: раздаљину, обух.ватиле r-a целоr-, унеле у 
себе почињући да r-a rумаче, аналишу, дож.rmл,а

вају, разумева ју, мисле да су ra разумеле а нису 
разумеле, јесу и нису на осамдесет разних начина, 
свщш друи.чији од онш· rн:а који је он дотле поимао 

и не поимао .себе (зна да нико не схвата Ш! -себе до 

краја, а постоји опасносr· да свако од ових најау
Iенпiчнијих другова који ra r-ледају :мож:да поми
сли да ra је целоr разумео једним поrАедом) (бар 
онолиi<о ·колико је поrребно да се на основу првог 

ушска донесе први класификујући суд о њему, 
цунаксу) (гако бедно обученом, таr<о јадном) (r<ад 
би могао да види кaэ:rnor- r а сви они виде, :можда 

би био бЛivке исrини о себи но шrо је то на основу 
своr дутоr· и cnopor· саморазумеваља) (сеш се оног 
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меднтераискоr пејзажа фотографисаног кроз очно 
сочиво rек зан:лане козе: кубизам!) 

Опuшу му се осмеrшrћ: Зар да другови rrмajy 
козје очи? Не, нико га не ·види I\.ao некаквоr· ку
бисrичког са.\пmбанка од цилинАричн:их ·ро.мбова 
и других ,коцки:; .свим:а иэr·леда онакав какав јесте: 

младић оnрезан и новучен у себе, али са сrюјев
ским ЈI<иэњерадосним осмехом: на омршавелом, лако 

пљьубичавелом Лiщу., Да ЛII ће се иком од ових Оса.:Ј\1~ 

десе1- л,уди I<оји су пут њеr·а диr·ли поr·леде, при~ 
лаrоћене скоро потиуно дејсшујућој и противдеј

сrвујућој сшарносш, погледе сnособне да објек-
1ивно одразе њеr'ОВО АIЩе, учи:нихи да оно казује: 

»Ја сам рекламна слика за младићку судбrшу да
нас, иако не иэr-ледам: нарочито уверmиво и поно

сно у том робијашком оделу ошерећеном и убаи
r ављеном rрубнм закрnама. Извrшите за ово. Знам 
да не наседате !ПрИВИДЊ\Ш! Ви се сећате себе: човек, 
IO није - закрnа на закрпу" Он је - сваюr од 
вас; амr и ја сам у овом часу човек чије вам је уэ

бућење познаrо. И ви сте дожхшели као ја што до
.ii\:ив.ъујем raj веыпш по мене тренуrаi< Itojн има 
да се nродужи на девеr година још, уttолико 

Хитлер не нападне ову зеМЈЬу и .она, у нево.ъи, нс 
мобlliШше и све своје робијаше у баrаtьоне смрти 
( I<ar<o то већ у иужди дрЈI<азе раде) и ја (и не само 
ја) не поrинем: чисr-ећ.и наr-азноминска пол,а или 
сеr<ући бодљюшве лшце да прокрчнм иу1 за на
лете пешадије" (Је ли човек и тmrna мисао? Види 
ли је ко'?)(( 

- Било је! - чу себе како одговара nреураље
но ИЛI-I са заэ:<аШњењем (није знао), и у том часу 

несшде слю<е и укуса оноr rрена кад је ушао у 
скупну собу и оних вра'Iа на која се, наслоњен, 
залеmю, и свих невшп-rх клиначких еr-залтација 

шrо су отад nочеле да опадају у нереду с његовнх 

грана уз једно јесењење уоnомена ван јесени" 
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У том часу, мењач без шкрrута nреће из друге 
у трећу брзину, и он је опет клизио низ друм ас

фалтиране траке сећања, временски знатно бли
жях. Текле су брзо, нелокализовано (мада је знао 
да је већину података добио од Грујића, који је ту, 
у Бази, друrе ноћи по Слободановом доласњу из са

мице, nрешао илегално у јединицу да би ·МУ на свој 
уверл,ив и мирноведар начин исnричао све што је 
било важио знати юuto би се и друт цуаакс укоп
чао без колебања и луrања у живот Базе). 

Већ на nрвом јавном cкyrry гласао је за nред
лох· виrоровске већине, про-пш братковаца који су 
nредставл,али щд мањину. Пет месеци касније, 
узео га је Коста, главни техничар, себи за nомоћ~ 
инка, отгtривши да уме да буде nрецизан и педаи
тан, да има читак рукопис, веuпе руке, спретне 

nрсте, да је дискрегаи и одлучан и да, эахвал,у
јући једној маuп-и вечито nод гасом, мисли и о 

оном што долази после, не само о оном што тренут~ 

но радИ ... 

б 

Чњ\1 су врата загtЛ>учаиа, Ј ериеј и Братко, уз 
врло гласну подршку Пракома и гяху Албрехrа, 
затраже опшrи скуп. Узалуд су се иегш виrоровци 
позивали на заг<аэину исиитиу коисултацију из 
свих осам тer..rn, ;и да се, према томе, до пола девет 

има да поштује усzав, тј. мирин час, Албрехт је 
уверавао да је nреузбућен да би моrао да исииrује 
а Браrко да су сви исуаише под импресијом аваи
туристичких ексцеса ,који су нас све могли пре· 

скупо стајаш да бисмо сад смели да оћутимо. »Уо
еtалом<с - приСI{ОЧИ Јернеј - »месt·о да одговарамо 

на mпања из демоt<ратсt<оr цен1рализма у теорији, 
говорићемо о њеl'Овој примени у nрагtси.« Бановић 
одговори Јериеју, Срба допуни Баиовића, али Ви
тор, који баги :rад иэнће из уыивал,ке ужагренијих 
очију но иначе, nравно се да не разуме о чему је 
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реч па је замолио најближег· да му објасни разлог 
спора. Јасно, то не учини само најближи. Но он 
мирно саслуша уњрштеиа и проншречна nреnри

чавања и уmпно за.кључи: »Зашто да не? Зашто не 
б:иа1о и лродискутовали о овом величанственом 
успеху'?<( 

Као да ншю од оних који су домалочас заг:rе
њено бранили неодло,кност исrmтне консултације 
није ж.елео ншrrra друто, сви се виторовци зачас 

огtупе око последњег· стола у дну собе. Братковци 

сппну за њнма, но Јернеј се nрви јави за реч. Он 
исприча све шrо је знао, од )>Загришће пандури~ 

ца ... « (гюје му се одмах учинило сум:њиво) до св~га 
што се збило измећу Слободана и Примагиа на 

соби ом: праrу, и оно после, његово рвање и эадр-
жавање пандура да не би nолетео и C11II'ao друга . .. 

Слободагi је очеrшвао да ће сиоыенути Гољу, 
којег је имао испод кошул,е (али Вю·ор је то знао 
н махиуаши руком: наредио: »Само уради што сам: 
rи рекао!«). Или бар - хил,адаргtу. Није (лаrшу 

?-.·ty) споменуо ни њу. Братко, који се јави за реч 
после Јернеја, nоче утолико неочекиваније да на~ 

пада Слободана. У Јернејевом излагању, његов је 
посiупагt м:шао да се оквалификује као неиску
сtво, »с обзиром да оног пандура<( - уверавао је 

- »I(ОГ хоћемо да заврбујемо, морамо пре тоrа да 
психолоШiш упознамо, а не тако с~неба~па~у~ребра: 
»Дај Полипнсу!<< 

Те>киште своје дуrе nрве интервенције, Брат
ко је са н.еиск:усz·ва пребацио на неспособносr 
и -гипични вnторовсн:.и укус за еrэибицiюШiзам, 

видљив, на жалост, и н:од новог техничара, који је 

Im.-Ie доказао да не може да ради одговоран посао 
који му је Каком: поверио. И да он има nредлоl' 
за новоr· човека. Тај положај -тражи објектimноf', 
озбњъноr-, искусt-юr· друта, а не трупаша. 

Иако порицан, иако уврећен порrщањем, Сла~ 
бодаи је скоро силом: покушавао да эадрлш себе 
у орбити оноr· располож.ења потпуности и за.хвал~ 
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ности од малопре, па је наставтао да се уверава 

да вомr Браша, да воЛli све другове без изузетка. 

Било је I'O и тачно. Не знајућн сиrурно није 
ли баш у mпању неспретност, ИЈ\ШАИ су и права 
да преmостав.~>ају и горе од ње и да ra према то
ме и осућују. Није ли и он: СЗЈ\.I, некад с почетка, 
осућивао такозване опор<унисrв верујући да је одисrа 
реч о опорrунистима? 

Шта је он тад знао о Браrку? 

О Брашу? 

П!и.л:,ат, танак, скоро онесвешћен нос на бле~ 
дом ромбоидном лицу од непеченог теста за ча ј ни 
r<.екс; плитке усне без ре.л:,ефа; све то као :исцрiа.I-ю 
оловком број пеr на пелиру; плус висока капа 
коју је носио сптоштену спреда и одстрю·, налик 
на rијару, ra кала коју није сюrдао ни дању нн ноћу, 
па се ЧШiило NJ. му је срасла за косо чело у неt<.ом 
вечнш .. t повлачењу" 

Упркос томе шrо се mije слож.ио с браrков~ 
ским схваrањи:ма (ниједном за -rих једанаест и по 
месеци), и шю му се чинило да Крајновић има 
донекле iiipaБO I<ад прејеп<о и презаuпrтено каже: 

»Нисмо сви за руi<оnодиоце. Има нас који рука.. 
во!Јење претварамо у инrелеюуаЛliо масrурбира
ње<<, Слободан је знао да је Братко више лишен 
споmю1х нетоли биmих, унутрашњих квалитета 

по1ребних во!Јама. Алп једном, пре неку годину 
(pei<ao му је Грујић), начннао је не претерано ин
спирисано порећење :изјавивши да су комунисти 
на робијн исто ШIО и рапrи зароб.л:,ен:ици класноr· 
para и да имају да се прилаго!Јују неприлиr<ама, а 
не да изводе параде н CBЭJGI час сrупају у нсцрn~ 

.~>ујуће Ш!рајкове rла!Ју, из којих, чак и у случају 
победе, не излазе као победници, здравс1вено 
упропашћени, смршал.и, ншшн:ви. 

Та несрећна rюмпарација постала је њеrова 
судбина. Изречена на једном од свакомесечних 
неважЈiих састанrо<а иа којима се пре1ресале лис1·е 
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нузуЈюПI<а (да Мi: 20 кг слашrне и 2 ю· CIJiPa, или: 
18 - слаrпrне и З -сира), та је мисао послужила 

(rачније, тај је бесмисао nослужио) Виiору као 
повод за наnад на полигику Какома, t.Шји је Брат~ 

I<O rад још био секретар. И без обзира што је он 
изрекао оно не слутећи какве ће све то репове да 
добије. Захвал,ујући иивенцнји Виiора, који је ње
r·ово порећење преrворио у »OIШIIИ идеолошю1 
ставе<, у »Паролу опортунизма«, у »Заставу скрште

них руку«, Б ратко је, и кад је месец и по дана ка
сније, на I'Одrшrњој паргијсrюј конференцији, до
био, први пут од доласr<а на робију, после спрет
но и духовито воћене кампа.ње, мање гласова од 
Виюра, с · упориошћу шrо ra је одрећивала остао 
и да.~>е при својој фaraЛlioj тези о заробљенtЩtиfа 
и није отад пропушrао ниједну пprrЛliity да је из
несе, несавиrтиво бра.I-·Ш, варира, упо1пуњује, оnрав
дава. 

Насуnрот r·ом Бра1ковом необавезно I<азаном 
и :миштеном nорећењу, Витор је истакао своје, 
с rюјнм је и победио: jecre да смо ry под принудом, 
ал.н зар вани, на Iакозваној слободи, нисмо -rака.. 
!Је опасашr зидовима буржоаскоr кућноr, реда? И 

тамо и ту, и уопш1е за све нас постоји само једна 

обавеза - да дејсrвујемо пропш реда сrЋари. И r<ao 
радници који, борећи се за дннар, задају шrрајко
вима ударце целом систему, тако и мн својш .. r ЭЈ<
цнјама за поботшање услова •робијања, или за 
очување оних већ СI·ечених, објективно вадимо па.. 
нетtу циrлу из з11раде израб.~>ивача, компромrпу

јући њихов режим I<ao цемrну и односе у животу, 
па и сам живог ка1шв нам је у пуној 11рашцп даг 
да одживимо. Колосеi< на rком нападам:о 1·.раћански 
пореда.t< нека и Шiје онај главни, али ко каж,е да 
се понекад и на споредном не може NJ. извојује 

значајна nобеда? Зар не би једна наша атщија мо
r·ла да послужи Партији као повод за полиrnчку 
мобиЛliзацију маса и одлучујуће битке? 

То све, речено ефектно и са )Каром својс-rве-
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ним изванредю-tz1 .. r В:нiоровџм: говорни:чким: способ~ 

ностима, деловало је и на Братка. Не да попусти 
за r<арику-две после шдииу даиа крутог брањења 

»своје тезе«, која је његова била само зато што ra 
је Витор нашао да је усвоји, процеmшши тачно да 
ће чов~к, не много савиrљiШ а изванредно уnоран, 
до краја бранисtи и вербалну форму једне небнтне 
слике и шме самоr себе пр1шуднш ди од случајне 
асоцијације начини своју сушшну опорrуниспе. 
Него да још чвршће прионе уз њу. 

Сшар је у I'Оме: Братко се није осећао опор
rунисrом. Зато је и ocrajao при свакој својој ре· 
ченици, убеDен да један револуционар, ка1rnим се 
с разлогом смаграо, не мож.е збоr- две~три необаве~ 
зне, чак неrачне речн да буде проrлашен за cy
nporno од оноrа шt·о целим својим .животом н ра~ 
дом јесте, без обзира каЈ<аВ ће да изr·леда другима. 

Mecro да нусш да воде теку и заборав учини 
своје, он је посrојаношћу, Itoja је oби'tfi!o врлина, 
постизао .порочн.е резултаtе. Изнад њњх, непосреk 
ннх, он је осшјао убећен у истнну која је посре
диа. Свакш скупа говорио је о тој својој исмејаиој 
компарацији и не донушrајући да се заборави на 
њу и на његов пораз у вези с њом, везивао себе 

и своје име за појам пораза. Бар за новодолазеће 
и цуваксе. О старовиторовсн.нм вахабипll\ш да се и 
не швори. Ништа није Братку вредело што је и 
салt тоrа на известан начшt посtајао свестан: јача 
се изнад свеr·а наметала )Кеља да дока.ж.е да ње

r·ово порећење није опортуннстичн:о, поготово не -
изl?аз н симбол њеrовоr·, бpaпtoвcttOI', специфично ро
бнјашко; опор1унизма уошше. Убећен да је у праву, 
фш<сно Је мислио да 1реба да у своје убећење увери 
и ос1але, да скшrе са себе безумну оптужбу да је 

опорrунисш, он који је од своје 19. године, од 1919, 
члан. КП. Инсиспiрајући на одбрани неодбрањiшог, 
сам Је почео да верује да ће се претворити у оно о
порtунисiиЧI\.0 зло које није био, и није пристајао 
да буде, укоЛИI<а не увери дрУЈове да су сви они, на 
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робији, за.исiа заробЛ:~еници класнОI< рата, што ни у 
ко;\t случају не значи да је он икад tAUICAHO да пасив~ 

но Iреба 1рпети шикане Управе, далеко од тша, али: 
и не значи да робијаши нису оно што јесу - зароб· 
Јьениrџ-t Itласнш· рата. 

Под nритиском својих, али Јернеја нарочиrо, био 
је скоро једва дочекао (правећн се да једва присшје 
на то) да вербално еволуира и уn01ребл,ава, r·оворећи 
о rоме, једну мање одбојну формулацију, па је у 
последње вреЈ\tе стао OIDopeнo да се изјашњава за 
борбу. Чиме би изрицао тачно оно што је увек и 
мислио, не оно ШI'О је некад изјав~оивао, имајући на 
уму одрећену тад ситуацију. 

Али Братко не би био Браrко да је умео да се 
правовремено заусiави на изјашњењу за борбу. 
Можда је н сам: био свестан да не треба ништа више 
да дода реченом, Ипюt, и против свог уверења, није 
одолевао својој аишдндаюИЧI<ај посtреби да објаш
љава и допуњава своју Ћшсао" Мо)I\.Да је то ЧШiНО и 
из јачеr од свега страха да му се може пребаци'IИ 
непосrојаиосi. Борба, у реду. Али по чему би се 
разликовао од Виrора, по чему да не буде узет за 
nиropoвcrюr разбарушењаr<а и аиархисту? Додавао 
је тако, уз ону ионаrю сувИ!I'Шу реченицу, да је за 
борбу (да није, зар би био ту rде је?), али не за борбу 
paдii борбе и борбу по сваку цену, него само за ону п 

само онда н:ад је ro нужна и неизбежно. У свом счш~ 
ху да Витор не види у юм вербално »борбеннјем« 
с1аву пошрду да је он, Виl'ор, имао право кад је 
rеорију класноz заробљенишzва тумачио као израз 

бparrcoвczcoz онорzун.из.ма, продужавао је да бесконач·· 
но подиже оrраде око појма нужне борбе, па је Ви· 
тор, саслушавши обично ПaiКIDimo сва та успорена, 
комплексирана »наt-ва.ж.дања«, и:мао формално право 
кад је добащшао: »Буде ли сваrш од нас тако на 
своју руку и тако по луrеровсю< одрећивао неизбеж
носt борбе, сиr-уран сам: да до ње никад не би дошло 
и неће доћи. А буде ли сваки слично квалифпковао 
борбу рад11 борбе - ;шко се нш<ад неће ни борити.« 
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Да су разлюtе измећу Братка 1И Виюра избше 
сам:о на плану тог условноr· схваrюьа робије, иэмеDу 
Браrку И.Ј\.1:Пупrраноr· пасивпоi трiLЪења и Виторове 
вахабитске н младотурске борбене плаховитости, не 
би HIII<aд нн дошло до оншсо озбитних подвајања н 
сnе.га неуrодноr- до чеr·а је повремено долазило .. Нпко 
IШЈе осућен од Суда за заюппу државе (војио
фаuniс:пичке) за:о што је )нtулак и опортунист<<, 
ни зато шrо ]е )>анархисrичrш еrзнбиц.ионист·<с 
Но током година принудне конвивенције нюtуrщло 
се. и оних природних, сrрашюiХ, бесr...пrслених, разје~ 
да ]yћlrx, CHIHHX неrрпељивости, личних, на и:зr-лед 
беспо~ледичних зафрканrс1шх заједања изрицаних у 
алузиЈам:а rоком интервенција у дискусији, с почетка 
без зле намер~ и без фрошалннх последица. Отуд је 
чесiо до необ;lашњiШИх с:имnатисања са Братком, ре
торски слабиЈИМ од Витора, долазшо спонrано код 
оних Itojи нису подносили јаче од себе а били иначе 
борбе~ и темпераментни. А.лн: и обратно, неки су се, 
плахи]н ако не и неборбенији, другови опредеЛ>!fВали 
за Виrора само из очараносrи ње1·овим брил,анrЈflfМ 
говорничким даром. С друге стране, бше су неозби
љне, неодрживе и украп<о иеиспrните приче да су с 
Бр~шом радници а с Витором еветуалци и радници 
КОЈИ се и~ слу1анства претварају у поiркуше евенту
алске. НИЈе само Брщко био радmш. И Грујић, Itojи 
се дуго no доласку није одлучивао 1·де ће, и rюји се 
I<аначно одредпо за Вишра, и Грујић је био радпш<. 
!<ао, уосталом, и Витор. 

Без обзира ш ш су диреюиве Поља које су сти
зале на тему 1их лруnашюuс: нетрпел.ивости и слаб<r 
снr У Бази поз!fВале и једне и друге да се уједине 
око полишке Партије, обе су 1рупе биле неспособне 
да -ro учине, из~нu.IЈьајућ.и, и једна и друга, сто х:нЈьа
да разлога да уЈедињење замисле осrварЈьнвнм само 
~ra штеrу ~РУI<оводства »супротне<' с·rране.. У сваком 
Је с.лт:ају Виrор?во ,друшт-во ·rренутно бшо не=о 
брОЈНИ]~ у паричскоЈ Јединици, али би зато Братко, 
захвал.уЈући оштроумном и неуморном Јернеју, сте-
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као незнаrtну већину у колективу кад год би се диску

сија око ма чеrа ва.ж.ноr- или невюкноr, као куповина, 

рецимо, нузужяrака, изнела пред колектив свих, чла

нова Парrије п не, то jecr и пред оне чије држање 
пред класним: још није било испитано до кра ја. а 
које је неко, Юрајновић канда, назвао чисиlлuш·rар

цима. Таквих је било у свакој новој групи. Што је и 
разу:м:..ьиво, с обзиром на сисrем rлавњача кроз које 
се пролазило .. 

Мећу чистилиштарцим.а налазило се, истина, и 
·r a:ICВIL"'{ .који су, I<.a јући се за r.ренуr-не слабоспt, 
гореЛI1 од )I<elьe да се искупе и биыr спремни на 
све. Али било је лrnого више л.удп беспрекорна 

држања, који су ипак били принућени да чекају дуго 
док се не заврши исmп·ивање свих околноспt под 

којима су провал.ешr. Није то било правшо без изу
зетака, али моrуће је рећи да су сви они бар првих 
месеци r-ласали за Виторове предлоr-е. Грла1ији мећу 
њима, у1лавном јако патеrични, улпшали су подр

ишу једног друштва студената и радню<а Слободано
вих rодина, махом \?о.1Ладнх ко.м:униста -Iюје су брат

I<овци звали вахабитима, према имену једноr фанатн
зованоr· арапскоr· nлемена., Вигор, који је братковске 
сапунши.е прозвао хахабиrи, шr·о је и нехотице том 

подруrА>!fВОМ надиыку дало црнохуморни призвук који 
је својим очајшrчКifМ нихимrзмом задирао у компро

ыитовано самоосећање бића, Bm·op је био свестан да 
те исDраге, кад се продужава ју у бес1срај, имају лопrу 
последицу: смањење броја њеr·ових присталица .. Брат
ко је председавао Исrра:жн.о.м tcOAttlcujo.м. :Изrледа да 
су ауrеifi!и:чни вахабиrи а и нечисти.лишrарски хаха
~бити били мање 1<tриви за сва:I<одневне заћевице и чар

ке но што су r·o били жap1rn: пока ј ници ж.ел.ни да се 
свим средствима, па и ОНЊ\I ласкавоz одутевљења, ис
купе за r-pexe уt-пuьене на полицији, !'де нису поднели 
:како треба башне. Ласr<ајући спрва Виrору а после 
Брашу, који их је уверио да ће пре Вишра успети да 
реипr њихов случај, ишли су низ ши уз длаку поне-
1\.И:м:а од њихових .~ьудских слабоспr (онима нарочиrо 

71 



против 1юјих се сви људи тако успешио не боре, не
способни да их сагледају), 

Али Витор није никад био опсесионираи собом, 
ин обузет претераном бршом о ушску који ће да 
осrави на друге. Сав ен.сrровертан, својих мана н 

врлина није био довољно свестан, уз то nретелесан 
н прездрав, увеr< добре воље, спреман на шалу и nод
валу, исгорија му се чшt чинила састав.ъена сва од 
потхвата zрдн.их манzупа, Tal\.O да је Јернеј, изнервич 
ран једном његовом примедбом на рачун Цезара 
(»шiо је то била 1рдна манrупчина«), nлануо: »Не за
борави да си ту са прис!алнцшш историјског, а не 
мaнr-ynCI<or· материјализма«. 

Можда Витор није био одувек такав. Пре хаn
шења је радио у nокрајинској техници, самозатајној 
и немој ш<тивности, и можда је сад, после толико 
година ћуrње и консппрације, осећао потребу за не
суэдржmивошћу, откривеним гесrови:ма и непр:иrуше~ 
ним rощнјама. Али признавао је да га његово бесед
ништво не нзненаћује. Rугња му је пре хапшења, а и 
после, у Главњачи, на суду и у сш.пщи падала најте~ 
же, У СI<упној соби се осећао као риба у води н ту се 
тен:., у зрелим: годинам:а, вратио сrрасти своје револу~ 

цнонарие младосш, кад је, говорећи nод отnореннм 
небом, заносно I<расноар:м:ејце. 

Он је не с много предуЈ.ШI!IЈоаја ишао иnai< на то 
да занесе, изазове IlЈЪесак, усхити, одушеви, Било је 

нечег теа'Iралног у његовом начину, нечег I<аботен

сiюг у изr леду треннране неупамиnостн човека 

спо1оа сам:о помиреноr са сивiiЛом анонимности, из

нутра- страсног ловца на аплаузе. У сваком случају, 

на робији се то преокрену ло: унутрашњосr је заузела 
меСI'О дотадање спо~ошuностиv Говорио је бри1оантно, 

врло течно, без засr-ајкивања иэ:м:ећу речи шт·о су се 
сливале у r ла т к е реченице. 

Имао је дар укндања дисiаицн нзмећу мисли, 
осећања и сликовипLх а -rачних израза, које човеitу 
даје, поред посебне врсте интелигенције, и извесна 
смелост (шш се сусреће н код људи који 1.шсле да 

72 

им је дозвољено све, али и код rоуди који се, не 
•шслећи о томе, nонашају као да им је суд других 
ирелеваюан). 

Оно ш1о је и Слободан слrатрао његовом, на 

жалосr, највећом слабошћу, био је видtьиви недо
сrаrю< пошт·ошtња људи који се нису слагали с њим, 

И свеједно јесу ли ти људи били добри другови или 
лоши прО'!ивннцн. Као онај Ридов балшчкн марјак 
октобра седамнаесте на с1ражи пред Омољним, и он 
је сводио све, чим: би дошло до споровања, на упрош
ћен:ост онш· ·марјачкоr с нама или про1:ив нас, а то 

значи н против нас ту, против Какома, Паршје, Ко
мшперне н свих ин1·ереса људскоЈ· рода. Најмање је 
свестан био да се понаша као да тако мисли. 

Понашао се, дакле, мислио је тако, иако није 
мисЛЈIО да се тю<о ва...ъа понашаrи сем I\.Э.Д није било 
времена или кад је ваљало брзо доне·ш одлуку, 

Увеi< у временском 1еснацу, одлуке Ћ.·tу је вазда 

требало брзо донети na није никад имао времена за 
чијање тањих разлиi<а које су СЛЈIЧНости и кад то не 

ИЗIЛедају. 
Био је то радшu<, чврс1 и сi:ам:ен човеi< без струка, 

хрwаве коже, шнрокнх nopa на ·rамиоцрвеиом Лiщу 
и завинуто:м меснатом носу висшtо изнад шиrоатоr· 

врха браде. ОIШIШан увен., ћелава темена, посматрао 
је људе и појаве радознало м живо tамни.\I, I'усrим:, 

светлуцавим очилtа, а брци I<Oje је грицi<ао, завијаи 
јућн их свом ширином nод подсмеЈ<Иугу горњу усну, 

још вmпе су подвлачили не само оно изазивачitо, за
довољнопркосно на његовом ЛЈiцу него и то да се оно, 

онаr<о уједначено тамноцрвено све до оголелог теме
на, стално као налазило под неки:м: унутрашњим: при· 

1иском: који се 'Iешко у нормалним приликам:а израв
навао са спољним и, у већој мери но што је то нор~ 

мално, допринОсило изr-ледом утиску м он, Витор, 
вечно rражи ако не праву кавrу а оно I<авџнцу, ути

ску да иэаа>mа н зачш<ава, јер друкчије не уме да 

у1рошн сувишну енершју шю Ia дави и мори. 
Из1ледало је да он све ro н ради без злобе, онако 
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како дете скакуће место да хода лепо као одрасли 
што то чине. Требало ra је разумети, умети разумети, 
па да се заволи и она њеr·ова ћелава разбарушен.ост· и 

она борбеност, искрена и несисrе~штска, увек спре
мна, увек орна за рвање и зато понекад одиста и анар

хоидна на изr·лед. Било је не само у Виторовим ощтма 
нечег од немирног и ведро пpttocнor детета него и у 

ОШiрим, необично )КИвах.ни~·t, не увек одмереним по

кретиЈ\ш целог ње1овоr· МИIIIИћавоr·, Ј..·tеснато .снаж.ног, 

али не и спортом хармонично изва јаног недисциnли
нованоr· 'Iела. 

Тек, Слободану се, већ првоr· дана I<а.д је ciyrшo 
у скутшу собу, учИ!iило да би се замерио жртвама, 
а и боловима које је сам поднео кад се не би опре
делио за њеш. Шш је и учинно. Без обзнра на све 
ШI'О му је Грујић мо1ао рећи. А није рекао .. 

После тоr· првог, доста MVIHOI' и С'Iраnпю замор
н ог Брапtовоr говора за чије је време свако мислио 
своје лшсли, јавио се опет Јернеј. Остао је друг, али 
наиван није био ни он, ни Браr·ко, Itojи поново затра
жи реч, 

Овог пута yrn1тa ( чекнћ удари снажно eiCcep у 
Ј-лаву ettcepa, а ,с друге стране талпе јавн се његов 

свеrлуиави врх): Да ли је то био први Слободанов 
разговор с Прнмашем? 

Витор му, ИСЈИНа, није дао да одговори, сам је 
устао и рекао да је Коста ICOН."laJC"Пlpao Примата и 

имао већ неке прелиминарне .разговоре с њим:, да 
му је Косш пре изласм поднео извешrај о томе и 
зюсл.учио да је Беровнћ зрео да нсш једе с длаиа. 
Рекао је то мирно, а онда је почео да ватрено истиче 
Koc11Ule врлине, npoющљtmocr, сналажљивост и нај
зад да уверава да све те врмmе, nрема Костt-пюм али 

и његовом, Виrоровом, уверењу, им:а и Слободан. 
Kocra није внше 'У· Слободан је нмао ушСаi< 

да слуша говор на свом поrребу. Бнло му је све то 
у rолшсој мери непрнјатно да би раднје био мртав. 

Тренупю, пошrо је Внтор завршна, то сумњн
чење Слободана нзгледало је CICИiiYI'D с дневног реда. 
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У СIВарн, било је одложено. Братко се rрећи пут 
дпrао. 

Aico је сад немшуће добиш нзјаву од Kocre, он 
ће бнги позван, био rде био, да 11.0 ·r·oAte, рекао је 
Бранtо, касюiје даде н.акн.адно tLзјтињен:е. Ни тим 
трећнм Бралtовим I'Овором тог дана ниЈе заttључе~ 
на дискусија о tсривцима за rужву на шетњи, ма
да су нею-t другови захтевали да се преће на дие~ 

кусију о IеМТ! t!П'а да се ради даље, сад I<ад је Управа 
см:е1апала и кад се добро тe1rnи.paнiU.l приiиском: 
м:оrу да ловра1е позиције изгубљене последњих неде

ља и дана оном »вазелинс.ком офанзивом(( (назвао ју 
је Лазrща), којом је Управа х1ела да нас )>МIЩ по миц 

лишн свих гековнна сiечених у IеШI<ИМ и дуiогодиш

њим борбама<с (Лазица). Писма не с·1ижу већ десеiак 

дана, књиге rакоће, а познато је да је један пattei с 
књиrама од пре 15 дана још увек кобајаги на цензурн. 
Не дају (Крајновић). ЗаiИто па сад наједном цензура 
1са.д су књюе ш.ампане у зеы.ъи већ прошле цензуру 
(Есишер). Ауковнћ подсетн на последњу делеrацн

ју I<oja је пре десетюс дана опrшла управнш<у у са
сiаву: Внгор, Браrко, Грујић и на свиЊСIСе речи 
управюпса (лажног крунск01 сведом са солувскоr 
процеса) IСојн није xieo да ра.зrовара с деле1·ацијом, 
него је, узимајући шешнр с чивнлуrса., peiCao: »Ви 
с·1е пр:исга.лице колективног рушења државе, ја 

присталица колективног кажњавања тог злочина. 

Ам1 и за мање сiВари Iсажњаваћу IСолеi<Тl!ВНО. За 
нереде и изrреде. ДрюугИ!iовнћу« - обраш се таы· 
ничару - »nрИАЈрж.и .ми капу!' -, за певаље nесме 
npetnpoшлe недеље калаьавам вас све, комунисi'е и 

осr-але, на месец дана одузимања права на пакете и 

Шiсма. Нареди да се ови изведу.<с »Зашто?<с - ynн·ta 
Витор. »Зато што сам преузео управу. Да се зна да 
моrу све шго АШ се хоће.« Казну је нзре1са.о у I<aiiYIY 
и шеширу, с руrсом на Iсвашr. И чим је завршна ре
чеш-rцу, изишао је тако брзо и эалуmю за собом 
врюа тюсо енерrично да није омоrућио нн Внтору, 
свем од рефлеi<сннх, брзих реакција, да отворн уста. 
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У осталом, Ви тор се тад вратио нескривено за
довољан. Протрл,ао је pyt<e: ·- Сад нема више врда

ња! - pet<ao је још Кости, који се са Слободаном 
нашао 1юд враrа јединице. 

Слободан се најежи пре но шrо Бpaii<O доби 
чешрти rryr реч. Почео је сад да ta оnюрено оп
тужује пред скупом собе за учешће у прл,авој Ви
торове ј иrрн. 

Од почеii<В скупа слуша је да ће носсtати пред
мет спора. Ето! Знао је, био је сигуран да хоће. 

А премро је I<ад је чуо своје име. 
Али tюји би члан аванrарде нобеrао од извр

шења налоrа секресtара Какома? Тачно је да ј<.> 
Братко могао nреrлоставити да је Д>Itрекгива о ку
повини Примата за хил,адарку, коју му је требало 
понудиш без обзира да ли се има уrисак да ће да 
једе с pytce ttлtt не/Је - ИСI<Л>учиво Ви!'Орова и да 
Каком у целини н:нје ни стојао иза ње, ШI знао за 
њу (юl!ю се I<Всније поt<азало). Али природа тих 
суперiс.онспирапшних послова и не захтева сагла

сносt· целоr форума за СВВI<И пшхва:r. У лоrа коју је 
добио била је иеэа:хвалиа. С тим је одмах био начи
СI'о: морао је, дакле, да за другове буде неспретњако-
вић и неспособњаковић кша је један поrшшани пан
дур у с1ању да надмудри. То му је било кривл,е 

неголи све друго што је подразумевало извршење 
при:м1ьеног зада-nm. 

Слободан се није питао I<акве ће последице rтма
ти одлично ОдИiрана улога неспреiњаtювића. Kal(aB 
би он члан аванrарде био I<ад би се жацао да повуче 
за ци.п деr·ерлtшшзма из cr.paxa да не изазове и низ 
иепредвидљивих серија последица. Њему је сметала 
још од почеп<а моrућиосr да буде нападан што је, 
извршивиш добро свој први nonryнo самосталан за
датак, морао на н:епосвећене да остави уrисюс. да r-a 
није добро извршио .. То, а не (то се тек сад први пуr 
yrm1a, свестан да се 1ек сад први пуr то mпа) оно 
шrо је стојало иза те Виторове дирекпmе, замн:ш
л,ене да испровоцира пандура и Управу на мере tюје 
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греба да проузрокују опшrи шев и да приведу жеље

ноА< 1срају дискусију за:почеiу пре десеrак дана на 

тему: шта предузети про1ив он:ш· што је, после Ла
зице, и Витор звао »вазелинском офанзивом Управе«, 
која, не нападајући фронталио, одлама ту 15 ьшнуrа, 
тамо килоrрам-два, и тако разједа тековину no теко
вину дотадашњих успешних борби? Разуме се, I<ад 
су после извесног времена и сви братковци усвојили 
ro иые и њим обележавали садашњу ситуацију, Витор 
је имао ваrоане .разлоrе да све 11рубљој насртл,ивости 

Управе надене дру!'О. Њеиу је офанзиву прозвао 
/iевазелttнск:ом. И наново - братковци су се нећкали 
да ли да прихва:r·е ново име за очию друкчнју методо
лоrлју управникових наnа.да на оно што се звало '!еко~ 

вине а били услови. 
Умесrо да одговори или не одr·ов<>ри на то 

nиrање, Слободан, !<ВО неки полууснули преживар 

слика, поче да инвентарiШiе све што им је од дола
ска новоr· управника одиста и укинуто и да, при~ 

сећа јући се свега и свачеiа, мисли о сасвим дру~ 

гом (no обичају сгеченоы у самици), паралелно с 
zоворtша zоворнюса по пшању. А одr·овор? - I1J'IНY 
се. - Одговор? 

Братко се тад баш окомио свом .жеспrnом на 

њеrа. Али у исюы часу као да се .расiЋОри пред 

Слободаном некакав шор са свti.м: теткапелама, 
кvмамицаl\·tа и секаперсама овог све1а, тачно та.лю 

пОд дудом испред anaтetce 1де им:а одсад па до Itpa~ 
ја вечносш да отварају и затварају онемела уста 
пуна нечувених. новости: глумци из првих година 

неозвученоr још филма; шарани, сомови и мрене 
у робијашким капаыа и старинсюtм кринолинаыа; 

духови у ОI1Тh!ВЊУ О душу! 
Та слиr<а убрзо неста, речи шrо су ra осући

вале опет допру до његово!' слуха и он, црвен, шr 

стићен и макар, по1Шсли да све другове воли, ви
торовце као и братковце. Свима се дивио, све их 
сматрао већим, бо1ьим, заслу.жнијн_м:, храбрији:м, 
оданијим, по·rребнијим, паметнијим:, искуснијим но 
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што је -ro сам био, па зашто онда таt<О о њему? Он 
ја само изврunю 'дирекrиву секреi'ара Какома. Ка
I<ав би он био да је одбио да сnроведе налоЈе. Нека 
му опросте at<o rреши, све их је сад сматрао, сма~ 
трао, ах, он упркос томе по свој nрилици rpeiШt, 

више је но сиtурно да је 'Tat<o, али: он ту не може 
шиша, ю је трч један, једва реза иреко душе, јед
на језа по целом бићу и он не мож.е то, не · моя<е, 
кш<о? зашrо? нека извине, он заиста нема снаrе да 

их слуша, ако Ia и да.л,е наставе да нападају, он 
ће. , . он ће да се ... он не МО)Ке да поднесе те речи, 
све може само њих не, он не мол<е ван парr-ије, 
ван колектива, он не би умео тут1ьај ваздуха да 
удахне без њих, нека Ја не осућују, не терају, он 
ће да се одрекне технике, даће оставку, тачно, он 

је мщ и неискусан, он је одисrа поrрешио што је 
прис1ао да без раз~нrштања, са савешћу на неком 
двсцИIIЛИНованом одсусtву, уради све што му је 
речено да уради, он то неће шШiе, немојте -rакве 
речи, IПije он свесrан био да је 10 провокација, 

каква провокација, он је са1.10 извршио директиву, 
није tачно, он :их све воли, он није изrубио веру у 
наше снаге, у победу, није он uпшарица да се разо
чара, он их све воли, јесте, воли, и он је .срећан шtо 

их воли, срећан, орећан, а зар би 10 био да је објек
Л:ШНО агент непријате1оа, плаћенш< Морrана и Рок~ 

фелера ... 
А некад се nрепознавао у свююј речи 1юју би 

дрУЈОВИ изреклси, свеједно да ли Бра:пю или Пра
ком, јесте, nрепознавао се и одјекивао на сваку реч 
свакоr друtа н сваку је и он сам :моr-ао да изговори, 

1акве су то биле .речи, omuтe, заједничке, а ове то 

нису, ~о су неt<е личне, nриватновласничке речи, 

субјективне. Заrо је њему сад и тmto '!ешко као 
mпшд., 

Јер он све може да поднесе, само уЋ<ас таквих 
речи не може, моr-ао би кад би их изговарали не~ 

иријател,и, али не кад ,~:ругови ироСiшају на чело 
и лице пупе кибле ·rаюшх ужасних речи тюје се-
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ку, муче, ирл,ају, благе. Зашто не иресrају да ra 
киње и срамоте њима кад nостоје и друз:·е, праве, 
заједничке речи, као оне nредивне о усnесима из~ 

rрадње СССР-а, о полету револуционарног иокрета 

у свету, о ирШ!ремама за VII кон1рес Коминтерне, 
о Дшш1рову коюра ГерИНI·, о моrућој победв На
родног фроюа у Шпанији, о Народном фронту у 
Француској, о политици Стојаднновићеве владе, о 
юtшшюсти КП илеiалне Ишлије, о борби супер
илегалне КП Немачке проnш гестаповских торту~ 

ра и логора УЈПIШiења, о незаnосленима у САд, о 
курвама лабурисшчким њоји неће у Народни 
фронт, мајку им бара:иску и Irнi·елиџеиску, о кур
ва:ма леонблумовским који.,. о курвама даладије
овсюu..r који би хтели, о рицинусерим:а фашисiич
ю:rм, о џелати..ма нацистичким:.. 

Заnпо се браr-ковци, не, зашто се говорници, 

зашто се другови не служе речима из заједничких 
песаЈ...ш, оним: које сви певају неде1оом изм:ећу 18 
и 20 сати, оним из аванzи пополо, оним које урлају 
кад сви ударе у драјуидрајсш јаре xeptuг ди кие
:сr шафпион, лос фон Берлин унд Ром, или оним 
које избацују као nаролу nieder mit dem Hunde 
vон der Reaktion, или он:им исr·о 1ако леmтм кад 

неким свечаним и оплемењеНИl\1 r-ласовилш, отворе

них срца, певају pacna.Jneнo и колекrивно ону пре

ми.лу nес:ш-щу, ону широка сrрана .маја раднаја или 
ону исtу 110 долина.лt и 1!0 взzорја.лt шла дивизија 
вперјод, или ону нazu наравоз бjeJICU'l' m-zepjoд ЈСО
tсуна 110Cl'ШlOBICa друzово ње'l' у нас nyп .. t, у нас в 
pytcax винт·овЈса, зашто? зашто не употреб1ьава оне 
речи из разговора и исnовести другова који су му 
се nрвих дана изруЧiшал.и nосле вечере у умива.Јо

ци ii-IЛИ на !(.ревеПL\Ш, онако свесрднн од ордачности~ 

и иричалн да:хшви од унутраiШъе потребе да iирИЧа· 
ју своје )Јаmоте које су1 чюпrло му се тад, nоново ra~ 
ко храбро и лудо одано доживели и учинилн истии

сю; својпм само да би лrу их (тог дана, измећу 18 ча
сова и 20, .мOIMI, шетајући у емшси од дна собе до 
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дна, измећу столова и кревета, крећући се увеi< с 
десне стране, као да се то држе саобраћајних пропи· 
са) ... да би му их испричали за 1ај са1-два I<ад се 
велика робијаn:п<а соба претварала у ировинцијсi<и 
корзо (истина, без I<икота ж.енскиња, без расr<ала· 
шних погледа невшrих девојака и без оноr· њиховоr 
I<pyi'O поносног пролажења cr<paj прве праве љубави с 
којим се још шюу уиознале и неће јер је уображеи, а 
нема на иl'l·a, само враz· и ра.мена, а поzледај 1Сй1СО др

ско zледа као да нutur-a не осећа и yontu'lB није ништа 
леп, једино рамена ш·r·о има crpatuн.a, и н.ercatco Cllteш~ 
но дpJtcu циzарету, ма..ие.лш, нисам za ниједан.пуz· no_z· 
ледала, uel!y и uelty). Зашто Братi<о (-пети иут Је 
узео реч) не уиоч,ебљава оне дрУЈарсi<е речи I<oje зна, 
казао му их је првих дана по доласку I<ад му је 
nричао себе целоr-, Слободан их се сећа, а и он мора 
да их није заборавио, оне незаборавие речи, Mai<ap 
привремено и одrурнуrе из сећања, али постојеће 
и:змећу њих, макар и под сурдином подсвесnr, оне 
прелепе и презщлушујуће речи којима му је при
чао своју младост о сувом хлебу умаканом у крваву 
класну свес1? Зашто је ПраЈ(ом заборавио оне сме
шне речи из френтерскпх и других животних анег
доiа I<oje му је причао првих недеља по доласi<у 
у ci<ynиy собу? Зашто IШI<D од говорника неће да се 
послужи више оним речима из апш<рифа о шеiр· 

тски.Ј\I детињс"Iвима и мајс-торицама сувlШlе често 
спрешшм да у шутш дшну суi<њу пред шеrрићем 

који цепа дрва да би биле дpyi'D доли жел,а недо
расла до истине; зашrо юп<о не спомиње оне речи 

о мајсторима преувеi< орним да ударе оном риии
дом од PYI<e I<ад се шврћаво шеrрче најмање нада? 
Заш1о се нико од другова који устају и rоворе про
нш њеrа не сећа више речи из nрича о .личt<ој т-ла~ 
ди и загорском сиро:м:аштву, топлички.м: нево.ъама 

н црнотравској судбини, војвоћанском безем...ъашт" 
ву и борском робовању, велеШI<Ом и кумановсi<ом 
смрi<авању без свањивања, приоrорском бежању од 
Црне Горе, од I<.Oje ишю НИI<ао на див.ъем камену 
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не уме да побеr:не, о босанским севдишућим и сnо
рим свећама судбине шrо доrорев:'ју људима до 
ноюију? (Не даље! После они ЊОЈ пошале ваrру 
до неба! И извијени, :насу.м.оренв:, rрадобиrни, на
срћу на :њу н све њено! И тешi<О човеку или бреrу 
који им сrане на nyr!) Г де су речи из прича о сло-
веначкој одвојеносrи од nупковине :наrуралне nри

вреде, о крањској са.:модовол.н~ј 1\tаАоr·раћаншпu:п 
уоквиреној у кљуса в~ре, из КОЈИХ се људи ОIШШЈУ 
и не, па отети, враћа]у олет њима, црним, и опеr 

иэвлаче из њих? 
Те речи сrавиtе, другови, на дневни ред, и куне 

вам се, уuш ће ::м:у се опет отвориr·и, душа гронуто 

развезаiИ, срце пабубрело НаЈIУНИIИ саосећањем 
за вас према којима судбшiа није била склона, з~ 
синове се1uака који су зими нудили по касабали]
сн:и:м: пијаца.\IЈ:а коња и самар за пеr ?анке, caNrat: 
craje четири, хајд дај четири си по, даЈ четири, даЈ 

1 ри, ћаво те однео, дјеиа щ1 липсавају '?и дана без 
залоr·аја пуре, дај шrа даш и носи, ма Ја ћу П! до
вести nap1ma уш1алу, неш'? - mпам: r·a липа, липа 
моја Мејро, р. мени у руци нож. - а, неш'? е кад 
неш', онда и да се )J:tliB01a не нанесеш! - севне кеба 
иза паса и кpit, њрк, кад неће да узме коња и са.Ћ.tар 

за nола цене сам:ара! 
Али чим би се опет 1·ласније јавиле сrрашне 

речп о Ofi01-I на праrу" .. (»али ru си .не ~бмануо«, ре
че шппарица са зуби.ма на раздеtnак, »Ја салt иl се 
допадала и веровала да ћеш ме узеп .. t за :жену«, 

>>Не волuЈ\t вечносr·,,) .. 
Доста бежања! - нареди себи" - СлУЈИај ш1а 

1 овори! Али враш су шкр1утнула и бану неиознаiи 
иандур с цеду л,ом у руци" 

- К:нш, одмах на посету. Луковић нека се 

припре1ПI, 

Па да, неде1uа је, дан nocera. 
Виrор скочи, ухваn1 Киша иод руку и испраrи 

r-a све до врата. 
Састанак се одмах разби I<ao да >шје ни био. 
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Вю:ор се вра:ги брзо и предл.ожи већ напола .рас
туреном CI<yny да се дискусија одложи до поврат
ка другова с посете. Луковић оде да извуче из 
Ка:вурићеве фиоке ону ружичасту пуплинску ци
вилску кошул.у, једииниу собе, коју су облачнли сви 
неожењени ИАИ ра:эведеии другови (као Л уковић) 
кад су имали посете »Вереюща« и осrалих »сестара 

од тетки«. 

Луковићу је дола:эила: редовно у посету његова 
бивша жена, коју је он натерао да се разведе н 
преуда, смюрајући да она не мора да лади нешто 

у лавору ако он ·ю, эахвал.ујући класном, мора да 
чини, осућеи да робија пуних десет година. (Па
татока је својевремено, збоr· тог случаја а: и збоr· 
Ка:вурићевог ра:эврга:вања веридбе, предложио да 
се оснује клуб добровол.иих, политичких роrоња. 
У то Удружење Јелен. у басту имају права да сту
пе сви ожењеии у цркви и око врбе. Предложио је 
Луковића за председника. За: први број •Окованог 
крокодила« неко је написао nравила те ».масовне 
орrаниэа:ције«. Ауrори су остајали анонимии, али 
причало се да је Крајновић главии сара:динк и но
силац г01· пmа отрцаног хумора. У ствари, био је 
r·o Пата:тока.) 

Слободан је једиии остао непомичан на клупи 
и онда кад су шахисш крај ње1а већ ошочели да 
намештају home made фиrуре начињеие од дуго 
,.rrnaкaнe средине хлеба, моделиране после, осуше~ 
не на сунцу и обојене плавим и црвеним ма:сrнлом. 

Зујаши су се већ пл.ескали и вичући ударали крај 
полице с юьиrама у дну собе. Неки су причали. Ка
ком се повукао у умивал.r<у. Последњи је ушао 
Виrор, који се задржао неr<о време с Луковићем. 
Овај је, журећи, увлачио ружичасту Iюшул.у у 
панталоне и зборана, уска и због тога !ВаЈЬда увек 
претерано напе1а чела, слушао оно шrо му је Ви~ 
тор брзо причао. Онда Вш·ор примети Слободана 
за столом и у пролазу r·a по~иже: »Хајде, шr.о ои: се 
скочањио?<с 
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Слободан 1а погледа и спусти влю1mе, скоро 

угrлакане очи. Виrор му cranи даа прс1а под бра
ду и силом му олет окрену себи очи: што се хтеле 
да саrсрију. »Да те иису оиерасположиле њихове 

ИЗl-.-ШI.il..ЈЬО'НШ:е?« 
- Из.м.и!ll.IЪО1 ине? 
Витор се смешио и као никад жаrрио очима. 

- Hero. Све су из ма:лоr прста исисали, Ни-
шта се ти не бој. Видећеш шта ће од њих чича да 
наnрави. Шта мислиш, бо~ошевик сме да им:а 

живце танке као монокл кајзеровО!' офиrrира? Има 
твој Витор да поцепа ону браrr<овску ыанrупарију 
као свиња торбу. Ниrпта 11и мени не брини. 

Није морао да помисли: волим Ia, да би знао 
колико му је захвалан, колико r·a воли. 

Г ледајући за њим, седе за -сто, отвори књигу ... 
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Имао је утисак да улази за њим у умивал.ку 

обореие главе; видео је себе каr<о то чиии. Имао је 
ушсаr< да би то м01·ао да уради. Зашто не би ушао, 
сео на први слободан сандучић? Неће погледати 
ии у КОЈ' за: све време доr< Витор бу де анализирао 
сюуацију ,rшја је претходила јуrрошњим догаћајима. 

Пра-тећи његово замШil!оено излагање, саглаw 

сан с Виторовим речима, Слободану су се оне сад 
чиииле: ударци прстију у дирr<е. Али звуци које је 
чуо -нису од!'оварали ударцима. 

А и слшсе што оу се стале да поr<рећу око њеr·а 
fШсу одrовара:ле ии речима: које је секретар изгова
рао, иm:to без њих, тих petrn, ни слике које је видео 
не би биле ·Iакве, нити би се ьшсли, Itoje су изви .. 
ра:ле на основу њих, вал.а:ле ииз струје којима су 

текле. 

Видео је, эа:чудо, место опортуниста I<oje је 
Вигор изговорио - пандуре I<оји нису стигли да 
носе ии иедел.у дана флор око руке за: старим 
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управником умрлим пре месец н више дана" Нови 
им је, Imo прво, наредио да ra сю·rну .. 

Али и nосле, мес1о да :r..пiсли о реt.шма које је 
Виrор уио1ребио да одбрани њеrа и по1ребу да 
и даље тако успеi.Ш.rо обавља посао техшiчара, 
Слободану се врз:м:ао пред очи1.rа лик ново!' управ
ника, увек сањивог, мрзовољног и конспrm.rра.ноr,, 

на ивици неке с1рме равни IШЗ I<ojy се коiр.&ао 

сам или у друшrву с целим светом, равиодушаи 
tуби ли и.ы.r добија. Није ВИI\.ао, мало се кре1ао. 
Кад су му кућу у којој је умро бивиш дебел.ко 
окречили, поnравили, орибали и намесн-rли новим 

намешiајем. дошла Ary је и ж.ена из Београда, дat\1-
CI<or- изr-леда. нерадозналих очију, презрива, одсутна 

хода. 

Дан пре 1·ora наредiю је пандурима да скину 
флор, а шеiња у 13 часова преrшнуш је после 45 
юшута, мада је прошло већ 18 месеци како се из
војевало и право на два сата слободне ше1ње по 
подне. 

Сутрадан су нови, непозна-пi пандури замеrпr
ли 1ри crapa кл.учара у Iрокракој звезди, rде су се 
налазиле скупне собе комуниста. 

Вит.ор је завршио, вал.да, већ њеr.ову одбрвну, 
али Слободан, коме њено змпп.u.ьање није смеrало 
да се сећа, боравио је још у лнмбама ирошлих не
дел.а. Било је свима јасно да Управа, тј.. нови 
управник спрема офанз1шу" Одел.ење за I<азнионе 
при Миtniстарству правде није хтело да се iПОl\Пiри 
с побоmшањи.Ј\.tа добијени:м: прошлогодшu.њим де~ 
ветодневним ш-ура ј ком кад је две стотине дваде
сет и тројици I<омуниста и чеtрнаесrорици 1\-tа.ке
донских и хрватских националиста успело, поред 

осталоЈ·, да извуку из самице I<руииш Ембеа Један, 

I<оји је рањен дојахао у домовину са Висле, крва
ве r·лаве, и nосле дводневне борбе са .жандарима, 

сав :нзрањав.ъен, ухваћен тек кад се бесвестан еру~ 

шио из седла, и, у једном процесу шrо је двшо 
много прашине, осућен на вечиту робију н отад, 
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од децембра 1919. гoдirne, држан све до тада, шес
наест пуних година, у са:мици . .. 

Трже се за сголом над књигом: Витору ће од
I·овориш Братко. Имао је осећање у исш мах да се 
није nомерио са саидучића у уюшал,ци и да, не
видл,ив, јер не дtvке очи, слуша Братков напад 
на Вигора, чију одбрану одбацује да би окривио 
Слободана као неспособноr, не, као најнеспособ
нијеr техничара који је икад постојао у Бази или 
ма 1·де у мећуиародвом радiiИЧIООм покрету" 

Ако је малочас, док ш је Вшор бранио, мислио 
на сюуацију која је проузроковала ово ју1рошње 
I<aO увод у аrщнју, сад је црвенео од непријаrио
сш и друкчије! стида, али се сећао да се Минисшр
С'ЈВО није у ствари Ј.Шрило IПI с резулtатим:а оног 

наrmадног 1р0двевноr лаког шipaji<a у који се 
морало да уће чешри месеца I<асније (још за жи
вота старог, дебелш· управника) да би се одбраниле 
тековине освојене преtходном акцијом. 

Не, Јернеј није говорио о прошщл.нвостн nо

требној да се за.Јtл>учи да су ннструкције за ту 
серију нових nrnкaнa с1ш·ле још за последњнх дана 
Ciapor· управника, али да их је нови теi< почео да ос~ 
тварује с енерiнјом и .жусrрином нове мет.л.е. 

Мећупш, без обзира на недостатак склада, дв

скусија поведена у Какому отвара старе ране н 
оп<рива нове слабОСI'И. Учини наnор: синхронизаци:~ 

ја !Се успосiави. Бра-пtо је, у ilt:M:e своје групе, 
трЮiшо н сад, I\.ao и пре десе"Јаi\. дана, да се прво 

од Поља добије одобреље за аrщију" 
Још тад ( Слободаii је то сазнао од Кос1·е) изба

чен је у П оље преко врло Сl-пурне везе пзвеш·Iа ј 
о најновијем току ствари (онај преiходви, из чабр>ще, 
био је погпуно превазићеи доrаћајима), али ни до 
данас није crиrao шшакав одговор, мада је дРУI' У 
Iраднћу, Iшме је тај нзвеипај предан преко унуrраш
ње·спо..ъrш везе, знао да је он потезан и слат у ваiру 
само у О<рајњем случају и да је, према ·щме, дужан 
да лично и најхнпшје спроведе мюеријал и шrо пре 

донесе одговор. 
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У мећувремену јуче је yjyrpo изишао Коста. 
Cyrpa ће им он послати Ваћиli одювор. Истина, 
jyrpoc се десила 1ужва на шетњи. Засад је све 
добро, али тек накосуrра може да стш'Ие одr·овор. 
Развијаље. Дешифровање. Слободан уздахну. Није 
био сигуран, упркос Биrоровој одбрани, да ће ra 
осiавиrи у техници. 

По једаницама су отад прошле две анализе и 
два става. Став Какомове већине и Браткове ма
њине. Па ИПаt{, само с Iри гласа више, усвојена 
је последња Какомова варијанта - да се без одо
брења вmuer форума преће само на серију мањих 
акција пporecnнor типа. Накнадном унуrрашњом 
консуюацијом орrанизације, добијена је њена при· 
вола за сr·епеновање серије ющија са моrућиошћу cry
naњa у штрајк rлаћу и пре н:зричите директиве за то, 

што је, објаснио је једrmици Биrор, нужна да 

она одобри кюtо Каком не би имао везане руке. Ј е
р не јева ћелија тад, пре десетак дана, у договору с 
Браrком (у соби је, с обзиром на број чланова, било 
пет тзв. цех-јачејiш, cвrom с по једним: чланом собног 

Какома на челу), захrева.ла је да поново кроз све ће
лнје проће нова, допуњена браrковска анализа. За
чудо, Бигор саслуша у Какому Кос1нне разлоге про
тив то1а (обећавао је још да ће у најкраћем року, 
за 48 сап1 по .скором Јад још изласку, nослати став 
вишеr форума) (мећуrнм, изишао је јуче) и саслу
шао је, мимо обичаја, без упадвца и мирно све Ј е
рнејеве н Браткове разлоге .эа. На опште изненаћење, 
он се неочекивано прик.ључио њима. 

Дискусије и rласања у једИницама извршени су 
током следећа два дана. И, опет с минималном ве
ћнном, орiанизацнја је потврдила да је усвојила већ 
прихваћени »систем .сrепеэ:·юваних акција без оrраюr
чења• .. Витор се држао зачућујуће обазриво. Прили
чно велик број дрvr·ова, привремено ван Парrије, нису 
гласали том иримrком. (Комисија која је испишвала 

свако!' појединца на .основу oniy)Jrnицe, -изјава адво. 
кэ:щ и друrих обавешЈења ШIО су иристизала ире!(,() 
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разних канала и ЛiИН1iја, радила је савесно, тј. onopo. 
У нејасним случајевима на одлуку се морало че~<ати 

више месеци. А шх нејасних 'случајева није било 
мало.) 

Рачувајући да ће већи број чисu1лшитараца би-
111 про1ив акције која им може на још неко, ничим. 
одрећено време иродужиги вишење liU белом ле~у 
чланс1.·ва, Бра'IКО је већ предло.жио да се консул1уЈе 

110 -rоме цео Ј-СолеЈс7.-ив. Било је неко доба ноћи тада, 
па је одлучено да се о томе расправ.ъа па су1рашњем 
cac-raнity. Још исrе ноћи, Брапtо је, изr·леда, о свом 
с1аву у Какому обавесrно двојицу »висећих«, Онако 
узгред, изразио је сво је жаљење шrо ће, уће ли се у 
ющију како ro онај махнипr Биrор хоће, питање њи
хове рехабилитације, које је било на иајбо.ъем путу 
да се пози-тивно peiШI, бити силом прилика одло,ке~ 

но. Он је, знало се, био 11 иредседанк И стражне кo
Attlcuje 11 raj њеЈов Atuz био је дово.ъан да кроз рела
пшно компак11Ю тело висећих nроће 1лас да од ак~ 
ције зависи хоће ли се њих.ово iffilтaњe вииtења ре-

шиrи за Itojи дан или за неколиi<О месеци. 

Сугра, одмах после поподневне шетње, Витор је, 
по начину како су се формирале rрупе на крев~тима 
и оrю сrола у р,;ну, био већ пре почетr<а даскусизе на
чисrо да ће Братко добиш битку за висеће душе чис
тилишшраца не буде ли почео да иротивдејствује_ 
Нагонски, волео је да то чини теi< У последњем часу. 
То се све десило пре I'Y'Iшe на шетњи, пре Костинщ· 
изласка" 

Одједаом је чуо r<ако Битор опет у Какому ин
систира да се У прави не дозволи навика на лаке ус

пехе. После би јој исихолошки било теже да се по
вуче. Овюю, већ IIfPИ првим њеиим nшtушајима да 
заr·ризе у тековине досадашњњ"< борби - :жестоко од
реашваrи! Гужва на шетњи већ даје резултате: по

сете. 

Трже се: састанак одржан без њеш био је за
вршен. Из умиваљке иэиће Каком. Хоће ли сврiНVЈ:И 
Слободана с nоло:ж.аја техничара као неспособноz? 

87 



--------------------------~---------. ---~'i!f"·;--

Луковић још није отишао на посегу: К:нш се није 
врапю са своје. 

Тад баш уће у собу н без эауставЫLЊа је пре
ће својим наrлашено јамиским корацима. У пруже
ној руин с поносом је држао меку и отворену иолу
картонску кутију - Гизелин пакет. Био је црвен као 
рак, а на ознојенш.r образима видели су се мање 
црвени траrовн ружа .. 

Пакет не преда Луковићу, који xpyrrн из у•ш

ваљке н без зауставл.ања нсrрча из собе иосећн пра
зну I<ачицу иод мншком. 

К:иш га је rледао неrю време у све мања лећа 
и, уврећен збоr- нечег, ставио свој пакет на сто: »У 
реду!« - ощреиуо се Витору већ бол.е вол.е. Однекуд 
се ст-вори Венче, зш·ледан у кекс и слашrnу .. 

- Аал.е, мачору, од сланине! - добаци Пататоr<а. 
- Кору•mирајмо ra радије- појави се Крајно-

вић, зrрабн одломл.ен комадаћ кеr<са из пакета и 

тури ra Венчету у ycra. 
Само му уши •шrнуле - и крњачић кекса је 

проrуrаи. 

- С којим правом ти располажеш имовином 
колектива! - на.tьути .се Бановнћ и, nланувши, ухвати 
Крајиовића за руку шго се била пружнла поново по 
комадић кекса за Венче1а" 

Крајновић се насмеја. 

- Из саж.ал,ења ја то - сiаде да се IO:lO yrpo· 
љ:ен брани - зар ниси приметио да су му очи па.. 

челе да испада ју из душьи. 

- Ти си својевол.но и без ичнјеr одобрења лн

IШЮ колеi<Тiш једноr· одлом:.mеноr· комада кеi<са! -
зацешrдлачи Баиовић - ја ћу биш приморан да из
несем пред колекrив Iaj случај. 
-И at<o се одреКRем свш· дела кекса? 
- То је принципијелно mпање, Нико 1е није ов~ 

лас1ио да caJ\·t располажеш кексом заједнице. А онда, 
није .сюурно да ли ће свю<ом запаспr по цела поло~ 
вина I<ei<ca. 
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- Одричем се даапут своје порције кекса. Је л' 
сад у реду? 

- А ако Луковић буде делио по трећину или 
петю-rу, ко да то израчуна? 

Кра јновић поокочи некако смешно у месту и 

пожури клоэегу. Пашо је од нензлечхmоr хрошrчног 

r<атара црева, Али не сrиже .. Мора бити да је забо
равио r<амо је наумио, па направи круг око себе и 
заустави се код горње палице с Iаыпама. 

- Шта? - сшорио се Братко крај Витора и 
Киша. 

- Знају да акција отпочињала. 
Брапш ra је гледао врло бледа лица, али Баио

вић ушпа: 
- Оrпочињала, то јест отпочела па пресгала и 

oner отпочела, или има да апzочне? 
- Не зезавај мене, лопов прокле1а. 

- Није то исrо. 
-То је чисти солипсизам! -рече омалени Каву-

рић ко јп се приближи rpymi и умеша у разговор. Звали 
су Iд од некш· времена и вриrфоzел, јер је за шесi' 
r·оди1ш научио напамет три кљиге и све -rри морао 

брзо да заборави. Прво је то била Рознна АtсуАtула
ција, эанrм Бухаринова Почеrтща, најзад Витфаге
лова Исгорttја zрадова. Сва су ra три ayropa- каrш 

су то доrаћаји потврдiW.Ј после - имали поrрешне 
сtавове (Роза и Вtпфоrел) или били, на основу con~ 
сtвених признања пред највiiШЊ\1 судом, у1врћени 
r<ao IllПИјуни и агеюи империјализма (Бухарин). 

Као за шu<ос I', све се то редовно дешавало теi< 

пошrо би Кавурић, с нечим четвртас-пiм у пш-леду, 

крају чела, oiШiтe~f изrледу, научио И1П\ЈРЊ\UПШ:сана 
дела напамет. Али он је и шх дана још осећао по-rребу 
да се, као побож.1ш Јевреји на АУIИ дан, -пред собом 
и пред осталима O'Ipeca r-pexa с толиким осећањем 
исr<рене крrmице да се без жал.ења трудио да иэбри
ше ИЗ свести И заборави све ОНО ШТО је С lОЛИКО наw 
пара научио напамет, али п: да обавести све да му је 
то пошло за руком, ro јест .за zлавом, односно за 
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свешћу. Није он опортунист.- рече н сад, који вeli 
пу1·, пред руководеliпм друтовима Виrором н Брат1юм 
- да се не раскршш<ује и препусти себе памliењу 
погреiiШих ставова, до че1·а је долазило - уверавао 
је излишно - јер нам класни намерно и подло на~ 
мешта таква објективно конЋрареволуционарна дела, 

али што јесте - јесте. Солипснэам је најпшаннја вр
сrа идеализма" , ,. 

- Ти будала! - одговори му Ласло још црвен, 
потамнелнх пеrа на liypelie јајастој liели, па се с 
уображеннм достојанством на дрвеиој нози окрену 
према Витору, који се недалеко још смеiШiо, иако 
му је управо тад Слободан прИ!НВо и, врло озбиљан 
и мрк, запитао да ли не би било најбоље да >mак сiы 
поднесе ос1авку. »Не!« - рече Внтор - »не бриии 
ш-Iшта.« »Консm-Iрациум!« - помисли Ласло с пошто
ваљем од ког му мало спласну nритисаr< што га још 
увек наднмао, па се опет оrорену Кавуриliу - »ТИ 
будала!« - рече - »Ш један не друт, ти Вритфогел! 
Три -књиr·е сгре/ьана учиш, три књша.не знаш ништа"« 

- Хајд сад - одговори Друт13ршфогел одјед
ном тако tшрне саве с л-r и без злобе Itao да се ш1кад 
није имао за Шtа да каје - нисам ја :к:рив што нас 
је класни досад успешно спречавао да набавимо дела 
друrа Кобе Џуташвилија. Али чим се докопамо њих, 

а обећала нам: их је нова наша те::.сюn<а, закмrњем се 

да liy за дае недеље научиш цело Национално и 
Колош-Iјалн:о mпање. 

-А ако и њеr·а сrреља?- yтrnra Ласло жмирећи 
лукаво. 

- Ко? - узнемири се Бановић. 
- Њеrово опорrунизам, аr·еюур, шпијуваяс 
- Ста1оина? 

-Стаљином. 

Кавурић одахну, сад сигуран да се алузија није 
односила на њеi а. 

- Не знаrц шrа rовориш. Како Стаљин -
С:rа.tЬином? 
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- Зна и он понеr<ад шrа каже! - рече Крај
rювић у пролазу осмехиуr. Али се Кавуриli тек сад 
уrюннсгио са жаром правог талмуднсшчr<от· цепача 

длаr<е на четворо: 

- С1аљии Стаыrnа да стреља? 
- Не. Стаљин да убије Стаљина. Сrаљин да убије 

ннсац од Национално, Кобац и друш шго казала. 

- Коба, будало! Не Кобац. Али сад се види 
кarrna си иезналrша. Ти и не зиаrц ко је Каба, Ни 
Џуташвили не зиаrц да је право Стаљинова име. Он, 
друr'Ови, не зна - nозивао је сад х-ласно све да при~ 
Ј5у и узму учешliа у раскринкавању незналице -
Кнш не зна да су Коба и Џуташвили Стаљинови на· 
димци и имена. Или зна, па се nрави. Је А:И то слу~ 

чајно, другови? - заш<ружи очима по онима тюји су 
дих-.л:и главе -!НИје -случајно, друr·ови! - 1рече задово

љан собом и продужи - али ја да њеrа сад мало 
пред свима вама nршnпам, кшtо он то мисли: Стаmин 
да стреља Стаљина? И да Ia утrнта>r како то да један 
друr· сме да та:r<о нешrо помисли? И да га још зали~ 
-rам шта знаtm мислити 1'ако нешто ако не nриспо· 

бљавати се ут<усу непријатеља? Јер заrцш би један 
добар друr· по,шшљао на тако нешто? Не, другови, 
IY сам најrањи ако су ту чиста посла - пао је у ва
тру, али је nримех'Ио nодсмеЈЉЪ.иве осм:ехе и знао 
шта значе; не верују му - живи били па видели -
повика. - Има грулежи мећу иама. Има. Ја вам 
кажем. Свакојаrюr шљама. Не пада снеr· да помори 

свет. Биће још rptte, господо. 
Крајиовиli, који се тек био ·вратио с књrп·ом и 

сео на своје место за столом, одскочи и одјури оnет 
пут иужника. Да ли lie стиliи? - утшш се Слобо
дан r·ледајуliп за њнм .. 

- Нисам ја ·ro казало. Ја не разумим серпоrш 
добро. 

Изrледало је да ће се та помискусија разшрети. 
lьуди су се окунилн у нади да ће се насмејаш, Али 
rп;је више било подлоrе. Неспоразум. Знало се да ни 

Кавуриli, ни Ласло за хумор немају превише смисла. 
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Све је за Ласла Киша, аАИ и Кавурића (ох, и не са~.ю 
за њих) било уrлањъено као :iуби у десни, све- непо
мерљиво, не.амrrутирљиво, све озбiLЪно а нmn-ra тра· 

шчно. Кад је једном Крајновић nочео једно nреда
вање о дарвинизму: »Леnо као 1ридесет ny1a увели
чана nypnypнa nчелиња r·лава кад улази у цвет са 

неким вrо.ширски заводљивим iИЗразом .. ,«, био је то 
повод за Ласла, аАИ и за Кавурића, да nреко пар1нј
ских јединица за1раже казну за Крајиовића због 

њеrових демораАИсаних и деморалmnућих •нама ту
ћих« порећења. 

Не. Није c1mao Крајновић. Сетио се нечеr·. За:ми
ШЈоен, враћао се свом месту за столом заборавивiШI 

I<.а.Лю се -то био упуrио. 
Случајно, и Ласло и Кавурић били су зуботех

шrчари и Крајиовићевој стравичној меморији није 
било тei.I.IКo N1 се Iада, ис!'ог часа, пред друговима 

скуrиьеним око cr·oAa сети једне реченице прочита
не код Маидел.штама и да је изварира nред свима: 

- И ја с:грашно лоштујем зубарски занат, али, 

I<ao и Манде.ъшrам, немам: дивљења за необично 
шuporc хоризонr зубара. Не 'шслим да вреоам ичи
ји хлеб, може се бити обућар и филозоф као Јаков 
Беме; мож:е се биrn брусач дија..'\1аната као Сrшно
за; не сме се сам:о биrл незнаЛIЩа а идеолошi<а 
nрзmща као Кавурић или Кти. С којим nравом, на 
npюrep, Кавурић, чији хоризою, вероватно, није 
i\uюго шири од отворених уста његових пацијената, 
пре1ендује да је позван да сам одреоује Шiа је ту
ће а шrа то није борц:и.ма за један свет бољи него 
шrо би то моrао биtи зоолошю-r свет хомо-хомпюr
луnуса, бол.и и леmшi свег, чији су обичаји у истој 
:можда :мери у којој и сазнања о тзв .. nрироди: не
сводљиви на дарви.нис·nrчки закључак да >>јачи квачюс 
и да, »Itвачећи јербо јачећюс, овеttовечује увек и у 
сваком случају десцендентн01еоријску борбу за жtt
вог .. Одиста, она не може бити за нас прихва1Л.1m за
кон, без обзира што, објекнmно постојећи, важи у 
природи и, у некој :мери, и у класним друш1вњ,ш. 
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Циљ чита.ВОI' Jtaшer· наnора за хум:юшзащiју састоји 

се баш у порицању те 11риродне праi<се. Алсолутизо
вана, и у свом сиромаш1ву nреведена на .ъудс1ш је
зик, заttониrост, изражена реченицом: »Леn као три* 

десеr nyra увеличана nчe.utњa r лава итд .. <с щпат је из 
једне репорrаже у Шrирмеру од пре 'IPH годiше ко
јим је nочињао omic пљачi<е јеврејских радњн при 
светлосrи бакл.и, тачније omic племена који гута ло
мачу књ:иrа јеврејских и осrалих филојеврејскшt 
писаца, и ја не знам зашто вас двојица ... 

- То је дру10! - реi<Оше обојица у rлас. И то 

се »IO је друi'О<< отад упословичи. 
Али сад је Крајновић rmaк с1шао да уће у 

rиозет, а I<авурић је nрошао крај 1рупе у КОЈОЈ Је 
Ес1шгер, забрину! што не добија nисма већ три 

месеца, nричао да је сањао да му кћер болесна. 
Начувши то, Крајновић опет зас1аде на трен па, 
нагло напуњен горчшюм, поче да мипшiује у де
сеiерцу скоро: 

- Како то да један добар радтш, да друг 
један снове nреnричава, зар је баба празносујевер
на, зар је баба једна заосtала, дакле баба једна ре
.нпиозна, наклоњена опију1·tу томе, и тиме реакцио
нарлуiЏ·Il\Iа'? Јесмо ли постали бечке даме из 
пансексуаАИсшчкш· крУ'а онога трулог Фројда 
Сшпсмунда? Не, нису IY најчшnћа посла. 

С тим у вези поое ИСI<рено забрину! у сусрет 
Крајновићу О<Dји баш изиое из ·I<ЛОЗеЈа, Крајнови
ћу nрема I<OMe је, после ОНОЈ· објашњења, донекле 
променио став набол.е (смех свих је та.коће нешто 
доnрш<ео томе) с nредлогом да хитно одржи серију 
nредавања npoпm nразносујеверја које се почело 
да шири, у последње време чак и мећу меiалrџп..ш. 

»Али обећај да ћеш то јасно н разумл.иво за иш
роке радне масе да нсnрн.чаш.« Дрхrао је, тресао 

се од праведноr·, пршресивноr и сасви.м лично ан

rажованоi" друш"Iвеног rнева и зi·раЈкања. 

- А ТИ1 зар .:не сањаш? - уmпао ;r·a мирно 
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и поново~ japelЏI некако, лоскочи.о у Крајновић 
месту. 

-Ја? nоцрвени лако - IИ се шaЛinn -
смири се мало, али опет поста несигуран - који 
друг има времена да сања? Часове одрећеие за 
нужан одмор и репродукцију физичке кондиције 

сваки од нас ч>еба да иокорисm најсавесннје у 
одрећене сврхе а не да их расииа на којекакве 
снове с просииањем или без. 

- Цюа1е не волим - то су дpyrn у друЈОј 
сюуацијн. Али циtираћу ти два реда из иисма 
Ромен Ролана београдским сЈудентима. Пази, от
варам заrраду: »Лењни је говорио: Сањати, саљати, 
Гете - делати, делаtи!• - Крајновић хтеде да 
продужи, али се сети да му је нарећено да нм:а на 

време иисмено да спреми и умножи тезе за дрУЈУ 

r·лаву првш збанда Капитала, на нагло окрену ле
ћа већ оку:r:rљеном друnпву и, ЈюскочивiШI увис 

у исти мах обема ногама, пожури свом rоревету н 
леже.. Зачу се одмах запrм цангарање порција 
срушеннх с полнце .. 

Не ос1а дУЈО тамо, посrоочн још једном н доће 
до Ј<Лозета. Луковнћ се 1ад баш био 'Вратио с па
сете н журећн са својом чабрнцом кајмака, коју 
преда одмах Слободану, поче да прича да му нису 
дозволили да пољубн Десу. Протестовао је, али 
Драгутшювнћ, који се обрео у соби за посете, објас
нио му дрсrоо н одвратно да .разведена жена није 
никал<ав род. Сем тоrа - и -ro да ва:нщ за све -
посеt·е се од данас сr<раћују на 15 минута. Нареће
ње управшn<а. Од јуче. 

Витор поче да грицка своје црне брtwве чије 
је длаке, повнјене под rорњу усну, дотле сисао 
само. 

Према сопственом прнзнању, Луковнћ није од 
брзо,шслећнх љуr>:н. Па се, можда зато, био ухва
пю да нсиитује карш<у •да ли је бнвша жена род 
или iНије« место да је одмах протестовао збоr· са~ 
мовласног ОКЈраћења посета. Али, знао је, далеrw је 
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он од правоr· бољшевнка. У СВЭl<ОМ случају, чнње
нrща да се посете скраћују иије га тамо у први 
мах претерано узбудила. Ионако се разговор нз
мећу њеi'а и Десе вукао. О оном: важ.но:м: и личном 
(уколшю .лично за њеш може бит важно) (ма ка
.лнко му се понекад чнннло да би му се могло учн
ииш важнrrм, јер још иије довољно очврснуо, да
вољно истерао малоrраћаншrнну из себе) (али он је 
већ -Iакав човек, воли себе да мучи, пониж.ава а и 
претерано цени друге) (по њему је његова још во
љена бивша друzарица потnуЋо прави.лно поступи
ла што је, без :мноr'О нећкања, на његово поставља~ 
ње проблема, прнсrала да одмах н затражи развод) 
о оном .личном, рано је засад и немогуће 1ако, пред 
пандуром, а пословии део разговора ионако је завр
шен приьюпредајом нспражњене качнце коју ће -
ону празну, враћену - она, кад ндућеr месеца доће, 
препуннm I<ајмаr<ОМ, као ову roojy му је сад донела. 
Сваког месеца те две :качице долазе и одлазе, Сло
бодан је, дабоме, сад знао да је у једном од профи
ла оних осам дyrn које их чине направљено удуб
љење, Кад су уобручене н састављене, Н>ПUТа се не 
види. Извесне поруке од Ћаlм из Поља тако долазе. 
Тако нето н одлазе оии редовии месечии Кю<амовн 
нзвештаји ПОЈсрајинсЈсом Ћаћи. У месеце кад је 
бивша жена и још увек вољена t>:pyr-apиna Деса 
оправдано спречена да доће у посету бившем, 
али. и сад вољеном дрУЈУ Ay1cu, (упркос њеној пре
удаЈи за стара, смпреиа човека), нека друта дру
rарица ·ИЛИ не1ш дpyrn друг донесу исту качнцу 

nрепуњену I<ајмаком у коју пандури узалуд заби
јају француСiш тесак нз прошлог .ра1а, Не пада им 
на памеt· да јој cюrny 'Врбове обруче н да је развале. 

У оноы часу кад је Ауковнћ већ узимао преrле
дане понуде из пакета који му је уз кајМЭЈ< донела 
(бнвша друшрнца) Деса, сањив и мрзовољан проће 
кроз собу за посеге нови управнш< (а речено им је 
после rужве на шетњн да је у Беоrраду, Драrуrи
новић им је то рекао, зар не?) и, не rледајућн ни-
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коr, хr·еде да уће у rамничареву ЮU!Целарнју. Др 
Же,ы<.овић, хаесесовски лОкални функционер, за
качен неком усiаrш<ом проnалом и осућен: на 
шест ГOДirna због oби?vrne провале извршене на 

nолицији без бапша, као и noi<ajrшчкor· nризнања 
после на суду (без бarmra, али у страху од њнх), 
укратко, утојенн један румени rлупак и тишrчаи 
малоrраћаиски провинцијалац (у смислу који је ra 
реч још моrла да има nосле Крајиовићевоr објаш
њења, означавајући, за Луковића бар, који је при~ 
х.ватио то ту:м:ачење, туде који осећају и живе на 
један заостали, вековима прихватани, иемењани, 

немислећн, непобуњени начин), коме је nосета исто 
скресана на 15 ьнrnyra, заустави управника с оном 
неочеюшаном дрскошћу .nутераша, дрскошћу коју 
ииrш нормалан не брка с храброшћу: »Госпон уп
равюш, наша родбина nутује no 24 часа овам и 
онам, Jia страну ·Јрошкови, и нема IO, прав за прав, 
НИiсаквш· Сl\ШСАа, Ј·оспон управник, да нам: се оду

зима :оно на шrа .ЈL\tадемо право,« »Ваше право је 
моја во~ьа"'' »Господине уnравюrче!<с плану др 
)Кел,ковић, окуражен nрисусrвом Луковића више 
неголи же1ьом да изводи хероја пред својом .:ж.е~ 
нам, »ваше ће 1речи бити записане у кљизи хисто

рије црни:м: словима .. « »Болн ме дуnе!« одсече на то 
-упра.вю·Ш .. Луковић, нен:адашњи професор ll.·taтer.ш~ 
rике, који је доrле све то посмаrрао спремајући 
се да инrервенише а секирајућн се што не зна 
каrю би то било иајбол.е учишпи (nоврх тога није 
ни био сиrураи да ли је nравилно да се умеша у 

та ј малоrраћаискн cnop), али сад, на nоследњу 
уnравmш.ову реплику, неочекивано и за ca.J\-tOI- себе 
заурла: »Свињо фаш.н.спrчtm!« Био је изазван ви
ше .нечовечнол1 просrотом ror· raшror rtретена, који 
се не либи да nред једном друтарицом I<аква је ље
гова вољена б1mша жена, али и да пред др )1\.em~ 
ковићевом друтарицом, која је малоrраћанr<.а, но 
упркос томе - сrворење Jiteнcкor рода, употребта* 
ва тако nросiачке речи, досrојне заиста само Фел* 
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tсшаер беоба.:\:гера, и покојноr· кра.zъа јебиr·уза, ви~ 
ше свим ·rил1 неголи што је ъmслио да rреба да по
дупре у сушrшrи сервилне, иако на изrлед побуње
не речеt-nще анптатичноr-, јер rшшчно малшра~ 

ћанскоr евен rуалца, др ./Кеmitовића. У правtшк се 
не OI\Jl)eнy на Луковићев повик, не заусrави се, само 

одреза мрзовотно: »Пе'I" дана поста, тврдолежа, 
щрюкоr· веза и мрачне смпще. Од уrоршпm до 
недеЈЪе! Люtатош, yiUП.ШI то у юыrrу panopra.« И 
изиће. »Да видимо, мало!« - вшm.у Луковн.ћ гневно, 
држећи чврсrо пуну чабрпцу под ъшшком - »бори~ 

ћемо се против IOia,« 

Из ну.iкншtа у дну изиће Крајновић, заМИШiЪе~ 
них, блудећих очпју, Iлаве лако повијене удесно, 

Oдcyiart I{Јрену, н, очиrо не гледајући, налети на 
нову rpyny зујаша која се још наrаћала ко ће први 
да подмеше длан (прва rpyna се већ исnуцала и 

смирила) с Како проће онако зам:ишл,еи измећу 

њих, не1tо ra од cнar·aropa заусrави и сrаде да :му 

уз одобравање осталих навлачи леву руку преко 

rрудн све док му је не проrну испод 'пшше. Не 
:мо:же се рећи да се Кtрајновнћ није нећкаво отимао, 

алп то је чпнпо одсуiНО, као шrо је без уверtnи
восrи звучала и оно његово: »Шта то хоћеiе, нисам 

ја cnopiиcra«, и оно: »не знам ја то«, али је очи~ 

rледно било да он заправо и није баш сасвим на~ 
чисто шrа то зујаrшi хоће с њ:им. Дtшовски: Пне

умашк, који ш је и npшry дио да »уће у юру« и 
намесшо ыу једну рут<у nод пазух а друту исnод 
увелоr cлenor- Oita, рече: »А сад да ШIС11 :м:рднуо 

док ·re неко од нас не удари«" 
- Зашто? - чудио се Крајновић. 
- Сваi<о од нас има право да удари, а ·ш ;ре-

ба да nоrодИШ I<O је! - добаш; друти. 
-Али ыеии се не поrаћа. Ја то не умем. 

Слободан хiеде да крене, али ш Јернеј зау
ст-ави и yrnиia зашто Крајновић вечито изводи не~ 
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коr расејаш<а на nерманентном одсуству из :живих 
реалнос-rn, на шта Слободан помясли с извесном 

дозом са:мосажатења: Ни двадесет t:од1ша да ме 
осуде, ја не бих стиrао да научим половину оноr· 
ШI'О је ffiрајновић већ знао I<ад је стиrао у Базу" 

Нас.\rеши се ,кад виде како је Крајновић спу
сшо руку у часу 1шд се крУЈ зујаша, спреман да 
отпочне, затворио око ње1а: 

- Нема смисла, другови! Нисам ја за то! 
- Бојшп се! - добаци Лазица с извесном злу-

радошћу. 
- Зар ти волиш да те туку? - УЈ'I!Па издале· 

I<a смањени Крајновић, СмеИIIЮ се. Слободану се 
чинила да I'O I леда с дна сале збивања на не:ко.м би~ 
оскопском: плаtну. 

- Али то је шра, cиopiCI<a лутрија! - објасни 
Еси.нгер, нел.раmш. мршави пerani<O. 

- Погледај 10 моје футурисшчко тело! 
одговори му l\,рајновић не без иешшости - ншшд 

нпсаЈ\·t rшкнуо лопту ОВИ.Ј\1 та.нн::им нor·a..J\i:a из страха 

да се не одвоје око тог ..моr·, видиш н сам колико и 
како, фушерс1ш на њих насаћеноr трупа. Сем тоrа, 
н r·лa.na ?о.Ш је пуна воде, чеrа ли, rrpereшкa је за 
мој :СЛаби врат, па ми се сrал.но савија у с1рану. 

- Hei<a! Нека! - н.нсисiирао је Пнеуматик -
сам:о ми ти лепо намести своје knпечке ручiЩе" 
Тюю, И да будеш миран. 

- Али, људи, пусппе ме! - говорио је Кра} 
новић као с плаша (сад је Слободан знао и зашто: 
сви су се чинили: залеп.ъени за белу површину зида). 
Др>I<ао је с напором рУЈ<е онако како су му их на· 

местили. 

- Не презири радничку класу! - замахиу један 
рУЈ<ОМ, али та АРУШ заустави. 

- Чекај! Чекај. Ја ћу. 
Крајновић је трептао очима очекујући удар, 

али се ипак смеИII<ао. Слободану се учинило да га 
друш пут од ју1рос види присуrноr, потпуно све

сног оног што се збива око њеш. Мећутим, то гре· 
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пr·ање које прнмеш неко од оних 1юји су стајали 
испред њеrа, наrна остале да ?о.uп·ом позову још 
неколицину већ заселих за сто око коi' ће се iПрD
дужипi дискусија а ови опет, непримећено од Кра· 
јновпћа, ошочну да се сад !<аО гурају и као отимају 
ко ће да ш удари, Очекујући гај ударац који није 
долазио, он је 1решао брзо а го је преi<а~оеие зу
јаше бацала у лудо •I<Ш<отање, 

- Није згодно, ffiрајновнћу, да тюю трепћеш, 
предајеш нам АИјамат и економију. Пришi·еди зорт 
за после. 

- Добро! - одювори доброћудно и сиуспт руке. 

- Шiа је ro"? - викну Пнеумаrик. 

- Ја сам левак! 
- Онда стави леву руку под МИИII<у. 
- Како? - пет.ъао је опет својим: мал.и.м:, тан~ 

I<ИМ рука..\Ш. 

- Њ1је згодно то, збоr срца! - рече онај који 
му је намештао десну руку под леви пазух, 

- Рапю лукавство! - повика један - мора-
ће:мо сад удараrи левом. 

Најзад су ra намесrили 1rn.кo треба. 
- Прешао нас! Слабије ударам левом. 

-Не ја. Ја сам левак! - рече ПнеуматИI< 
врло озбљъан: - а сем тога, имам ја, и ca1ui знате, 
рачуне с ffiрајновићем да изравнам. Он мене већ 
пет година филује својом идеолоrијом и om-Lм »без 
револуционарне теорије нема револуционарне праксеа:, 

сад ће баћа њему мало да покаже револуционарну 

праксiШУ коју сам научио 1 рувајућн његову теорију. 
И рекавИIII го, замахну ШНЈЮI<О руком, тако 

широко да се дотле неуреднн, хаотични I<ЈРУГ зуја· 
uta повуче, разреди и претвори у коло у чијем се 
центру налазио сад усам.1оени Крајновић, мало по· 
трбљен и наrрћен, јадве, заr·егнуте конвексне !'У· 

зице, I<ao да су му је rладни пси одrризли. Чекао 
је и трептао опщ· изнад ведро руменнх образа, 
ис-турене доње усне и оне десне слепоочнице са 
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nmроюш порама што су једине и откривале њеrове 
године I<аД је био избријан юю тш дана ( брнјање 
суботом) н доброћудно oчei<Jmao ударац. 

Или није га више очею-mао. 
Нечеr· се сетио. 

Нешr·о је no1uicлиo, ДЈ.пао Aal(O главу, очи му 
се замаrлнле, юrубиле, утонуле у приrушеној не

кој влази но I<Ojoj су му pacyro пловнле само све
тлуцаве дужrще. Усне су му се неконтролисано 
развуiие у један одсушо пркосан осмех који је 

дизао десюt њихов крај и спушrао лако леви, као 
да је I'Иl\f осмехом хватао равнотел<у с r-лавом, која 

би му се, увек I<аД би се оиушrешrх trnrшrћa зами·· 
слио, кривила мало удесно ка вишем рамену. Зa

J.UIIli.tЪeн, npec'!ao је и да rpenћe, заборавио шта ra 
чerrn.. 

Тад Пнеуматик, намрштена чела, замахнуте 
леве руке, хукну, ПОСК()ЧИ, н удар nоће сrреловиrо, 

као да му се то цела orpo~·ma pyi<a отrшнула из ра
мена, претворила у юпац ш1о је, бачен •И nонет 
лнчшrм гравитациоШIМ убрзањем, севиуо кроз нс

nражњешr просшр блеснувиш на једаn делић се
кунде као рибл,и трбух, делић једне секунде пре 
но што ће се квр1ави и кошчаr-и Пнеумаrиков длан 
cpyrшirи и залеmпи на иаиушасту, меку Крајновиће
ву руху. 

Био је то удар исrинскоr rrnеумагичкш чеЮiћа 
QД Чirt аве -тоне, 

Крајновић се, nонет њим, пропе, збуњена 
одједном лица, одиже, хтеде нештп да I<IOice, за
мало се одмах не сrиош<а и не простре, али ra 
нека сила поведе и он поће напред :млохавим ме
сечарским корацима, т<ао да се одвојио од оне ру

черде посiавши у ис1и мах: њен саст·авни део од 

коr· :не мо.же да nобеr-не ( Irn.кo да то учини кад ra 
смекшал.е, онесвешћене већ ноге очиrо IШСУ слу~ 

шале?), па онда као да доби, упркос свему томе, 
неочекивано и нагло убрзање, прелете простор од 
nоследњнх кревета крај улаза у умивал.ку, све 
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до врата вo.tUкapmn<a, ода.I<Ае се простирала поЛЈЩа 

с књиrам:а., али се заустави, застаде, чак I<ao да 

пружи pyr<y да узме једну књшу, али не стиже, 
сав се у мапювењу некако развеза, изгуби, и без 
даха, расиушiен, растави упркос пе·троштјевском 
осмеху који је ташш и дал,е пулсирао истпчућi< 

с усана I<ao крв из отворене жиле руке у :млакој води. 
Трен пре но шr·о се сав не просу вiШiе неr'О што

паде бешуюю на под. 

Слободаn је већ пре тота у мислима био по
летео I<a њему, још онда кад је IlhillCнyлa лоДimrу
та увис Пнеумашкова р1шида као грбух сома од 
десет тшла Дотле није веровао да ће ra ударити. 
Али закаснио би и 1ад да је појур1ю" Не би за
уставио ry убилачку руку, испао би смешаn. 

Био би сА·tешан и да је после свега дојурио и 
стао да удара Пнеумаптка у претврде грудн да

хћући: »Грубнјане! Зар се тако удара др ут? Зар тако?« 
Пеmю је, 1п1је знао - одједном саЈо.! себи НаАIП\ 

на Лутшвића- шЈа да уради.. 
Али Пнеуматик се укншю мрмл,а јући несу

висло: )>Ја се шалио, а он озбитно - просrро се" 
Ја r·a ~мало сm.ю, а он , , . Што не зна за шалу, што? 
Ја ћу 1лаву, .. " ГАаву за њета, ... сад ... сад ... « Говорећи 
I"O, одтурнуо је Есишера, који му је већ био при
шао, и онш.·t истом левом руr<ом којом је сад одrур
нуо овоr· а пре -rora онако Дiш.лэе распа.лно Крајно
вића, оном руком сад окупл,еном у песюшу уда
рио је себе - уt.n.rнило се н Слободану, и не само 

њему неr'о и оспtлима који су стајали дово1ьно 
близу - још јаче неr·о раније, tачно посред чела. 
Али raj Ia самоубилачки удар сm.ю за.л:,у..ъа. 

На ro прискоче тројииа, покушавајућтr да ra за
држе од удараља себе. Он би одгурнуо по двојицу

-тројицу и ударао се у чело што је одјеitИВало т<ао 

ходник. Али иови су другови одмах иасрталн до
лазећи са свих страна. Но I<а.Д се и ових ослободи1 
Слобод.ан, који се није померио, а и остали много 
ближе месту >I·Ia ком се све то збивало, ла iИ сам 
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Пнеумаrик примете r<ако се, у nуној тишини шrо 
се рас1·егну као огромна нека праћка над свима, 
Крајновић поче полако да днже ослањајући се на 
помщу, Потпуно одсутан, као да је разм:ишЛ:аао о 
истом о чему је отпочео био да мисли пре ударца, 
он се СЈ.1:еnшо, па је чак и учинио она ј пети :м:ece
чapciGI ПОI\.рет .руком: којим је малочас, пре но што 

се срушио, хтео да узме юыпу а IШје успео јер 
је, пре но ШI'О се срушио, осетио да су му сви 1.Ш

шићи nостали никакви и тaнtrn: Itao дим ДМ·tске 
щпаре1е .. Но сад је успео да извуче књшу, и да је 
отвори., А чим је отворио, стаде да је чита и, чи
·rајући тако, лоће и nроће с:юроз Itpoз општу престрав

.ъену ПIШину према свом месiу за Сiолом. 

Људи су ra без речи пропуш1али и стојали 
у:I-\.ОЧени гледајући ra како иде н I<.ако застајкује, 
понет већ -reкcr·oA·t, и како долази до стола, седа на 

клупу и насrав.ъа да чиrа_ Раскравили су се Itaд 
се после неког времена подиж.е ж.кшахно, не1m.ко 

јарећи, кад се клупа cpyiШr за IЫIМ (неко је одмах 
диже спреман сад да ra услужи), доће до I<peвeia, 
кад се внше cpyurn на њеr-а но шrо се спусти, 1сад 
седајући на своју сламарицу закачи рм1еиом ие

IШПiр којн му паде на rлаву. 
Он ra после смаче расејанилr покретом којим 

се Iepajy муве не преrшдајући чшање. 
Али 'Јек кад скочи опет, на онај свој неnон:ов

tоimи начин, и спустt-mnш: ruьиr-y, појури воЈЬкар
нш<у, врапr се живот у собу. На 111ола nyra до нуж· 
шп<а Крајиовић се заусrави опет, учншr покреr 
н:ао да је заборавио шrа је хтео и 1\.а.мо је пошао, 
оста rренутю\. у недоумици, онда се окрену, поће, 
npaпr се, а.мr тад га преонаЈitнО 11рчење црева ·:недво..

смислено подсети 1\..З.i\10 је то био 1\!ренуо. 
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Све је у <реду! - пo>rncмr неко. 

- Данас му бащ није добро. Стално ra rрчи. 
Слободан се окрену Јернеју. 
- l(а)ку да па'Iи од колитиса, а узима сланину. 

-ТврдИ да не воли сир! - примеш Јериеј. 

- Није ro - рече Слободан, врло аи:rуран у 

своје речи, шпш се ш<је осећао неиријапю сад уз 
Јернеја, који је, омrах после поврат1m са шенье, 

први и био отворио ош1ру пал.бу на ње!'а. Јернеј је, 
истина, био друт према њеыу, није та АИЧНО rузео на 
зуб. То су учинили ос1али братковщт. - Из солидар· 
носпi са већиноы не узилш он сир .. 

Јернеј 1а иалuъиво погледа у очи и лтш иабра 
чело" Слободан rюће дланоы да се почеше, али се 

заусrави, онда заклали рун:ом cnoje овла.жене очи. 
-Није то шго лшслнш! Папrм од неке врсrе бле~ 

нореје. 
Нш<ом није про_r..шкло шrа се збило ·малочас, бар 

није од тренутка кад је ПнеумаiШ< ударио себе у 
чело.. Од пре још, од часа кад је Пнеумаrик одала· 
мио Крајнош;ћа, сви су се окренули у правцу зујаша. 

Двој1ща "IO нису у1:.шнила. 
Ембе Један, који је лежао покривен ћебетом 

преко главе на nрвом креве'Ју одмах код улазних вра

Iа, п луп1шјући лтю у добош своr напетог 1рбуха 
без сала, позивао краспоарм:ејску I<оњицу на јуриш 
без r<paja. 

И Луковић, председнш< Ценгралие економске 
заједнице ( фмюзноr· ЦЕЗ-а, који је щлико смеiао 
Управи, немоћној да ra онемоi"ући ynpitoc свему што 
је предузимала- од формалних забрана до казни), 
који је опШiао био у умива.tDI<у, rде се налазио 

комаршiК с храном. (Некад, после првоr· xamneњa и 
rубЈЬења државне слу:rкбе, радио је н:ао приватни на~ 
ставник на курсевима за заосrале, али је и те слабо 
илаћеие часове rубио, јер је све до 1929. био, као 
потписани нш.пm:ални одговорни уредmтк леr-алних 

и полулеrалних парпrјсюrх лисrова, пречесi'о xamneн 

и осућиван на краће казне l<oje је одлеж.авао с лопо
внма у Г лавњачи. Пред увоћење дИктатуре, иавш<ао 
на то, није излазио из куће без умотаноr· и везаног 
ћебета у актенташки са старим: зан:.р111оени.м: nанта

лонама и дебелом, тамносивом 'I<.ошуtоом »која се не 
прља«.) 
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Сад, чело последњег стоь.а, :м:олећrr да r-a поново 
О'rпочели али нешш мање обесни зујr<аши и шrраф
тапш не rypajy доr< ради, Луковнћ је, сав предан пос
лу, дел11о JaбYitY на осамнаест, а плочицу кекса на 
трн једнаr<а дела. Завршиnши то и одмеривши да ли 
су сви ш смешни фраrменшrш савршено једваrш, 
почео је да сече килоrрам сланине на 66 комадвћаr<а. 
Ту је исто ваlЪало пазити, али mmo је око а и разне 
Iшнтарчнће налик на алотекароке, само made Ьу Па~ 
1атока. Кад и то последње обави, одви начети котур 
rраrшста. Двојиnа су због rасrришса добијали сир 
или мармеладу. Сир, овог иуrа. Мармеладе ю1је било. 

Све је то било готово и прострто на столу до уми· 
вал.ке: мале хрпичиnе за бarntei'e врабаца. 

Баrщ још једа11 поrлед на све то, одмаrшу се 
корш~-два и вшсну »Готово!« 

Зуја н шетња се у исти мах раэвеју. Јьудв су 
журилн да узму сваrш своју порцију с поыше нзнад 

I<peвem. Поверење у Луковића било је безrраrщч:но, 
без r·ледања се дизала с дacrte го11.mлица по го1пrлица 
мрвица, Венче је једини увеи. оклевао, али у послед. 
њем трену би ыу се учшшло да је део који му спада 
по реду Iшar< на јвећп и на јзгодиnји. 

Пет :мину1а касније, Виrор сазва све да би про
дужили преrшнуш општи разговор. 

- Скоро ће и вечера! - шапну Венче и преће 
црнпу;расrом: IJ:tpaлto.м и тврдом: руком преко 

прост раних, сад овлаженњх уста - посан пасу л, од 

подне! - уздахну, noћyra и онда угешен додаде -
мож:да ra буде и за репе1е .. 

У скоро је эавршен cactaнar<. Karto су се другови 
дизали с кревета у дну собе или са кл уп е око стола 
најближ.е1· уli.ПШаlЪЦИ, 1шtо је о1почело лоновно корзи
рање. Лука одјури у умrmал,ку с приручним жича
ним кo:мaprnuto:м на зиду, у r<ом се налазиле две

-1 ри плећке сланине, ritотур-два .сира, нож, ,r<антарчићи 
од конца, картончића, треrпtnща за апотеку луiаrш и 

осt'ало nиребно једmшј рачунској 'Радњн сrшјом се 
још бавио - дељењу. Под кл,учем. Збоr- Венчета et 

104 

Cie mппе неголи збш забране да се робијаrпи служе 
UIИ.h>атим ноясем .. 

Сви ш<су шетали., У дну собе је поново ОIПоче· 
ла илr1 се опет настављала зуја: десешиа I<рупних 
другова су се на смену шаr<етамr. Ј ериеј ухвати oner 
Слобода11а под руку н позва да шетају, ШI'О овај nос
ле да.нашње.r није ни помисАно да одбије, мада је 
очекивао да ће Јернеј сад nокушаrи да наrrлаш 
своју данашњу спремrюст да ыу помшне тражеtш да 

му Слободан •најнскреније другарсю<« призна имају 
.ли м ,какве везе mшју оне две .речи које је чуо; оно 
~загришће nа.ндурiща<' са свим: што се после десило. 
Одисrа, ПDI<ушао је. Онда је н заrtл>учно: »Сшар 
је изrлаСаiiа, ВИI'ОР те одбраrшо.<< Како ыу није одrо· 
варао, Јернеј дода: »Заuпо се бојиш? Мене све то 
занима најприва:гније и ја -ти дајем реч да, ма кarrna 
била истина, не мислим да поново потеrЋем СIЋар 
пред скупом. А и не би ми вредело - моје јесте, као 

и IЋоје није, на исто се хва-rа. Сrо.ш смо, реци.<' 
Слободан Ја ПОI леда искоса, насмеiШ! се и рече: 
- Ниrсакве везе! 
- Лажеш - уздахну Јернеј и пусти ra. 

8 

Ледена је хука 'l'lјЈодирала кроз зидове н прозоре 
што су се сву ноћ -тресли дшс је ветар подизао Itpa
jeвe покривача, поскаrпmао хартијицама на асфалт
нам поду собе засвоћене том промрзлом н продера
но кр1t1ьајућом: хуком па му се чинило, Irnд год би 
сан оплићао, да плови неi<И.\I с1-арим једрења.ком: 
эахваћеним буроы шrо та љуља с I<љуна на крму и с 
боr<а на бort; осућен да буде разбијен и посла11 nодн
вюал.ом запењеном океану на тужно, баснословно дно. 

Онда се, лежећ.и пот,рбушке, још увеt< за-rворенњ"{ 
очију, одиже на лаi<rове и ж.ми:рећи пусти полако 
слабу жуiу свеtлосr снјаыще од 32 свеће у лево na у 
десно оrю: Крајновићев профил био •је на свом месту 
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и .његова погрбљена лећа у ucroм crmoм ватираном 

I<алушћу прошrеrювалом на ромбове" Окреву заrим 

r-лаву А·tало, н:омш:.о је било nот.ребно да види место 
на Ј<ом је обично запщао ILракома како nлете. 

Није ra бнло. Још је спавао. Будим се опет ралије 
но рано! -помисли, али неодрећено, ван вредновања 

- то је зато " . " - продужи афоно после паузе" 
Али довод се 1mсли тад поново прекиде. Не што ·ьшс
ли шrје било или шю су се исrрошиле батерије I<oje 
их, усијане, неюrрне, брзе, убацују у свест. Јавиле су 
се нове, н утасиле у блеску који.~.\1 су старе, rорећи, 
нестале са видика и пале у одсусiва слична Прако
МОВИЈ\1, који престаје да постоји кад спавајућн не 
плете н не седи круто и косrоболно на свом кревету. 

Али то одсуство, та рупа у ваздуху, овоr· су лута 

били подсеrници за мисли о јучерашњилr дискусија

ма, после оне rуж.ве на шетњн, за ис'Је :мисл.и које би, 
I<ao стајачице, упалн:ле в~ъда и њеrово ста.Аак-лпсi\.0 
прпсуст.во, .као што је знао да пла.\пе сад н у њего

вом одсуству" 

Бежећи баш од тих r..-rислн, Слободан се ухвати за 
хуку кошаве што је про:жимала и дрмусала целу 

'Iрокраку зrраду, али изнад свеiа ову полумрачну на 

изrлед празну и смирену собу, пуну спавача н усну
rоворача, ту собу на крак у звезде на јизло:ш:енијем 
наленп...rа веiра. И реrис1рујући то, сети се опеr своr
првоi· поr·леда из левоr· oi<a од пре ct<opo годrшу дана 
кад је, nосле -11ри и 1110 месеца сшшчарења, стуnио 
онюш невнн и одушев1ьен у њу, сr<уиву, мећу друrове, 
оптерећен св:ю.1 илузија.\-rа чнсtих сањара .о искусни
јим, па.'\tетн:ијим я заслужн:ијим од себе робијашима, 
на:њрцан тим tiеретом rroт се сасвим ш-rје ни досад 

ослободио. И неће" 
Кад год му је и досад узмюькало невиности nо

·требне њеrовим равнотежама доведеним у rmтање, 
јав.rоало се, недозвано вољом или свешћу, сећање на 
оно улажење" Трајно једанаест месеци. И сиrу;рал је 
да ће се јавЈьЗ:rn кад rод иу буде заrребало да би мо
r ао м и да.zье воли све и диви се свима. Har ло заспа. 
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Али тек што стаде да дуб.rое дише, претрну, скочи, 
отвори очи, 

Како се то догодiiАо? Је ли у сну рекао 1ласно: 
>>Jecie, знао сам п присЈао«? Срце му је избезу.м . .rоено 
ударало у ''РУдИ, у !рАО, у свео Оr<ренуо је у нсrом 
часу r-лаву и, сав бу дан, поr-ледао по соби; и овоr· пу1а 

нрво у правцу Праrшмовоr· одсус1ва: Не седи! Люсну 
му. Крајновић само! 

Одиста, овај је 11111рНО седео залет ШIСаЈьем" Нн 
он ra није чуо. Па и .да је, он ra не би ниt<ад ,I-Ш отку* 
цаа, ни напао. Сви остали апавају, већина покрt-mена 
преi<о Iлаве ћебадИliiа која ьшришу на IIpaiШIНY и 
зној н кад, стањена, не rpejy. Нигде ни покре1а, ни 
шума. Зверао је сад лежећи nотрбушке, налакћен на 
Iрнње у јасiучници: мож.да је сањао да је гласно 
Iоворио и МО)IСДа су ra и пробудиле те чудно сањане 
речи, прегласне за сан:, чију опалну omry нису про~ 
биле и нису, дюие, донрле до слуха друшх. Одахну 

Па ипаи., мутно осећање да је r ласно рекао: 
)>Знао car-.·1<<, вероваЈно неоформ1ьен:о у те речи, а чуто 
интензивно 1mo да је заиста било изrоворено, нас1ав~ 
1ьало је да ra узне1шрује" Уосiалом, оно што је ура· 
дпо, ие спада ли у његову ду>rсност? Нн у најгорем 
случају не моrу ra сменити, чак и ако I<or-.utcнja уr
врдн да је поступио песнретно. Вшор је п у нопод
невној днсi<усији друш nyr изјавио да ыу је лично 
дао налоr да коруютира спрюноr nапдура, јер ra је 
Косш обавесшо да је већ куван н скуван и да је вeli 
два-трипут чинио услуге. ))Какве?<( - уmпао је Брат

ко. Виюр је раiШiрно руке" Свн су схваrили: rшнспи
рација! 

Баво r-a знао, мож.да је тако и било. Слободан 
·са.\ю није IOIШI'a знао о томе, иаi<О му је Коста -per<ao 
све, све, све и последњу трунщ.щу везе и подвезе" 

- AI<o r-a не оставе у Iехюrци, нека r·a бар заме
ни Јернеј. Он би 10 добро радно. 

Добро?- ушпа се- за све добро? 
Онда се нрекори: - Не волим све подједиюю, 

июш rреба .. 
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Уздахну: Теrшю је волети све. Понекад је то та
ко Iешко да се чини немшуће. 

Ухвати се обема рукама за 1лаву: Шrа немшуће? 
То не посiојн. 

9 

Мада је и јутрос као и обично изrrшао мећу 
последњима из собе, Слободан је био уверен да су 
сви већ испирили. Али !!Iреузне•шрен да би сањарио, 
пренапет да би размИil.I.IЪао о нечем пријатнијем и 
непрекиданијем, с времена на време би диrао r-лаву а 
поr-ледао у лећа испред себе ш-rо су се, под том нешто 

стшланијом кошавом, чинила нал.шt на задебЛэања 
којилrа се завршава ју xpor..П·IpaiOI Јiшчани палци на 
точку бицикла. Пандур се, у осовиюt тш· точка, и нн~ 

је окрешо. Лако је њему у бунди. А ипак, трушmо је 
као да хоће да угреје ноге којима је хладно упркос 
предимензионираним крзненим чизмама. Друтови су 
се крешли убрзано, жус1ро. Скоро су трчали. У јед
ном тренуп<у Слободан се издвоји: одвезала му се 
пер!Аа. Чучнуо је изван крута и погледао у пертлу: 

није се одвезала, прекинула се. Требало је наћп из
Iубл.ени крај. Приће му пандур са спол.не стране 
круr·а.. »Ш-та је?<с »Нећу ва.ъда бос по овом снеrу.<с 

»Дозво.лэавю.t<!, рече и поће споро уз обим завитла~ 
ног крута. 

Прилазећи, другови би баиали ишлед на Слободана 
и насr.·tешили би му се. llpai(OM му вешrо баци Itл.уп
че вующе и добаии: »Пшростручи! Иэдржаће!« Круг 
се већ окренуо бар једанпут и по I<ад је заврrшю кр
пеж. Већ хтеде да се усправи и уће у колопле1 кад 
осепr да мећу свима који су npш .. tatU\И m-rje видео 
Јериеја. Учини му се у исти мах да би баш њему хтео 

нешrо да rtaжe, Осrаде чучећ..и мэ. пеr·.ьа и даље око 
ба~mнџе. Kpyr се још једном окрену, али није утле
дао онај његов каракi"еристнчш-r пл.ашrнарски елас-rи 
чни ход са скоковиrим одизањем на прсте, ход који 
је ионе1mд давао његовом нзразу блаrш, ла~ю руме-
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ноl' ыща нешто детињасrо, присна, позајЈI.I.Ьено, а [10-
некад израз безбрн.iкноr· дуяtн:нка који сам никад не 
враћа позајмл.еио а arrпyje за враћање дугова. 

Слободан се ншло диже. Виде Витора. 
У лазеtu< поред њеrа у ред, процеди узнемирен: 
- Iле је Јериеј? 
-Горе! 
- Ш то 1ш1 ниси pelmo? 
- Објасю!ћу ш. 
Одмах после шетње Каком се повуче у умнваrьку. 
У за зид се дубином протезао цементюi валов с 

дванаесr .славина. На сандущ-I.ћ.има су седели БраrЋО 
н Јернеј, Грујић, Л>уба и Витор, гологлав и ћелав, 
у белом Iюжуху без рутtава шрнуrом преко кошул.е, 
чији су рукави, заврнупr до лаката, откривали ње
rове .маљаве, снюкне руке. Из ycra :му једином изла
зила пара дort је товорио, Imo да је увек под неким 
унуrрашњИ.Ј\1 прхпнском:, иако му је мршаво лице 
било једро, уnркос rранулираио пресованој кожи. 
Али сем re паре ШIО је њему излазила из уста, чини
ло се и леrи а не само крајем фебруара, њему није 
никад rmнда било зима, вазмэ. без капе на ћелавој r·ла
ви у соби, али н на шетњи (што је запањивало наро
чию ју1рос Imд су решетке на прозорима звоюiле 
од мраза) .. Но вище од јабучние шrо му юiје миро
nала ШI кад је ћутао, очи су бнде оно прво што је чо
веi{ yвeit и у полусну при.м:ећивао Itoд њеrа, фасци

rnrран њих.ов:и.м: преживим, црнолакпраним сјајеы, 

Витор је јррошњи сас1·анак почео тиме што је 
изјавио да, после разМШIIЛ:~ања, усваја Брапtове си .. 
ноћне разлше. И намиrнувiШI додао: »Ј у1ро је паме
тније од ноћ.исс. 

Но, све у свему, сад да му се чини реалнијом 
нужност јавне дискусије о акцији. Свеједно колшш 
ће тра ја:щ1. Hei<a се ствар продужи још :неколшю да
на, не мари. Брюко има право: шi у ком случају не 
треба прећи на гласање пре но шш свако не каже 
шrа мисли" 

Свес1ан да не може надrоворитн Виrора и да 
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ће изrубити бишу буде ли се уnуштао у реторске 

двобоје, Братко се сад изјасни пропlвЈ а да не 
објасни зашто иаиушrа свој снноћни став. Јер он је 
досад био за иродужење дискусије а сад је, без nо
вода (сем ако то није Виrорово долажење на њеr-ове 

позиције), ·rраж.ио да се одмах и без одуrовлачења 
rласа" ))НеЈ(Э.. се одмах rпреће Ј-Ја r.ласање.« Зачу до, Јер
неј се не сш-ласи одмах с Братком. Није :r..1y проман:ло 
да је Вшор дубоко уздахнуо, Можда одахнуо. Је ли 
Витор и IO иредвидео?- nиrao се Јернеј. - Испод 
оштродла:rшх, струнастих брrюва задрхтао је брз 
осмех .. - Да 1шје подвалио? Да није рекао да је за 
Браиюв предлог, за 1юји IШје у сЈВари био, рачуна
јућн да ће Бра~rю безусловно увек бrпи иротив свеrа 
што он иредложи? Не би то било ирви пу1· да Витор 
nрелази друтове сличним лпrшоловкама ако и не ·rим 

баш !риком. А ако је з~ШС!'а nроменио :мишљење? Ко
јн:м: поводш .. -1? Зашто му се ,сад није ВI·Шlе ж.урило 
да заврnш дискусију? Зашто? Шrа стајн иза тоrа? 
Шта се то десњ\о? НI-шпа шrо би Јернеј знао није на
терало I'or· пакленоr· Ви тора да nромени одлуку сем ... 
А ипак, било би nредијаболично и за њеr·а да је та 
про:-.1ена само фшпа којом ж.ели да брже изнуди 
одлуi<у. 

Али и Братко мора бити да се свему томе досе
·т:ио јер одједном: рече: »У реду, nопуштам вам, одно

сно не попуштам:, r·o јест r·ласа.ћемо одмах, али проб~ 
лем: је како да r лас.а.лю,(с 

- Обично! - рече 1Ъуба и намршти се, а осме
хиут - ирво у орrанизацији, па у колективу. 

- С пiМ да у свакој инстанци озбнтно иродис
куrујемо! - инсиспrрао је Витор, 

- То би било фалсифшювање иравог с1ања! -
сад је Браrко мање био уверен да Вигор подвм.ује, 
више да је његов синоћњи став био поr.решан и ште

rан (зашто бп ш Витор сад ycвajao),I!Ia по>Ј<ури оним 

своји.м. r·ласом rсоји се споро ву1mо rmo да пре сваке 
речи коју 11реба да рекне размиil!Л>а да ли ш што 

хоће да каже ипак не иде виторовщiМа у рачун. И 
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пошто r·a HШllta није спречавало да зюuъучн: да им 
корисrи или да им: ( већ према томе) не I<орисп-I, 
најчешће и IOije знао да ли мнсли оно ШIО !'ОБори 
или говори оно шт·о Ј\IНСЛИ да неће користити том 

вражје лукавом и rюквареном Витору. Зато рече 
прво оно шrо није Iолико нн мислио, а запп.1. ово што 
ШIКО из Какома IOije ни очекивао да Братко може 
rласно рећн јер је спадало у ствари о Ј<ојима он, оби

чно ·nринц:шшјелан, није r·овор1ю" Нико, сем В1пора, 
rюји је, сиреман на то баш, наrАо и :као одобрава
јућн заrурио главу а учинио покрет руком који је 
значио: Ero, сад и cm.ur можете да се уверите како 
вам: шеф 1руле мисли; као бакал.ин, а не као кО.\1У
нисrа .. 

Не рече то. 

Ам1 ненаг.лашеном .l\tиl\I.ИK01I tmo да је то баш 
сугерисао. •Гласамо ли ирво у нашој собној, на 
nример, орrанизацији(с- .слушао је -Брат.ка и Јернеј, 
негодујући у себи збоr шr његовог r·ласиоr рачуиања 
на npcr е пред светом који сма·1ра да је рачунање 
вулгарно - »nоделићемо се и, каr<о сад стоје с"Јвари, 
на 19 ,наших доћн ће 22 ваша 1ласача. На основу 
демократско! цен~ализма, гих 19 иаnшх требало би 
да 1ласају пред колекrи.вом за ваш став, који ће бро

јати тад 41 душу у овој соби а 39 у горњој, где је 
мање људи у орrанпзацијн. С оютх осам ваших путе
раша у rwлeкnmy IY и 9 тамо, имали бисге 49 nлус 
48, равно 97 за акцију, дакле већииу, нюю је сЈВарна 
си1уаnија у доњој и горњој соби од тих 97 гласова 
52 rласа за вас, а 73 за нас, јер треба ири Ј·ласању у 
колективу у:рачунаm и чиспiАИШiарце и искл.учене.<< 

- Како то тавори! Како то товари! - nрвенео је 
Јернеј, гледајућн сад Брат1<а скоро с љутњом, ако не 
с r:нуша.њеr..r. 

Али ry Јернеј ирекнде осећаrьа, конrорешо ЛИIIII
jy мањеr отпора. Уnлашен, помисли да то већ не 
почиње и сам да гледа на Брат.ка виторовским: очима. 
А то - никако! Шта? натера себе да се упиrа. Чему 
сrидови и јунферисања. Говоримо ис1ину. Заслу1а је 
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Брап<.ова што оr'оЈьује чињ~юще за.\tаi'Љене виторов

СIШМ фразирањем. Има право Брапю. Има право. 
- Памеiан би се стидео да има ванпартијну 

већину nyiepaшa! - о1е -му се, но Вtпор не ;нзrовори 
ни све то до краја, тр;ке се .на време, заустави и 

извини tпrро.л,убиво - пардон! 
Ироније није било у нач1шу на аюјн је изрекао 

ову реч. Можда је била скр1mеш• у самом избору 
једне такве, малоrраћанске, с·rра:не речи. Али подсмех 
би у том случају био превише скр1mен. 

- Beluшa не смрди! - рече пркосно Јернеј. 
- Аыi се таква већина лако топи чим: доће до 

врућеr! - отресе ta Л>уба. Браrко затражи oner реч 
да би их изненадио: 

- Размислио сам .. Повлачим свој предлоr·. Про
тпви.Ј\·1 се сад -rrorno:м r-ласању. 

- Другови, Троск01а cytpa премешrају овамо 
из сашще - рече Грујић - зар не би било леnо да 
нас затекне једr-шст-ве.не? 

Као I\.aJiita распори Јернеја сазнање да је то она 
чињеница што nоново (и непромењено) roiOI Витора 
да жури! Долазак Т.роскша. Значи, заrо је јутрос Ви
Iор подва.tьивао! Па устаде и, да би се савладао, при
ће neroj славини, шrо је уnорно капала. Покуша да 
је сасвим затвори прите.жућ.и је снюк:но. Не успе. 
Изједен је, мора бити, кож.н:и nрстеw.шћ. Он се -тад 
враш свом сандучеrу, исече маказицама па nерорезу 

- једиrшм ма:ка.зiЩЗЈ.:tа у соби - комадић језшrn са 
своје баканџе, опрезно r-a сави, изреза r-a Паii<Л>ИВО, 

онда се поново диже, упути славини, коју одвр11н у 
зr·лобу, уr·лави кожни прстен: и поче N1 r-a зашрафту
је. Не дижући I лав у с nосла, рече тек кад заврши: 

- Ми то, на ;калост, Шiс:мо. 
Док не објасни ш1а )>to нисмо<<, нш.<о не cxвant 

rrn његову жалост, mi његову реnл1п<.у cnuлy касно. 
Већ се говорило о друrом. Али се Вищр усред СВО! 

говора врати на то. 

- Неједннствени смо. Тачно! - сложи се Ви
тор- значи .ли да -ro треба и да ост-анемо? 
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т 
- Свакако не! - одвраш Јернеј седајући на 

сандучић - Троскот tщје цар1ща Катарина, ни ко
лектив комуниста - њена Русија, ни :Ка.:ком - кнез 
Потеtш.ин. Не лажим:о Im њеrа, ни себе! 

- Не ла;ки:мо! - сложи се оnет Виrор - али 
лорадимо .на уједињењу. Шта се томе nротиви'? 

- Твоја - рече Јернеј - склоносr I<a јевшним 
ефеКПL\Ш. 

- ОбрнуiО! - убаци се Л>уба, nомаче се, раз
rлављен:и сандуi< сrаде да пуцара nод Њiil\.1 - смета 

извесно пензионерско схва-т-ање да смо војш.rци изба~ 
чени из строја. Уз њеrа су- показа прстом па Ера
тка - сtарцп по души и срцу. 

- Мислимо као марксиспr! - ре1ше Бра-rко, 

срећан ШIО је ухвашо Л>убу у Ио!реrшюм ставу, који 
ће он, Братко, сад јавно да исправи - не11.щ нас по 
r·pynaмa .са.\ю сrаријих, уморннх, ни сам:о ·.млаћих, 

жел,них борбе. Праком и Пюатоi<а старији су од 
Слободана, али Крајновић н Луrшвић много су ста
рији од Јернеја" 

- Нису тако давно посгојале фракције 1код цас! 
Неtш ro - кресну Јернеј - изrледа, не умеју да 
забораве. 

- Нико од нас није био из оне оргашrзације 
која је на речима признавала Отворено mtcмo, а у 
пракси -се отцеmтла од Партије. 

- Занимљиво! Нии.о није од нас био десничар! 
- рече Грујић - нико ту! 

Ј ернеј позва tecroм Л>убу да се дише са санду
чета 11, nонудивши :м:у свој, узе његов. Својим перо
резом, који је имао и Iпрафцmер, уrлави стојећки 
два-щш заврrња ШI'О су била nопустила. 

- Браt_Iш је са мном прtmадао оној 1руnи рад
нш<а КОЈа Је осудила десшt опортунизаЈ\I. Али оста
вимо прошле заслуr·е на миру! Врашмо се сtвари" 
Није умесно оrорив.ъавати једноr· или двојицу за нешто 
што нас све превазилази. Нисам ја изАШСЫIО неједин
ство, па ни ових последњих неi<.олико дана што нас 

дрл<.е прнковане за ове сандучнће ry, или за стола-
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ве и кренете у соби, r·онећи нас на дискусију без 
краја и конца. Што је даюуба за све. Није ни Бра
тко изWiслио раскол. Последица је то нашег нејеk 
нЕш.ш· шnюа, прошлости и caдannьocrn, наше нејеk 
наке моћ.и уношења у моткше и посiухш.е Управе, не
једнаке оцене њене снаге и слабости, неједнако!' ра~ 
зумевања или неразумевања сiВарн rюје долазе. Сла
ж.е1·1 се - дискусију -rреба окончати, одлуку донети. 
По моrућиосrn, убемивом већииом. Али како да 
убедл.иву већину осiВаримо rшд је - r·оворићу као 
и Брашо отворено - скоро нсш толико другова nро

тив акције колико их је и за н;у. И то не збоr· става 
nрема борби, колико збоr· посrојања !1рупа. 

-Ти ен једива сметња! -рече Јернеј. 
- Аrю сам ја, НIПIIIa ла:r<Ше. Су1'ра долази друг 

Троскот. Изаберимо r а за сен:ретара, Ј а немам: личних 
амбюџ1ја. 
-О томе није сад реч! -рече Јернеј и пш<упrа 

да свом ружичастом, скоро дечачком лицу да nре

rећи и crpor израз- nрејеВ1'ННО би I'O било за тебе. 
Друкчије ти мора да одеш с полшrшја. 

- За:rиrо друкчије? - унесе му се IРуба у лице 
као да је помирен да Витор оде с положаја. 

- Збш тюmих ... који мисле да је он светац ре
волуционарmi, атеисrи:Чiш: боr· ... 

Није моr ао да се савлада да то не кrон:е, али 

xreo је да му се освети за увреде нанеrе Браrку, 
за муке које му наносе сви виrоровци редом, Виtор 
Iaкol5e, за све што је пре1посtавmао да је Витор, 
нарочию за оно ћаволско у њему. И није важно да 
ли је то што је изрекао било оно ш-то је стварно 
мислио о Виrору. Мислио је да је крив, јер је друк
чији, прејак, прелукав, пренеуловљив, кл.изав. 

- Задовол.ио бих се ја и најмшшмалиијом већи
ном! - .рече Братко, који се враћао .рачунима и <ла
совнма - покорно бих јој се кад бих знао да сва:rш 
r ласа за борбу или nротив, али no савести. 

- Слажем се! - посrврди rрећи ny< Виr'Ор своју 
ПОМйрЈЬ1ШОС1'. 
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ИроюШlе! - полшсли Јериеј. 
- Процедура је оно шrо ... 
- Не. Не nрисrајем. Знам шrа мислиш! - nре-

киде r·a Братко, одједном :х:итрији: но ш<.ад - прво, 
је ли, у јединицама, па онда пред I<.олекнm, не? 

- Напротив. То јест, не напротив уоnшЈе. На
против оном шr-о си :мислио да хоћу. 

- Не схватам! - рече Бра!'I<О пошr'О је неко 
време размишл.ао и одлучио да се направи да није 
разумео. 

- Просто! - рече Витор - ослободићемо пар
тијце обавезе делщенiрализ:м:а. Нека сваi<.О r-ласа у 
једној инстанци, nрви и једини nyr nред колекпшом. 
Присrајеш ли? 

- То би било nрощвно обичајима, nракси и 
смислу.'. 

Брапш баци пут Је.рнеја поr·лед без сшурностн _ .. 
- За:rиrо бисмо ичему робовали? У овом је слу

чају то можда најnробиrачrmје за nparccy и смисао. 
Уосiалом, обнчаји се сiичу, а смисао ... 

- Не! - рече Братко и његове се, иначе прециз
не I<.ao лењиром на пелир-харr11ји извучене, црrе сад 
замрсе, искрtmе од напора да схватн какву м.у је сад 

неочекивану залrку наместио Витор тим nредлоr·ом. 
Оно ))не(t је рекао не размиiЊЪа јући, али сад је, после 
рефлеi<.сноr· одбијања, 1ребало оправдаi1{ го »неа: и 
peћrr откуд оно. 

- Не. Не можемо се лш одрећи своје улше во!Је. 
- Онда rласајмо nрво у једИ!ШЦИ - Витор је 

изводио с1рn.tь:пва човека- па онда у колективу. 

-У rом случају има:rи ауrомаrски лажну већину. 
- Добро! Реци сам шrа хоћеш? Зна:rи ли? -

оте му се, а ш1је хтео. 

- Шш хоћу? - питао се Братко споро, лењо 
юrово - шrа хоћу? Хоћу [Јј)авду. 

Први Грујић, па остали за њим, nрену у смех, 
IШМ се nридружи последњи и Браrко. Јернеј је ду
го брисао очи. 
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После још једноr cara натезаља, одлучено је 
и:паt< да се -изиће дирек1но пред колектив rи ту од

r·ласа са .за мли nparu.в mпање уласка у шт.рајк, 

10 

Оrшпа диску си ја је rрећи пуr' оmочела одмах 
после изласка Каr<ома из yмrma.Jьr<e. Слободан је 
уобичајешш пуЈем брзо информисао rројку и двој
ку о неким дета.zъима и пожурио нз нуж.юiка стол у 

најуда,ъенијем од улазних врата. Ту се пред Виi'Dром 
oкymio колектив, заrюсевiШI клупе и кренете свуда 

уоколо. Слободан је у џепу опипао cmicai< који му је 
синоћ Виrор дао. а он r-a затим, држећи се добијених 
упутстава, преписао својо11 руi<ом. 

Сви су у пуној rшш-Iни прожетој хукови.ма ко~ 
шаве чекалл напеr о. Сю.ю се Ембе Један, на првом 
кревеrу rope до улазних врага, поњривеи ћебетом пре
ко rлаве, лупао по rрбуху шрдом као бубањ и пози
вао знане и незнане на јуриш. Браrко саопшпr r·ла

сом ван I'емпераrуре и без crpacrн одлуку форума да 
се од колектива саставтено1 од чланова Парпrје и 
пр1mре.мених ванпартијаца затражи одговор на једно 
једино mпање које их све у подједна.кој мери ан1а
жује, то jecr rреба ли одмах сrуmпи у шrрајк паћу 
или не. Слободан се наје)lШ, Мноrи неће разу:м:еiи ту 
промену, Виrор је друкчије обавеспю синоћ своје. 
Чудно је још било: IaJ<o важна одлука, а ь-urp, нико 
се и не чуди. Је ли у тој анrнпаrетичној пословности 
у дашм rpeнyд!L\ra који су баш њу само изисюшали 
и ле.ж:ала снаrа ьуди нарочнтоr· кова? Одлуи.а о 
Шiрајку I<оји има Аа траје до Сi\Iрти или до победе 
- JL\!a да се реши просrим дизањем руку. Не диску
тује се. Али r<ад I~рајновић диже руку, Братr<о :му 
одговори r-ласом I(tpenaнe .рибе: 

- О одлукама се форума не дискутује, 
- Пиrање само! - инсистирао је Крајновић. 
- Мом1м! -одврати му Брашо, 
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-Сме ли бити уздржавања? 
- Сме! - упаде nребрзо Витор. 
- Не сме! - одвратно је споро Братко. 
- Ко може да се не определи у таквој nрИЛIЩН? 

-уплео се и Јернеј, 

- У реду! - сложн се и Витор с нечим пре· 
задовољним око очију - ја сам мнсл1ю ... 

И махну rлавом. 
- Још нешто! - ycrao је Лазица Подсвест 

предлажем да се, ради бр,кеr· о1а.љавања nосла, на 
једно или на друго mпање одговара иск.ъучиво nро
спrм дизањем рун.у. 

Јернеј погледа уmпно у Браша, који устаде и 
рече да је одлучено, на његово инсисrnрање, да се, 
напропш, r·ласа поимеrшце. Јавно. Прочитаће се и:м:е 
и прозвани ће одговорити је ли за ш"Iрајк или прот-ив. 

»Ми смо се у Какому и у Бироу сложили да тако бу
де и не видим заuпо онда не би Јако било.<< 

- Слажеы се с Брапсо:м! - њисну Витор и Јер~ 
не ј nor леда преко наочара уоквирених nлехом паж~ 
.ьиво у ВЈ,пора па затури главу: Шта значи тај смех? 

- као да се mпао - подвалио је? Qtшто, А.\И где 
је фирц'? Не види се фирц! 

- Препушrам да1ое воћење сас·н1.нка друrу 
Виrору - рече Брапю, - Је ЛЈI ту одговор'? - mr
rao се још увек Јернеј, 

Витор се диже и у неколико речи објасни шта 
се то последњи:х неде!Dа у вези с вазеЛШiском и не~ 

вазелинском офанзiшом Управе на лањ01се и преклањ
сЈсе тековине све збило и: зашто је потребно ступити 
у шrрајк rлаћу. 

Брапсо затражи реч и после прве реченице било 
је јасно да ће дуго да говори, И заисrа. Тврдио је да 
би пре сrупања у шгра јк до nобеде или m.ърти било ло
rичније послуЈЈапи се малом дерачом, кршењем дие~ 
ЦШIЛЮiе, nротес·-гним шграјtсом, протестном делеr·аци~ 

јом Управн, Ђраж.ењем ·кошrсије Министарства, ве~ 
ликом дерачом. Има сто моrућности пре великог 
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штрајка" Ако ra одбијамо r<ao једиио средство борбе, 
не значи да нећемо да се боримо уоrшпе за одбрану 
HaiШIX -rековина, како то тврде неrш демагози, фан~ 
фарони, и шта беше оно треће што сам xreo да ка
ж.ем? то јест свеједно, заборавио сам. Напротив, хо
ћемо, али nостепено. 

-Док не добијемо мишиће ,rшnајући заједииЧI<у 
раљу исrу за иеопортуиисте и оnортуиисiе! - доба
ци Лазица, ком је Крајновић пре тоrа био неш1'0 

шаинуоо 

Насмејалл се мноrи, Слободан развуче T1IXO усне 
н oner шmну cmrcaк у џеиу доламице" 

Братко иезбуњен иасшви: 

- Нисам заврmно. У nрошлогодишњем nротес-
11ЮМ петодневнсњr шnрајњу, к.олект1ш је, rубећи по 
пола rшла дневно по члану, изrубио више од 400 ки
лоrрама, шrо је тежина 6 нормално развијених дру
гова. А колико ћем.о сада изгубипr, осt-ав.ъам вама да 
просудите [!_ре но ш1о ћете rласати, I<ако је логично, 
против шrрајка, будући да он није једино nреостало 

нам оредсrво борбе" 
"Ви-rор се диже и, што се процеду.ре тиче, сло

жи се с Братком, алл убрзо nаде у ва:rру па nоче да 
говори о пургерској склоности !<а лairnм:, степенича

стим узбрднцама, ШI'О се поступно, clllih>ИВO, nрекри

вене ћилнмом, днжу с nсеудонижеr, сnрата на nсеудо

виши. Да је он, Вшор, nореклом из крајева где се 
има мало разумеваља за финесе лондонске цеюрале 
Лабуристичке nартије, али, како .живимо у часу офан~ 
зиве аншфашисrиЧiшх снаrа, а не јуче или пре 30 го
дина, како се nри томе налазимо на великосрпској ро-
бији и го у часу невазелинс1се офаюиве Уnраве, у 
'Iренутку њеиог наrmда на 'Iеrювине у јШiаRском сгн
лу без објаве para, не остаје Аруто, баrр не nравим ко
мушtстима, али ШI осталима који имају мо:жда вlШiе 
смисла од њеr·а за постуnности и остала свилењаштва, 

иако су и они неоспорно комунис"Iи, доли да се сви 

заједнички одупремо Уnрави, и то што снажније. 
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Утолико пре што, бар према nоследљим подаrrнма 
које има Каrюм, она очекује баш једну Сiеnеиовану 
шщи:ју, не ш1рајн:. )>Не .rvш, Управа није спремна за 

одсудну бшку. Прекјучерашњн догаћај зар није nо
учан? Билн бисмо rлупаrrн кад бисмо " ову nрилику 
пропустили као шго се, захва.tnујући приста.л.ицm.ш 

мердев:ина и осrалш· вина с rовнима, rrn.кo би то ре~ 
1\.ао Венче (који се на IO rрж.е пола:скано, али п 

:нзиенаћено, не сећајући се да је IU<aд рекао тако 
нешто), на жалосr, nропустило време кад се још мо
гло nонешто и пзвојевати степенасrом борбом, тј. бор
бом на сrелеrшцама за послуr-у, како -ro не il·tарочи:то 
лепо нашу борбу не именује д,рут Бра11ю, али би 
сrварно моr-ао да је назове .. А што се "ГИЧе 400 изгуб.ъе
ШIХ на:rnнх ЛЈ.удских юrлоrрама о I<оји..м:а је Бра-тко 
већ више пута r·оворио подсећајући нас да ·ro одговара 
теЋtини шест нормално развијених људи, а не друтова, 

нзјавл,ујем да ћемо Брап<у и братковцима ми осrалн 
nозај:r-.uпи све своје шнуфтикле., Ми сузе не бришем:о, 
јер њх не лијем:о, на.,-tа :мара:r-.шце нису ПО'r.ребне. Ми не 
оnлакујемо шесrорнцу нормално развијених л,удн које 
је nрогласио за друrове својих и своје. Не, неће ту ни
ко да оnлакује mr његовог друга Crpax, юr друта му 
Кукавичлук, ни друr-а :му Панику, ни друr·а му Лета· 
лпзам, ни друrа му Теорију-о-заробл,еющнма-класног

раrа ~ избачени.Ј\t- из- строја~ Itojи- окрштених- руку
rреба-,да-сачекају-светску-револуцију, па ни друrа му 
и друrа пм Олортуниза.:о..t-свих-длюtа. Њима нема ме

ста у Парrији, Ако друr Брапш заисrа осећа њихов 
rубrпак н:ао слаб&ење својих ~редова,· уза све сауче
шће које му изјав.ьујем:, признајем да сам и радостан. 

Па ако смо с њиховmt нестанком l!(а.л.ирали за 400 
килоrра:ма, теши.о да ће се -ту наћи добрих другова 
који ће тугова11и за гим изr-уб.ьеним, већ исувише оп
лаканим: салом" Које је донело свима нам:а одличне 
резуюаrе баш заrо што је пзrубл,ено. И једино што 
се још уi'ешноr може рећи Брагку jeci'e наше увере
ње да ће1о.-ю, Itaд се истопе ти »нормално развијени<t 
недругови токо:м овоr· шrpajita у !(Оји ћеr..ю стуmпи 
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или не cтymt·rn у завис.нос1 н од нивоа свести бораца, 
да ћемо, .када -се коначно истопе, лакше излазити на 

крај с Yl!IpaвOM.« 
Ј ернеј зюrражн реч, не доби је одмах, али је ко

начно узе и не одговори Вит·ору, него уmпа, прво н
прво, да ли постоји веза с Пољем. Упи:тавшп, чекао 
је оборене rлаве одговор и за то време rребао нок
тоr.I даску стола. 

Иыамо! - рече Внrор - је ли тако, Слобо-
дане? 

Имаыо! - одговори пре'Iрнули Слободан, 
уnлашен шrо се после свеrа прекјучераuпьй Јернеј 
опет враћа на то. Покушао је да -ro »ИI\ШМо« rmж.e 
~u1рно и прибрано а без Зlщенха, као да је то нешто 
о чему не треба говорити тако јавно. Чart додаде 
дрско: 

- Хтео бiL"< да каж.е~\1 да ·Ш-Iсам: чуо да се о тим 
стварима говори на скуповима" Не мислите ли да 
имам право? 

Јер:неј се опет дюке: 
- Тачно, 11m.ко АШ је с нешто претераном .л:.уп

кошћу и елеi·анцијом дата поука о чему се не rcr 
вори јавно, ја то I-mЗl<. щпrим јер - зак.tоучн пате~ 
шчно - другови, веза је преrшнуiа! Нас обмаљу
ју! - Али не сrаде Iy, него заврши упозорењеы да 
се у штрајк не сме ићи без Ћаћшюz одобрења .. 

- Греишш! - добаци Лазица - још једном .. 
- По обичају, значи! - јави се Есингер. - То 

је щiс1а лаж.! 
- Дозволиiе! - тад Браrко извади из џепа једну 

цеду.tоу и, дшавllШ је више r·лаве, рече - то jt:: Ви
торово писыо друху у nраднћу, нашој вези за крајњи 
случај. Прочюаћу вам шш IШШе. 

Зато је Јернеј остао! - заiрцну се Слободан -
преiрес фиока! Али код мене то није мшао да наЬе. 
Ја за то не зна~·1 ... 

Виrор уюм усrаде и с изразом претеранш· запре

пашћења пружи неХiпро руку да узме писмо. Али 
Братк.о сrючи на клупу, с харшјом у дџrнухој руrщ. 
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Слободану не проыаче да се Виrор пребрзо с>шри .. 
МрМЈоао је при I'OM дггкцнјски врло разговеrно: 

- А ја се од јуче убијам Iражећи своје започе
I·о ПИСМО, 

- А!пелујем, друi'Ови, на вашу свест! - викну 
Есгшгер. 

- Немојмо га читати! - јави се иеочеюшано и 
Пнеума1ик - није лепо. 

- Зашто? - ухгнrа Јернеј - нека се прочита. У 
њему је сваrтко понешто од оно!' што нам недостаје 
да донесемо nотребне зак~ьущ<.е. 

- Нек -се прочи1а! - в1ш.али су многи. 
- Како је Братко дошао до тш mrcмa? - вшmу 

неко. 

- Ориnинално - подомехну се Внтор - биАО ми 
је у фиоци. 

-Јеси ли r-a ти дигао из "Iуће фиоке? - уnита 
тад Слободан Браiка, па поrледа брзо и у Вшора, 
који учини одречан поt\Јрет главом. 

- Да! - рече Братко - било је у Вищровој 
.лаДiщи. Није лепо чепрканr по -rућим фиокама, сла
жем се, али nонекад то је н.у)КНО, и сами ћете се 

уверити. Извињава:м се за нелепо" Зашто би Внrор 
траж.ио везу nреко адвокаrа да веза, како Ita.жe, по

сrоји? А без везе и одобрења, смемо ли се лаћаш 
крајњеr- оредс1ва? То вас шпам, другови. 

- МнслrПII? - ухгнiа Виi'ор. 
-Мислимо!- одговори Јернеј- мислимо да се 

ради о обмани целог I<.олектива. 

- Мисли1е? Дај ын rшсмо! Слободане, имаш ли 
при руци отварач? 

Добивши флашицу разблаженог јада коју Лази
ца сувише спрС!Iшо извадџ однекуд кра ј себе, Ви тор 
нстрrне писмо из Брашовнх руку и преће rшмади
ћем ваrе (коју сам извади из своr џепа) преrш бе
лю-tа измећу редова. Појаве се одмах нежна смеће
љубичасrа слова. Он прочита: )>Прекидамо засад везу 
тим пу1ем, имамо бату и сигурнију ошад ен пошр
дио пријем Паi<.ета с извешrајем ... « Ето, другови -

121 



Виrор раnшри руке, диже као уврећено главу и оста 
неко време rако ·разапет, чист и поштен. Онда уз 
Iрзај целш 1·ела nродужи, ди:rнуге строге а иnа:к одјед

ном веселе Iлаве - оцените сами је МI лепо претура~ 

ти по IyћiU.! фиокама као што то чини Братко или 
неко његов, неко друти, јер, колико сам обавештен, 

Брап<о не ·ради пр1ьаве nослове сам, него rшш на њих. 
.млаће друrове Јернејевих година. А чему то њушкање 
по гућим фишrnма кад за:r<Л>учци до којих Брашо et 
comp" долазе не само да су наошш.и него н поrрешни" 
Имали сге nрили:ке и сами да их чујете: пале су оп
тужбе да Каком обмањује колеюив. У гри маха је 
10 речено" 

- У даа! - рече Брашо - сем тош, 1ражим реч. 
Пре свеiа, ја нисам рекао да Ка:rtом обмањује коле
кпш, још нисам луд, не .. И сам сам члан Каком:а. Кад 
сам: споменуо обману, :мяслио сам на Виrора само. 

- Ал:и ја са.л1 секретар Како:ма, не? То чини, 
не? онај који ra npeдcraв!na, онај I<оји држи везу с 
ПољеАt преко технике? Тачно је да се у једном Ipe
Hyiкy nрекинула веза. Али је још Iачније да је 24 
сюа касније усиосrавл.ена друrа, бол.а, ефикаснија, 
После отвараља овоr· м:оr· rrn:cмa то вам мора бити 
јасно. Иначе би било већ послано. Чињеница да још 
није, један је дш<аз више, и:ндиректан, али ва.ъан, 
да имаыо бол.е везе но ШI'О су те из rраднћа. Али 
биће времена и за дру1ачије разговоре о томе и још 
ионечем. Друт Братко ће одl'овара:ш за то своје шпи
јую-Lрање, за неnоверење у свог сеи,ретара, за I~ршење 
консrшрације, Он би после овоr· морао да се nовуче 
из Какома, то је бар јасно. Не чrиш то. Не црвени, У 
реду. Али о свему томе ћемо друrде да разiоварамо. 
Сад је на дневном реду акција" 

Насга тајац. Било је јасно да се »nребудни• 
Братко nребацио н да мора да збоr свеiа шrа 
Сiрада. Слободан та погле.да, у исти се мах Братко 
nодиже с клупе: 

- Ја нисам ником рекао - рече нешто блећи но 
иначе - да ми набави I'O Виrорово писмо адвокату. 
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Знао сам да је требало а:r<тивнрати везу из rраднћа. 
иа сам Iласно реrаю својим друrовима да би било 
инtересанrно знаtи I<а.н:о се стоји по том mпању ... 

- Ја ca.'I само:ини:цијативно дошао до nисr..ш. 
Брашо с шм нема везе - Јернеј који је устао, сад 
је уједао своју доњу усну - погреrшю сам, 

Слободан поiледа још једном у Браша, чије је 
лице ост·ало савршеШI неспроводш·ш. осећања: ка~ 
олин nреко кш· се ухватио слој брашна. 

Обори Iад очи. 
Извршујући налоге Виrора, Слободан се осећао 

неза:rшићен једиво nред собом, Понекад. Не увек .. 
Радећн с Брю:ком, Јернеј је дошао у сшуацију да 
мора ·себе да ж.рrвује да би пред колективом спасао 

час1· r рупе. Витор то не би никад дозволио. У то је 
био убећен. Али није нестајало осећања неке морал
не •нелаrодноснr које r а је мучило од када је, I<ao 
одговорmi техничар, ушао у пословања што, друi<и 

чије но што је ш с почегка nримајући дужност оче
юшао, ЛIШЈавају човека илузија. 

Дискусија се отеiла не дозвол,авајући му да се 
ослободи још неко време море списка у џerry. Тек кад 

и то проће, осетиће олакшаље, ако не м смирење. Само 
1 о једном да nроће .. 

Није било сућеио да nроће. Мнош су се непо-
1ребно дизали да исшм 'шслима и речима осуде Јер· 
неја. Мањи број да објасни, оnравда и одбра:rш његов 
пос1упа:rс Говорили су о херојсшу, али и о нздајсгву 

- Добро! - рече Брашо иосле два са1а 1а:rtвог 
му,о,ровања у месгу - иошrо су сви дошли до закл.у

чrm да су ставови и убећења С! арији од свю<оr· раэлоr·а, 

прећимо онда на r-ласање" Ја сам про1ив штрајка. 
- Полако! - устаде Вшор и одмах смири rлас 

- није чудо што си ти nроtив ш1рајка и шrо ћеш 
то бипt упркос свему ШI'О се открило. Ти си и вmпе 
него npoпm. Видели смо, опортунизам хоће да се 
послужи и најnрл.авијим средсшима - то хоћу да 
уiВрдимо- не би ли нам намеtнуо политику nротив 
које се већ изјаснила већива друrова. Не може се 
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очекивати да ће се колеКТИI! који је разголитио Бра
Тl<а задовоюirrи сrо.ю тим раз!'олићењем. Али незави~ 

ено од I'OI·a, а ради умирења и оних чије срце лупа, 
чини ми се, брже но ШI'О ro rреба да би се било бо
рац, приморан сам да ирекршим правила консmiра

ције Imкo бих још једном потврдио да .ии везу lllilй.lltov 
Слободане, проч.rпај оно од: » .•. опmд си по1врдио 
пријем nакета с извештајем, .. « до » ... с извештајем, 
уверавајући ме да ће Ћа!Ја учшшти све да подупре 
нашу акцију{< .. 

- Не треба! - рече Јернеј, помпр:ьивији: н~ 
иначе. И други прихвате. Мнош. Слободану не 
промаче да је рефлекс IШНсШiрације јачи од разу
мЈьиве радозналос1и. Витор их је r-ледао неко вре

ме I\до да пребројава оне који су пропш чrпања. 
онда сгрпа писмо у џеп., 

- Да видим! - ·рече Братко, једнШI и даље 
неузнеЈ\пrрен и, следсгвено, неубећен. Ннје био од 

~nуди које ишта, ни болови, нн увреде, али ни 
докази моrу уверппr у ма ш·rа што није његово 

посредно схватање или њеr·ов непосредни интерес. 

Но ro се код њеr·а редовно поклапало. Слободан 
је уверен био да би се Брапю осећао у праву и 
кад сfш у 10 не би имао пуно раэлош да верује; са 
запалэене ломаче, проr·лашен за јеретика, оптужи

вао би до последљег даха за јерес оне који су ra 
осудили. 

- Је ли шчно? - уmпа Крајновић. 
-Тачно! - nрошаша Јериеј. А ЈЪуба крај 

њеш nотврдн главом. И друщ се сложе. 

Али I<ад Есингер иредложи да се одмах иэ
r·ласа осуда постуnка Јернеја у 1\.ОЛен::rЋВу, а после 

и у партијској орiашiэадијн, Николица, дебелоусни 
омладинац ( ухапшен ире седам годш;а као шусiер
ски шеrрт збш· лeiai\.a које је заједно с :мајстором и 
rw.лфщ.ш делио по nаланци, а још увек с нечmr ше
r-рrским и неодраслим у дрском изразу лица и ви

I?-е шеретсюiм но уплашенm.-t: rрептајима ощ.rју, 

ЈОШ увеi< - упркос чињеници да је CIIaдao у оне 
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·робијаше који су се највiШiе уздигли; и то не само 
апсолушо - јер је њеrов уэдш nошао скоро од 
1нуле; н, по М!ШIЛ.ењу Крајновића, шефа Ј<атедри, 

спадао у најдаровшије и најбис!'рије л.уде не само 
у Бази н:еr·о и ван ње), иако виrоровац, обори тај 
иредлоr браиећii ирию:џm примата opi анпэације над 
I\.олекпшом, који, из позна-пiХ разлоrа, и без обзира 
што су сви ту комунисти, не сме да формално зна за 
еrзистенцију орrанизације која њи:м С1Ћарно рукава~ 
ди. Пнrање је то формално, слаже се унапред са сви
ма који му то мшу пребацити, али није формалисшч
ко и он тражи од колекrкmа да Есингеров nредлог 

cr-.-ш-rpa н:ева:ж.ећи.м ;и нenocтojeћi-u.I" 
До касно у ноћ, до :после nоноћи трајали су го

ворнички двобоји који су се само неупућенима мог
ли чинити бесмислеiЛU.I. Но свако је иступање бнло 
at\.O не nланирано (а можда је н било, ко би сл·tео да 
сrавн pyi<y у ваrру да није, энајући обичаје I<ao што 
их је Слободан већ знао), а оно пропаrандпспrч1ш свр~ 
снсходно rелширано: борила се .мо,кда не за 1душе чu
cr илиипараца, него за њихове r ласове. 

Уморни, мноrн су се дову1u.и до кревета, легли 
напола свучени н заспали, не ПОЈ\ПIСЛIIВIШ1 чак да би 

биАо добро да трi<иу до yмrmaл.I<e и оперу бар руке и 
зубе. Само око шефова ћућориле су још дуго мало
бројне групе. Једна на Браrково" кревету, АРУ'а на 
сандучићима у умнвал.ки. Последњи су остали Вшор 
и Слободан, који му изнесе разраDене анализе тех
ничiШХ проблема у случају nокушаја сламања шrрај
ка разбијање..\1 колекпmа на rрупице и, добивши са
гласност за све -:nри -варијанте које је nредвнhао (свака 
ropa од дрУiе), Вшор му рече, эевнувши: 

- Главно је да сутра по подне заврiШп.ю r-ла
сање. 

- Зашго мислиш да је то r-лавно? 
Вiпор набра чело, па се насмеја али не рече оно 

ш1о је прво поЈI.Пiслnо и што је моr·ло бипr прави 
разл01·. 

- Гво,I(ће се I\.yje и сам знаш кад, 
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Но осеш:в!ШI да IOije задовољио Слободана тим 
одr·овором, додаде: 

- Треба пш<азати Управи зубе. Сад или нш<ад. 

А онда, то је и једини начин да се ујединимо. 
-Ујединимо! - уздахну Слободан и диже се 

са сандучића - далеко смо од -тога. Даље но икад. 

- Слушај - Вюор му спусти руку на раме -
чуо си за Троско1 а? 

- Знам ra - рече Слободан, сети се у ис-пi мах 
:мар1шоr· ШicaJ..1UeJa и обори очи - чувао сам: стражу 
једном nред кућом !'де је држао састанак с месним 
СКОЈ-а. Давно. 

- До свог хапшења, измећу осталих функција, 

држао је и везу с нам:а. У сваком на.\t је mtc.м.y препо
ручивао једш-tс-гво. Ја бих био последњи ћошкар ако 

не бих до cyrpa, I<ад на.м:, као што знаш, долази, оства
рио макар акци:оно јединсrво. Дај cmica:I< .. , 

- Али - Слободан се прекиде док ra је извлачио 
из џеnа и развијао - Тросi<от ће бити исцрWоен: пос
ле ·rри месеца посне хране у сm.шци. 

Не дижући r·ла:ву са crrncr<a, Вю·ор иромрси: 
- Предаићено .. Коста му је већ rpeћer дана са

мrще редовно до-турао и сир и сланину н коб:..tсrще,. 
чак и шећера. И оtада стално му је, до пре rнедељv 
дана, слата јача храна. 

СлобоАаН r·a поr-леда с неодушев.ъени.м: дивrое
њем, с неосућујућ!ш запрепашћењем, збуњен у ства
ри том неуrодном, генија.л.ном снагом предвићања .. 
Витор није дигао очи са СIШска, али као да је, r·леда
јући cnиcai< имена, читао Слободанове мисли. 

- Не ! - рече - нисам пре три месеца још мис
ЛЈю на Шipajr<. То је скорашња тема. Волим Троско
rа. Пријатељи смо већ пепшест година. Уколико ми ... 
наш на~пш ;киnота допушта да се развије и неrује 
10 . .. ta ствар . .. то. ,. . пријатеmсхво. Али:, ето, волели 
смо се. Ја сам r·a, уосталом, учланио, разумеш? Био 
је зелен Iада. Млаћи од тебе, Не мислим ништа ло.. 
ше, био је неискусан, наилазио на нераз:мрсиве проб
леме савесrи '!амо тде интереси идеала за који се за-
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АЮкемо оставmају само места за избор наЧiша како 
да их најбо.!Dе, најбезболније, најефшшсније остваw 

рима. С годинама искусtво преузиr..·Iа рашчијавање 

тоr· зам:ршеноi" паперја савести, зар не? Ето. Време 
је nролазило. Ту и IШЮ смо се сретали. Он је отишао 
горе, на !lП<Оловање. Професиоиалисао се, Кад се вра-

1ИО у зе:м1ьу, нашли смо се. Шес1· месеци је ноћивао 
код мене. Онда ме закачила она I"лупа провала, али 

њеrа сам сачувао. Већ првог jyrpa предложио сам му 
један знак Не у кући, ии пред кућом број 57. Сваке 
вечерн, пошто бих се врапю с послова и све запtцао 
у реду, излазио сам и на дрвеној бандери на почеiку 
уЛiще у rюјој сам становао нацртао плавом кредом 
знюt срца" Ш та ка:жеш - ·r~p)Ite се - распекмези:о 

сам се од умора. Сrшсак је у реду. Иnai<, стави Нико
мщу после Ј ериеја. Онщ наочарi<а нећелю СРУIШ!ТИ 
ниrtаквом психолоrијом. 

Изби чеrврт. Напољу - бердокање. 
Али обојrща дшну истовремено rлаву, Брi<а је 

ь.-уttурикао" А то rам:о н:еr·де код ју:дпюt· зида. 

Брзо! 
Док се свуr<ао, Витор је днrао пщиопац. Слобо

дан иеста у шаХiу, 

Oner је пузао кроз мемлу, смрад, влажна, см:ла
чена, lipyлa испарења, кроз цијук nацова и падавицу 

оних тврдих инсека1а налик на козје брабоњке, Itpoз 
nаучину и запшвајући зрак од ког му је непресшно 

долазнло да повраћа" 
Crиra:в!lПI до I<paja, чу Бprty IШI<O му, не дюi<у

ћи поклоnац, шапуће: 

- Писмо сам ти већ убацио. Од Косте је. И увеr< 
ћу тако. Да нас не затекну. 

С писмом у зубима, поче да се брзо враћа. 
Виrор одиже nщtлоnац чим I<уцну и пре но шrо 

нзиће цео из шахiа, рече: 
- А Есингера сшви иза Браша, Шта је? Од 

Касте? 

Јављао је да ће Rаћа да подупре штрајк већ 
од сутра, уторка. 
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-Кад је пре стиrао да све то удеси?- дивио се 
Слободан. · 

- )Кури нм1 се! - рече Виrор - он то зна. 

Ни те ноћи није много спавао: nокушавао је, у 
светлости нових сазнања о Внтору и његовом односу 
према Троскоту и јединсiВу, да разуме линију у коју 
је уnреrнут и коју и сам помаже да се извлачи. Оду
шевmење за Витора враћало се после r.родневног лаw 
коf' mомрачења, изазваноr' више ненавшснуrошћу на 
нове одговорноспr неголи истпнсr<ом сумњом у изw 

ванредне Вrпорове вредноспr. Никад таи.о блисrаве 
као сад доr<., интензивно лежећи, осећа и охлаћене Мlfw 
рисе .лэудских тела и .жућкасrосиву боју светлости 
бушену хуком кошаве као неким необично IШiрон:им 
сврдлом на прекиде. 

11 

Дискусија је отnочела истоr· трена r<.ад су, после 

јуrарње шепье, заrиоучана врата. 
Код већеr дела 1ьуди осећали су се зам:ор и жеw б 

.ъа да се све што пре заврши и ю1д је, друrи пуt 
од jyipoc, узео реч Брашо и 1шд му је Виюр друrп 
пут одговорио, неколицина повичу: ))Прећимо на rла
сање, доста .нам.Iудривања!« Мећу овима -ее налазило 
и брап'"оваца и виrороваца., То није ншсом проман:.ло., 
Најмање Витору, 1юји рече: »Врло добро .. Прећимо 
на r·ласање. PeiШIЛII смо .. ,« 

- Поименице! - викну Братко, као да се бојао 
да му не1со не оспори то н понови - поић.'Iеrпrце! Да 
се зна за шта је ~о. 

- Бнће rсако хоћеш! - сложи се Витор и пог
леда Слободана, који извади исrmсани лист харrије 
из унуrрашњег џепа доламе и, не сr·авивuш: 1а још 
ни на сто, прочиrа nрш-ушеним:, узбућеним r·ласом. 

- Солдаrић! 
-За борбу .. 
Неколицина из једне и друге Iруие nочели су да 

заrшсују имена у свешчице од кло-пе. Не1ш су се cnpe-
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мали да исnред оиих који ће гласати за став.ъају знак 
плус, а исnред оиих 1юји се буду изјаснили проrив -
•шнус .. Али Слободан је nрочиrао већ пет имена Iюја 
су била за кад му Виrор добаци: 

- Брже! Преспоро ш иде! 
Осећајући се I<ao го, Слободан настави да чита. 
- Кавурић. 
-За. 
- Бановнћ. 
-За. 
-Киш. 

-За. 
-Венче. 
-За борбу. 
-Лазица. 
- За комунисrичi<у борбу. 
Кад и следећи у куца без шиевања брзо сво је за 

у своје докраја иепрозвано nрезиме допунивиш то за 
са: ))Зна се за шта комушiста тласа«, Ви тор претече 
Братка, који је, мешкотећи се, већ почео да трrоки 
.r.-recro r-де да се укл:ини у r·o све брже и rушће ткиво 
имена и опредетења за: 

- Без а:r·итације! - рече Вн:rор rласом касацио-
НОI' судије који је, rcao, толико већ објективан да не 
мш-I<е више ШI да oтprrn nомисао да .неко хоће да иско

рисi'и: ry свечану прилику што мора осrати изнад свих 
ниских страс-п1 н сrпних групашких интереса. Без 

обзира за шrа ће он сам да rласа, сам чин rласања 
требало је да их измири све и, лшрећи: их, да прева
зиће ривалс!'ва, трансцендира небитне заr·рюitености, 
Слободан щючита још десетак имена. Сви, дабш.-tе, за 
ш"ра ј к. ПрозваЈШ би се, nосле ове Виторове июер
венције, дизао и одговарао 11За борбу<( с толико шще
на-rа и анr-юiсованосiи да је, упркос упозорењу да се 
не аппује, сваю1 управо то ч:ннно, па пш<о је прес-та· 
ло додавање н оiВорено навијање, атмосфера на бнра

Л!IШIТУ није била мање наелекrрисана зрачећи једним: 
притиском који морално није био мањи и мање ства~ 

рао неко хипнотично борбено раоиоложење, Прва су 
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десеторица устајала жус'Ј1!)о и изговарала своје »За 
борбу· ГаЈ<о сугестивно да се и Пиеуматик, братко
вац ,иначе, изјаснио одлучно »За борбу<с, Itao и сви 
пре њеrа, ию<о је раније био одлучио да се уздржи 
од rласања. 

- Луковић. 

- За борбу! - рече бАед, заправо таман, какав 
је пос1ао у последње време. 

- За борбу! - понављао је за сваким одлучиим 
гласом Смбодаи док је уцртавао свој знак уз проз· 
вана име. 

ИшАо је 1що лодмазано. Морални притисак пр
ве двадесеторице Ј·дасача (сви за ющију) био је то· 
лико ја!( да она петорица пробраних тшлебљиваца, 
чија су :ш.шна прочитана после, нису моr-ла да се из~ 
вуку из rравиrщионоr поља оног »за борбу« које је 

и Слободан понављао за сваким именом, исто тю<о 
брзо и енершчно као и прозваi!I!. А тих првих дааде· 
сет и шест имена »има да исплету такву суl'естивно 

чврсту мрежу« - ре!(ао му је прексиноћ још Виrор 

- »да ниједна онор1:ун.исruчЈса rирица неће моћи да 
се извуче«. Сшорио се ушсак да се дааЈТУГ више 
људи изјаснило за борбу и да је противника остала 
шака јада. 

- Галовић. 
-За борбу. 
- За борбу! - понављао је САободаи као одјек. 
- Идриз. 
-За борбу. 

-За борбу. 
- Шимецкн. 
-За борбу. 

-За борбу. 
- Ј овановнћ. 
-За борбу. 

-За борбу. 
CmicaJ( је тако мајсторски на!ЈРављен да је до 

пред саму половину све IИIIAo брзо н одлучио кю<о 
треба. Али уколиi<о се приблю1щвало преломној тачки, 
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утолико је Братко очајније 1·ледао у Слободанове пре· 
те што су ноншалантно придржавале crmcaк, очекују~ 
ћн да чује своје име или име ма ког од својих. У том 
јеUiрочиrано име Panmapa, који рече >>За«, и Слободан 
понови енерх-ичн:о: »За борбу((, али се уnраво тад деси 
нешто неочекивано, Не одолев!lШ, Брапtо вшmу: »Зар 
и ти с њима'?<с Panmap заЈ,ресе I·лавом: »Нисам мис~ 
лио, али излете, а сад 1'-Уд ћу, зarrncaнo - заrшсаносс. 

- Ако тако не мислиш - рече Витор предухит
ривiiШ Јернеја, који хтеде да нешто 1<аже, али не сти~ 

же да закључи брже од Витора, који се трудио да на 
све ос1ави утисак незаrри:ж.еног помир.mивца - r-ла

сај по дуmи. Реч није улар баm свююм човеку. 
- Е, ако МО)Ке, и нико не замери, ја сам онда 

за Браша" 
- Заmиm< тако, Слободане. Друг Рашиар је за 

Бpaтirn, то јест против борбе. 
- Заnпmн да је 1ласао ·против! - виюrу Ј ернеј 

- а Браrко је само про1ив овш шrрајка Ј·даћу за ко-
ји юrје стигло одобрење. 

- То јест - пропm! - понови Paimiap. 
- Нека! - одговори му Витор, узалуд објекш· 

ван и сrрпљ1ш - обршшr. И наmшш, ако хоћеш, да 
има комунисrа који су против борбе! И да је тющв и 
наm, ·rj. Браrков збуњени Paimiap коме прнладање 
Паршји не значи генералну дозволу за све борбе нуж
не до nобеде и после, неrо ~који, зајеАНО с Браrком, 
мисли да чланови Партије rреба да седе као добри 
ћаiЈИ у клуm1 и да дижу ло 'Ј1!)И прсrа Iщд год хоће да 
нзићу да се боре ... 

- Три?- зачуди се Лаз1ща- зашто три, богаму. 
Два се дшку. 

- Два се дижу - одшвори Витор - Iщд се мо
ли за велику нужду, а три, да не би дошло до збрке и 
забуне, кад се моли дозвола за борбу. Али досrа о то
ме. Даље! Чюај, Слободане, даље" 

Као коцкар који је чувао адуr за крај, забацн на 
то главу и пру>ки десну руку: »Причекај, Слобода
не ... • - Уздахну, погледа у таваницу, преће pyi<oM 
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nреко чела, и теi< пошто пусти да откуца још !КОји 

секунд нех·де, на неком сату свих одсус.1ава, рече врло 

озбиљна израза, али гласом који се љубазно извињам 
вао: »Искоришћујем овај малочашњи иеуrодии у су
ш-пши интермецо да -саоrшпим нешто шrо је требало 

одмах рећи. I<аком је, наиме, одлучио да 1ИЗ здрав
ствених разлога ослободи учешћа у urnpajкy Apyra 
Ембеа .. Због болесш ... « 

Внюр је то изговорио врло r·ласно. Стајао је oi<pe
нyr улазним вратима. ЗаnршивiiШ, седе а Слободан 
прочита с нешто mr1aњa у гласу: 

- Јернеј! 
Слободан диже rлаву rледајући пред собом, учини

ло му се, у празно. Осећао је све погледе r<ако поrаћа
ју не само Јернеја него и њеrа однекуд у разголићено 
месо, у разголићеније жел.е, у отКiривене примисли. 
Мо:л.сда се зато није ни yrnпao зашто је Витор онако 
свечано и r·ласно изговорио име Ембеово. Тишина је 
била nотпуна. Слободан је пресrао да дише. И није био 
сам који је слушао хујање и ломmаву I<ошаве. Вrпор 
је седео обореннх очију, сав сi<уил,ен у себе, да не би 
ни изразом лица на некој апсолуmој нули, ни пш<ре~ 
том, ии ичим отел<ао Јернејев прелом. Али он баш 
1ад кад је СВН.!1.1д, па и њему самом, било јасно да, без 
обзира на све, ипаi< rреба рећи: »За борбу«, забрза 
дахrаво опrмајући се нечем у себи: 

- Прошв овоr исфорснраноr шrpaji<a, пропш 
овог штрајка из непознатих и необјаппыших засад 
разлоr·а. И још нешто. Што се везе с Поље.~н 1иче, 

ја од иоћас још верујем да је оно Виюрово недо
вршено Шiсмо, чији смо почетш< јуче по подне чиЈа~ 
.ли, намерно ос1ав1Ъе:но у фиоци и тако рећи подмеi
ную ради одрећеноr· ефеi<та I<оји мене неће збунити. 

Диже се ларма,. Питања су полетела са свих 
сrрана, осуде оустнза.ле nиrања: 

- Шrа rоворнш? Јеси ли nолудео? Имаш ли 
дш<аза? 

- Сшди се! Преrураш no rућ1ш фиоi<аМа. Кра
деш лична !ПИсма. Пази бу далице, човек m1ше nиcl\·ta 
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и држи их на дну своје фиоi<е да би намащрчио ло
пова који ће да r·a покраде! Срамота! Срамош! 

- Мир! - рече Виrор. 
- Немам дш<аза да је Вщ·ор своје rгисмо намер-

но оставио да би нас прешао., Ово је његов израз. Не
мам доказа. Али убећен у то јесам, као да их имам 
црно на бело. Зато - зamriiШ, Слободане - ја ћу да 
r·ласам: против овог штрајtrо, 

Праком, сав црвен, .викну: »Срамота вас билаЈ({ 
Али нико r·a ВIШЈе не подржа. 

Поражени су сасшrм! - помисли Лазица Под
свесr. 

- Не 'шслим да rюментарншем Јериејеву изја
ву! - ди.же се опет ВиЈор. - Било би то израз извес
ноr· групашкоr- сrава који, на .жалост, још толерише
мо, не?-.-tајући снаге да ra савладю.ю. Ја сам:, према Јер
нејевом схватању, подметнуо mrcм:o које cre имали 
примше, друrови, да чујете, да бих изазвао одрећен 
ефекаr код вас који треба да rласате nод упщајем 
ефеката, а не уверења" Тим:е хоће да каже да с~ю мп 
ry малоумннци и r ласачка стоi<.а" Али он не СЈа је I<.од 
те увреде. Иде и дал.е. И rврди да сам му nисмо под· 
меrнуо .. У њеrов џеп? Где сам ra држао? Испод њего
воr јастука? Не. У мојој се затвореној фиоци нала
зило !'О rшс:мо. По њешвој групашкој лопщи, то је 
подвала, то је лов на ефе1пе. Др,I<.аЈИ обично m1смо 
жени, другу или I<.онспиративно m1смо намењено ве

зи у својој фиоци ислада, по том посувраћеном на
чину tМИШЈЪења, да је ненормално. Није, по npynarш<.oj 
филозофији, ненормално чепрr<апr по rућим фиока
ма! И није - намерно изостати са шетње да би 
се завлачио нос у туће фиоi<е и шrrијуинрал.и дру
гови.. Ненормално је водиш борбу против такве 
сумњичаве праi<се, држати у својој затвореној фиоци 

једно на изr·лед приватно rrncмo. Кажем на изr·лед 
приватно, јер ни њему ии Брагi<у није пало на памеr 
да ra отворе разблажеиим јодом. Да су го учинили, 
rгитам вас, каква би разлиr<а била измећу њиховнх 
пocтyruu<a према rгисму роб.ијаша и оног о чему са-
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њају цензори, да не кажем. гору реч, Ето докле је 
сiиrло rpyпa.III11Вo! Ето на I\.al(!Вe се алсурде .свело ло

rичко мишљење, taj оправдани понос човеков, тај ње· 
гов иајвећи nоен у борби против судбине! - како 
нам је то рекао Крајновић, Да, ненормално је, 
по Јернеју, бити нормалан. Са огромном већином, ако 
не са свима вама, закА>учићу: За Јернеја је нормално 
бити nротив .већнне другова! Добро! Идемо дате, 
Слобо дане! 

Јернеј махну руком. Братко одвали збуњено и 
запет.tьа.Но: !>Слажем: се. Даље<(" 

- Не идимо дате! - рече nотамнелн Луковић 
- анализирајыо nоближе овај nостуnак. Другови, 
нас је све довео овамо исти неприја-тет. Зашто се пра
виыо да то заборавл.амо? Из амбиције? Из таштине? 
Погледајыо резултате: један у друr·ог сумњамо. Дру· 
шви,друr· другу не верује, по фиоци му претрес врши. 
Као да нас nолиција зараэила својом манијом шње
ња, 1ако прш:ањамо једни APYI'e, 1ако се оптужујеhю. 
Место да се во.л.им:о, место сваки за сваког у ватру и 

у воду ... 
- Досrа! - рече неко - не поиуј. 
- Дате! - сложи се Витор. 
- Дежман! - nрочита Слободан. 
- За борбу! - рече, а био је брашовац 
- За борбу! - nонови r<ao одјеr< Слободан. 
Двојица колебл.иваца и један иухераш изјасне се 

»За«, следећих 16 били ·ау делом за, делом nротив .. Али 
онда су остали још I<рајиовић и Витор од за-оваца и 
још неколицина путераша и брапшваца од nротив- . 
-оваца. Мирковић, братrшвац, nоче из беса да се зrра
>ка над Виторовим дуплиы »tрикоы« ( rюш је ,рекао) са 
пнсмоы. Сви осућују Ј ернеја као да је једини кр>mац, 
Нико не осућује оног који трл.а руке и говори о ефе
кпrма и rласаЧI(Ој стоц:и, нико се не зграж.а над ЧИ· 

њеницом да је он у својој nакленој дуrпи замислио 
како ће да насамарн једног нашег друrа, да бн наrнао 
остале да гласају као стока, онш<о како је њему, Ви~ 
тару, у интересу, 
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Нико више не сnоыену дуnли ·rрик, мада су љу
ди и дате говорили. Не само Витору, и nонеком се 
брашовцу учинило да сnомнњање тоr· дуrrлог трика 

има супротан ефекат. Место да иоинэи и уrтрл.а Виш
ра, оно r·a је уздизала. Ј асиа, у тоющој су смери сви би
ли убећени да средства ниr<ад нису голико тешка и ва
жна коли1w је то nостизање самог циља да оу пнтим 
мио почињали да осећају nошrовање nрема човеку 
који их nревазилази луi<авством, способношћу nред
вићања, смислом за хазард, вешrином да се I<ористи 
свим и свачим. Мећутиы, име Витора је прочиrано у 
часу кад су се враrа отворила. 

Тренутак пре но што се то десило Слободан је 
више осетио но чуо, али iШlat< је :и чуо ·Некако, нала

зећи се у том часу на :крају стола, 1релативно нај.мање 
удатен од Ембеовш· кревет·а, да је npecraлo оно ње· 
гово даноноћно луиање по добошу затешутоr трбуха. 
Осетио је .то као глуви воденичар који одмах зачује 
тншину чиы LМЛНН nрестане да ради. Нешто пре но 
што је КЈоуч и заnжргугнуо у брави, а све се било ути
шала да чује Виторово за, (не толико то за колико 
начин на који ће га изрећн) дигао се Ембе Један 
хитро са свог кревета збацивши једниы покретом 
ћебе са себе. 

Тај њеrов HOI<per којиы се онако r<pynaн дишо и 
nошао к столу (а то је е&\ю по себи зиачило већ 
нешто ван дотадањих обичаја) бацио је на неки .на
чин у засенак само отварање и затвараље врата и 

оног rшји је потnуно непримећен ушао. Друкчије но 
шго је имао разлога да се нада да ће биm дочекан 
кад стуnи у скупну собу, 

И док је Троскот - он је то ушао - насле не
колико I<орака - поменуо је и то једном после - за~ 
стао са својим сивим nлатненим завежљајчићем у 
иорцији из које је ви,рила поцрнела др!Ш<а дрвене ка
шике, :мален у перспективи, нераскрављен и смрзнуr 

таквим дочеi<ом, Ембе Један је, гломазан, висок, све 
випm и све rАомазнији, с капом као влашком шуба~ 

ром, наилазио све ближе и блн.:же столу :и стао тек 
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кад је дотакао прстима даску, сличан слепцу који ии
шта не разазнаје оним свеrлозелени:м:, скоро белим 
очима боје ваздуха у парку. Из1·ледало је да ие види 
и зато што r-a је тек тај додир зауставио и зато што 
је слеnачiш, nрс1ИМЗ. који су заиr-раАИ по скоро оэноw 
јеној, масњикавој дасци, преnознао да је то сто ко

ме се био уnупю. 

Налазио се у тој заједничкој соби већ осам ме
сеци, а није шiкад ни с ЮIМ, па ни са nрвим својим 
суседом по креве1у, .реч проговорио. Никог он ни ј е 
знао., ./Кивео је са свима, радио што н сви, али све од

сутно, эамрачено, Cfu..f: IШIЧашен ИЗ круПНИХ као И 
СИIНИХ свакодневних робијашюrх. бри1а и брЈDкица, 
обузе1· само јуришеАt у који је једино, стално, срл,ао 
испод покривача. 

Сви су били зато изненаћени, ако не н nразно
верно уиАашени њеrовим огромним одједном прису
с-rвом што се наднело над свима са пренаглашеном не

отклоњивошћу неких фабулозних победа и пораза. 

Тад и поче да говори. (Докле год .живим:, nоШiслно је 
Слободан, ја никад нећу заборавит његове речи.) 

Ембе Ј едаи је ornoчeo ветром: 
- Вешр је североисточни, пет! другови, и ја сам 

с њима стиrао овоr· тренуп<а, разумећеtе одюие. Та· 
мо сам, nет! и разговарао с I\JIM је I.ребало, »А 'IИ, ма~ 
лаћец, ciuпryл окове?<( »Јесам, Аруже ЛењШiе, :сю-шуо.« 

»За Уокрс да се причеспш.I, је ли?«, и .ж . .мирну ·На меw 
не. )>Не, друже Лењ1ше, ја то не радm.1 откад сам ету~ 
nио у покрет и изишао из њега,« »Знају!<( насмејао се 

он и лотаmиао ме no рамену. Ту је то свето место њеw 
rовом руком такнуто! - nиmry се за лево раме и Ok 
мах нас узнемирено погледа- Пет! Hm<a да не мрдне, 
све ћу вас лично на лииу места Пет! 

Био се изненада узбудио и rледао нас I<aO да од
једном не разуме ии ко су ти л.уди ии откуд ои с 
њима. Дисао је тешко, вид..ъиво узнемирен и неко 

време ћуЈећи колуrао својим белим очима. Онда се 
исто тю<о неочеi<ивано смири. 

•Знају•, рече rад Лењии, »Ми тебја иm<ад ње 
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замерили индивидуалнују аiЩИју, с обзиром да ти 
себја про форма ис1шсал из бол.шевш<а и уписал в 
анархисте, а они, зна се, имају право на то.« »Тачно. 
Владимире Илићу((' одговорим и уmпам: Пет! >>Али 
ошуд ·ш да знаш за то I<ад је то моја тајна I<ajy ии
сам ни:ком одао?« »Знају«, Imжe Влади}.шр Илић, 

»ја све знам .. Ја зна:м:, на пример, кад си рекао да ти 
сiпiну окове, nc1! јер хоћеш да се nричестиш, а они 
rи их сюшули по нарећењу поп-Саве (дошао ковач 

Цшанин и ошовао ш их), да је теби онда било тако 
лако да корачат, да си скочио tpиci-a метара увис у 

правцу цр1све, пет! али кад си дошао пред порту, по
чео си да мокриш уза зид na си чак nоrшшао мало и 
сЈражара који је xieo да те, ЗDранут светоnрћем, од
Iурне, а ги се ниси дао, пет! него си и њега оборио и 
nomuuao ra као да је и он једна црква и rpei<ao: ,Ето 
сад сам вас све npичecrno! ', и, cкoчиВlllli олет триста 
тридесет метара увис, псi! ДОI<опао се ди.ма из ДiiM~ 

њака котларнице, nojaxao ra леnо а он, ДII.M, ношен 
ве1ром с ју!'Озаиада, легео у правцу Русије, Пс1! Ти 
ен то моr·ао да учиниш захва.љујућн своји.'\1. научн:им: 
хем:из:мим:а, па ,си му поrла.дио r·риву, nycrno сузу-лве, 
уздахнуо, сепгвши се једне друrарице, Марусја се 
звала, је ли тако·? nет! па си се сnустио на зеМЈоу, мада 

си помоћу хемиз:м:а што си сdм без ичије помоћи на у~ 
чно пронашао моrао да побеrяеш, алл IO-ICH хтео, јер 
знаш да и робијаги 1реба да би победио комунизам 
у свакој зем:љн, па и у твојој, да1ие, пс1! вратио си 

се и рекао панду;р!L\iа: ,Хоћу назад у самииу.' Је ли 
тако било?« 

Имао је Ембе Ј едаи два rласа rоворећи ro, Један 
који је- по њему- био ЛеН:МНов: сладак, мек, очин
сю< блаt·, ордачан. И друш - Ембеов: вој!ШЧIШ ЈОра
пав, суров помало, без инсинуантних Iшфлексија, сав 

од једног комада и сав на једном нивоу. 
- •Тачно је Јако било, друже Владимире Или

ћу.« На тај ме одi'Овор он и поташиао ту и рекао: 
»А сад се врати« - pei<ao ми је. Пет! Одмах сам Ја 
послушао, другови. И према томе, дру!'Ови - закл.у-
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чи pecito, зак о л утавши сад . строr·о раскреченим бе
лим очим:а, али с изненаћујућњ'А одједно:м: смислом за 
стварност ако не и: за лшЋку - ја, другови, 1\Юрам 
Nl. с вама шrрајкујем. 

Застао је узбућен опеr- наiАо. Али се и сад, после 
неколико бурних, дубшшх и брзих уздаха праћених 
колутавнм поr-ледима, смири и рече: 

- Пет! другови, ја наредбу Владимира Илића 
морам да извршим. Ја шrрајкујем, хт·ели ви или не. 
Тачка. Пет·! 

И не сачеюmши одговор, ш<рену се да се врати 
свом лежа ју кра ј врата, али ra В игор престиже у еко
ку, укопа се nред њи..м: и, долазећ.и :му једва до рамена, 

већ уплакана лица, заrњури као дете своју црвену, 
ћелаву т·лаву њему на туњ, загрли ra и јецајући рече: 
•Оnрости, драги Ембе Једаи, опросп;. Штрајковаћеш, 
н:ад тО Лењшt 'И ти TOЛIII<O хоћете.« 

Ембе та ие nш·леда, само промумла као да би да 
се извини и да објасни: •Владилшр Илић ми је ре· 
r<ao да морам«. 

И поrурен, као нека "оrромна кула поће ка свом 
кревету, док Витор, црвенији но иначе, сав јаростан 
доће до стола, тачно тамо rде је малочас стајао Ембе. 

- Мене је срамога друrови. За све нас ме ера· 
мота. За мене такоће. На часну реч, верујте ми. Овај 
Бућонијев војник, r<.ora сви зовемо Ауди :соњаншс и 
Ембе Један јер је дојахао овамо крајем 1918. па му је 
дат· један I<ao матични број, Ембе Један I<Dra су 18 ro· 
дина сам:ице и окова бацили у мрак и дивташтво, 
неспособан да разговара, пуст, сам и безуман, леже~ 
ћи nокривен ћебетом преко главе на свом њревету 
удаtьеном скоро двадесет метара од ово1 стола, на 

изглед безвезан н одсутан, он ,нам је дао не само при~ 
мер класне солндарностн, јер је измећу rолиt<о свеrа 
и свачеr-а што смо ми ту рекли чуо оно за њега нај

бюније - нашу одлуi<у да ra ослободимо учешћа у 
шrрајку - и шта је урадио? У crao је н дошао и ис· 
причао нам једну причу без Ј·лаве и репа да би закл,у. 
чно, на изr·лед против лоrлr<е ,своје приче, али у скла .. 
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ду с унутрашњим њеним смислом, Nl. се солидарише 
с ;Нама, ;и да он, јер је комунисrа, не може да не 

шграјкује I<ад већина то мора. Тај љегов истуn сма
трам најузбудытвијим дш·аћајем у свом животу, доrа· 
ћајем тако значајним и поучним да значи натраду за 
све муке ;које један револуционар може да претрпи 

и :мора да, уздигну1а и чиста чел-а, nоднесе,. Нама .ра

зиоразни замерају да смо л,уди разума који су све 
ставили у слу,I<бу својих уверења, и да смо тиме уни

шrили неке тудске х.армшп1је, да смо унrо:<азили ли
чност-, приморали је да хероише даноноћно и шта ја 
знам:, да не буде оно шrо, бајаr-и, приватно, уплашено, 
малограћансю; и опорrунисrичiш она јесте. А Ембе 
Један на.:м показао да је таквом човеку комунис-уи, 

и кад је замрачен мукам:а и осамнаестогодшшьом са

tпщом, дово.tЪно да један једиш-r зрак разумске све .. 
IЛОСПI продре у њеrову душу на да пqстуии као хе· 

рој. И херој буде .. Јер човек је то - херој. Друже 
Луковнћу, подели резерву хране. Већ имамо већину и 
без мш IЛасања. У ш1рајк се ступа данас у nодне. 

- Питао сам се зашто две ноћи седиш уз њеrов 
кревет! - сикну усrајући Јериеј - сад 11!И је све 
јасно. Ре>ю<рао си сценске ефекте за слабоум:ну децу. 

- Сшди се! - рече Витор и заклони руком очи 
прошашавши - Брашо Бајснћ! - I<ao да и тиме 
хоће да иаrласи да му nоследњи пут даје реч. 

Браrко устаде и рече: 
-Не разумем шта се то збива. Јесмо ли у театру 

н циркусу кад толико товоримо о херојима и узбуће· 
ЊI!Ма? Захваљујући смицалицама, морам да признам 
- опасно вештим, Вшор је добио формалну већииу 
којој ћемо се ПОI\.орити, иако ИМаЈ\Ю у виду све што 

је речено и -тако дате. 
Мпрковић тад викну: 
- Друт·ови! У нашу је собу ире десет минута 

ушао друr· Троско·r, кандида I' за члана Цека, а ми се 
ry узбућујемо помраченима. Част нека је и ·тој Вито
ровој с ума сш!lЛој класној свести, али још rвећа част 
нека је друrу Троскоту. Но ја - nошто је одлука до· 
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нета редовно, нема се шrа рећ:и, у штрајк ћемо нћ:и до 
победе или смрти - предлi>.жем и њеrа за штрај
каnuш комитет поред осталих који ће ући. 

- Троскот? -оте се Витору, и он се у наглом 
ПОI<рету изви, .о:rорену према вратим:.а и спазивши ,та, 

за.жмури, препозна r-a, изненади се, можда nретера
но за једну непровинцијсrшју сцену, јер стукну корак 
уназад, эаrрцну се, па крн1mу, поскочи, појури му у 
сусрет и сшже пре Браиш, који је ка Троскоту Itpe
нyo пре Витора. 

-Хеј, другару! Пет! 
Један велиrш rtaжrmpcr савијао се, зовући Трос

котово шрдо, неуврећено лице на одсуст-ву себи, у 
високој, неушпrну-rој капи испод које су гледале очи 
боје ваздуха у парку, 

- Распоред часова - просу се Ембеов шапат -
усrајање у пет, у пола шест доручак ајнперсупа, за 
говна добра, мрrва шетња, пет! чист ваздух, један 

другом прдеже удишемо - одстојање кopait, ни реч, 

пет! онда повратаtt у собу н усrав - пшrина - пен
дрек - учење до pyчrta, псr! за ручак пет дана без 
меса, два са Il.IИl'Dкo.м:: комадић Кtравmег ви.мена на ча

чкалици; четири пута неде..ьно пасуљ, пет! двапут ку
пус, једанпут кромпир, недељом нема вечере, пс1! По
сле ручrш слободна шеrља - један сат. Пет! После 
шетње - учење, кру;коци, кругови, кругови I\.оји се 
шире, шире, шире све до вечере, пет! - разрећен:н 
ручак и делење нузулrnтка - ларче сланине ·као по

ла малш· прста, псi! После вечере nредавање о осло~ 
боћењу л,удскоr рода само. На мраве - пет! - ие 
мисле, н:а nтице не мисле, на мачi\.е и облаке не 
мисле, nci! nет! rmшa ј и ти на то, уmiШи се у моју 
;,uпернационалу, пету по реду, Шiа юикеш? и ја сам 
t-шслио све је човек - пет! али Jte, лет! :мир! све је 
све шrо nостоји и пет. 

- Ембе, rи прrтчаш? - задиви се Витор и одуше
вл,ено му се окрену, 

- Пет! Разумем, друж' командиру! 

Али стишавши своје мистериозио rоворење друrи 
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пут откад је cryшro у ову собу, Ембе продуяш тювер
л,иво: - Обавешrавам те саме. Здраво, Цуваксе, зах
валити се не мораш, али псr! здраво. Журим. У пове
рењу! псr! Правим стратеiШш план за бочни напад 
термита на шrрајкбрехере. Пс!'! Је ли, јеои ли видео 
Марусју? Она је мој заменю<. У мој ЕКПИ се уписа
ла и Миа Мај, Баци ме у самицу и тешке окове arto 
Аа>кем, пет! 
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ДРУГИ ДЕО 

1 

РеконструiЩИја му се зато наметнула Ull Ateдujac 
рес, ин н.ај.меднјасије.лt ресу, од оноi" часа кад је Трос~ 
КОТ ушао И СТаО недалеко ОД вра1а, изrубљен пред nам 
норамом предуrачке собе, са rусrим rроздом IDYAИ око 
најуда~Dенијеr стола, ~Dуди који су толшю били заузе
ти оним о чему се сnорило да ннсу ни nри.м:етнл:и до

лазак Троскота (после се I'Оворило да су га неки ВИ· 
дели, али да су се правили да ra не примећују иако 
су ra морали уочиш; значи, није било у интересу да 
ra уzледају док одлуr<а не nадне, бар онима лицем ок
ренутим према улазним врюима који су морали ви
де1и кад је ушао). 

Враћајући се Тросrютовом уласку са свог сад кре· 
вета nоред вечито празног Крајновићевоr (чије је пе
ро одонуд од стола nевало, xmo стањени цврчшt под 
сrрашно стишавајућом сурдниом, no целе ноћи увеi< 
негу прi<осну, страховиту nесму !Dудске мисли што не 

диж.е снеж.ну праnmну и ником не боде очи I<ao r<оша~ 
ва што то чини мачорима и nандурима no кругу, а да 
не зна зашто то ради и чему), имао је и наrmадно уш
саr< да Виторов снажни, дpyrapcrrn зarp!Daj није био 
при:хваћен, ни одвраћен. Тросi<от је из тог заrрл,аја 
:и.зронио непромењена израза, неnомућен 1НИ њим, ни 

ичим што је, сrојећи већ неr<.о време r<.од враtа, моrао 
чути од Af!CI<ycиje. 
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После тоr·а а и свеr·а остџоr' ш-rо се касније деси~ 
ло, Слободан не би мо!'ао тврдити, као што су то неюt 
чинили који сат I<асније, NJ. је Витор видео Троскота, 
али се nравио да та не види, Irnкo не би одузео Ембео
вом: говору ништа од срачунате вредности. Толико зна 
Витора: ыоrао је Троскот да му буде у видном .nо!Ьу, 
моr-ао је зуриtн у њеr·а а да, сасвим сиrурно, НИЈе био 
начисю да је неко ушао, аtю му је у rом тренутку би
ло на уму нешто друто. А било је -. говор Еыбеов. И 
IФд мање страсних nрирода но шrо Је б~ Виr~рова, 
тај би говор сnонтано изазвао _nоремећаЈе у ХIIЈ~рар
хији nриметыmот. Није ли и саы Слободан .обасЈавао 
свим рефлектори.'ш своје паж.ње оно важниЈе и оста:з~ 
љао сасвим у мparty оно мање важно? Ни он - КОЈИ 
је 1ш-аче имао одличан вид- није nриметио Троско1а 
код уда.ъених врата. . 

Без обзира на то, pei<ao би да Је Троскот, yi<<r 
чен тамо rtoд вра-rа trno споменш<. на -тргу неке про· 
винције, да је ТросiФ< у својем сnомеништву био 
уврећен rим дочеком закасн~ло топлиl\~ и ~рд~чним. 
Али он не б н био оно што Је, ни она Ј КОЈИ Је, кад 
би то осећ.:'1Ње поврећенос1и јасно поrrnзивао и or~ 
н:рио. Ако се није брзо раскрављивао ни :иначе, за .. 
ш1о би сад? Поготово! Заrо се и омешио све време 
без 1онуса, сrнскајући ~уке онима који ·су му nрила
зили. То је 'Ipa јало неко време. 

Онда ra је тек Вiнор, који се у први мах и није 
одl\шцао од њеrа, и заmпао, окруженог ск~ро целом: 

собом, је ли он за шtрајк или против и о?Јаснио му 
уttратко ситуацију и ток rласања; на.шта Је он рекао 
да ће се уздржати од х·ласања пошто Је ионако све о_д
л учен о без њеrа; он ће свакако у ње:му да учествуЈе. 

Пре но што је то објаснио, он је недебелим језиком, а 
као скресаиа врха, некако хладно и паћ~ничrtи. лизнуо 
суве усне и онда рекао оно што, на краЈу краЈева, чо

век у 'IOj СИiуацпји једm·Ю И МО.Же да каже" 
То све и јесте оно право - пortopiПJI се одлуци, 

али замолити другове да не 1раже од њега, Itojи не 
зна ништа о разлозима за и пропtв, да се изјасни за 
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борбу IIЛII против ње, тим npe што је одлука донета 
без њеrа, који ће се просто уздржаЈ;И од r·ласања" 

Чудно, Ја варијаюа деловала је на све у nрви ыах 
неnово!Ьно. И Виюрова »исхитрена« већина и Брат

кова сшарна мањина (уnркос ономе што је Братко о 
гоме мислио и r·оворио) очекивала је да ће јој Трос
кот даш за nраво. Али не nодржавuш ни једне ни 
друге, није се иэоловао, како би то свако друтл, него 
се (управо тиме) и ставио изнад свюtе :rюдвојеносrи 
и учинио први корак I<a осiвартивом јединству. Чи~ 
ме је изразио несвесна још (можда) расnоложења и 

схва<ања највећеr броја робијаша, оних који су сту
пили у покрет последњих година, и, према томе, имали 

nремало разумевања за rруnашења. Навшии да у ус .. 
ловима -етопостотне илеrалtносrи, под ·Itojoм се на
nо!Ьу борила, извршују без дискусије свако нарећење 

вишеr форума, тatto рећи стопостотно војнизираии и 
дисципл:mювани, они су се, као и Слободан, опреде· 
!ЬИВалн ту неизбежно за једну од груnа утлавном 
случајно. Што је најчудиије, и Витор, као и Братко, 
видели су још увек у Троскотовом уздржавању од 

I'ласања по поен за себе. Упркос оној лоrици што се 
не задовољава оваквим nри:мит.ивистичким резонова

њем: саЈо.tим 1им што није nодрж.ао став проп .. tвн.t.-нса 
не будући за њеzа, био је за нас. 

Требало је за наивни је из сваке rpyne ,наћи обра
зложење за то Троскотово иэрищпо неизјашњавање 

у nрилоr ниједне. То није било лatto. Братковци су 
ипак почели да rоворе да он није рекао да је против 
штрајка, иако то мисли, јер се с разлогом бојао да би 
то могло да деморалнше слабије друтове. Док су ви· 

торовци објашњавали да Троскот неће из сличних 

обзира засад да каже за борбу, будући да би то моrло 

да узвит ла nрашину у суnротном табору и да r·a наша 
на nродуб!Ьење paзЛIII<a, што у овом тренутку није 
nреnоруч!ЬИВО. 

За то време, Тросi<от би час с једним, час с дру

r·им, час с трећим, час с четвртим попричао о овом 
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и оном и неrш би од њих по.сле занесени долазили да 
nреnрича ју својима из rруие о чему су разговарали. 

У сrларн, полипiчки на јзрелијима било је одмах 
јасно да Троскот доноси формулу којом ће се окои
чати ова досадашња раэбијеиосr. Први који је ro 
натукнуо, ма колико се то чинила невероватно, био је 

сiм Витор, који је, пре но шrо је подеЈЬена уж.ина, 
дошао Tpocrtoiy, Oito чијеr· се кревета Oitymrлo, неза· 
висно од свеrа, досrа људи 'Ке.!Ьних. да чују нове при

че из Поља и nослушавши немо неко вре."\tе њеr·ова 
прЈшоведања, искорисrио nрви nредах да рекне да је 

срећаи што је Троскот кооптњран у шrрајюuпю< ко
митет већ пре изласка из самице, а то -nрактично зна
чи да је изабран и у казнионсrо< комитет, бар за вре
ме акције. 

Тросrют на r·o обори rлаву и једва се nриметно 
намршш. Б ратко н Ј ернеј измене на то брзе, лику
јуће поr·леде. Није им nромаЈ<Ло то обараље -rлаве. Али 
r<ад Бpaii<o рече да су они (per<ao је rачно: »Ми смо 
увек били«) за јединсrво и да су све радили да ra 
осуваре, Троскот, I"Ледајућ:и у своје ноrпе, промрr..ња 
нешто што је могло бити израз досаде, али и израз 
дубокоr презира за другове неспособне да осrваре 
основно. »Какво је то јединство Itoje се само ·речима 
)Ј\.ели?<' Онда прелети поrледом: nреко Слободана. Се
део је на rрећем Ј<ревету лево. 

- Без јединсrва човек и нема nрава да мисли 
на револуцију? - и, дижућн се с кревета, ухвати 
Јернеја под PYI'Y· - Је ли IaJto? - но то не рече 
Јернеју неrо Слободану, nред ким заСiаде: - Чинн 
ми се да се однекуд знамо. Мора да смо се вићали? 

- На Петом спрату мало. Али н пре две н ·по 
гоДЈrnе. Чувао сам rад сrражу nред r<ућом у којој 
си држао састанак с rюмитеюм СКОЈ-а. То је било 
у Милешевској улици ... 

- Да! - прекину Троскот његово одушевл.ено 
и неконсПИiрагивно мемоарисање. Прво и једшю. 

СлобоДЈПI попрвеrrн. - Да nрошетамо - nредложи 
Троскоr - утроје, тамо по дну? 
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Полазећн, видео је поглед који је Братко УIIУ
тио Впrору. Обојица - више но nренераженн. 

Али уrом позову Слободана три ударца одозго на 
дужносЈ. 

Касније му је Јернеј nричао да је за време тоr· 
одсусiвовања Виrор друrи пуr nришао Троскоту. 
који је баЈИ crao да заЈПпкује Јернеја о неЮIМ rюн
кре'Iнн:м: доr-аћајима из историје колектива, јер је 
хтео - тврдио је - да схваrи .како је могло доћи до 
Јако страховите nодвојенос!'и која, ето, увлачи вшnе 
од 200 и I<ojy десеiЋНУ л.удн у шipaji< глаћу на основу 
већияе, која је то само формално. Шта су ·то осамна
ест r·ласова више или мање? 

- Демокраrсi<н централизам! - рече Витор 
приспевши баш rад и, рекавiШt то, укипи се пред 
њима. 

Т.роскот хтеде да поће, али ш Внrор у>ЩВТИ за 
руку. 

- Мислим да 1и на ratrna mпања као секреrар 
Каt<ома моr-у да одговорим с више I<о;о..mетенције од 
Јернеја. 

Троскот Ж.Ј1.1Ирну и промрси нешто као: »Да и:наш 
-икаквоr· увида у С1Ћари, не би ry било тако како јесте<<, 
али Витор не чу или се направи да није то чуо, него 
настави: 

- Сем ако немаш нei\.OI" рачуна да ме избеrаваш" 
- Ја? - Троскоr сrисну капке па нагло отвори 

зракасте очи. 

- Па шrо избеrаваш да разговараш са мном? 
- Рачунам заузет си .много, 
- Нисам више. Стојим rи на располаrању. Били 

смо nр:ијатеЈЬи неt<ад. 

Троокоi, претв.рд и оtуд сав неi<ако налик на •Мали 
бронзани спомеmп<, насмеши се rад шире но иначе и 
све му лице исецt<ају неке дуге, м:ншићаве боре и 
набори. 

- Самиј Лy<Пlli!j мој nрнја:Јел.! - рече. 
- Онда изволи! 

Вшор му nружи PYI'Y I<ao дами, на шш се Трос-
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кот намрш-rи, танr<.е усне 114У се r-адљиво замрсе у 

комадићима још увек збораноr· лица и он nромрси: 
- Без циркусијада! - н први њрену nут умн· 

ва..ыtе, 

Завршив послове везе, Слободан уће у ум:ивал.ку 
да се опере и затече, обрадован, добро располоЈкеног 

Вшuра како, седећн на сандучићу nрема Троскоту, 
нстура врх шищате вилнце, ж.аrри очима, сиса своје 
бркове и одговара у једном разиrрано-безбрижном 
сшлу: 

- " .. Знаш та, он преспоро схвата и реагује, а 
Управа баш nритиска, одузима позицију по позицију, 
треба, дакле, брзо прилагодити своју rюпнку њеној, 
а не дискутовати о челичној вољи и r-возденој А;ис~ 
ЦI!ПЛИНli. Извини, у nрави час је вал.ало парирати на 

ударце- ударцима. Аанас рано, cyrpa доtрсан, беше 
ли тaito? За нас се rnпање одрЈкавања сажело у наћи 
средсrва ~еоја убе/Јују брже од ре'lи. И делују при· 
нудио а ненаметљиво, аутоматски., Одлука већине ... 

- Браrко тврди да си му подвалио. 
- Подналио? - замлаrара руrсама- молим те! 
па их индиширано, реско nружи исnред себе -

чисrунсrво, знаш ! "". - rрицкао је бркове, ruьуцкао 
длачице - ето! Слободан, да би одржавао везе, rов· 
юr.ма .мора да се испр/ьа до рамена. ААи то се опере 
после и ншtом IШШrа. 

- Којешrа. 
- Што? Али ово ти сасвим озбиљно казујем: 

имао сам у виду увек интересе саме ствари, никад 

варнјанiу амбиције и таштине. Глупо је то што ти 
тако говорим. То би се морало подразумевати ту 
више но игде. Што се мене тиче, ја се после штрајка 
повлачим. Озбил.но. Реч. Уосталом, најавио сам већ 
то. И рекао да би ти једини мшао да осrвариш је
динство. 

- Ос1авимо то. Друrо мени сме1а. Hmco се од 
оних који се жале на тебе не зr·ража над средствима 
којима се служиш, надмудрујући их. 

- Шта хоћеш да кажеш? 
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- Мрзе те, днвећи 'IИ се. 
- Није то тако лоше. 
- Јако је лоше" Не што је лоше. Како да r<.a· 

ЈI<.ем, лоше по себи. Него по резултаtу за све нас., 
Јако лоше! 

И понови још једном: то: ))Јю<.о лоше!(( па тек 
онда зак/юучи: )>К.вари crape н младе, нарочито ове, 
деморалише, убија веру у чистоту и непогретmшост 
руководсtва, враћа уназад и, како да 'ltа.Жем? да, 
неваспиrно делује, nретерано изједначује, сваком 
пружа прилику да усрећи заједницу својим иеквали
фикованим схваiањем опш1их интереса, тони r-a да се 
пре1ерано и недозво,ъен:ю.I средсrвима за.ла.же за свој 

Сiав, учи ra надмудрrmању :место послушноспr, сми
цалицама и инrрнrама месrо 01вореној агитацији за 
некомпл.нковане, јасне и свима схватмиве задапtе, 

смањује, дакле, борбеност и уместо да уједи:њује у 
акцији, разједа, наrриза, разара и nретвара објек11I
вно свако!" члана колекпша. у плен непријатеља .. Ви
ДIШI, борбено једиисшо, оно је немОiуће без једпи
сrва воЈЪе и :мнслн, без_ .. 

- Лаrсше мало, 10 смо све nрорадилн већ у првој 
1еми Теорије паршје ... 

-Што научено нисiе применили? 
- Или си будала, или се nравиш будала. От-

куд ш ш јунферско-романтпчна схватања? 
- Имаш право! - рече дижућн се - романш· 

чно схваrм1 те сrвари. 

-Камо? 

- Да легнем. Не осећам се добро. Ја сам из 
са.ч.ице малочас изишао. Јеси ли заборавио? 

И изнће, не заrворивши врюа за собом. Вщор 
је rледао за ЊIШ дуго, онда уздахну: 

- Променио се! С1рашио! - рече као да би да 
ra оправда - мањ да није .. , 

И слеrнувши !рЭЈ\tенима изнће. Нешто касније 
изиће и Слободан н виде Витора nоред Есингера. Кад 
им: се nрибли,ки, чу cei<.per,apoв nркосни, зачикава

јућн глас: 
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- Јадна невина класна управа! - у исти се час 
оњрену Пракому, I<Оји је, пле1ући, мора бюи доба
цио нешiо неугодно, ошину ra nитањем као бичем: -
Да ниси и ти постао присталица класног 1o.rnpa, APYI' 
ш1рикерицо берншшјновићска? 

- Не ме,ъи ·rолико. Здрав,ъе nричувај. 
- Заnамrи! - nродужи Вшор вичући скоро -

ма колш<о ми, т·олоруЮI, п учинили .н:еџенrлменштина, 

ми I<.Ласноr- нећемо никад пресrићи у nодлости и ниr~ 
ковлуку. 

Есинrер одвраrи: >>У реду, задовољан је!(( али на· 
1·ло ућута видећи Троско1а, који је наишао са стране 
и сад застао пред Витором, I<ora упита као да је све 
време бно nрнсу1ан: 

-Не разумем зашr-о се онда тоЛИI<О трудимо да 
превазићемо I<Ласноr· и тro.to r-де знамо да му нисмо 
дорасли? 

- Хоћеш ли да ти ја још детаmније но мало
час јавно излож.им све - Витор је жаrрио очима -
збоr· че1а је шrрајк био нужан, или оnравдано ми· 
слиш да то већ може свако? 

- Питам се још увек само је ли у овом тренуrку 
Ш'Iрајк био н:еуклоњив? 

В:~пор је стајао уз њеr·а, додиривао х-а скоро, али 
одговорио је не rледајућн та: 

- Воз је одлазио, ми смо ускочилн у последње:м. 
тренутку на сrражњу платформу задње1· вагона. 

Внюру је искрнло из очију ако не баш као из 
ди.мњю<а лоr<омо·тиве под nаром у nуном трку кроз 

необасјану ноћ, а оно скоро тю<о. Набусит због не
чег, Троскот ra не одмери, не насмеши се, н:еnроду)IПI. 
Окрену се око себе nолако, н:аr·ло се трже кад завр~ 
ши ротирање и н:еочекавано се насмеја широко н: 

срдачно. 

Бра-rко, који се полако приближавао и теi< сад 
стао испред Витора, добаци: 

- Није случајно штрајк отnочео баш данас. 
Гледајући nред собом, В!нор исnmуцну nperpи· 

.жене длачице брт<ова: 
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- На тај се мамац ни сомови више не nецају. 
Овај је rледао УI<Очено у Внrора. 
- Не разумем! - рече. 
-Ни ја! - сложи се и Тросi<от, али се не окрену. 
-Ни сомови! - заош1ри Витор исту :жаоt<у. 
-. Можда - оте1-ну Троскот ледена - није још 

поброза.но на I<акве се све nровокативне варалице хва
Iају нею; друrови. 

Какве су се намере !<р ил е иза I1IX речи? I<аюзе 
ре<ш још у фу1роли иза неразговетшiХ намера? Били 
су то Iюши ,ъуди - npe би змију нюерао да nокаже 
своје ноге но шrо би ма ко од те 'Iројице пре времена 
отворио тmpre. 

Али Слободан се rрже на nоновна три куцња одо
зго. Одјури у иужию< да кроз цев nрими резуюате 
горњесобиоr гласања. Ускоро се јавила и двојка. 
Већина, не нарочито уверљива, али дово...ъна у систе
му демцентра.лизма да наме1не без дискусије свима, 
као зю<Он, омуку релаrивно већег броја. 

С~брао је све собне резуюате и oбaвecilio rројку 
и ДВОЈКУ да је у I<Оначном збиру за шrpajiC rласало 123 
а 105 nротик. Већлном од 18 гласова омучено је да 
шт,рајк nочне тачно у дванаест. 

А Шiак, тај неисnровоцираин, та ј на\!еiЋущ штра ј к 
био је најозби,ъније nрштреман - Слободан је 
знао о томе више но ма ко од осталих (сем Витора и 

Kocre). Још за сшрш уnравнюш, чу ло се nонешто о 
инструr(ци:јама које су сrю·ле из Минисtарствао Ви~ 
тор је на то пре месеu дана већ одмах обавест·ио 
Поље о nотреби да се крене у ющију. Тражио је доз
волу и подршку. Одговор I--шје стизао, али Поље није 
;rикада осrав,ъало своје на цедил.у. У мећувремену 
зе нови управнИ!(, на.меспmiШI сво.Је зе.м:Јьаt<е на tсон.~ 

·zшс-zн.а места, и не м:нслећи успео да nривремено по

кида везивна псива, а npe двадесеtа.t\. дана је и 01no
;eo ~ својом .Л!lЩwnОwЈ.ШЦ-Dфанзивом. Одлучност с }{Qw 

ЈОМ Је настављао да на споредшп.t I<олосецима о·пшда 

nуце no nуце са Iрозда nрава сrечеиих борбама, увера· 
вало је да 1ај бивши аiiелациош; судија, који је 
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своју Ј{Э.ријеру отnочео лажинм сведочењем на Со
лунском процесу, мисли да овим вазелин.с:сtut н.ачи

но~н покуm1 једну по једну тековину дотадањнх акци· 
ја и натера комунисте кад ступе у Ш'Ipajr<, да се за· 
дово.ъе двема-трима сrпШiцама на које ионако имају 
право.. Внтор је од почеТI(Э. сматрао да tреба сна
ж.ном офанзивом nреrшнути маневре новот- управника 

и Управу натерап1 на одбрану пре но што сама преће 
у отворену и оишrу офанзиву. Али стање у колекшву, 
неједiшство, дискусије, nокидане везе ... 

Луковнћ је поделио пребошту ужину: по велики 

комад сланине, по кр~<.у летње саламе и по полу~ 

кришчицу 1!3.1tовњаче остале од новогодишњtrх na
Itera. 

Слободан узе свој део мећу последњима и по
·rраж.и место за с!'олом. Крајновић се помери и он 
седе I<paj њеrа, преко nута Венчета. Доста коса, на 
другом крају стола налазио се Троскот. Јео је. Чудно 
за самичара, н:еха..лап..ъиво. 

Очито r-ладан, храшiо се без осећања задовоЈ.оства., 
Слщшну коју је нехшро трпао у ycra жватао је лењо, 
rутао споро, без во~ое. Изr·леда, имао је полипе због 
којих није скоро Шllmд сасвн.м: за.Iварао вилице и ла
жне зубе I<оји су му npHIИCitlШaли ва1ьда још увеt< 
осетЛtи.ве или .скорбутом мож:да израњав.лэене десни 

I(Э.Д год би неопрезни је заrризао. Суве ваздан усне уве
равале су да није :r.-юж:да сасвш1 здрав а начин на I<о
јн је tутао без довол,но излучене ИЈоувачке недовотно 

сажватану храну потврћивао је претпоставку о боле
сти, ЛОЈ(Э.Лl!зујући је бщи на оне жлезде од чијег лаког 
и довотнш лучења зависи умноi'Оме пријат11ост коју 
пружа јело шrо, тек расtворено у ИЈоувачци, пушта 
све своје мирисе и дарује свој пуни укус. Окрену 
се и виде како Крајновић дия<е залоr·ај сланине који 
ће, по свом обичају, д;э. oњyurn:, ослушне, иcmma ду
r-нм nрспrм:а, лизне, поr-лед;э. и rек онд;э. да с-rрпа у 

ус1·а, где би сва1ш зало1·ај прво из:ва!оао језиком, уз
дшиући н нздншући као да ta за то време nрво сиса 
и .!Руби па тек онда почиње озбиlоНо :и истински да 
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жваће. Тад би ишрно прсте н ноздрве, зашореннх 
очију, nоцрвенелнх ушију. 

Слободан се насмеши по:мнсливiШI с неким раз
мекшалим неумесюi.м очинс1пrм осећањем: >>Ждера .ли 
је raj Крајновић«. 

Без последица. ОI<рену се још једном Тросiшту. 
Опет му се онај мр;ьави, неанrrоковани начин једе
ња учинио чудним. 

Полшслио је: можда је сав tакав кщ<ав је у јелу 
(без осећаја сласти уносио је у себе храну да би утолио 
1лад изазвщ1у недос1атком шећера у крви). И то, по· 
чињућп од осећања самог себе, на чију приватну 
страну Јшје, изi-леда, шш:ад обраћао довоЈЬно паж.ње, 

заузет само OIШIПL\1, говорећи само о оrшпем, никад 
О .\ИЧНОМ. 

Крајновић, седећи лево, направи уrом примедбу 
на Венчетов рачун, неколицина се 1ласно наомеју; па 
и Слободан, -који -се, памtи, пре једанаест 11.-tесеци, 
усаЈ..tЛtен:, јавно .om11pao оном што је назrmао -оисн~4\ЮМ 
»увеtс uczв :11Сртве« која предсrав;ьа неку врсtу спро

водника и венп1ла најпримипmније потребе за ис
пушгањеЈ\.·1 сувiШIНе Iшселине што се тало.жи ту у ду

шама у виду иа1ризајуће духовиr·ости. Касније је 
увидео: салутарноi испушrања. Она је, духоВiл-ост- на 
рачун ОIШIIепознате и признате )Кр-тве, једина врста 
ау1оматске калисле што nали смех без које1· нијед

на заједница не може доћи до весе;ьа и радосно!' кли
берења, Касније се, дошавп.ш с~1 некако до т-01· зак
;ьучка, поьшрио с тиАI д;э. то, 1ај венt-ил у овој љихо
вој једиющи, буде Венче, индициран за ту улоту сво
јом нщmношћу п неизтубтеномннфантилиошћу.Ауло
I·у што му је дао исги коАекиm, који му је за реяс.и
сера и намеrнуо Крајновића, Венче је nодносио без 
горчине, чак с осећањем извесног задовоЈьсiва што је 
макар и тиме био иэвучен из безличноспt и аноШIМи

теiа у ошиrежюију осамдесеторице л,удн. 
Нагнувши се без разми.ш.tьања лево, д;э. би изм:е~ 

пио пш·лед с Кра јновићем (у ЗНаЈ< да ОВОЈ· пута одоб

рава њеюве шале на рачун Веичета), Слободан приме-
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ш каrю се Крајновиliеве зешще (после нокричавоr· су
срета с њеrовима) враћају комадићу хлеба и кришчи
ци сланине, каконастав.mају да се шире и отварају као 
да оне имају да пporyrajy тај залшај, I<ai<o му се при 
rом иоздрве растварају и облаиорно удишу I<омбина
цију кисеЛitастоr бромираноr· 1.шриса таина и оноr- на 

диму и ве1ру сушене свињске сланихшце, I<a.I<o пре 
но шrо ће да стрпа у уста тај заiризајни спреr ерар
скш· хлеба и сеЈЪачке сланине, приноси левом уху raj 
неминовно будући део њеr·а самоr·, као да му је ва.ж.но, 
шиа}ући и "ГО у виду, да мобиЛШIIе сва своја чула, не 

само заrо што му је nричињавао задовољство залшај 
који ће nосле дуr:о да жваће.уживајућиv хрусi<авом 
прво а онда шхом мрв.ъењу хлеба или у mnopy слани
не што полако, полш<о, ва.Јоана у устима, иc:rryrnra све 

своје мирисе, онај борошm:е 1И .жи:ра, онај планинског 
белоr Ветра, онај широких копаон:ичких ливада покри
вених снегом, онај влаж.но-мрачних јесењих храс-rових 
шума бшатих жиром, онај неба пpenyi<Лor преко I<оле
на видика, она ј њрцкања )IИipa иза сnоља мен.е њушке 

I<рмаче у обору, 1де се пред посеi< дотов.ъује мекнња
ма п кукурузом; и најзад сам свињокоm; I<ЗО да је слу
шао заrлушну цику тов1ьеrппm с ножем у гројнику, 
I<.ao да је 1·ледао I<асаnина који се бацио на слабине у 
самрiнн:м: I<онвулзијrо.ш; лоюзе rорви наснегу,непо:м:ич· 
но трупло на чењрку; прање прева, ватру, жар, прже

ње слезине за mуде Itoj:и надевају кобасiЩе у свилена 
танка црева; ту је и онај звун: цврчања и капања мас
·rи н мирис џиrерице печене на голој платни шпореrа, 
ту су и див.ъи укуси белог и црног бубреrа нерасrа; 

ах, та општа еуфорија чула, тих труба за асоцијације 
шю се, долазећи са свих страна о свом руву и брашне
ннку с дуrачком :марпuп<ом преi<О плећа, окуП!nају 
око тш· залоr-ајчића сланине да би на њех·ов позrm кре
нуле против сивила неосећања и без11.шсли, несећања 

п неж.ивtьења из nетних жнла., Је ли Крајнов:ић тур
ман, је ли ждера? Нiшпа он није радио у пола снш·е, 

па 1П1 мрtьавио mпrnд није и: никад се није жалио на 
једноличност хране: са свшшм залоr-ајем хлеба и сла .. 
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нш;е ои би дозвао понеки АРУГН вид меrаморфоза на 
-уекуће:м: ланцу свеrа nовезаноr- са свиме, и јашући је~ 

дан изzлед изабран у неисцрнној нисю; моrућностн, 

јашући ra као бедевију, ис1·ернвао из њега све што се 
у даном: гренуr·ку J\·IOI ло., И не сам:о то. Имао је и спо
собност да, уживајући у таi<о обш·аћеном јелу, у том 
крезовању, и луi<улизовању свеrа хранмшоr, не буде 
опседан доi<.раја сам:.о -rиll.·t слиimма, него и друrим: 
то што једе претвориће се ·У њеrа (ry који део њеrа?), 
у крв што ће храннш његове мисли (коју од мисли?) 
и осећања (које осећање?), и његов т:руи који их но
си и разносн; или би, обрнувши редослед, тражио да 

препозна нешто своје у хлебу који једе: није био нн ве
nар, ни .ж.ито; свејеАНО, био ~е; био је ју ваздуху !К.Оји 

је издНсао а они у ди сали, у сунцу које су ош-1 усрюша
ли у себе 1mo и он .. При rоме, једућн тако апсолутно, 
тюс.о то1ално, ocrajao је слободан да 11.-шслн, заједа, зби~ 
ја шале и прича: јер спадао је у ону врсту .ъуди који 
не умеју да једу ћут1<е н сами .. 

Неко рече уrом за маковњачу да би била леnа да 
није бајаrа, на шrа се Венче за.лш:сли, узда.хну, проr-у· 
'Ia залоr-ај и приме111 да маковњача уоnште није лепа 
у иорећењу са тагањнцама у ШТШI на Бо>Iшћ, 

I(Јрајновић прасну ,у смех. гl" 
-Чујете ли шга је леnо? -стаде да заrnИТI\:ује Ае

во и десно, прп чему се још увек cмeurno десним кра
јем: усана бнвшеr· пушача л у ле.- Како рече?- Оiс.ре
ну се Венчеrу- -rиr-ањице у Шпm, и то баш на Бо

жић? Чујмо! Чујмо! На Божиli је речено. Hero, Праз
ници за неке другове још нису по1рошилн првобитни: 
набој tш:стерије. Нн I<OA неких на.ЈЈШХ безбо)КНИI<а ни
су сведени на олуmrне рrпуалних recroвa .. Одржала су 
их заједничi<а :ж.драња и локања, Исiе набшузијеуна
щ-юна.лнњ.\1 разм:ерам:а чиле деведесет tпроцената -/Ј.Р.

нашње побожносrи верника и безверннка: прасе о 

Бож.ићу, ја:r·ње о Ускрсу, ;.1uно о слави. 
- И пп·ањ1ще! - зак1оучи Венче, с:маrрајући 

однеi<уд да је то оно најважннје, 

- И млеко после штрајка r-лаћу- подсмеюmао 
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се Крајновић цширајући једl!У ранију Венчетову изја
ву - а од цвећа1 знам, највШIIе волиш парадајз. 

- Jecr·e! - сањарио је опет црнпурасти буцко, 
најоблапорнији младић, у извесном смислу Крајнови
ћев ьшл.еник. Он r·a је одмарао. Наивношћу? Невинош
ћу? На његов рачун је, аранжирајући делимично и не
I\.е ауi·еЈ.пичне анеrдоте, алrи и оне сасвiњt нзмишл)ене, 

колпорхпрао низ шала које су увесеtоавале генерације 

робијаша. Венче је прелазио преко тоrа, убећен да из
мећу тих r·луиосш које му Крајни им-пуr·ерира (тј. 
:м:а:же r·a њим:а као nутерш .. t) и свог самоосећања t<ao 
DАрећеног непоновљивог л.удскоr· бића (оноr· што је он 
за друте, па и за самог себе био) постоји толики раз
маt< да из:м:ећу њеr·а и 1их којеш1арија што засме~ 

јава ју нен.е појединце1 а ПОНеi<аД и њеf'а саt·ЮГ, не пос~ 
тојн НШ!lта заједничко. 

)Келећи да забави цео с то ( укљ y<nm и цува к са 
Троскота), Крајновић поче своје приче о Венчету од 
почетка, од Првот збанда Ћапитала и Мехрверт·а ()>мор~ 

CKOI' верrа или врта<<, ))l\·Юpci\.e башrе«, I<atto је уве~ 

равао да је Венче у почетку мислио). 
Обдан знање прил.ежно скупља- тврдио је Крај

новић - обноћ заборавља. Венqе је прот011Ш града а 

не човека, АИК гврдо-rлавоr Скадра на мутној Бојани. 
Извеrри ли му зиање ноћу'? Отцури ли? Не rуби веру 
да ће за дванаесi' година стећl:~ довоЈь.но образоваља за 
да za гшједан. лопов вuute не зеэа. Лоши: :му би.ли први 
ущ-н·еrои »ИЗ основну школу<с. Гори професори »ИЗ тим
назију<с" Можда. Падеж.е сван:ако не зна. Безnадежан 
је. Инклтmра авалишчкој деr<ЛИНащrји, али чешће без 
предлота. Учи немачки већ шест година и сад, истина, 
уз пречесто обраћање речнику, чита већ Еатп·ал у 
оригиналу. Друго је rштање шт·а разуме, треће - шта 
му остаје од несхваћеноr. Прнл.ежан а тврд, шtракте
ран а изешан, пснхолоnш.у као ни физиолошку његову 

r-лад немоr уће је утолити ни с пет репете, ни с десет 
збандова. Ексr.ровертиран, без комплекса, задовоrоан 
собом јер не мисли о себис Нема маште ни да се упита 
какав је у очима другихс Скупља слике робијашких 
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сестара и друшрнца, без обзира да ли су им браћа и 
му.жеви у овој или оној r-pynи, има их чи1ав харем у 
празној куiији за кекс лрозваној »Кутија за секс« 
(»Шта ће ·ш толиrю жена?« rштају ra другови на туши
рању, једанпут у 15 дана, већ r·одинама: »С овим 
qвар<mћем можеш бити у најбољем случају евнух у 
том 1вом вшпе Ј<екс~но-секс~харему((, »Cj'IIШ, лопове, 
скини: се!(( одговара он и покретом мале, црнпурасrе 

шаке отреса све из r·аћа и бутина, на смех свих који 
воле те двобоје, заправо једнобоје" »Одаrtле да сјашиы 
кад се ништа не види" Има MI ко, другови, м:икроскоn 
при руци?« одвраћао му је rад, у име свих, обн'!Но 
Крајновић). 

Венqе се и сад, задубљеи у ждрање, мршти, али се 
не љуrи. Доња усна му се само на трен облапорно 

опушrа, дува, црно уоквирене наочари му клизе на 

пола коiiЉа носа, на nола тог ћуфтета, малим 
их црним кюкипрсrом враћа у седла меке, буб
режасте мајушие носне проеминенцнје и све је забо
рављено, нема љуrиш, друг једе, нзrраћује се, рад11 на 
себи, јер »Ranuraл у својој суштини, у свом стома~ 

ку ... « 
Неспособан за концентрацију, иако еиерrичан 

(нарочито кад враћа наочари у меко седла носа: 
тад се чини да ће их својим маленим кажнпрстом 

зариrи у мозаrt). Покреr·љив упркос утојеносш, осећа
јан упркос превеликој радозналости и расутости. Од 
идеолоrлје му остаје у r·лави само неупотребrоив I"оз, 
али друr је то плаховит у односу на пандуре, диже за

qас руку и ·све што му је при руци- макар и Еаnl!тал 
- на чиновнике Управе, уиравника. Воли гужве јер 
тад не мора да уqи а мисли инаqе да мора (бар док је 
на робији); воли да уqи јер тад најслаће машtари о 
разним тамо салаiама. На једно mпање шiа највише 
воли, одговорио је: »Млеко после шrрајка rлаћу((. 
Малоqас је то и цитирано. У сшари, Венче је рекао та
да: »Млеко да rшјем, цвеће да миришем«" »Али од цве· 
ћа« - пнснстирајући питао ra тад Крајновић- »које 
највише волиш да миришеш? Парадајз са лукоы или 
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без?« »И љутом mшршюм«, одговорио му је Венче са 
скромиошliу што разоружава. Ипак ... 

Ипак имао је претензија. Пред иуваксима је волео 
да изводи интелектуалца, образованоr· човека, мада је 
знао да ће ra следећеr· 1рену1ка обрукаrи Крајновић. 
aito не и сопствено незн:ање. Али коrа Крајновић не 
би моr·ао да хоће? И самш· Ешелса! - Венче је био 
уверен у то. Утешеи свюш пут, он је већ сшrао да 
yruпa Троскота пре једноr- cara: »Је ли, богати, који 
ли велшш франиусrш народни писар (Вю·ор или Југо, 
Леопарда ли, Да Вичо) рече ону ыудру реч: »Од свеr· 
мирисноr- uвећа, најпоубавија је млада .жена<<? »Прво 
и прво, није то рекао ни Јуш ии Иго ни Да Винчи ни 
Леопарда (ови ни нису били Французи)« - нашао се 
ту за лаКОСI', као ;и увек у таквим nриликама, Юрајно

вић (који мора да ra вреба у дю1е кад нањ\азе цу
вакси) и почео одмах, на лицу места да му свадli маст 
- »друш и друrо, нико од њих mrje био писар иеш 
писац, то јест алхем.ичар а не хемичар, л:ао ти што би 
био да си заврiiШо хемију и посшо Лавоазије ван дер 
Венчетовић«. )>Може бити((, одвра:гио је ;мирно, чак 
r·ордо Венче, задовољан што, ето, дискут-ује на шпе~ 
леi<.туалн:ом нивоу о интелектуалним m-I·тањи:ма. »Ја 

сам мислио да је Jyro. Али можда и није. Мада је ре· 
као нешто тако мудро.« »Ко? Југо и мудро<<, насiави 

Крајновић подсећајући сад Троскота на тај разговор, 
у сiвари, обавеш-rава јући о њему остале за столо11.t 
који му тад mrcy присуствовали, »За.Ј\шслихе, друr·ови, 
он Jyra помиње, а није чуо да је тај и 'Iai<aB Виктор Jy
ro био идеалисiа.« )) Идеалиста((, плану Вен'че и намр
шш се: »Е, мајку му покварену, код тих се филозофи
чара и писара никад не зна на чему си. А ко I·a то ух~ 
вати о у идеализа.~? Маркс'?« »Да, браћа Маркс!« »Г де,. 

у који Збанд I'O пише?« ))у петом, необјав&.еном збан:
ду. А онда, Iaj твој Југо био је први ндеолш· Петра 
Живковића и први нrпеrрални југо·новаrt и јуrо
-смлавrоен.« 

- А ја са11 учио у школи да је био Француз. 
- Одосг.рю·, и то врло мало, 
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- Лоше сам професоре имао. По казии премеш
rешr у моје родно мес1о- објасни Венче. 

- То ·ш је - узда.wу Крајновић доi< су се друrи 
киttотали - I'O ти је уr·њетавање" Великосрби по казни 
шаљу муфљузе тамо rде се таюзи синови угњетеиих 

народа раћају по заслузи. 
Тек кад сви, и они најблiпiш њему, прасну у прец 

r-ласан смех, Венче за.кЈDучи да га Крајни опет нешто 
испрерадио, na промрмл,а: »Сј'ши, лопове!(( и врати 

:ка.;кн:прстом у .нозтс своје црно уоквирене наочари. 

Крајновић на то поче да прича о младој удовици, 
rаздарици, што је Венчета звала суiрадан пошто се 
био доселио код ње да јој зашнира и заrеf\Не .мидер, а 

он дошао, ушнирао, затеrяуо, зан~зао, затеэао и најзад 
везао, место да одвеже, IШКО се .жена надала. После 
приче о r-аздарици дошла је на ред она о с1уденппrњи 

која је с њим радила у лабораzоријусу за теэzом и у 
аван.чеr·у .лtеш.ала уzљен.-диоксид, не, сумпор-водон.щс и 
која је тако лепа била и тако зrодна да је одједном: 
оставио посао, пшледао је, вратио наочаре у мозак, 

I'j. у седла и без речи изјурио као прави један каваљер 
па rtoд Ере бифеџије кутю за даа и по динара сјенич
I<оr· сира, nаромонерветер, и raj јој сир, зам:отан у 
комад с1арих: новина, nонудио I<а.Д се врапю: )>Ево 

вам, друr-арнчко, часi· од мене и хвала вам што cre та
I<О лепи«. Највmпе успеха Крајновић, у пуној сад еу· 
форичиој форми, посiиrао је једним аутеншчним и 
аnсолутно недосо~Реним - тврдио је - )>збитЋјем<с из 
1929, кад је Венче, још нераскрхntкан Itao јачи ен.-те
леюуалац, добио да у Бази води један кружш< из ра· 
чующе (опште образоваље) и друш из економије 
(»идолоrије«, објашљавао је Крајновић не само Tpoc
KOiy, који I-a rледао тврдо, Iучана израза, него н ос

Iалим слушаоцима који су те приче чули већ десетак 
пута и волели N1 их стално слушају, тешиле су некако 
-»Из идолоr-ије, 1ј. нз науке о идолима(()" На другом 
часу упиrао је једноr пшбенскоr друrа, сел,ака, Мар

-rић му било име, колнко је седам пуiа осам., Овај мир
но одшворн 57, Несиrуран, Венче yrшra друrог· кур-
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систу који одмери - 55, 11реће!' - 52, чеrвртоr -
58, nетог- 56. )>Не мо:ж.е тако, другови, cвatrn своје«, 
одлучи иа крају Венче. »Нисмо ми инднвидуалисш из 
Иха ун.д .эајн.иzес Ajze1·y.лta, зато г.ласајмо, па шта ве
ћина каже. И нема врдања после I<aA се изгласа. Коли· 
ко се одлучи да пет nут осам јесте, толико има и да 
буде.« 

!Ј!то се идолоzије 'Тиче, једном, објашњавајући 
шта Је ro вишак вредноСIИ, послу.ж.и се - јасноће 
ради - примером из живота, тј. зооло!'ије: »Јарац 
ЈС средство за производњу у рушr од :каmпалисr, 

коза - радна снага, а мало јаре што ће да се роди 

-вишак вредности што каииталисr узима радничкој 
класи помоћу .жандармерије и остало чиновништво.« 

Одмах после ·rих и сличних научних о1·кровења 
сврrиуr је, и од предавача постао је редовни полазинк 
оба своја бнвша курса, али како је иnart био студент', 
изабрали ra за библиотекара, да не би сасвим био 
уврећен. 

»Обашка рукопис нечиrаrt« - забрбљао се Кра ј
новић - »а основачки; Itаталог кљига који је требало 
да начини био је неуnо'rребљив. »Центаде днди вељ 
ершутер« место - Zehn Tage die Welt erschiitter,ten. 
Место Anfi..Viilzring, написао је, захваљујући ко зна 
каквим све ко..\Ш.ЛИ:Кованим: преводилачким метатеза· 

ма и ко зна зашто баш ту преводилачким: »Фридрик 
Енглез: Прст,ен против духа«. Оно Аух из Dilhгinga 
натерало ra да целу реч nосрби.« 

Кра јновић је на том месч застао, са чекао да 
смех проће будуће штрајкаче и онда им непотребно 
објаснио: 

- Разумете'? Није му се нешто чинио тај наслов 
довољно у духу језика, Зато и није нашiсао »nротив 
дух npcr·eн.«~ како би, дословно преводећu, ва.Јоало. 
Дакако, ни библиотекар пије моrао да остане. Ни ко
месар за дељење хране. Ухваћен је да подсвесно себи 
сече в.азда већи комад сланине. Јер се н Фројдом бра
нио, ТЈ. бавио у то време, а у њеrз- IН.Иједан комплекс 
сем бравок01'. Једном је место подсвест рекао пост-
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-весr, шrю ·"У се у rлави nреврну ло и претворило у вест 

о 11ocry, на шта је омшх осеню тако сrрахови1у r·лад 
да је одјурио до комарнин:.а у умиваmцн, одсекао на 

'IY вес·r о nocry, сасвим поствесrно, комад сланине. 
Ј асиа носzфеспю се јавно nока јао.. · 

Крајновић је .знао све измишtnене и стварне на
слове из бибАIIО'Iекарске свеске у време ВенчеЈовоr 
бавл,ења књпr·а.Ј\Ја и сад их је стао да рећа. »Car СI\.аче 
на фамилију« (Ur-spruнg da F'amilie) Фридриха Ен
тлеза ( опеi) и Балзакова »Сестра од теп<е у tКревеiу<с 
( Сошiне В etlze) навеле су мноr е да пожеле да прочи
тају re к.њtле. Hacra јаrма за сестру у I\!ревету, скок 
на породицу. Тако се ОII\!рнло још којешт-а. 

Венче је nружао Крајновићу готово сваког дана 

свеж. >>Материјал« за ваЈЈење дуще на па.муЈс. Заисrа 
скоро ниједну реч Iшје умео да изговори или nрочита 
кањо r.реба. Кра:тер се у његовим очи:ма, живахним и 
радозналим, претварао у крахер, артељ у карте (»Аха, 
знам, карте за сиrра.ње rаблића<<). Вест из у.шверцова
них новина rcoje је уз пут поrледао први - >>Совјепt 
nодижу нов комбинат на Ура.лу<< -постајала је: )>Руси 
tюдшАи нов конкубннаr. Ура! Часна реч, тако miшe .. 
Ура!<< Је ли то дошла слобода шrю .. mе код нас? Beg
rtibnisse се претворило у брдсн.е лисице, на тај начин 
ш·rо је прочнrано прво као Берrлисе, а запw понаш~ 
ћено: лисе у лисице. 

То њеr·ово »превоћење<t било је нека врсrа ретко 
вићеноr- нагона за разумевањем више неr·оли за важе-

њем, дакле, маље Geltungstrieba, re новчане привлач
носrи, објашњавао је Крајновић, rсако је то једном 
превео- нагона који је IСОД Венчета nри.мао понекад 
делирично (дез)инrерпреrационе облике, све у лсеЈЬИ 
да себе увери како разу.ме све што чита.. Оrуд му и 

није било тешко да Cousiнe Betlze сrрпа у кревет као 
ceC'IPY од I'erкe Кузме Mocra (rj. Coшin Ponsa) или 
Mpr<e Каде ( Mercadet ). 

Није потребно рећн да ra је Крајновић волео. 
И упркос томе шr-о је та препричавања ·схватао као 
ну.ж.не nедагошке суровости (све се то дешавало 
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обично у Венчетовоы присуству или на доыю<у његових: 
ушију, и ro не из faiг playa, нею да би, понавл.ајући 
их, натерао човека да их запам.Iи I<ao rpeшi<e и више 
не чини; али слаба вајда- Венче је правио нове а ни

је заборавл.ао оне старе!). 
Крајновић је ретко пропуштао прилику да nоме

не њеrово одлrrчно држање на полицији. Но у страху 
да не засени·tм:енr-али (тога се највШ!lебојао,сматрају
ћи ту слабост· својиы приваiНим иеприја1ел.ем број. 
једЭIН) и не засузи, одмах би одбра!!аiИКИ додао: •А 
мождаинијеон ни био члан Партије, као ,што је iИ твр
дио; ухалшеи у nарку где је затечен да дели летке, 
тврдио је да их је наЈИао на го'шли Itpaj клупе и да их: 
је читао да би убио време чекајући своју швалерку. 
чије име није хтео да ода, како је не би КОЈ\ШРОМито
вао у .очима њеноr- муж.а. Агенти су ra, испtна, пи1 а..\н: 
»Добро, а зашто си имао двеста Аетют исnод кошу.ъе?' 
ЈедаЈI ти је довол.ан био да убијеш вреые?« Одrово
рио је: »Она се сваки пуr дуго прала и удешавала«_ 
»А зашто си щпао баш комунисtичке ленс.е?« mпалн 
r-a пошто су ra испреби:јали. }>Па које да читам уоча 
Првщ· маја I<ад друrих ионаi\.о никад нe?J.rn."« 

Ту је Крајновић наr ло прес >ао, усне ыу се уко-· 
чпле а око заиrрало, па се нагло оi<ренуо, дiпао,пошао· 

брзо према полици у дну, на пола nyta засtао, ЗЭЈ./LИС
лио се и, обишавшн целу собу, вратио се на своје
мес ro за столом. 

Али нн:је стигао да тог поднева исирича све чега. 

се путем: пр:исеrnо" Почео је поново, али одједном r а 
Троскот прекинуо одлучним: 

- Срам те било! Стари Комунист, кобајю·и, овО> 
111 друrа робија, nошто си робијао 1926. први пут, а 
овамо м.алоrраћански се иживЛэаваш над једнњVI дру
гом који шrје крив шrо је Маrtедонац и не зиа добро· 
српсюЈ, 

- Сј'ши лоnове! - насмеја се Венче - ја сам по
ла Србив, пола Хрват, само саы ишао у rимназију у 
Шrиn, rде >Ш отац био железничар а =ти Српкиња и:з> 
Ниш. 
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Троскот r-a не саслуша, завршио је своје мрљав-
Лэење. 

Крајновић диже раме и учиви: »У-ша! Зима!« 
- У nреносном смислу? - уrвпа ra Братко. 
- А у каквом 1<ад смо у фебруару. Не, ја се не 

бојим свих л.уди. 
- Кa!rnax се бојиш? - унита Јернеј. 
- Оних ... без смисла за хумор! - и зю<л.учи у 

вези мо.жда с нечим другим што :м:у паде на памет 

-нреrлупо! 

Па настави неуморю1 да прича о разmш речима 
које је Венче сатима тражио у Канrршном РечНШ(у. 

- Који реч није нашла? - упита Ласло. 
- Ти се пш<риј ушима! - добаци Венче - ни-

сам ја я.;:ена! 

- Њrси! Али си Fullar·toпa претворио у Пулсар
тен - врсту дамара, а Urlaub у Плави сат, тј. Uhr
Ыau. 

- То је због једно метатезис у ot<o? - смеје се 
Ласло .. 

- БоЛэе меtасtаза у око, него .rхротеза у главу. 
Венче ra обично не зафрr<ава збоr· језю<а. Пого

тово је сматрао да би било крајње неУЈ<усно номе
нуш Ласлову протезу. Сад му ro управо и излеrело 
ШIО је помислио био да то не би пмало смисла рећи, 
па седи зrро:.м:љен, како се затекао с кажш1рстом ле~ 

ne руке забоденим мећу повије, отворених ycta, оча
јан, загледан у Ласла, поцрвенелоr, ћелавог, лица псr 
прсi<аНОI- tамяим пе!'аz..ш" 

- Ја ноту изгубило у револуција Бела Кун и ти 
мене н:е.м:аш зезаваш, лопов nрокле1а, 

- Опрос-пr., То ми је излетело онако" 
- То ти Ј..Пiслиш, али ја IUiвал.ид, ништа, ја и 

дал.е боромса за револуцијоы. Једна нота - једна 
ноiа, али Ј-лава ис1·о треба, лопеш једна .. 

Ко зиа докле би трајала сваћа да се и ова, као н 
остале, не исцрпл.ују нагло и претварају у днску
сију, мање жучл.rmу. Али наЈiће Витор и позва Сло
бодаЈiа. 
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ПРВИ ДАН 

Венче је јео још кад зазвони за ерарсю< ручак. 

Чувши cai, Iури у ус1а све што се налазило у пар· 
цији. Брзо стаде да '!о )IШаће rtao да ха гоне, rутао 
је, .ж.ван:ао, није tюr-ao, давно се, али пре но што је 
пандур отворио врата, с ужасннм је напором успео 
да rурне све у ждрело и проrута. Гуrајући велико 
комаће тврдог хлеба, и.мао је израз човека који се :му· 
чи патећи од I'Врде столице; укочен, r-ледао је пред 
собом :избезумље:но, исколачено, знојаво, 

Чувши кључ, Лука одјурн у умиваљку да би пан
дуру, чим оrвори врата, предао комаршш с једном 
шунком, Itотуром сира и nлећком сланине, оставЈье
ним да се наћу као појачање за прве оброке после 
шrрајка. Преrрчао је с шм сшарима у рукама целу 
собу и сшrао до у лаза у часу Itaд је Пр имаш всћ био 
отворио враiа, »Хух! Пacym!<t no:wrcлиo је Венче већ 
на праrу, одакле је, не излазећи као обично у хрд· 
ниi<, мицао само набубреле усне као неки преж.ивар; 
вилнце с напред избаченим rорњнм и доњим зубима 
дрхтуљиле су му 1\Шчућ:и се слева удесно. )>Пусти<(, 
од1урну ra Лука и позва Слободана да му помоrне да 
изнесу друш сr<омарнНI< и конзерве са месом. Изићу 
у ходю1к и сtаве то на nод. 

- Ступамо у ш1рајк глаћу! - одбруси Луковић 
из мес1а а Венче дода: - Све ово ћеш нам предати 
после! Измерено је и заrшсан:о! - није дизао пш·лед 

са сшари на поду - за јело нам нишrа дру!'О није 
остало у соби" 

- Заборавио си oi-!e песмице! - добацн му тихо 
Крајновић-знаш, оне шrо он их учио на »Изесr<с 

- Сј'шн лопове - за1унЬа Венче љуrито ОВОЈ' 
пу1а. 

Пнеумюш<, иа Примашево безобразно викање с 
врата: »Брж.е, брже, биће и репете«, приће Iшзану 
~юро, I<ao да се боји да ra не проће жеља буде ли 
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шtлевао, И једним пш<ретоы из рамена преnали чабар 
с нш-ара на којима је стајао, обао и теж:ак, !Тlревали ra 
као да је празна чабрнца, а не тешr<а букова посуда 
од сто двадесет ли1ара, Гусш се пасуљ споро н му

~оаво стао да цедн низ степенице. Зш.шриса сита, бра
шњаво, пријаrЋо. 

- Шш 10 значи?- зазвера Примаш, 

- Шrpaji< rлаћу! - рече Внiор - речено ти је. 
- Платићете ви то! - IПШИУ преиеражени 

пандур. 

- Плаћено је већ - добацн Јериеј неi<ако злу
радо. 

Тим одговором о1nоче некако први дан Ш"Ipaji<a.. 
- Ти ен ове недеље био пуцер - врисну При

:маш на Лази:цу, који је стајао у -вра·11има и с у;ки
вањем 1·ледао Ka.t<o леrш беличасти пасу.л:, у смећој 

запршци по лан: о :к.aii.LЪe низ с r епенице. 
- Шtа? - посi<ОЧИ Лазица и, видеВIШ-I поr-леде 

на себи, усr.реми се на пандура - зар ниси чуо, буда
ло, да смо сrупнли у шrрајк rлаћу? 

- Крпу па покупи! - нареди Примаш суво, осве
тољубrmо - немој те изведем на рапорт! 

- Мене? Пре ћеш ти да видиш боrа I<OI' нема 
неr·о мене на рапорtу! -и снп·авши :.мрачан до При
мата. у "Iрен 1а ока зграби, одюке н спусти у најrу

шћу зблюњену кашу пасуља - сад полнжи с 1аћа 
шј пасуљ, ai<D ш се није од њих већ усмрдео. 

Примаш се није днзао из оне ItaШe, гледајући ra 
сад више као збуњено усрано деtе неголи C'Iporo~ 
Изгледа, коначно је схватио да с овима ту не пали 
ниједна од nретњи или суровости на које се научио 
чувајућн криминалце. 

- Реци ш .радије своме шоњавом управннi<у -
избаци Внrор - да се јави што пре нама на рапорт. 
Јеси ли разумео? 

Пандур је и даље I'Ледао из пасуљне мамаљуге 
у I<ojoj је седео као да је •И с њим, не само с пасу
~оем, заувеi< свршено .. 
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Ушли су у собу кад се оданде зачули r-ласови, 
Под дирхп·ентсi<ОМ палицом Пататш\.е, хор је певао Ин
тернационалу, 

»)Кивео штрајк!<' - повика В1пор и цела соба 
прихвати nовик. 

Управннк се није појав.Лэiшао. Било би логичније 
да је одмах дошао, Али кад ra није било до rрн, Сло
бодан помисли да неће уопште ни долазити. Личило 
би то на ње1 а. 

Без обзира иа глад коју је почео осећати као и 
сви други (прошло је пет сюи од последњег оброка) 

соба се понашала нормално: у време слободне шетње 
од два до три, већииа се тудн ушетала по елипси 
дужинама и ширинама собищ· простора. Кад је зазво

~ило за поподневну 1ишину, сви су преrшнули парти

Је шаха, разговоре и пружили се по кревенњtа. Само 
су ,неки, од најмлаћих с Пнеумаrшюм отишли иа пар
ТИЈУ зуЈе у умиватку. Чуло се rшко ra туку и комеи
rаришу ту његову неосеттивост на ударце rюје није 
разлин.овао: н1ш.ако да nоi'оди ко ra то удара. 

- (tакше, ви тамо! - поче да виче Праком -
време ЈС за кружоr<е. 

Узалуд. Шеп<ало се, напето чекало неШI'О. 
Шта? На проiШсну објаву рата - долазак управ

mш:а. А до·tле? Причала се по кревеiима. 
Са Троскотом су већ сви стиr·лп да поприЧају, 

И сви су nосле говорили о њему.. I<ao да је он оно 
t·лавно данас. О шrра ј ку се, на изr·лед, престало да 
мисли. Је ли то добро? И Лазица се IШтао за Тро
·скота: 

-Не разумем, Нешш му недостаје. Не схватам 
шта. Осећање слободе? 

Есингер, који је био свестан да нема шарма, рече: 
- И Венче ra IL\1a, а Троскот ra нема. 
- Чеrа? 
- Шарма! 
- Можда! - напола се слолш КрЦI<о, плавокос 

и пуначаi< - иако поједносr-ав~оујеш" 
Било је и друкчпјих примедби. Дежман, собни 
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Ј 

!()иблиоrекар, студент, није долазио себи од rиxor·, ду~ 

бокш разочарања: 
-Ја му пред подне понудно юьиrу, Крајновићев 

превод Аеzенде о Aecuнzy. »Имамо то исто н на рус~ 

ком<с - r<аж.ем му. ))Лесинr· леr·еида, шта r..-ty је 10?« 
)>Меринr- .. <с )>Ах, ro caJI.-1 ја већ дож.ивео у генералном 

штрајку 1919. а и с •кулашша 1931, у рјазанском ере
зу. Свиње.« »Хоћеш ли неi<акав роман?« - уmпам r·a 
брзо да бих забранио себи да r а прекорим збщ· суве
реног непознаваља ствари, али ме он запрепаспr одго

вором: - »То не чrпам, нисам удавача. Сад у ппрајк 
щете.<с 

- Па идеш и -ти, не? 
- Пратим вас - рече - посrарали сте се да ме 

·ставиrе пред готов чин. Али, варате се, умем да бу
дем и неуrодан, 

IDyбa, најситнији рудар на свету, до11рча после 

разговора с Троскотом: 
- lьуди, тај вам све зна. 
- Ш1а све?- дочека r-a Лазица нервозно. 
- Зна сваког у rлаву како је r·ласао. И прети. 
- Како, npeп.t? 
- Ви баш мени уз 1n-ra-r шrрајк иЗI·ласал.и? 

тшже ми лепо, тако rшо ја теби. Чујеш - уз иflai'. А? 
.Је ли полудео? 

Чујући ro, Крајновић је све забрниушје гледао 
у књиrу, као да с Еволуцијом нешто није у реду. 

Т.роско·r је 'УТОМ позвао Слободана, извиривши из 
умr.mа1оке: ))Слободане!« рече, а овај, код nалице за 
књиr·е, одазва се исувише спремно, па свестан тоrа, 

туг као пушrш на самоr себе, уће и, <IIpecтpor, УЈШта: 
- Шта је па сад? 
Али Троскот се ие увреди, »Не бих те узнемира

вао« - чак рече - »а.Аи nотребан си ми .. « Поласкан, 
Слободан се натуги теr< кад га проће задовотство, 
тако велико да би, у оном тренутку кад му је Трос
кот реrшо »nотребан си ми«, био спреман и да убије 
на њешв миr, Уз валов је стајао Луковић, који се 
знојна, Крај њеrа Јернеј насмешен, »Понови«, рече 
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Луковићу, »Шта?« чудио се усплахиреии екоиом. »То 

да ш је Витор наредио да издвојиш 20 коrџш шећера 
за мене. И да rи је наредно да ми их, као члану шrрај
каuш.оr ко1.uпета, даш у четири or<a.« »Уопште није 
било речи« - поче Луковић збуњена и несрећна из
раза - )>НИ о каквом члансrву у штра јкашком ками ... 
1ery; него, пошто је чуо да си у два маха пред разним 
тамо друговима говорио да је Витор удеаио да штрајк 
отлочне данас сю.:ю зато да би тебе, изгладнелог 
у са:мици, сасвим дотукао, наредио је мени да ти дам 
сву rЋоздену резерву која се чува за болесне ако 
западну у 'Iеж.у кризу"<с »Ти си му, значи, nренео 

наш .разговор?« »Нисам свесно. Препричавао сам,. 
он је чуо. Али то би ми била и дужност да учиним, 

Он је секретар.« »Колико си ми rшцrш шећ.:;ра дао?« 
•двадесет коцкнца,« »Слободане, преброј их с Јер
нејем..« Tpoci<OI' им прулш дуrуљасту таш<у платнену 
кесицу. Исrресу шећер и преброје. »Двадесет«, рече 
Ј ернеј први и отресе првх с прстију, rшје обриса о 
одело, пропра их за·rим и поново обриса о ша jai\.~ 
•Тачно двадесет!« - потврди и Слободан r·ледајући у 
коцrшце шећера.- оВраппе то у кесицу а њу дајте 
мешr. Не пружај pyr<y, Луrшвићу, ово ћу сачувати за 
успомену. Хвала. Можеш ићи, Луковићу.« 

Еrшном изиће и оде, сшурно да реферише Ви
юру. Тросrшт је тихо беснео: »Он мени да запуши 

уста.« Онда се ћуше ушета, застаде пред Ј ернејем, 
I<оји дн:ж.е прст до уста, отвори их већ, а онда спус-rи 
руку одлучно и стрпа у џеп. Троскоr је товорио обоји
ци: оОн мене да компромитује .с две коцке шећера 
дневно! Па тај је човек nолудео. Ја вам .I<ажем, nо
лудео је.« 

Слободан nомисли: Дакле, и по Вишровим пред
вићањима, штрајк неће трајати дуже од десет дана. 

Троскот им тад преприча I<ако се т·о са шећером 
десило. На . приговор неког, мисли Пракома, да се 
престане да по ћошковима говори о јелу, јер то иза
зива јаче и науtnю лучење стомачне .tшселнне, Трос
кот је рекао в:Ише као узrред и у шаА.и, не мислећи· 
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ни на шта прецизно, да он има права да говори о је
лу јер киселине Нема, несrало му у самн:ци, а ни ју
трос није доручковао од узбућења што прелази у ску
rrну собу. На то ш Л уковић, тајанствена израза (си
Iурно му је мирисао - помисли Слободан да ъшсли 
Ј ернеј да се учиюiЛо Тросrюту - на по два рак с ме

соы) довео у уъшвал.ку и предао му онај шећер. Т~ 
скот је на го иозвао Јернеја и Слободана, »Да будете 
сведоrџr, устреба ли.« На Јернејево зnражање над 
перфидношћу Виrорове И!'ре, он очита м.ладићу 
једну тешку леrщију. »Какве су то илузионистичке 
бубице? Чисти малоrраћанскн заостатак.« »Слажем 
се!« рече Јернеј и диже обасјану rлаву пред TpoCI<o
roм, који закл.учи: »У борби су сва средства добра.• 

Слободан изиће на прстима из умивал.ке: »Од 
речи до речи 10 говори и В:итор. Ако мисле исr·о, онда 
су и исти, упркос друr-ачијостима. Уосr-алом, зар није 
Вит·ор увео Троскота у Парпrју? Зар му није био 
први учитељ .. Занимљиво! Тема за разговор с Крајно
вићем!сс 

Обрадова се, по:жури, али не стия:<е до кревеrа 
а врата се нагло отворе" Осеrи по целом телу ону 
језу пред сваком rуж.вом, коју је волео и ради ње, 
те страшно пријатне језе. И зато шш уједињује. Ме
ћуrи~-1 - ништа, панду:р је nогледао само и за.к..ъучао. 
Промашен аларм. Чудно. Витор је једном назвао Бра
тка >>Промашеним аларtюм«. Те две речи r-a на·rерају 
да nотражи Вит·ора. Али место њеrа, утледа Братка. 
Равнодушно ra је rледао како хода не савијајући 
ноге, вукући их из I<YI<a, отвореним, спорим луковима; 
уnутио се своы кревету, crиrao, сео и узео Речник 
сrраних речи. Озбиљан, r·ледао је пред собом, досећа

јући се речи коју је хтео да пронаће у оном свом 
лнчноАt примерку Шериигера. 

Сеш се да је no свом доласку у скуrтну собу још 
веровао да речи значе оно што кажу и, чујући да 
Б ратка назива ју оnорrунисrом, мислио да је опор
Iунист и, мислећи да је то, био убећен да је објек
rивно непријаrе.m, па је ,мрзео све његово, Ча.I< и на-
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чин на који се у подне заус-rавтао nред Пракомом:, 
који би тад пpetnmyo штрикЗ.ње своје чарапе, одме
реним, ритуалним покретима савијао рад, склањао то 
и сву клупчад под јастуt<, подизао ћебе, сав:ијао ra 
лепо, узимао не ж.урећи своју порцију и онда заједно 
с Брап<о:о..i nолазио по ручак. Обојица I<ao важно по~ 
rрбл,ени од неких као брша кре1али су се врасшма 
достојансiвено: вшшi чtшовнiщи после .радноr· време

на. Све ra је тад код Браrка изазивало, tи т,о !Не зато 

шго је по себи било изазовно, као то одлажење по 
храну, већ зато што је било - њеrово. А :ипак осећао 
је -:и тад да се и -ra мр)кња и све зло у вези с њим могу 
да исюпе као шећер у воли" Мукло је то .осећао а није 
знао зашто., 

Није сад више мислио на Браша. Али ни на 
Троско·rа, ни на Витора. Поя<елео је врло :ннтен
З>ШНО да nшюmи у друшшу л,уди који су иежии 
и који се воле друтарски и све ће један за другог 
добро да учине и н1ш.ад ЮIШТа лоше .. 

Сгари сан! 
Гуж.ва је оrnочела пола сата касније, тачно у 

16 часова и 35 1ш:нуrа ... Био се, наи11.-rе, поnео на 
прозор да поr·леда колиi<о ли је још саЈИ остало 
до вечере коју неће вечераrи, кад утледа у двори

шrу уnравника како с булументом паидура журн 
ка зrради скуnних соба. Одјурн, и чим то r<аза Ви· 
шру, овај rласно наредИ: сви да лепrу или да прсr 
дуж.е да седе, али да се нш<о не диiяе кад пан

дурија уће. Ко се затекне м седи, нек седи, ко да 
ле)I<И - неi< лежи. Већина нека иnак леrне., »Не!« 
- рече режирајућн и дал,е - »већина - за crcr 
лове. Her<a r<ao учнмо" Добро је да фон жацмаии сами 
заrtЛ>уче да смо одлучили до краја да идемо, да се 
не шrелимо, али н да смо сшурнн у nобеду.« Уrом 
nочеше да шрају браве. Прнмаш гурну врата, у15е 
и раздра се: 

-Мирно! 
-Не урлај, будало!- рече Пнеуматнк не днжу· 

ћн главу с романа. Био је релагнвно најблнжн вра-
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тима, друrн !tревет од Ембеа - зар не видиш да је 
миран час! 

- Мирно! - понови још врсrшвије Примаш у 
преоби.мним чакширm.ш и одскочи смещно у страну 

да пропусти пu.rnичара Дршутин:овића и осr-але 
пандуре који се с чудним, I<рr-лм покретима рас

пореде у два реда, начине шnалир да проnусте уn

равюпш, који, корачајући хиiро, уће последњи не 

rледа јући ни у коr, ни у шiа. 
- Мирно! - вmtну још једном Примаrи не до

лазећи себи од чуда како ш те комуњаре имају об
раза да одбију да усrајањем 11 мирним одаду прописа· 
ну почаст самом rосnодину управнику, еј, управ~ 
юи<у! пред IUIМ се он, човек уt<аЗан и слободан, сав 
нем: сад укнmю, иако су земЈьаци - село до села. 

Уnравник још није nрошао шnалир, улазио је 
11 дал,е у собу не успевајућrr нн да с1аие, нн да npo· 
ду)юi. Поче сад да звера лево и деСно, не у Jl.·ryrнy 

сумрачну предмарrовску светлосг, него у л,уде ко

ји су, не обраћајући на њеrа пажњу, учили или nи
сали за столом или, с шшама на r-лави (реумофопцн), 
уnијени у ћебад, остали изваlРени на ,креветима да
већн се у соnс1веном смраду. 

- Шrа то све значи? - обрати се Драrуrннсr 
вићу - не устају Itaд улазим - противпроrшсно. 
Не примају храну - nро'rнвпроnнсно. Преврћу r<a·, 
зан са 120 юiла хране - Шiеточинско. Ш1а они 
r..uicлe? 

Вюор се rад одаојн од стола и no15e nрема 
уnравиику, у ме15увремену спплом на крај шnа
лира. Крећући се некако неумишо према њему 
шtруженом паидуријом, он nугем извади из џепа npa· 
зан лисiнћ на ко11.1 су тобшк били записани захтеви 

и, кад се заустави, за баци r-лаву, одмери их све CI<y
na н сваког nојединачно и рекав: )>У име штрајкаш
коr комитета, који представта све к..>мун:исте у Бази, 
који је jeДlnпr, даклt, овлашћен да води било I<акве 
раэшворе н преговоре с другом страном, овлашћен 
сам - и то је част за мене - да изнесем наше зах~ 
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теве, Али пре тоrа, хтео бих да све I<олико вас ту 
нма увери:м да нисам нимало поласкан што ми је nам 
ло у део да саобраћам са жtадијом којој се налази 
на челу један лажни сведок, крвавих руку до 
рихена.« 

РекаВIШi то, Витор поче равно бајаги да чита 
оно Ш'IО је напам:е1 знао: »Ми захтевам:о: а) уки~ 

дање цензурисаних новина и књиr-а I<oje ле1·ално из-
лазе у земљи, као и књига на страним језицима из 
нносtрансЈВа, б) пет саш слободне шетње, ц) право 
на nримање и mrcaњe nисю.-1а на мањинским језицима. 

д) право .. ·" 
Управник доће до ваздуха: 

- Ви не захтевате ништа, пре свега, ви смете 
само да молите, ви сте робијаши, ви смерно молите. 

Као да је оr·лувео, Витор насЈави мирно и оштро, 
не обзирући с.е на унравншсове примедбе: 

)) ... д) право на неоi..раничено примаље rmcaмa 
ћирилицом или Лаiиницом, на српском, хрва1ском, 

словеначком, македонском или на ма ком од јуrосло

венсiшх језика, е) продуж.ење трајања посета од пола· 
сата на четрдесет ~\-utнyra за родбину и пријаiе.ъе юr 
ји долазе из уда..ъености до 150 Iшлометара, а на цео 
са1 за оне који долазе из даљине преко 150 ЮiАОмеrа~ 
ра, ф) право иа иисање, то јест I<уnовање допунске 
хране, такозваног нузуяш-rка, по же..ъи и неоrрани~ 

чено, Imo и право на примање пакеrа до стотину ки~ 
лоrрама, 1) право иа пушење и куповину дувана, х) 
право на специјалис1IIЧI<о лечење, и, на крају: и) 
укидање првог сr·епена Irnзнe сшпщом за све пали~ 

IHЧI<e затворенике,ч 

Управник уmпа псеудо.mубазним r-ласом али не
умомшо одсуша израза лица, које се у сумрачном 
освеi.rоењу касног зњ\rскоi· поnоднева чинила наливе

но гусгом, црном I<.рви: 

- Је ли то све? 
Венче не одоле: - Засад све. 
Управник се тад о1вореио иодсмехну: Да ие-

ћете да претворiпе робију у саиа-Iоријум? 
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- То није лоша идеја - однраm Витор једшn1 
пеподношлй-Iво реским:, ош·rробридим Ј·ласом - али 
реч је о друrом, о нашој решеност да вас онемоtу· 
ћимо да робију преtворtпе у tубилишiе_ 

- Своје намере ви мачку о реп, а што се тнче 
вашњх захгева, ја их све одбијш-r. Све! - ИЗI'ОВо
ривlШ! то с наr-ласцнлш nуюп.-t беспризивности, по

ста onet заједл.>IВ - чудн ме само да мећу побро· 
јане аnсурдност 'Ш·ICI'e унели и захтев да вам сва
IШ дан nрипуштпмо оне ваше .женсi<е друrарице и 

чую<аре па да направите совјеiски куплерај према 

идеалима оноr вашег комунистичКОЈ' манифеста. 

Витор на ty иеочеtшвану дрскосi изгуби боју, 
чак се за..ъуља мало -али све 'IO није трајало дуже 
од секунде. Тад oдjetrny њеrов tлас I<ao прасаt< екс
плозије. Нико r·a није слутио у њему, обично лако-
речi-шом, зато баш IАа11<ИХ, савладаних реченица, духо
виrих и :ироничних, у реду, али не див.mих, не гневних, 

I-ПI r'олико сирових, од 1рубосrи сазданих, од очња.I<а, 
не од речи, од громовите вехеменције, не од мисли. 

Смањен некш<о, скуп.mена тела у песницу н песнице у 
речи, он прво маршну управниitа у мајч:ину, заптм r·a, 
дречавим rласом, назва ))просrачиt-ю!« и једном ,ко зна 

откуд исуканом, нечуrом заповедном интонацијом 
нареди: )>Губи ми се, просrачино, с очију дш< си чи~ 

ТЭ.В.<< 

Управюп<, који је у nрви мах, ЧЊ\t је пала псовка, 
хтео да насрне на Виrора и био се већ почео да, ди
жући руку, нашње напред, сад се савијао уназад, а 
отворена му се ша1m скупила и врап-rла у џеп раr·лана 

од с1mозеленш· ловачt<оr· ладена. 

Но ако се управник успео да савлада јер се 
уnлашио да неким непромиllliЪен:ам гестом не иза

зове серију реакција које иеће моћи да контролише, 
ако се управник савладао у ctpaxy да не изазове U<р
вопролиће које му у овим муrним и ровитим прили

кама у земљи и у свеiу Мииисrарство не би опрос
тила, Виrор није ни мислио да се обузда, Упркос ис-
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пшсi<.ом rневу што ra је тресао, њему није промакао 
ниједан од управнш<.ових nокрета, ни она рун.а што 

је искочила из џепа и без снах·е се вра·иiЛа у ладен, 
ни оно изможде:но, туберанско 1ело што се било наr·~ 
нула наnред као да ће да насрне, па се вратило назад и 

чак се сад спремала да пред разrнев~оеним робија
шем сасвим диr:не сидро и просто побегне с поприш~ 
ш" Па иемајући разлоrа да се савлаћује, после IOI' 

очю-ледноr- успеха он, у истом даху с ониЈ. .. t заnовед
ио бесприrоворrпr.м: »Губи ми се, простачино, с очи

ју док си щпав!(( ;продужи: 1>А што се тиче 'кенсt<.оr

mпања, бо1ье би било да ти пр1-шазиш мало на своју 
дамицу, гшја се разглави IШiрећи на смену ноге пред 

слободњацима и криминалцима који '!е ЗЭЈ\Iењују у 
канцеларијско време тамо, у rвојој спаваћој соби" 
Шта је?« - шкри зубе Вшор видећи да п овоr· nyra 
искочи управникова рука из џеnа - »xr·eo би да уда
риш? Зиачя ии ш исшиу не подиосиш? Пробај, уда
ри ако смеш!<( 

Али већ се пре тог зачш<.авања цела соба насме~ 
јала неподношљ.Imо т-ласно, презриво, убилачкп, и 
управюrк, образа -тамних као џю·ерица, задахта, нс

копа неr-де с дна себе нешто презира, натакну r-a на 
лице, одмери Виrора и онај око њеrа rусти rроэд ис
церенпх rлава, па хукну, хтеде неш1о да рекне, неш

то налик на ;препьу, али смејање је било преr·ласно, 
не..\юrуће би ra било надјачаrи, предомисли се, окре~ 
ну се и, брзајући, поће шлазу оборене главе. 

У урнебесној вици коју су као сrаг<ло дерали 

и разбијали звиждуци, нису се чуле браве ш1о су 
заглктоцале. Слободану није промакло да је једи
н.и Троскоi &'1 све то време ћу1ао. Био је пocr..m·· 
трач, радознао и неан:rажован.. Неангажованији и 
од Примагиа. Слободан реrистрова на Троскотовом 
лицу замншЈьени Крајновићев nоrлед, Исти какав је 
малочас ухвашо на Примаi11евом лицу" Не псш. Сли· 
чан .. Доr< је rледао овог, уживао је у nандурској за· 
бушг н деморализацпјп, али, посма1рајући Тросгюта, 
очrпо се чинио нерасnоложеним: Шта значи то др-

174 
1 
' 

Ј 

ЈI<.ање? Ту је, солидаран је, али нотпу1ю изван игре. 

Одсуrан? Не. 
Троскот заис1а није скидао очи с Витора, коr· је 

r·ледао хладно, исmпивачки, хнруршки. 

Зашто? Може лп то тm<.о"? Сме ли се? 

Сада се Слободан загледао у Троскотово ыще 

с>mкасг·о-усrајале боје сшшчара, у рное бркове не
бријане за сва 1ри месеца nрвостепене казне. Сто
јао је право, више I<рутеЈЪасто: спомеmп< који nо
зива на r-ледање а сам више не гледа, сит r-ледања. 

У оделу као њеrово што је некад било, али не 
као његово самичарско, него nопрсюnю крас1ама 

масних боја н заг<рпа (мора да га је пре дуго носио 
слободњак-молер), чинио се Тросгют обучен у rrnp
raвy декоративну кору јаnанскоr· ду да" Па Imar<, н то 
се као скоруб1ьено сукна прнлаr·оћавало обмtциl\rа 

Троскотовоr· тела. Изузеiан човеt<.! - помислио би 
свако rледајући нен:ам:ет-~Ъиву ситурност, уnадљ.иво 
самопоузда.I-ье и неун:..лоњивост убећења шго су зpat.ni~ 

ли из њеt-а, који је, ПОIЗ~рХ тоr-а свеr·а, још и нечим не
ухваттивим уверавао да је од ту ди концентрнсанпјпх 

више но сви остали заједно што су конценгрисани -
по навици шго долази од професије - на битно, 
оiШiте, заједничко .. 

То безлично н неприватно I\.a.O да је звоннло 
свеrлуцањем из њеrа, у истој мери у којој и оно неш-
10 неизрециво што је од првоr· поrледа уверавала у 

изузеrносt његове личности. А то што се сваком 
који би ra површно пш·ледао моr-ло чинити и неким 
противречјем, представљ.ало је ·rајну оног· позива на 

дивљ.ење што је нзt-лед Троскота упућивао сваком, 
гонећи тог сваt<.от· да зажели да се такав, узвiШiено 
одсутан Ъроскот позабави њим лично, иначе нико од 

тих неће BIШie смети да ;ю-ши онако I<.ao досад неузне
мирено пре но што је он с1шао овюю у ту собу, да 

дели зло и добро са свима као друг с другом, на рав

ној нози" Управо то - од њеrа се Ш'!iрило обратио 
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осећање: неки поз1ш на неједнакост, cyr·ecrиja да он, 
онако наr лашено н:enoi\:pera.I:I, не може бнпr исто што 
и .1\·ta ко од осrалих. На rаююr·, ую·II11Ьенщ· Троскота 
насрнуо је jyrpoc Витор као велики морски rалас и 
својим ra заrрлэајем и поЈЪупци1ш затрnао, преплавио. 
Но rаласи наићу, noirnace н нестану, а стење остаје" 
Виr ор се ·чинио смањен. А није био: то кресање уп
равнику у брrс 

И после, кад су се људи разбили у rрупе и вра
'IИЛН свакодневици првог поподнева Ш'Iрајка, Сло

бодан се бавио Троскотовим пропmречјем (безличан 
а личност); оно је бивџо још нам:еrЈЪ:нвије I<ад би 
се сам креrао пли се нашао у rрупн, :ы:юu1.р и са двојн

цом, тројицом. И нек су високи то би.лн људи, врло 
паочити, Троскот, окраrак и спечен, уnадао би Ok 
ма.х у очи. За1урао је r-лаву некако нарочiПОu 

И Витор је понеr<ад забацивао назад rлаву, и Јер
неј је то чинио, али кад би то урадио Троскот, тај 
дотле неваж.ан, обичан, неупад.IЪИВ покрет дизао би 
у·а на npcre, rrpoпeo ra на m-tjeдecraл., Зато ће - по
Шiсли - одсад Троскот само го да чини, тако да се 
IШко неће више да превари у ово rросi<отовско nуно 
и вечно значење заrурања r·лаве и целщ· грудног ко

ша, уз лю<о дизање рам.ена. 

Не cm.to r·o забащ-mање r·лаве" Иако се бешумно 
мицао не сr<.рећући nажњу на себе, одлучност с којш .. I 
је корачао наметала је no~пrcao да он једиm1 зна да 
је цил, коме се креће судбоносан:. У суш·пrни, моrао 
је ·тај ци..ъ бити безначајан и несудбон:осан, могао је 
бити приватан - одлазак у умива1оку с ·rројицо:м из 
пушачког ·ypycra или у нуж.ник - изгледало је да у 
том часу његово кретање анr-ажује на неодрећено 
време саму исrорију. 

У го~шли био би неВI.ЈДЛэив сваки други несаз
даи од re троскотовске иеупадл.пве rpabe. Не и Трос
кот .. Ч1rнило се да се он налази некако увеr< испред 
себе - 1рчао је већ Слободан пред мисаоним про
јектима разних сиrуација борбе - не само што би 
маrнетисао своје, крепећи их, него што би и онима 
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с друrе сrраие барикаде уливао с1·рах својом накос
треше:ном, ЈIШtеi..Ъ1ШОМ а скоро безrласном виолент~ 

ношћу. 
Али онда зап<.еле NJ.. престане. 

Зата.VЈ:њење, .рез и нова ·ceirneнцa. Поче да чита. 

Већ nола cara касније, врати се опет Троскоту. 
Седео је за С'Iолом: према њеrовом креве1у. 

Око њеr·а су се наrурал.и, уr·лавном пом:ешани: 
виторОВIЏI и браiковци. Више ипак оних друrих. 

Нису још nочели да оговарају, заmпкивалн су r-a 
за овог или оног д~рут·а напоЈЪу, расшгrо:mали: се о 

сиrуацији yomnтe. Т.роскот је одговарао на исти 
начин на .који је н јео: без нei<OI· задово..ъства и 
без оне r·лаr·о..ъиве волубилност11 I<арактерисrичне 
за самнчаре nосле чш месеца присилне ћуrње .. Од
говарао је уr·лавном не и да, уз понеки деr3.ЈЬ којеr· 
би се I<ao с муком :и наnором сеn·ю. 

Ошуд ми сад горчина? - упита се Слободан 
тру дећн се да чша .. - Јесу ли прошла времена rrnд 
је с 11\tладићком жизњерадосношћу, харщшноки недо
дирнуr слаиом свакодневице, кад је непрозуr<ао пред 
недотаtсr-rутим: још непрозуклш\1 светом одраслих и 

љихових нејасних још односа, мислио о свету I<ao 
лепrирп.ћ о упаљеној свећи? Привлачен од ње и одби
јан од ње? Јесу ли му преrорела крила, наюрела вера 

у људе, спелеАЈIАа се осећања? 
Уплаши се. 

Престао је да ви.ди и чује шнrа изван себе, rши
ценrрисан неочею-ша:но на одговор Ј<оји бн морао 
да доће. А - бојао се - лоразиће. Јесу ли Ја нrре 
око уласi<а у овај шrрајк 1лаћу, nсихолошке и друrе 
с•шцалrще у чијем је монтирању и сам учестновао, 
I<.олико у муrно.м својству Вигоровоr· извршноr ор

Јана толrnю и у фующији Какомовог техничара -
заувек обоr3.1Ьиле- mпао се у очею·mању одговора. 

Волео би да Iако није, да остане неизлечив случај и 
Itлинички при.мер :младића који се неi<.ритиЧ1tИ диви: 
друговима чије фующије, заслуrе у nокрету, држање 
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пред непријатељем, сrаж, знање и памет обвијају у· 
пару недокучивосш н неt<е nразшrчне надљудскостк 

~ве њнхове nокрете н речи, nрешарајући их у херо
Је с трапrчном :масr<ОМ и на I<отурнама? 

Напро1ив! - огласи се из њеr·а и он не схватњ 
одмах ни да ли је ro баш онај одговор који је че
као и (ако је то мпак могао бипr он) шта то н.а~ 
t'lрйпlв значи. Напротив чему? Коме напротив? 

Видео је многе старије другове из nревелике бли
зине, дотицао их, сретао их у ну:ж:нику или у умива.љ

ци rде, с пајтатшша из трус1а, npecrpacнo сисају 
половче на загорелу, зазифтаиу муштиклу- не вата 

то: навика, близина - био у си;уацији да та сунца 
људска током 24 сата дневно гледа незаштићена мра
ком од лоr·леда, !Неспремна за позу, с лицима и умо

шrма на Jtecny вољ1ю, сунца људска и сунца људско
сти састављена од самих обичних .речи, nrntpeтa, осо

бина, шiо се ЧIШе манама и кад то нису; посматра<> 
их је и за.кључивао nонекад да су и они :яtртве навика 
и yi<yca ко зна све r-де не стицаних и не nокуrrљених,. 
а иnш<, као вода што не кваси перје лабуда, тако 
ни чињенице, IШ исправни за.кЈЬучци, нmut-a није моr

ло да r-a начне, учини зрелим:, како се то већ rrnж.e,. 
и неодушевљеним. 

Ах, то је оно н.апро-rив! - не обрадова се вrnпе 
у себи, не обрадова таквом себи. I<ao да је, пошто је 
препознао себе, постало невrоЈuю и оно са зебњом 
очеюшано н.апротив, она одушев.ъена ,њрилатост· 

посута поленом од несагоривш· азбестноr· праха 

која је он цео, уnркос конвивеицији са собом у ве
читој симбиози с друговима. И? Исто !Ш.)КИ и за 
њих. Изблиза или издалека, величину врхова чине 
односи шt·о не подлежу ниједној перспективној Де

формацији: rребеии остају увек изнад долина. Ве
личнну Витора нису щ.шиле свакодневне багателе
од обичаја да свисоt<а бибери јело - до павш<е да 
се, колоратурно њиштећи, смеје. Другде се хранила 
њеrова изузеrносr. Зато њу није ни моr·ло да нач
не ништа што не би била она сама. 
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НакоС'tрешени Праком, носећи своје плетиво 
приће столу и nружи руку Тросtшту: 

- Сећаш ме се? - упита ra мрк и суверен. 
Троскоr зажмури. 
- Ја сам онај који је рекао: »Дрво се сече I'де 

је IOII<ЛO<(. Чуо си сиr-урно за мене ai<O си друг. Сви 
го знају. Али важнлје не знају. 

Слободан се увреди. Ипат< татю не треба ,с Трос
котом! - и допуни мисао - не би требало ни с 
Витором. 

Хтеде да у мислима дода: Поrотово не с њим! 
ААи не изr'Овори то у :мислима, иако је осећао now 
требу да га брани од нечег неодрећеноr што је осе
ћао да уrрожава Витора. 

Сnремао се уnраво на то кад Ia Пракомов на
чин, лишен сваког поштовања према Троскоту, 
натна да у себи од њеrа брани Троскота: Шrа? Зар 
није држао стражу nред кућом у Милешевској и 

био Троскотов nратилац једно поподне, о оном 
cycpery у ћелији полиције да и не говори, па ипаi< 
није ни у сну nомишл,ао да би му икад имао nрава 
да nриће у том Праtшмовом стилу: здраво-нема-везе
-<Јви-смо-ми-једнатш! Троскот је друr, чије су функције 
биле највише у покрету измећу свих оних што су 
вршили људд које је досад имао срећу да упозна; из

гледајући катш је изrледао- неуиадљиво а бронзано 
- он је и дРУI' који својим изrледом већ сугерише, 
поред лоштовања, и мисао о постојању неких мисте

риозних спојиих судова измећу изгледа и тако од
говорне фушщије. 

На С'rрану то. Око Троскота скупл,ени сад дру
гови нису сш.·ю ;келели да чују новос·Iи из Поља 
(на шrа су, у крајњој линији, и имали nраво) него 
су, начином на I<оји су му се приближили, и они 
почели да откривају једну неnојмљиву једиачарсr<у 
сrрану себе. Једно непоштовање. Погледи Iшјим су 
Ia гледали били су о-rворени, добро, али неузбућени, 
да, иеузбућени. То је хтео, узбућења. Не nремира
ње скупл,ача аутоrрама nред величинама мишићне 
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снаге, ум:еr:ничког таленrа, ист.ражи:валачког ума 

ИЛЈI просто моћи коју даје новац НАИ ВАаст. Ал.и 
у.шак некан.воr· узбућења пред Троското.м је хтео~ 
Сличноr његовом. Слободан је осећао nотребу да r а 
и сад, као и онда с револвером у џепу, заштпт:и 

својим телом, али не и .же.Л>у за лриснијим разrо~ 
вором, То. То чеrа није ту било довол,но. Није он 
друrачији, не издваја се он nrмe. Ал.и он све дру
гове пошrује и воли можда више од друr'ИХ, и бparw 
ковце и виторовце (зар он cfiм није постао в:иrоро
вац случајно, вmne збоr· Грујића, Косте и Крајно
вића?) (ВАН био би исти и да је случајно прrииао 
бра:шовцима) (исти би бriАЯ и он и његова л, убав 
за њих све) (и она за .Витора нарочито), Поштова

ње, то! 
ПомисАН: оrшре АН се том једначарству зато 

што не би хтео да ra nонесе див.Л>ење што r·a је 
већ ионело букнувши према Троскоту? ИАН се ш, 
оmrрањем друrима, хоће да издш·не у -сопственим 

очима прш<азујући се себи засад да је друкчији од 
њих? Не nодмеће ли он једноr· себе друrом себи? 

!Ьушу се на ову nомисао. 

Иритира та само једначарство без пошrовања: 

начин на који другови прилазе Tpocrtoтy, обаси~ 
najy ra пиrањmtа, а ни:ко да помисли није ли му 
доста свега тоr·а? Тек је изишао из сам:ице. Нико да 
се заnиrа: Не греба АН му одмора маАо? 

А МО)f(Да све -ro његово ин тересовање за Трос
кота долази О'IУд шr·о је I<ооптиран у шrрајкашки 
комиrет још пре доласка у cкyrrny собу, а успео да 
се постави одмах \Изнад ·свих не r·ласа јући ни за ни 
против,. Непојм.Л>иво је 10. Непојм_л.,иво! 

И мож.да је непојм.Л>ивост тоr· његовог понаша~ 
ња нЭ!МетаАа не само Слободану (који је то чуо, 1<а:О 
и Троскот, од самог Виюра) него и друrима мисао 
да би овај 1\югао после Ш'Iрајка бити изабран за се

кретара Какома. Па? Што ra даве? Слободан зна 
поуздано да ће тш<о бити, али седи, .мисли о томе 
ИАН чита. А ови оnкоАИАИ Тросrюта па дрско и без-
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обзирно... (шта? нека I<а.же само шта је ПО!\Пiслио) 
(нmnта ю<је) (јесте) (није рещrма помисАНо) (поми
слио је ипаr< дв му се додворавају) (не може се ми
слиш без речи) (додворавају; jecre) (а зашто би он 
мислио rшrne rлупости? на робији смо, каква I<арн~ 
јера на робији'? ћавола, додворавrоье) (свеједно, по
мислио је, а iКаријера некаква може да се и ту на~ 

чш-ш; по чем:у би каријера морала бити rраћанска 

само? уrлед у свом друшrву такоће је каријера). 
Пресrа опет наr·ло: рез, затамњење, расветље

ње Троскоr би био секретар пmа сасвим дру
rачијеr· од Виторовоr, qије су неке вpЛl-llie сметале 
мноrима више неголл неке мане, чије су разору~ 

.жавајућа бисrрина, као и зашиљена и немилосрдна 
духовиrост изазивале бар толико нетрnељивости 
прем:а њему колико и његова у свему присутна 

вансеријсi<а изузет-ност; али не типа Братi<а, око 

кога су се окутr.Фали 01-m који нису подносили 
шефсrво л,удн очито јачнх од себе (шме се, том 
не.Л>убави за јаке на изузеrан начин, и може ра~ 
зумеrи 01куд I'O да је Браrко, упркос свим поразиw 
ма у сваком од вербалних двобоја с Виrором, за· 
дрл<а:Вао мање-више исти број nрисiаАЈЩа) (дабо

ме: nоседовао је и Брапю једну rајну, ону ушсr<а 
КОЈИ се некю~о сам од себе намеrао кад би ,се, 
рашчерупан, пора.жен и јадан, nовлачио после чар~ 
кп с Виrором, уrиска да је он у ·ry гy)IffiY ушао 
llC11peд дpyzux, не себе ради, него да би одбранио 
omnrиje интересе; ,отуд и она сућу11ьива сажа.Л>и~ 

восr и raнyr-Л>I-ma сам:арићанска црвенопомоћна 1ny~ 

бав одоз1-о надоле коју су сви брапtовци rајиЛЈI 
према свом шефу). Али у следећем се часу Слобо
дан упитао да све то и дpyn-r !Не мисле? А онда., .. -
Није ли онда смисао његове нетрпеrоивоспr према 
иепошrовању које nоказују други друr·ови према 
Троскоту - салю Л>убомора, злоба и nattocт што 
ће OIOI успети у оном у чему он неће јер је спiдл>ив 
и .. : роб својих представа о чисrунству и ... жртва 
своЈИХ неnотirованих, :мек:их лактова. 
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---------------····,...-···· 
Одбаци ·re мисли покретом рамена. Којешrа. 

Каюза каријера у илеrалној партији! Глупосrи. Кари
јера на робији! 

Упркос силовитости ПIХ контрамисли, нису му 

се ни оне чин:иле довоЈDНО убеДЈьиве. Знао је I\.ОЛИI\.0 
је патио у crpaxy да му се може десити да га свргну 
са техничарскоr· nо.Аожа ја. 

Збох· свих -пiХ nодтекстова своје ћутње над књи
r·ом, наредио је себи да настави паж.tоиво читање, 
закл,учујући да мора да сачуаа критнчку независност 

према Троскоту. Иначе би испао у својим очима обич
на јајара, шrо није ни био пп желео да буде. Било 
му је јасно да би, као секретар, Троскот имао ~ише 
ауторитета по шrо су то Витор и Брат ко шrnд за Једно 
имали:, а опет, то је и било оно што ra је толико и чи
пило критичннм пред својим већ отпочелим, крену
лим у сrвари, nолухиnнотисаним дивmењима према 

Троскоту (самооњемуразмюљъа). А није то хтео иза
то што је ту отпочелу задив~ьеност ,сматрао неком из

дајицом, ако ие и издајом, према Витору (зашто?), 
и сматрао некаквим rнезаинтересова:н.им, да, баш так
вим, незаmпересованим пол·11ронсr"Вом, :nто је већа 
у суштюш срамота но што би то било да Је реч о оном 
заинтересованом.. Лична осећања на страну, све су те 
њеrове примис,\ЈН iИ моrле да се правдају потребом 
колектива за јеМUIСТ'вом, за превлаћивањем [уупашr
ва које одузима време, rразбија снаге и ие цемеишра 
борбене везе овоr· колекrrтва, не спаја друr·арсrво ·У 

монолит. 

Па ипак, јутрос, кад је приспео из самице и ~ra
jao, непримећен, онако крај врата док је дискусиЈа о 
шtрајку rлаћу примала свој коначни еф~кrии обрr, 
њеrово одбијање да гласа са да (са не НИЈе долазило 
у обзир, није он био опорчиист) нагнало је Сло
бодана да поцрвени место њеr-а због тога што не же
ли да даде глас борби (борррбн!), да поцрвени и ме
сто Вшора који је рачунао иа raj r·лас а остао r·a 
лишен, а с њим и моралне nодршке какву би предста-
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вљало Троскотоnо опредеЈЪење за ову щ<цију. Обојица, 

при том, били су у праву. И Витор н Tpocrшr. 
Они, идолизовани или не, нису смели да поr-реше, 

па ai\.O се ствари нису десиле онако кюсо је Внrор 
рачунао, то је эаtо што је Троскот отпочео, својим 
.доласком, једну антиrрупашн.у игру, обавештен и не, 
о правим rеrшшћама: није проблем Бра:Јко (r<ao ШI'О 
то пије rш Витор), проблем су услови робијања, теш
коће, недовољно ау-rориrапmне везе и директиве и 
хиљаду још сrвари... Од којих сваr<а садржи хи
.л.аду одаюrrавајућих оr<олносш за Братr<а (и Витора). 

Or<o подне му Виrор стави pyr<y на раме: »Шта 
.си се зю.шслио, треба видепi од чега ће да се .iЮШИ.« 

И одведе га у умнвал.ку, где се још осећао мирис иа 
запrивено: малочас је завршена эаседање Ш'Iрајн:.а~ 
.шкш· комитета. Морало се одмах предузети шrз ме~ 
ра: одлука шrрајr<ома. 

Слободан се слож:и да сам све сi\м уз.\iе на себе 
н орrанизује. Књиrе ће расподелитн док другови не 
леп1у, а маiеријале ће IOitoм ноћи да припреми и су
тра да разда сиrуриијима. 

Ућуте обојица у iИСТИ мах. 

- Како је ишло? - yrюra Витора, 

- Пословно -одговори лаконсют- помало опор-
tунисtнчки" 

- Рибали? -и објасни- збоr· твог напада на 
управника? 

- Замисли, нису. Сrекли су уrнсак да је било 
нуж.но онако. Ризично, али нуж.но" Само ми је један 
замерио заrриженосr и .ж.учл:.ивост. 

- Братко? 
Виrор поrледа у таваиицу и, не поричући и не 

потврћујући - испусш кроз бркове друго име. Али 
после неко1· времена рече: 

- Имам ушсак да се Троскот напнзмио на мене. 
Не ЗНЗЈ.ii заш·tо. 

- Ко зна шта су му све напричали. Прво је сам 
хватао људе под руку, na у шеrњу, сад га сами сале-
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ћу. Наслушао се инrрша. Требало би да разrовараш 
озбио~ьно с њи.м:. Нека каже шта му m·tje право. 

-Он? Ако су шећер, со и бибер на столу, и он 
xohe шећера, бу ди сиrураи да ће се прво маuшrи за 
бнбер. 

-- Шећера? - и реuш да му преприча све у ве

зи са шећером: - позвао ме за сведока. • Знам. 
- Луковић? 
- Сшурно не Јернеј. 
-- Пребацујеш ли ми што ти нисам одмах јавио? 
- Шта ти nада на памет! 
Слободан је, извршујући директиву, сваком дао 

неrюлю<о књиrа: по две се моrле бира1и, а ос1але -
шнt коме западне. Редом се узима, с полица. 

Око nолица наста тисttа .. Свако је хтео да стиrне 
и узме док је још било шта да се бира. Тад се noja~ 

ви Троскоr с Пнеумаrшюм. 
- Бирај - рече му Слободан. 
- Имаш ли нешто о др.ж.ању пред класним? 
- Не знам - одговори Слободан - поr·ледај. 

Уосталом, ту је и библиоrеrmр - окрену му се и но
нови као одјек - Њ\1аШ ли ш"Iа о држању пред кла· 

снпм? 
- Мнслим да нема! - рече Деж11:а:н п nроће 

руrюм кроз плаву косу. 

- Значи, у кућ.и обешеног - рече врло r·ласно 

Т,роскот - о конопцу се не r·овори. 
Али уrом удари пун car и, однекуд с јужне стра

не, према Аиексу, једно је бердокање подсетило на 

куi<урекmье. 

Кад су људи леrмr (оставивши Виrора и Еснн

гера на улазу у умиваљку ), Слободан се сиусш у 
шах1 и Oinyзa ·АО јуж.ноr· зида. Ту .r..-ty је ~Брка, сабла~ 
оно блед збш· месечине више неrо.лн збш· страха, пре~ 
дао цеду Л:.ицу дрхrавом и топлом pyкOi\I и рекао: 

»Били Cie овањн по подне((. Али, реi<а.Вши ro, на:ка~ 
шља се, пш·леда nред собом и оде неколико I<орака. 

И врати се. Затекао је nоклопац већ опушrен. 
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Слободан је сад сав дрхтао, Нешто од страха 
који тек сад nротутња .са закаnnьењеr-.·I nроrресавшн 
r·a свеr·. Али и од ноћне свежине .му се маr-лило; од 
глади ·rш<.оће - осећао ју је I<.ao неки помtуt<ао бол,. 
неко унуrрашње рвање, неко ударање по изнутрицн, 

уз неi<е чудно разливене nрИ'I'Иске који су, неми, nре
тили rишнном JI једном подл.о:м, разорном нечујно
шћу. »Кад бих се о:несвестио такос( - nо~шслн -
»умро бих ry и nацови би ме ry свег .... « Не доврши. 
Преће на друго; морало се nузаrи. Све је ro ионако 
од оно мало свежеr- ваздуха из nрве руке. 

Не пристаде на го објашњење. Глад'? Не! Не задо
ВОЛ>Н се IШ тш1 тумачењем. Пристаде напола на сле
деће: не би онако ошамућен и Itлецавих ноrу crajao,. 
н:аслоњен на зидове шахrа, tHe би био немоћан да 
се помери да није у истом часу био свестан неке сла-· 
.жене визије ffiPHcyт:нe на неколико истовремених пла
нова: на оном свежеr· ваздуха t<ao МОiућносrи слобо~ 
де, на оном ње, слободе, на домаку руке, на оно.м неда.. 

rледноr простора који му се отварао и нудио позива~ 

јући та да нскочи, на оном прескакања препоне зида и 
нестајања у тами само привидно пусто ј и немој јер .се 

иза првог њеноi уrла отварају обасјани rрадови-rра
дови, iна оном слатких r·rрадова-са-столовима-за-д~Воје
-поi<.ривеним-белнм-столњацима, на оном: r·радова-све
~.леrалне~и-још-шпiЈе-забрањене~Ј<њиге, на оном rpa~ 

дова: биоскоm·I и I<онцерт.и, rрадова: бас.нословне 
љубави, Iрадова: је...Ј<ао шуме, !'радова: ле-као маtе
ринске паnрати, r·радова: н.а ·I<ao друrарсi-\.И повеtарщr, 
rрадова Ј елене целе од не.жносiи, друr арс·rва, паж.ње. 

Crajao је збуњен, са срцем шю је проклеrо лу
пало, узбуњивало се, са сл.абошћу што је расла наи
лазећи одоздо, од пета, преко лисtова и колена, vэ 
бупше преко слабина у.леrлих t<ao образи, уз труди ·и 
мшш.ще trn rрлу које је већ. стезала нею·L\I ХАадним, 
онесвешћеним npciИ!I.-ta. 

Али такве светлости, толико свет.лостн још ни~ 

кад није слуrио да може човека да зовне ло имену, 
а он - да јој одоли. 
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Дуго се није мицао, И ко зна IЮЛИКО би још ле
жао тако на паралелнњ\1 цевима да над собом није 
усгюро чуо оно бердочуће, драго, друrарс1ш кукури
I<ање и није, чујући ra, nомислио, без иче1· дa.lDer·, сам:о 
- Вишр. 

Не Брка. Зб01 бркова. Витор их исто носи. 
И већ на коленима, потрбупш.е СП/nоштен преко 

још :м:лаких цеви за заrревање, поче да пузи. 

На цедул.ици је mгсало: 
»Муrко се враrио, I'ОВорио о nомоћи усмено с 

Комитегом, који су1ра иде у Министарство и сире· 
ма студенте за де1vюнстрацију уыща.\tа до МиiПIСiар

ства. Друr·ови били Iужии што, на ЈГУТУ, нису раније 
били обавештени тачно о времену акције збоr' већих 
припрема нmюл.у. )Келимо успеха и пламена поздра
ВМIЈ\Ю вашу борбу.« 

Друшм, Бркиним, рукоm1сом било је додато: 
• Управник л. ут као рис, нареди ја да се место три пу
цера младића слободњака који сместа да се врате 
доведу 1ри или четири стара слободњака од се1ьака 
убица на њиви збо1· бразде.Стражари-деморалисаии 
- једна сiраота кажу онаки говорниi\. млоrо спосо
бан сrопут шине зна ие1·о уrтравник и цела yripaвa. А 
срце као кремен само су комунисти таки. А ја слу
шам срећаи а нишiа не смем само ћутим и у себи 
улumал1 просто да плачем: а и јести ми се не да I<ад ви 
- ништа а такви .. Здраво друrови.« 

С друге стране, крупнијим словима, али испu.t ру~ 

кописом додато: »Чујо један наш кад уrтравник теле
фоном говоријо о премешrају у друш завод или са
мице. Није још ништа нарећено само је говоријо с 
Београдом.« 

Вра·Iи Внi"ору, који није ЛИI<овао .. колико Сло
бодан: 

-Да обавестим собе? 
- Има времена до сутра .. Иди лези, одмори се, 

заслужио си. 

- Нисам уморан. 
- Нисам ни ја, али ипак ћу лећи. 
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- Зар нећеш да сазовеш ш·трајrmшки КО1ШТет? 
-Зашто? За добро има увек времена .. Треба лећи, 

Слободане, и стрпл.гшо сладити nобеду. То је наша 
nобеда, схваташ ли? 
-А оно писмо од јуче? 
- Оно - Витор се насмеши - рекао сам Ко-

сп! да 1а на одласку даде Бргш. 
-Лаж.? 
- Није била потребна. Али ово ноћатшье mгсмо 

је Lиспша. Aat<y ноћ.. 
Заспао је I<ao клада чим је дотакао јастук оши

шаном, белом главом. Није ншrпа сањао. И не зна 
кад се пробудио. Али потпуно одморен, помислио је 
некако из бака, не I"Лавом, да расањен ле)I\.И будан 
и да размишл.а о Витору, Троскоту и том још увек 
првом узбурi<аном дану ш1рајка пуном неочекиваних 
обраш. И одједном - осећајући врло интензивну, 
брюку, здраву, младићгш л.уiу и наi"Орку r·лад шго му 

је rрчила црева и напињала пределе исnод соларnлек

суса- схваrи да је несiало оне моралне мучнине која 
I а је током јучерашње!' дана кињалао Ј ест·е, он не 
може да промени своју природу. Јесте, он се диви 
Вшору и диви Троскоту и неће да бира измећу њих. 
Неће. Витор је победио, јесте. Троскот то мора да 
призна. 

Учини му се да је Тросгют уrрожен том победом 
(којој је и он, Слободан, нешто допринео, исто rrno 
што је 10 био Витор јуче, однекуд с незашшћенш 
бака) и да и Троскоту сад треба да помогне. 

Чудне су то ње1ове слике хероја с ближим и 
удал.енијнм ауреолима око Ј·лава. Већ према 'IOMe 
колико су замрачења и nадова ДО)Iшвели у њему. И то 
иск...ъучнво збоr· неких замиш~ьених а недо:r.нШlrоених 

поступака. Али ти колуrи, одлеПЛэени од I<oce, пре

тварали су се понекад у мехурпће сапунице. Но нису 
се распрскавали. Лутали су, лебдели, ношени више не
ком својом потребом за сазнањем неr·оли ветром и, 
пунећи се тим сазнањима стеченим пуrевима око мно

rнх r·лава, постајали мање nровидни и, све >Непрови-
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днијн и TeJitii, (;Пуniта.ли се н:иже и ш-rже, доi< .се не би: 
неiш.!l.-1 фаталним стицајем Околности, нашавши праw 
ву rлаву, врашли оној коју су бr-rли напустили у стра
ху да су се nреварили; сами преварени бм-rзином из 
које су посмаiралн своје хероје, Довол,но је из crty
nнe собе прећи у пандурску па видеш да здравим 
очима гледање ;изблиза смета вшnе но ·I(:ратковиди.м -
у даЛ>нну. Јер оне бар не nнде ништа. А здраВIL\Iа се 
чини да виде. 

Око r лава неколицине другова блистали су ти 
враћени кругови сјаја. Око Грујићеве, Виторове, Крај
новићеве я Троскоrове - они највећ.и" Али и око 
друr:нх. Око свих. А над целом том собом - једно 
опшiе сунце. 

Тад отвори очи - дан друш почнњао је касније 
но иједан: око осам. 

з 

ДРУГИ ДАН 

Јутрос је хлаД!шје него јуче, звоно је звонило за 
ус1ајање нзлишни:је 'liO икад: сви су будни, али чему 
дићи се, ;кур:иrн? Ни доручка, нн шетње. Ни једно ни 

друго !Не предс-rав.mа СЈ\Пiсао, ци.mеви су некакво за

довоmење потреба .. Ш1рај1t је: ·ни ПО'Iреба, ни цљъева 
изван цита- штрајi<овати, 'Ij. лежати гладан и пуш
'Iати вре11.-tе да пропiче не чинећн ништа да брже 
rrpoћe јер се IПIЧIBI то и не мож.е постићи. Смисао? 
Моли1\t? Ах, смисао, - хладне ноге испод прашњавог 
ћебеш, лепыш зној испод МИШI<е, провалија у желуцу 
.tьyia као црвена папрiпtа, она мала, отровна. 

Непознаr пандур отвори враш, уће у собу, по
здрави војнички руком и рече дос1а .tьудским, чаr( 
пријатни:м гласом: 

- Јести нећете? 
- Нећемо! - непотребно заурла шшrе од два· 

десет г ла сова" 
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г 
-Добро! Добро! Не л,уппе се. Моје је да питам. 
У rаћам.а и Ј<ошул"и, Слободан -се створио уз њеr·а. 
- Оrку д ·ш, друr? - ушпа ra прнјаrел,ски 

јеси ли ти наш нови спраrни? 

- ЦеюШI ли да је Ја ј мед за моју сеrшру? 
- Ш ш не бп био? 
- Оtкуд ја да знам што, 1ек rшје. Њiје мени, 

буразеру, сућено да rtao r-осподнн човек прњ\ШЫ yjy
Ipo у шесr дужност и увече је у шесr предам, а сваке 
ноћн - вол,но .. Уз чашу нл.н сешку .. Ц! Њrје ro за 
проста човека. Ја сваке друr-е ноћи на мразу певам. И 
завидвы псима, шrенару Hll!ajy, Али вама - част. Ви 
cre бар муrшш. 

- Ко нам је онда спраtни? - ·нава.Јоивао је Сло
бодан мењајући ноге: бос је из јурио из кревеiа, а бе
r·он - хладан као но;к. 

- Сваrш дан ће одсад друrи! - одшвори тихо и 

осврну се. - ЈуЂрос нам Драrуrиновић прочитао на
редбу- дода не без rуге - GIЗ Министарства, 

- ЈесЈе ли чумr'? - јави се Витор rtaд Слободан 
препрнча новосrи. Паид ур је изпшао био осврћући се 

rtao да се r.o од свих опрашта. А онда Внrор сазва 
ШТрајitа.IШШ IIOMН.Iei'. 

Пола cai"a касније, сви су били упозна-ти са бит
ним ИЗ Ш·IC.!I.-Ia. 

Пrоескало се уiиску који је .оставила на пандуре 

јучерашња сцена са управником. 
.!ьуди су с неодредљ1-mи.м •изразима, не коментари

шући те добре вести, слушали rшко пуцери у ходни

ку пршшчињу обрамiШУ за оне чешри алЈtе на пуноы 
чабру и lкако та, ·rerшtor· од вруће nproкraнe јухе, псу~ 

јући враћају преко дворпшrа у кухињу. »Не усућују 
се више ни два дана да држе nандура на нашем спращ 

ту<с - врати их Витор на малочашње обавеш1ење -
>>Зараж . .tоиви слю им посrамt. Нема лека за вирус де
моралЈrзације који смо им сунум< у душе. Ми ra је
дини знамо - једi-шство!<с 

-Баш му ra ш знаш! - промрси Троскот. 
- Скроман саы човеrt, али јео бих сад (зевну 
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----------------- ------·--····· 

Пататока, да нечим: испуни 11ШШНУ што се неутпдно 
напела после ове уnадице. - Излишне! - помислили 
су многи) најнебесrшје јело на свету. Није ни скуnо 
- узму се rри куi'Ааче жгањаца од npojrшor брашна; 
nрелнју се после уљем из куrије сардина, доста да се 
замасти а рибице - у крај тањира, па се то све или 

смеша с мамал.уrом или - једна I<аШИка поленте, 
мало сардииице. Ј еданпуr· сам то јео код неког друта 

из лож.:ионице кад се венчавао. Е, JnY!Џi ... 
- Другови, не говоримо о јелу - викну Бановић 

покривен до браде - не само збоr појачаноr· лучења 
юiселине што нарочито наште разједа тюrво .ж.елуца, 

каtсо је то тачно примеrио искусни Праком, и не само 
зато што ствара rасrритис, то јест чир, него и зато да 

не бисмо деморалнсалн једни друт·е. 
Кввурић допуни и разјасни: 
- Обашка идеалнстичкп приклони које је начи

нио Паrатока. 
- Тачно! Идеалнстички! - убаци се Бановић. 
- Каюш сад nриклони?- зачуди се Пагатока и 

издужи још више своју издужеву кошчату r·лаву че

твороиошца с једним јединим изразом уrисиушм јед
ном заувен. и излолсен:ом за сваiда на тој r..лави да га 
носи I{.роз све ;кmютне прилике и неприлике: рекло би 

ce~ryn, безосећајаи, избуљено једнак себи. Замrщ! Јер 
је Патаtока био и бистар, али и претерано емоциона* 

лан и необично ћу ДЈnИВ, na су те врлине или мане за
уставиле јуче Слободана nред одлуком да ra узме за 
помоћюша. Данас већ не би био гако одлучан_ Зашто? 
Што је r·ладан? Не. Доста му је таrших каrщв је и 
сам: незадовол,ан собом. Пататока то последње није 
можда био. Незадовол,ан био је светом и свим ocra~ 
лим: само би мењао, да ra пустиш, од зида би пра
вио ливаду, од цвећа- звездани ветар, од ка.лодонта 

- виолине. Мењао би све, а да Iд питаш зашто -
не зна, алн не би престао. 

Но ако је његова r-лава мршава, издужена, албии 
ноидна, више налик на једну од серијсiшх тасмаски: 

о који"ш се почиње да IШ.Ше no новинама, Бановнћева 
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је црнпураста, округла, прежява, препон:ретл,ива. Па 

ипак, упркос том обиљу l'рИМаса, израза и нестално
сr-и, он је, заиста ynei< једнак себи - нестало:ш:ен, али 
уједиачен - деловао уnорно као nринципијелиост, 

У зrред демантујући све лаватершrине и остале лом
брозоиднос'Iи, његова је изрюкајна несталност била 
иачелна по сваку цену и вазда. Сад је сматрао да је 

дошао треиугак да објасни - било шта било - у 
чему је од стране Кввурића помеиупr идеалисrички 
nриклои. 

- Pei<ao си: н.ајн.ебесЈсuје јело, а шта то значи ако 
не nрећугио призиање да је небеско над земаљсrшм? 
А шта је то ако не идеалистиЧiса дуа..лисrичi<.а - да.. 
зволићеш- rАупост? 

- Ј а сам о качамаку говорио, о nоленти 'Са сарди~ 
нама, а то је нешто боr·овски добро, а не идеализам и 
ш"Iа rи ја знам. Ја сам радник и немој ти меШI, знаш, 
те твоје бубице. 

- EI'D, видиш - залшшва сад Кввурић - чули 
сте: неип·о боzовски добро, дакле, њему је нешто што 
је уr'Врћеио да не nостоји - добро. Значи да му је 
оно шrо jecre - зло, Ту укључујем и нас, јер и ми 
nостојимо .. 

- Не луnај јер ћу се увреди·ш, 
- Ти си доказани !Идеалиспrчки дуалис-r. 
-Ја?- nлану Пюатоrщ и одиже ћебе. 

- У злutмо да то и ниси свесно мислио - nопусти 
Бановић место Кавурпћа за карш<у - чињеиица је да, 
поред земних квалитета, преmоставл,аш, као и наши 

непријаi"ел,и, да nостоје и надземни, небески. Али за
мислимо ли чак да си тај свој израз небесtсu, то јест 

најнебес:сијц упо1ребио у преносном смислу, као ме
тафору за иеrш суnер-суперлапrв, и у том случају, 
иако cfu.:l: не ·мислиш да јеси присrалица неких идеа
лис-тички:х магли и скреr-ања, пасивно их трmхш, не 

смеrа пr Ш'IО оне постоје код друтих, штавише, рачу
наш с њихови.м постојањем, упо1ребл,аваш их, слу

жиш се њима_ Место да водrип борбу пponm иеnри' 
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јател,ских схватања, тн Iil.·t: идеш низ дла.I<у, нал:иваш 
воду на њихов млин и 1-п:раш на :љихову карту .. 

- Људи! - сr-.пtри се Паrатока - nомахнн:тала 
обојица од глади! 

- Одбијам ry :инсинуацију с индиrнацнјом! -
рече досrојансrвено Каву;рић - само не дозво.tьавам 
да један друг уnотребл,ава реч боrовсi<и у условном 
значењу фантастично лелоr, Мене, друrпви, буни Паrа

ТОЮЈ1Ш и не С&.\10 његова равнодушносi' на СI\.р1шено 

поповсitо значење појединих обичних фраза, nропш 

којих 1реба водюи одлучну борбу, а не ... Јер ко 
није сто посiО на нашој crpaюr, од базе до надград
ње, raj иrра шру нашеr непрнјател,а. 

- Та.\Ю - nроr·овори Паrатока и, ·11раmiчно изду

;кена израза л:ица, nоказа nрстом ка дну собе -
ocraв.r~o сам јуче нешто за вас" Учините севаn, rркни~ 
те и поједите наарат.,:нанос ту liUIЛ'Y робијаШI\.е лајне. 
Можда ћеrе зачешпи. 

- Нека! - рече поносиrю Банови.ћ (поносито а 
без разлога). - И ја ш•рајкујем rлаћу! - додаде 
Кавурић. 

- Иначе бисте,. - Пататока се не снужди, оста 
исти, није се знало љут-и ли се или се шали, - Пону~ 
ћено I<ao почашћеио.. Посхараћу се да .вас после 
штрајка нахраним својом nонудом, 

- Aocra о јелу! - nодвию<у на то Праtшм nле
Iући своју шареиу чaparry. Није му се свићао ни та ј 
начин разговора. 

Сергије, звани Сер, шофер атлеr·сюiх рамена, али 
размеiШЈала Iела обвијена у завоје, шалове и п<.аrш~ 
це сала (већ према месrу), но упркос томе Iлаве ви

драс-rије хиr-ре и ведре, намиnне и почне да уверава 
своје I\.реветске суседе да не воли више штрајкове 
rлаћу: 

- Ништа не смршам. Кад је за прве робије кре
'Iао у прву, како ro ови наши Крањци веле, нладоуну 
сrауку« (а ово му је rрећа робија и пети шrрајк), 
имао је још илузија да ће смршаrи. Али 'оћеш! Такав 
сам вам no целом телу, мени ~НИ бат-ине много не 
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сме·Iају, а r·ладовање ме, нећете r-.ш веровати, али ис~ 
'I.ина је, знају нен.и ту, чаэ:\. и у!'оји. 

- Пре1прошлн nyr - јави се Венче - за девет 
дана добио је у просеку по 12 дека дневно. 

- Можда једе скривено из рукава или Венче 
лаж:е! 

- Испале му очи ако Венче лаже! - рече Сер 
- свеједно је мени, не јесr-и или се напуцати пасуљ-
чине посне, оне на уљу, пребранац шrо је зову~ а да 
не говорим о пасуљу с пасrр:м:ом и ребарцнма -
сrра'ота. Али горе од свеrа прија ми шолет. Нисrе чу
ли сиrурно. Сrраобална ствар. 

И поче да прича кaito је њеr·ова :жена, Рожасоњ 
је он зове, слу>юiЛа пре удаје I<Од некаюшх Јевреја 
што их у Бачкој Тополи зову Чифути, одакле је 
(Бачка Топола) и сама родом, Маћарнuа Аакаi<о и та· 
Ito далэе, у ·свему је она таква паприка и ·ватра, а 
Јевреја је врло разних врста, елем, та је његова Ро)Јtа
соњ умела, кад је, дабоме, у ретке петке, било пара 
за то - да направи неки пасуљ, шолет, Itojи је на
учила I<ОД оних Јевреја шrо, казао је, Чифути их зову, 
секта нека побожни, бoranr а ждрање цене, иако -rр
r·овци, али добри неки, уплашени људи, да за:кину лич

но н_еће, .мада краду I\.ao сви бакали, неки nасуљ, ка
зао Је, с 1'рИ, четири врсте 11\reca: суво и свеже гушчје, 
суво СВIUЬско и свеже и rовеће, оно масно, е, људи, 
није да се није набијао увек кад би га Ро;касоњ ску
вала, набијао од 1aНitOI црева до rрла, неrо је као пас 
и мнрисе по кујни жвакао кад би шерпу испразнио, 
полизао и сварио, а о тањирим:а да и не говори" 

- Јер, друrови моји, ја и празне тањире једем 
Ita.д смr r·ладан. Свеједно мени јесу ли од плеха или 
од порцулана, сам:о да је у њима нешто Itрвавица и 

љуrих кобасица, II.Шарх·ля и оних - не знам јесте ли 
нх јели? еј, браћо Маћари, како зовете оне кобасице 
од свињских чварака и тершле? Шта да вам nричам, 
ако си левом pyitoм јео- леву, ако деснш .. r- десну 
шai<ry до лакта nосле да иж.ваћеш - тюtо то лудо 

мнрише. Али дн ја то смем да причам кад Бане, Ка-

13 Оскар Да.вющ XV 193 



вура и Праком једю1сrвено забраљују и прншскују 
све до даске ледало за свест. 

- Куш, ви tамо! - дрекиу Праком пандурски 
а Бановић објасни: - Све I<ao неће, а у ствари опет 
неки о јелу говоре! Ништа! Плаrиће они то! Чир ће 
сви да добију!- Бановић је викао, а..н1 није днзао по~ 
rлед са Рундашевоr Увода у историјски материјали
зам, или Увода у днјалеюички материјалнзам. Не";'! 
је увод био. И неки материјалиэам такоће. Дш·ао Је 
окруf'лу збијену r-лаву тек кад је петнаес1 минуiа кас
није дошао до једног месrа I<Oje му се учинило сум
њивим, розистичютм, бухаринисiЋчки.м:, али не усу
ћујући се још да заузме одрешит став о томе, поче 

да виче на Сера да је он незналяца, Irnкo може онако 
да двоструко rреши, и то у mпању економије (трго

вац а nоштен, и не експлоатише а краде - нелогич

ио), и у mпању социолоrије- Чифут је погрдан 113-

раз и нисмо ми фашисти ... 
Криво је Бановићу. Таман је реиию да почне Рун

даша да учи напамет, а сад ово сумњиво место. Мож:
да и није, ћаво Ia знао. Али после своr· искуства с 
Розом, Бухарином и Витфогелом, више није луд да се 
залеће и учи На.паl.Iет сто посто непроверене ствари. 

Није ни он мајмун да се залеrш за прву згодЮiју те
му, јер све ШI'О сија није револуционарно, то ject· 
марксизам .. 

Слободан је дотле слушао ш чарi<ања а онда

незаиослен - поће од неких Бановићевих и Каву
рићевих ,_мисли и сiавова чија му ·АI~равља озбиљност у 
пr.м очито cмeunnu.t распрама није била јасна. Једини 
који нису хуморисали били су Кавурић и Бановић 
(чак је и Праком имао слшсла за једну врсrу хума· 
ра). Обојица су све схваrили трашчио и паrеrично 
озбиљно. Обичне разговоре, али и саме себе. Како се 
мож:е бити rакав? Не види лн свет, себе? Зар им се 
мисли, обучене већ у речи, ире но што иэићу из уста 

на улицу, не но1ледају у огледало? 
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ЗЗЈ\ШСЛII да је Кавурић. Не, Баиовић. 
Није то эю.utслио, nостао је. 

Слично је I'D већ радио раније с неюша од дру
гова и, пошто би 'У себи једно време покушавао да ми
сли IЫiхове познате 1-шc,ui, бt-шаыr су л1у јаснији. 

Сад је објект тщ- његовш- уласi<а у Iуће 1-.ПIСАИ 

био Бановић, човеi< врло I\.рут и лримитиван упркос 
чињеници да је био сiуденr чисiе филозофије. 

Нишrа - прихвапю је Слободан њеrову носле
дњу реч и иродужио - ироћи ће и тај штрајк и Ко

ста ће им послапt Кобш:щ Пtt·l'aњa лењинuзАtа, а ту 
!!реШI\.е нема, сrвар је сто одс-то сиrурна и, кад то 

добије и научи, вндеће Крајновић ношiо кила мар
I\.сизма, неће он др)кати сва знања у својим моно

полисiИЧIСИЈ.t рун:а:ма, Има да се демш<ратн:эује то .. ,. 
Утонуо у те nрисвојене а не своје, Бановићеве 

АШсли, дОI< је чи-rао несruуран је ли Рундащев тексt· 
исправан или није, осепrо је да су му се уста напу~ 
нила ПЈаувачком и, кад хтеде Аа је tиCII.iЪyнe у мара

мину, не наће је тамо rде ју је ауrоматски 
руком потраж.ио, окрену се, али Iад тек чу да недале

кн разговор другова на суседном кревеtу тече о nа

сул.у и свињаријам:а и схваiП да I'a је слушао пре 
но што је посiао свестан да га слуша, М1 t-a је подсве
сно прислушкrmао са задовол,сrво1-r, да му се, у)кива~ 

јући у I'OMe, уста и напую1ла пл,увачi\.ОМ и tад му -
долазећи однекуд с лећа, труну у Iaj осветл,ени ред 
мисли - други, који поремети онај, банувшн с јачим 
фаровима, нод чијим му сјајем би одједном јасно, 
као један н један два, да је подсвест конзервапmна 
и рещщионарна ствар (притајила се, ·курва, у)ЮIВала 
у Серовим прИЧЗЈ\Ш о пасул,ешнаЈ\ш лучећи nл,увачi<у 
као крава, уж.тmала, сва укочена и без покреiа, да не 

би аАарi\·Шра.ла свест, која је једш-tа пршресивна, зна 
Шiа хоће, шtа -греба, шrа ваља), 

Оrуд је онако сtрашно и подвикнуо на њих, да, 
али и на подсвест ухваћену на делу, на њену демас
кирану буржујску природу. Буржујсi<у, иеrо .. , 

Засrане, ишајући се: AI<o је подсвест буржујска 
по ·природи (шш је лошч•ю јер предсrавл,а IICI'Opиj
ct<y, одбачену дакле, и превазићену еrапу свесrи, за-
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творену већ у магацин не-свесш), онда би било логи
чно да сваiш пролеrер у nоседу пролет·ерске свести 

има буржоаску nодсвест, па и сам Висарионович, 
сам. Илич, сЗ.м Маркс, I<ao шrо бп било лоrично да 
nодсвест људи, чнја је свест буржоаска, буде феуда
лна. 

То му се одмах учннило и прнвлачним (јер је
дноставно) н аnсурдним (јер преупрошћено). Ynprшc 
уверљивос1тr којом је nocrao илу1пширани власниit 
малочашњеr с:азнања о rшнтрареволуционарној при
роди подсвесru, увнћао је, сад са жалошћу развлаш
ћеноr да је онај с:азнајнн сјај био привидан ... 

Можда је његова грешка само у оној накнадној 
серији преАшса н зai<~nyчar<a, можда је обасјање би· 
ло исправно. 

Оно је исnравно, rрешт<а је дошла после. 
Обрадован, nоче изнова. Понови: nодсвест је ре

акционарна, свест је проrреснвна. 
Којешта. Свест буржуја није више nporpecimнa. 

Значи ... 
Значи, просто значи да је немоrуће r·оворити о 

свеспr уопште, као ни о човеку уопште. 

Постоји историјски човен: и његова свесr·. 

Историјски човек, једини човен. данас, то је чo
neit чија је свесr антибур)коасi<а. 

Па је онда лоrично и да његова ант11буржоаска 
свест живи у противречном загрљају, у нетаторској 
симбиози с аншпролетерском nодсвешћу ... 

Из шре се исr<~nучују буржујска свест и nодсвест. 
Они нису више историјске категорије. 

Историјсюr r·ледан, буржуј није више човек. 
Чинила му се да је све ово довде у реду. Али 

Иna.I\. није био сасвим сигуран да то тако баш jecre. 
Је ли у реду? - питао се узнемирен јер се није 
усући:вао ишта од I'OI"a ни да потврди ни да порекне. 

Мож.да је то зато Ш'IО ја ... 
Опет rруну с лећа ново осветЈъење r..шсли уланw 

чаиих у тврд ред узрока и иоследица. 

Било му је сад rек јасно . . . Грешr<а је у томе 
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што он да је свести час yci<O ПОЛliТичко, час оно на ј~ 
IШipe эначење, То ради зато што свет у КАасно-по

ли:-rичкоЈI.I эначењу не:\ш подсвесiи; Ia је свест функ
ција друштвено-пронзводне сиiуације, несубјектt-mних 
наrона, емоција, )КеЈьа, не оне фнлозофсiПI и психолош

ки појмл,ене свести, оне што је у спору са подсвешћу. 
Али будући у спору с њом, реrресивном, 1ај perpec 
мож_е бити врло релапmан и у сваком случају непо
ли-rички .. У сваком? Шта није сводл,иво на поли-пiку? 
Значи? 

У r-лави му се муrнло. Има Лli неполипrчн:е ре
гресивности'? 

1\.риминалциЈ - ЛО1\1ИСЛИ Иза прозора И ПОТИЈЪIШ, 
и њему, обасјаном опет на трен, поново је све било ја

сно.- Убtпи, yi<pacпi, то је свакако реr·ресивно, то је 
израз подсвесних опсесија што пpeiL\aвmyjy свесr на 

тренуrаr<-два (довољно да се учини злочин ... ) 
Хтеде већ да рекне у мислњча.,. 

. ... али недовољно да се посrане буржуј! 

... но заустави се на време, осећајућн да би тај 
зактучак о1ворио нови бездан неза1ворених mпања., 
Он их није волео .. Обраrно, за себе би мотао рећи да 
ra исувише узнемирују, не доnушшјући му да се, чи
сте савеспt и душе, ода аi<цији .. 

То је! - помисли, као да је то коначно решење 

mпања од којих је nошао .. - То је. Треба се умеш 
огранищпи на прюпичне мисли, на затворене фор
муле које засвоћују мисли, не дају им да се распрше, 
r-убе, тумарају на све стране. Смирити њих треба, кон
ценiрисаrи, учинити делотворним. Само Ia.I<O ... 

Био је већ задовољаi<, већ срећан шш је нага
зна на праве -урагове пре1ходrшка у сн:еrу целцу, на 

траrове у које је његова ~шсао требало да спушта 
своје стоnе, на праву стазу хтео је рећи, Imд поми
сли: 

Ако је све сводтиво на nолитику, онда су то и 

она ужа и она шира свес-r, па је онда моrуће и оно 
што ыу се чниило пемоrуће, т·о јес1 моrуће је рећи и 
да класна свест, као посебан случај nrnpe схваћен:е 
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cвecru уопшzв~ има посредно своју подсвест" А та под
свест што rони борца који је свесно (у ужем С..\iИ~ 
слу свесш) ступио у штрајк тлаћу и свесно хоће да 
на том путу исrраје, упркос свим отпорњча пред те

IШtоћама IЛадовања, та подсвест, јавЛЈајући се rrn.o 
адвоrmт тих о1пора, бранећи уско, индивидуално, а 
не класно сх.ваћене нагоне одржања, она објекrив~ 
но стаје на страну буржоазије, то јест Управе. 

То! - ликовао је у себи, - То! Обје•сшвно, по 
учинку, то подсвесно, биолошко и субјективно мо
rу да се стопе с буржујским у одрећеним уrрожава

јућим условима. 
Истовремено је продужавао: 
Та подсвест rtojy свако од нас има, па и Каба, 

Илич или сам Мор, потенцијална је агенrура бур
.жоазије у нm..m: кад год тело, да не r<roкe човек (заш~ 
то да то не каже?), под приrиском нево1ьа, добро, 
кад '"А човек доће у једну од крајњнх ситуација н 
спор се пред доношењем судбоносие одрећујуће од
луке отвори (издаr-и или не :издаrи под батинаl\-tа, на 
мукама rладн, ;кећи, crpaxa, зебње), подсвест, зас1у* 
најући интересе орrанс1шr одржања заједво с реф
лексима, гласаће протrш с-r-ава воЈье и свести, биће 
објекпшно, дакле, на сrрани оних који траже да се 

изда или напусти ш-rрајк" 
Биће - можда. Не мора увек да буде. 
Кад не мора? Кад се, на пример, успе да ра

сюрин:ка објекпшно значење таrtве злоуnо1ребе и под~ 
свес-т, обасјана радом свести, одбије да слу;ки не~ 
пријатеtоу, ућуша саму себе. 

У з ra сва тек сад наЈsена ту:мачења није било, 
значи, поiреi11Но помислиrи оно што је прво помис
лио I<ад је, упрошћујући ствари из потребе да буду 
бритке I<ao ударна шла на пушци, помислио да је 
подсвест бw>жоаска. Она није то. Њена се позиција 
у крајњој линији нденшфнкује с непријатеtоевом 
мада не полази од истих прm.шса" Штавише, лоzик:а 
подсвести, нагона, рефлекса, страсти најчешће ће се 
слуЈiшш антнбуржоаскнм ар1ументима (случај Бра-
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тка, који, у ;кељи да поr(Јрету сачува Itадрове пале у 

ропство, неће да ризикује н уће ин у једну борбу у не
једнюшы условиыа, I<акви су они који стварно дају 
несразмерно мање шанси робијашу, чије је једвно 

оружје notoa и свест н једино оруће соnствено голо 
тело, а бескрајно више Управи, која, наоружана, без
душна н сурова, уме да се О!' л уши о све крике и шкр~ 

rуте затвореника, равнодушна на њих, не видећ.и у 

њему човеrtа, несолидарна с њим, али ни са собом:, 
уколико н њу чине tоудв, а чине је). 

Сыирен, исцрntоен, Бановић се завали у јас1ук и 
Слободан заспа с осећањем да се ослободио једног 
начина посrојања који не би волео да буде њеrов 
још једном. 

Око подне Слободана пробуде IТНЈ'енЗ>mин, непри
јатни •шриси. Отвори очи јер му се чиннАо да су ти 
мириси tоудскш· усмрделог тела праћени цијуi<ОМ но
жена што се зарива ју у хрсн:авичаво, недокувано не~ 
што, н чуо је како помоћmщи кувара то изрезано на 
комаде, полупресио нешто, савлаћујући му жлунд
рави и жилави отпор, набијају на дуге чачкалице и 

припремају шиtоке. 

Та слиЈ<а, у коју није био сиrураи, натера щ да 
се уплашеио расани, још увек Баиовић, још увек уп
лашен сликама стварноr- про1ивречног света, сликама 

довоЈь.r-ю наметљивим да му поремете ње!'ОВе зшшшw 

1ьене дотле конкреrне и помирене слиttе" 

-Нисам хтео да те пробудим- рече ыу Витор 

- али штрајitаШiщ ком.иrет је поново заседавао и 
заrраж.ио да се, за сваки случај, одма."'< подели мате
ријал. 

- Ух, боrаму! - јекиу из Слободана, који је, не
зависно од те јеке. већ био скочио, обукао се, осетио 
да :м:у се на тренутак замаr-ЛilЛО, али је следећег часа 
одјурио. На посао. 

Киш је, наслоњен лећима на врата, откопчао ка
нш и иараменицу своје протезе, протрtоао румени 
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па11р&ак, Дiпао nолю<о круж:ни I<артонски поклоп~ 

чић и почео да сrавл.а ьш1еријал који му је Слобо
дан пружио у фшю израћену дубоку шупл.нну шrо је 
досезала до дна дрвеноr дела »t-юre((, Писма која му 
је давао, Слободан је једно по једно чюао, трудећи 
се да нх запамtи: био је то део најсrроже аrрхиве, 
скоро целокупна кореспонденција с Пољем. Није се 
уздржао да се не насмеши прочrпавши поново тексr 

писма, познат Братку и остали.\<Iа :из Како:ма, писма 

на основу ко1· је В1пор и извео ону мисiифш<ацију н:о~ 
јој су брюковцн насели непосредно пре rласања. »У 
случају да из било којих разлоr-а<( -писало је Поље 
- »збоi вас или због нас доће до преrшда везе, ви 

нам се, у крајњем случају, јавше преtш Myrt<a једним 
или другим хемијским мастилом .. Место дращ брани
оче, сtавите само .лmozo цењенн браниоче, а у тексту 

употребнrе бар једанпут ревизија нроцеса. Веза ће на 
тај начин би-rи успоставЛ:~ена с ваше с:r:ране. Ми ћемо, 
пак, док се паr<еги буду :м:оrля слати, у једном од 
пакетића хиr-ијенскш- папира, почев од 31, листића na 
надал.е, брашном разблаженнм у води (отварање раз
блаженнм јодом) јавл,аш своје инсrрукцнје.« 

- Да се уногнем? - упша Ласло. Слободан не 
одговори одмах. Тек после шапну: 

- Не! Још ово .. 
Ласло није први пут осећао да је његова нОЈа 

важнија од .којечеr-а и да је он, такав, драгоценијн 
од мноr-их и мнопrх другова који .мисле да сшурно 
cr·oje на земл.и јер су сачували обе ноге. Па је стр
ПЛэкmо, једноног, ослањајући се на шrап, чекао да 
Слободан заврши чюање и IШ маrеријала, сећајући 
се оног муtиог фебруара 1919. кад је покушао да у 
сnринту престигне I<амион војника, ни због чеrа, него 
онаi<о, од младос1и и беса (да истутњи сувишак сна~ 
ге), и кад је, оклизнувши се, пао тачно под задње 
точкове. Кретенски. А био је ЧАаН јур>ШIНе rрупе ом
ладине. У тереtњаi<у - њеtовн ,>,руtовн, црвени вој
ющи, а нОЈа- нзгубл.ена ни у pary, ни на раду. 

Ншшд ие би >I<аЛИО за њом да су му је бели 
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отюшулн. Леt<ар му је у болници ампугнрао до кука
Касюiје је дознао - без потребе. Лекар је ненскусан 
био, :млад. Ytexa што нн је '!ешнла све док није дознао, 
npe неr<оляко година, I<ад је у Хоргошу, тде је отво
рио дроrерпју а у сшари био I<арш<а у ланцу специ

јалног Irn.нaлa за курнре Интернационале н оне из 
1а.:козване Друге линије, да је онај леr<ар постао 
1пшнсrар здравmа у Пештн:. Је ли био тиме освећен? 

Не, Али инвалид cnopta, мОЈао је да се прешори у 
Ј.швалида револуције, нстш-Iа 1\1ИМО неке редоследне 
лоrике. На питања о нози, одговарао је дотле врло 

неодрећеио и не неtачно: »За време револуције Беле 
Куна«. Сад ће рећи прецизно: »Ампуrирао ми је сада

шњи члан хорпrјевскоr· кабинета((. То није мењало 
чињеШiце, а ипак, мењало је, мешало кrх је дотле да 
једне ноћи, не одолевши себи, написа псовачко пи~ 
смо белом диверзанту и шпијуну доюору Леринцу, 
ЧАаНУ једне од филофашнсrичюiХ маћарских влада. 
Које је спали:о остајућн: довоmно конспиративан и 
у највећем узбућењу .. Али шм је непосланим, али на
nисаним и сnа.А:~ени:м: nисмом олакшао себи. Јер се 

талоЈкио на дну њега неtш ванумни сра.:\1. Дрвена 
нога. Неспособност за прави рад правоr илеtалца. Осу
да да се активност сведе на nасивност јавке и паси~ 
вност поштанскш· сандуче1а и .живи изоловано од 

маса. И то он, Ј<оји је почео ,своју аtоивност r<ao апr~ 
rarop и јуришлнја! Ои који је пре револуције треlш
рао у лаt<оатлеrској сеtщији Ференцвароша и био, 
после седам месеци рада, омладинсrш шампион клу~ 

ба, он I<оме су -rренерн прорица_.л,и блнс1аву средњеw 

пруrаищу r<арнјеру. 

Ни кад се оженио Гизелом, текстилном радни
цом, тихом, нелепом, али 1\Шлом Јкенrщо:м: која ra је 
волела на свој мало плачан и предан начин, yraDa~ 
јући му и пошгујућн Ia (јер је њој, ћуr-л.нвој, једино 
и испричао да је ногу изtубио у борби прошв беЛIIХ, 
у једном јуришу на кућу у I<ojoj су се били забарш<а· 
дирали), ни онда није престао сrид прока:женоr·, без
ногог, ружнОI·, ћелавог, риће1· Ласла, с носем r<ao 
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млади ружичасm r<ромпирић, с пламеним, rусrим кр

зиом на rруднма (као да му је сва некад rуста коса 
с темена пала на прса и лећа и ту nустила корене). 
Но тек откад је npe три године Косга дошао на no
Amcao да му ИЗВрТИ I'DрЊИ, nrnpи: део протезе, а каСw 
није и доњи, уж.и, тек отада му се вратило достојан
сiво" И >mje да оно није расло и збоr тша шrо су 
Кос1ини и Ласлови (а сад Слободаиови и њеrови) 
одласци у клозет морали да се врше на очитлед свих -и 

јавно легеидлрају nред осrалима nричом о иијекција
ма .које Ласло тобоже даје Кости, а сад и Слободану, 
него и зато шrо је било очиrо да нико у ту nричу не 
верује а ником не пада на памет да nита ИkИ, саклони! 
зафркава, јер се тајне ту >mак nоштују, па се, захва
л,ујући томе nоштује и његова дрвена нога, тај ње
rов до пре неке године петнаестолеrни срам и стид. 

Крајновић је на Виторово rттање изјавио да ће, 
што -ее њеr·а тиче, моћи да дрлш: nредаваља све до 

десетог дана, само нека је ува nomнor' да r-a чује, 
укоЛin<о ra моr·не да чује од те хуке ветра. Он иона
I<О пати од логореје и ништа му не пада лакше од 
nричања" Решено је да после nредавања (слободна 
тема) одговара на пншња" Она му се моrу посiав
ЛtаiИ miсмено и усмено. 

Била је то новина. Прошлоr· штрајка нико није 
помислио на ту врсrу разоноде" Па кад већ nостоји 
Ерајновић, ra суперенциклопедија на две танке ноr·е, 
зашто се не би људи разонодили орrаниэованијим 
лис1ањем по том свезнању? 

Али кошава је одиста решила да не посустане. 
И није, Дувала је даноноћно на онај свој начин: 
эахуче се и тшшн помислиш: однесе све! а она прес

Iане. Трен-два, па опет. Кад је ју1рос поrледао r<роз 
прозор видик на сам1ще и машинхауэ, над којим је 

димило, чинили су се нестварно бистри, заковани у 
лед од дим:њака окртелог до припtи у дворишту, с 

оним њиховим чалмам.а од сарrије што би се, од 

једног ударца Пнеумапша, преломиле као трула да
шчнца. 
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Око три сата су се и nочели дизати са кревета 
они из r·opњer· дела собе и I<peтam nрема диу. Оrрну· 
пr ћебадима (сви сад зимоморнији но иначе), они су 
ускоро заузели сва мес1а на клупама, где се смесrnло 

мање муди но јуче (али зато их се више сабило у 
rусту масу што је плазматично дисала и пушtала па
ру), шмо где су се понеки обучени друi'Ови увалили и 
у туће посrеме крај домаћина, који се, не патећи од 
хигијеничарскнх предрасуда, померао у крај: гоплнје 
је утро је и уче'!воро под исшм ћебетом. 

Чим је откуцао последњи удар на nрюзеном са1у, 
Кра јновић је, седећи чело с1·ола на једном од саиду· 
чића прене·tих из ум:ивЗЈьке, [ючео да говори врло 
инспирисано и дискреrно алузивно о Марксу и Пари

сr<ој комуни. (Оrrширне његове тезе су благовремено 
послане у двојку и '!ројку тамошњим предавачюm 
центрима") Смисао: иако је Маркс сматрао руковод
СIЋО комунара незреЛШ\I, инфiЩираним бланкизмом 
и бакуњинизмом, иако је сматрао објективну ситу
ацпју крајње безизr·ледиом за потхват који би рачу
нао на озбиљнији успех, иако је до последљег часа 
био одлучан протившiк лолнrnчке ющије у оним не
приликама, од 1ренутка кад је борба за Комуну ат

почела, па све до краја r<ад је у nролетерској крви 
yr ушена, а и после, Мор је свим силама подуmrрао 
борбу Париске комуне, идентификовао се с њом и 
њенима, био исто шtо она и они. 

-Лепо си rоворио! - рече му Есишер сузних 
очију од узбућења. 

Венче је ста јао уз Кра јновића, ист·о захвалан за 
то фино и nаметно nредавање (добродошла братков· 
ШiМа а и Тросrшту, како то после објасни Есшпер), 
али на ту Есинr·ерову реч, лепо, уi"ону опет у саљари
је .. Облапорне свакако. Али не СI'ИЖе нишrа да рекне, 
почеше да присrл)ку савијене цедуљице с rштањима. 

Виtор их је узимао, отварао, читао, али по изразу ње
говог сад врло эюUоучаноr· лица, упркос осмеху, није 

се моr·ло да зак.А:аучи ниш·tа. Па ниuпа ни онда Itaд 
Троскот усшде и рече да он своје пнтање хоће да 
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усмено пост-ави, јер њеrа занима салю да ли му пре
давач уме нешrо да rmжe о држању добрих комунис
та пред Itлacнru..-r непријате.ъе:м. 

ДаЈ-ле неодрећен, Крајновићев се осмех не сАе
ди, али посrа друкчијн - одбојан, резак, оштар, др
зак. Не само њеr·ов. Мноr-и радознали поr-леди nрестар 
ли су да то буду. Мнош осмесн, већ пошлиизалепрша
ли, зауставили су се и напречац, IШIЧИЛели: са одрве

нелнх лица. Срца су само лупала слуrећи неко бези
мена зло. Шrа значи то mпање? На коrа је хн1нут тај 
камен? КОЛИI\.0 се зна, а зна се све, Крајновић није 
никог одао, али зашто се онда следио кад 11.-1у нико 

досад није никад ништа замерио. Напротив. 
Мноrи брапювци, који Крајновића нису трпели 

не -само зато шrо IШје био њихов него из истих оних 
раэлоr·а збоr· којих r-a нису волел11 ни понеки вита
ровци: расејан, непрактичан, необазрив, све pyrшr,_ 
воли да зафркава, уображен, друкчијн је од свих, 
прави евен-rуалац, из сто још све 'Јаквих неких инфе
риористиЧI<их приговора који се јавно мшу да из

рекну без опасност-и да доведу у пнтање интеrритеr· 
оноr· I\.оји их сашшпава, али и -ти 11.moпr, братковци 
или не, осећали су се сад нелагодно, неюr су се чак 
ћутили уврећенп јер иnш<, нема то смисла, на крају 
крајева Крајновић је добар друr, оrромно зна, вреди 
им свима бескрај но, без њеr·а робија никад не би пос
rала универзитет који јесте, он је једна од највећих 
r-лава у Ко:м~nперни, и ако се почне с таttвИЈо.! mп·ањи
ма, r<o ће од другова који су прошли муr<е и поднели 
батине ОСЈати ЧИЈав ry или ма r"Де на свеrу! 

Изгледа, ипак, да се питањем упућеним Крајно
вићу пуцало на дpyror. Крајновнћ поче да одговара 
врло прибрано, у тиШЈIНи коју није реме·rила нн пара 
из ноздрва. (Нн она није димнла више r<ao досад. 
Пресахла је.) 

- Оно што бих 1и ја могао одrовориrи, могао 
би н м~ I\.0 •Ју, па и I'И сам. Откад је Itласних. борби, 
сви КОЈИ су икад ступили на њене стазе знају да се 

У сушшнн добро држање револуционара своди увек 
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на нсr·о и увек на једно. Терор је терор н с'шсао ћу
·rю-ьа пред класним: остаје једнак: »Не одати<<. Кроз 
вен:ове се мењала и, Јако рећи, усавршавала средства 
притнсаi<.а вршених. у щiЉу извлачења признања. Пре
ма средсrвнма која су употребл,авалн римски мучн
теmи хрпшћана, да не rоворим о OHI-L\Ш џелата у 

сАужби кинеских царева, воловсi<е )КИАе и пендреци 
којима башнашн ове земл.е покушавају да изнуде 

наша прнзнања не ИЗI'Ледају ништа нежније, али у 
својој не мањој rрубосrи, лшnешr су фаншзнје. Не 
знам је ли rш чrnao m<смо Плниија Crapнjer· упућено 
Тнrу Веспазијану, у коме римсrщ прнродњак каже 
каi<О ..\-шсли N1 је »у данаuпье време срамота тражити 
да се они (мислио је на хрrштћане) одрнчу на трrу 
јавно своr- уверења((, Па ШIЗl<, однос терора и свести 

предсrавл.а управну сразмеру, пораст једноr· члана 
тоr спреrа истискује повећање друrог. 

Али Крајновића прекнде на том баш месту Пра
rшм, сrрог и неумол.нво суров у осећању себе као 
извршиоца правде: 

- Не хвали ми IY оне побожњю<е и језуите, не1·о 
причај радије I<aito се твој Виrор држао недостојно 
комунисте nред ItлaCНИl\t, а ЈУ нам. се наметнуо за секм 

ретара захвал,ујућн којеr<аi<вим I<уротресннама н луц
nрдама вахабитсrшм који с пролетарнјаrом немају 

ништа заједничt<о" 
Слободан преће брзо очима преi<О свих лица: за

препашћених н не" Па да, Праком је у сrварн неодме
рен и неозбил.ан. Сви ш знају. 

Витор се на то поче да днже полако с клупе на 
којој је седео, ни блед, ни црвен, ни узбућен, mr неуз
бућеа, обичан, најобичmrји, свакодневан; у руци је 
држао десетаr< папирића; уздахнуо је, дшао главу и, 
жаrрећи очима, остао неколико тренуiака непомнчан 
на нншану свих поr-леда: не толико нenpиjaremcю:Ix, 

не толико лолузАурадих, пре радозналих, али и при~ 

јате.ъсtш забринутих, па зато баш узнемирених и уп
лашених да он, јаростан кюrnв је сад - било им је 
јасно да друr<чији не може бити - не каже нешш 
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шш ће у овој непотребно напегој ситуацији онемо
гућнти r..южда борбену пловt-iдбу овим бродом, на ко
ји је, лукавством и вешпшом, али н личном незаин
тересованошћу, успео да укрца све .. Слободан се ио
нако бојао да ће се тај брод (који је, ето, развио оче
юшана једра поl\пrрења: јеДiшсrво акције; али који 
је, судећи на основу којечеr· дру:гоr, не са:r.ю овоr· што 
се тренутЋо дшаћало, открио већ на заОI<рету првоr 
дана у друти да се трупе нису демобилисале, да се 
наставила rрвења, проду;кила r·ложења око крме ко

ју је сваi<а повлачио на своју сrраиу, смаrрајућн да 
он само зна исправmi и спасоносни -I<.ypc) распол у~ 
ТИП! пре но што стиr-не до циља и победе и да би 
Витор, о чијем се фантастичном држању на полицији 
досад причала с мmmењем и који није још био ни 
за шта недостојно ш.;:ривЛэен ни од коrа (сем сад, и 

го први пут, из Пракомових уста) (а.ш Праком је 
уснаљенш<, IПј)етеран, иеозбил.аи) (нико не узима ср
цу њеrове речи) (нико се не ДИ)I<е да њему одi'овори, 
1ш: Лазица Подсвест), боље учинио да не одi'ОВара 
на то Троокоrово у ствари mпање, неr·о, I<ад се већ ди~· 

rao да говори, онда нека скрене па:жњу друговима са-
мо на катастрофу у коју се cpma наоави ли се овако" 
Али Слободан је знао Виrора: разјаренко, он ће по
чети опасно да уједа и заједа, а Тросн:от није Братко; 
језичаn је и опор, а способнији да се конгролише од 
Витара; Трос1ют ће враћаш уједе док се обојица не 
сруше искрвављени н потиуно уништена уrледа. He
IIO би требало да устане сад и не дозволи Внrору да 
!'ОБОрИ. 

Устаде, на срећу, Крајновнћ (Слободан н миош 
други осете ис-тинско олакшање): 

- Њн:ам био члан I<амиснје која исmпује др· 
жања пред класним - рече споро, акцеитујућтr сва-· 

ку, не сувише r-ласно, али зато BIШle чекиће:м: ударе

иу по изговореиу реч - али памrим да је кроз једи
нице прошла одлука ror форума, у ком су се налази-· 
ли Еси:нгер, Коста и Брап<о. Гласила је: »Изванредно 
држање Витора Петровића пред I<Ласинм пример је 
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који ће нас инаmrрисати, иш<о т-а је, у његовој изузе
тности, скоро нелюrуће следипr«, Та одлука наше ко
мисије донета је уз саr-ласносr- Поља_ Двојица чланова 
комисије налазе се ту. И !?-.-юrу да nотврде јесам ли 
репродуковао rачно тексi'. Уосталом, сшуран сам да 
је -сачуван у архивi-с 

-Тачно! -оте се Ешrнгеру. 
- Изванредно држ:ање! - заустави Троскот 

Браrка, који с месrа потврди једним: ))Тачно је« и 
хтеде да се диrне, али, приrиснут руком, оста седећ:и, 
- Па ry комисију - настави Tpoci<OT - 1реба иају
риrи из Партије. Изванредно држање? С чи ј их по
зиција изванредно? С полицијских? Внтор је пакти
рао с Г лавњачом, обећао је батниаШIIма да lie побити 
Цека. И то да буде »Изванредно држање«? 

- Је ли кша прова.шо? - уинта Брапю не ди
жући се с клупе, иако r-a Троскот није вrШiе задр,.ка
вао (Слободан је xreo да пољуби Браша зато што је 
оп, Внiоров противиш<, узео реч да одбрани невино 
опrуженот) (о томе се радило).- Ухапшен је- про

дужи Брашо мирно и зачу до неразливено као обично 
- rшо члан Окружноr ко,штета, при покушају да 
повеже осrатке једне разбијене рејонске орr-анизаци
је; нишr·а није признао; шташШiе, успео је, после пр

вих серија пеидрека и бшшча, да убеди полицајце да 
је последњи: комунисr у Београду, да је орr·анизација 

разбијена н: распршена приликом недавне велике про
вале и да је оно неколико псеу доруководилаца у Ве

чу немоћно да ишrа уради. Говорећи то, он је поиав
.mао оно што се писало тад по новинама. У почеп<у 

је, nричајући re rлупости, хтео да просто зачикава 
полица ј це размазујућп Њ\! лице њиховiiМ апсурдним 

свињаријмшо Тю<ав rmrum је ту, тюmв :какво!' ra 1\UI 

ry сви знамо, такав је био и на Петом спрату. Зафр
кавао је оне будале. (У вези с тим: -rамо је то има
ло слш:сла, овде r а нема, овде је онакво његово пона
шање недозво.ъено, јер ми нисмо оне будале.) Али 
друту Витору није про.маi<Ло да је њима, професио
нално заrАуrње.ним: сопственом пропаrандом, лакше 

207 



да nоверују да их он не лаже него да су њихове при

че обична нзМ!ПlLЪотина. Трећег им је дана зато и 
рекао да се и сам уверио да од револуције нема ниш
·rа и да је спреман да оде у Беч и ликвидира оно ие
rшлиrш преосталих усијаних глава. Уrврћено је и про
верена, а и сам нам је све тако и био испричао: аr·енти 

му нису сви nоверовали. Мећутим, шеф Главњаче и 
неки nодшефови јесу. Поrtазали су, штавише, и ин
тереса за једну ·нurny авантуру, убрзо били чак спре
мни да га наоружају и nошл.у »На задатак« (увере
ни да тиме ди:жу на »ВИIШI ниво« своје методе, у скла
ду с недавним rщркуларним mrсмом мmшсгра унуr·

рашњих, I\.оји им је оштро замерио npu.лtU"ПlBHocz· и 

наивносr) (I\.омисија је располаt·ала nperrncoм ТО!" 

циркуларног nисма). Да, све је било урећено и в~ћ 
је Витор Петровић био засnао на каучу у студИЈУ 
шефа полиције, у новом оделу, с револвером и nасо

шем у џеиу, спреман да orиyryje јуrарњим возом, 
кад r·a је пробудио ударац у лећа. 

Једна нова rрула се током ноћи провалила. Ухва
ћен примш.ом дел,ења лe-Iatrn, један је :млади, недо
во!Dно проверени друr· проrоворно после првоr· ша

мара, одао ћел.ију, вишу везу. Да није дошло до то1а, 
»Iп-рица<< коју је Витор био наместио батинашима 
засr..1ејавал.а би месецима и I"одинама људе ове эе.мље 

и CИI1f!JHO улнвала храбрости многима који још веру
ју у свемоћ и свудаприсуrrюст полищrје и њених 
њуци<ала. 

»Аижи се, последњи I\.омунисто!« - ударили су 
Витора те ноћи ногом у лећа и тако ra пробудили. 

Батине које је добио, сад уз директно учешће ула
ниченоr шефа, биле су дивл,ије но оне уобичајене у 
систему Г лавњаче; CI<opo изrшрани, агенти су исн:а.&и
вали сад свој crpax и бес пред rим rадом који им зама
ло није измакао из шака_ Светили се за сопствену 
глулосr·. Али док r·a је шеф власшручно обраћивао во
ловском жилом, ударајући н~m~лmre с још дВојицом 
који су га rаrшће тукли, друг В игор је имао толmю прн
сусrво духа да насrави да корисш у добре сврхе њи-
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хову 1луnост. Ми ra знам:о: упоран је, и ако нешто на· 
уЈ~.ш и одлучи, нико и нишrа га не може скрену1·и с 

правца којим је nошао. С<ао је да пушта узвике задо
вољства, све сам:е »охохох«, »Iако, таааtш«, и '»ооох, 

мало више лево; лево, кажем вам« .и »ry tyyy, тууууу«, 
мада је, очиго, морао да савлада и болове и jayi<e да би 
тако говорио место да '\'РЛа ,и јауче. Аля био је дошао 

до заi<~Dучка да су батинаши глуrш и нау•шо да изиrра 
будале. Разјарени, агенти нису спрва обраћали пажњу 
на његова сrењања, али, не чујући уобичајене јауке, 

као водеиичари што заrлухиу кад коло престане да се 

врти, учинило им се Ва!Dда да нешго није у реду, na 
rек rшд су начу!Dили уци.r, разабрали су њеrове уздахе 

и стењања, врло слична онима Itoja изазивају љубав
на задовољства. Прво је шеф то закључио, затилt и она 
диа друrа полицајца. Засrали су збуњени. Пресrали су 
да ra туку, још увек несш-урm-r »не ради ли их олет 
r·o звере комунисrичко, та манrупчина«. Витор је сте
њао и даље, не говорећи ншnrа. И I<ад је, уmпан шта 
му је, прво оду·оворио Jrno збуњено и брзо: )>Ништа, 
ниппа«, па онда, стидећи се као, замолио их да настг.~
ве, шефу је синуло. »Да ниси тн, наказа једна, мазо
хист·?<с yrrnтao r·a, а Витор, мож.ете мислити, спрва није 
r-o хтео никако да 11ризна: »Не, не, не, ди ја«, а после, 
на њихово све я<ешће нава..л:.ивање, 11ризнао је, као ба
јаr-и, бранећи се невешто: )>Не, нисам. Нисам помиш~ 
.ъао да јеса11.1, први лут .ми се дешава тако што, али ... «, 
и сам се I<ao чудио задово.lhсrву што осећа док ra ту
ку, па их моли нека наставе .. Шеф је на то скочио, за~ 
махнуо бикачом, али се предомисл:ио, Штавише, заус~ 
rавио је агента који се такоће спремио да r·a ошине: 
»Не! Нећемо се ми юиавип1 да бисмо прави...ш мило 
једној лаж.Л>ивој ко:мунист:ичкој свињ:исс. Пустили ra. 
Прези;раАИ r·a, мрзели, убили би r·a, ам1 шюу хтели да 
испадну будале и праве мило оном rииусу од Витора 
Петровнћа. Он им се, у себи, дабоме, невид.tЪIШО сме јао 
и, Kat<o во...ш, ми то на жалост таt<оће знам:о, да свш<у 
ситуацију I'ОНи, непотребно nонекад, до бесr..шсленоr 
краја, он их је стао да доводи до беса, да их изазива, 
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да им креше истине н:а.кве ни од ког нису чули и више 

неће ни чути да им псује све на кш1ару, од поnа_ ми
нпсгра до ж.ена, .мајки и сестара, али они, полiЩЈОТИ, 

»нису се давали превеслапi«, сва та врећања, тума~ 
чили су, долазе отуд шго то звере од комунис1е хо

ће да их напш да та туку 11 да њему, мазохисти, ве

ров~ су, ти1 ... tе учине :мило. Али нису они комунис
-r-ичке курве да се ту подастиру ње1·ови.м: уж.ивањи:м:а .. 
А јшt, неће они Ј..·tуфте да се килаве да би ње1а задо
воьавали. И нека он са.'.1О псује и трди, нека их уда

ра ногом у цеванице и у сrражњицу - Виl'Ор је и 1:0 

радио: ухапшен и везан, усред Г лавњаче, дотерао Је 
у својој неукротивој дрскости сам да удара башна
ше ~ они ће и то поднети, али бојећи: ra се I<ao ћа
вола, неће дозволити да их, замало ню.1:аr арчене, nоно

во :на.\tа.Ј·арч.и и сруши опе1· на .кy1·tcr. Нека, нису 
они будале, знају они шта је мазохизам. 

Ставл.ајући све на IШШ<у, друт Витор Пе1ровић 
је успео оно ШI'О ником у сличним неrхриликам:а ни

је успело и неће успеги: да направи полицији такву 
rракалицу да она, од врха до доле, чак и Iщд би још 
једном посумњала да је изиrрана, не би смела, пара
лисана, да учини ниједан од уобичајених покрета. 
Толики је њен био .страх да .не испадне насамаренија 
но што је наса.\tарена, Бапmаiiш су, укроћеrш, спу~ 
шгали већ дигнуту руку, већ зю.-tахнупi пендрек. 
Једаа су дочеr<аЛИ час да ra предаду нсrражном 

суди јп. 

Прво ш1о је друr· Виrор Пе1ровић урадио кад је 
предаr суду било је да исприча ислеД!Пn<у како је 
прешао полицајце и том причом тако уплаuпю ис
ледншш да не буде и сам nрећеи да је бележио све 
што му је неукроћеш< Витор говорио, апсурде и глу
пости, хвалисања и очите нзм:иШЈЬО11Ше. Сав тај ма
теријал, али и друrа сведочанства која је им":'о 
П оље у вези са његовi-n.-r држањем, навело нас Је, 

Поље и нас IY -на заједнички сiав. 
Бралю је •rндиriШрано ПОI'Ледао и у Литара и у 

Троск01а. У овоr зато шrо r·a је својом оnтужбом 
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Вrпора на1ерао да све ro каяtе, у он:оr· што је због 
r·лynocrи овог морао да јавно изi·овори пуну исiи~ 

ну. На своју ште1у, пропш својих Irnтepeca, али у 
склс'lду са својом брапtовском савешћу револуцио~ 

вара" XIeo је захо да на крају рекне: >>Витор нс 
би нш<ад био I'OЫII\.O поштен да rако одбрани 1\·tене 
од ла:жних опrу)кбюс, али без обзира шrо би то 

било хвалисаље пропш I<ojer Брап<о не би нишiа 
имао, не CI'IDite да заврши Itai\.O је хтео, јер та нetto 

прекину, чим: заврши, повm<ом: 

- Све је r·o полишrјсi<а подвала! Доле полициј
ски најамниi<! Доле убrща чланова Цека! 

I<o је 10 викнуо? Јериеј? Зар он? 
Витор ус1аде ШI<рто, скраћено насмешен овог 

пу1а, про:мукла r ласа, уrашеннх очију: 
- Нећу да одговара.\1 оном зеле).-tбаћу КО:\'1 се цедн 

још роса испод носа, Али нека Tpoctto-r I<аже да ли 
се за време свих месеци које је провео код мене 

на стану и храни икад осетио УI'РОЖен? И да ли је 
полиција после ьюr· хапшења сазнала ишта о то:r..-1 ње

rовом подсiанарсiву или ма о чему што он зна да 

сам знао'? Можда је rАупо посiаВЛэаi-и ту врсту пи~ 
Iања. Не осећам ншшкву потребу да се браним, Ја 
напада:м 'IИМ литањем. Па зато баш и захтевю.t да 
ми Троскоi одrовара.. 

Изгледао је горе но да се брани. Несхватл.иво 
узнемирен, уплашен чак. Али свих се осамдесет пари 
очију окренуло Троско1у. 

- Не! - рече Троско1 узмичући, али још увек 
'IВрд и непријатан у нечем шrо се није толико на
лазило у његовим речима а што је 1mак избијало из 

њнх - ја не rврднм да је он полицајац. Све ШIО 
моrу рећн то је да су ми раније још неки другови 
скренули па.жњу на Виторово држање на полицији 
које да није било у .реду. Нишш не знам о маiерија
лима које је изнео друг из комисије. Друr Братко, 
зар не? Кад је Витор био ухапшен, ја се нисам на
лазно у Београду. Тачно је да сам, по првом свом по
враtку из иностранства, становао код њеrа. С преки 
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дима, око осам месеци" Али ~ro ·СУ nрiШатне ствари., 
И за њеrа и њеrову друrарицу везују ме најлепша 
осећања. Морам јавно да изјавим да ме је он н увео 
у nortpeт. Он ми је остао и био најбол,н nријатељ, 
Ја њеrа волим. Хоћу да •ш верујете, ја ништа немам 
лично nротив њеrа. Ако је неко досад чуо из мојих 
уста ишта лоше о њему, нека усrане" Дајем вам реч, 
ја до краја своје робије нећу уста да отворим ако 
је тако што тачно. Али, другови, ово што C..\to зајед
но чули, оставило ме эбуњеног. Како? - питам се 
сад nред вама - како су, знајући све ово што нам 
је Братко тако објективистички изнео, а што сам ја 
nрви иу10 малочас заједно с вама стрпљиво чуо, ка
rш су трн комуниста моrла да доћу до закључка о 
изванредtюА: и прtшерном држању, то се ја nитам, 
Или не I'Оворимо истим језиком, или не мислимо ис
то о важним стварима и, онда, нисмо исто. Ја сам цр~ 
венео све време док је Браrко, у свом поштењу, без 
иједне друге врлине, износио све оне неподопшrи~ 

не, оне циprtycaнepcrte атрак.ције и куnлерајске nри
че. Па то је гнусно. Један rшмунисщ да се у страху 
од батина сроза дотле да пактира с полицијом, при* 
ста јем, нe1rn је то r·лума и изиrрава.Iье, у реду, па шта? 
и ја сам се налазио у то време у некmшој емиrрацији, 
na и ја спадам у делнћ оне ша:се јада коју је он 
обећао да ће убити .. То је мени, друr·ови, мислили ви 
шта хоћете, једна посебна врста издајства, не мање 
изда јничка и nровалантска од ма које друге врсте. 
Није једино зло шго се мољ:е учинити покрету само 

nровал,ивање друrа. То јесте издаја. Али ја вам кажем, 
не мање је издајсrво не дp,trnпr се достојанствено 
nред класним. Изишли С.'\10 ми из стања кад C..\IO се мог
ли чинити себи самима сектом аскета и ycnaљeниirn. 

ПроШАа су и времена романтике. Иза сваког нашег 
друrа - Jora треба да смо сви свесни - стоји нај
моћнија оила на свету. Нисмо ми више -тиttве без ко
рена, ми сrрашиу и силну свеnролетерску отаџбину 
имамо. Ми не смемо заборавити ко смо, ни I<o је 
с нама. Војници смо једнш бескрајног фроюа, у је-
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дној бескрајно компАикованој борби, и кад почну 
да нас непријатељи класе и отаџби:не муче н киње, 
rреба да сл-10 свесни да борба не пресrаје нашим 
хапшењем, да се она настаљьа без обзира шта ће се 
нашем :t-.шлом и милом, рецимо, 1елу да деси; свесни, 

такоће, да ми својил1 достојанс-rво1·1 пред I<Ласни.м 

има да наставимо борбу, у промењени:м:, испша, ус
лови.ма, али да је сушпrнски непромењену има да 

продуя<ујемо док у нама има и кат1 жimота., Сва.Iш од 
нас за све вре.ме ·ropr-ypa треба да лпtсли са.\Ю: ја сам 
црвеноармејац, ја см-1 nредсrавнин: своје совјетсЈ<е 
отаџбине; везан в: ОI<ован, зга.жен и поrиоуван, rnпш од 

нас не сме ниједног часа да заборави да су милиони 
слободних красноармејаца наоружани најубојитијим 
совјетским оружјем. Оно шr-о ухаnшенш нашеr дру
га ва1ьа да држи усправш1м и поносним није винтов~ 
Ita и није nуљемјот маrtсим. У бојевом crpojy свест 
шr-о ra држи није мање брища и убшачиа но што је 
оружје добрих другова, достојиих да себе сматрају 
црвеним војющима .. Та свесr му ocraje увек. Треба· 
ло би бар да му осrане. И сад вас ја питам, хоће ли се 
I<расноармејац, nрави борац, наоружан убојитим о
ружјем класне свести, хоће ли се орозан1 на ro да 
прича с аr·енпL\Ш, да их rлади низ длаку, да ласка 

њиховим !'Л упоспrма, да се прнгоrовљује њиховом по~ 
rаном неnријател,сrюм, вражјем укусу? Шщ друr 

треба да чини? Он треба да својом ћуrњом разору
:жава једно!' по једног непријатеља, да их дем:орали~ 
ше и увери да нишiа, ни бол ни I<рв, не могу да сав

ладају једног I<омунисту I<оји ће им, везан и посран, 
К:рвав и ню<акав, својим презривим достојанством 
избациш бшшче из руку. Таrш. А шта је урадио 
мој самиј лушчиј nријатељ, шта је урадио ваш Ви
тор? Он се издавао за маза",. Ka.I<O оно рече?," 
мазахисту, пооувраћеног нека.Iаюг болесниirn и патом 
ложника. Зар ће један такав да деморалише неnрнја
r·еља? Зар је мазохизам: исто што и неi<омпромисно, 

nоносито, морално надмоћио држање једног борца за 
-свету ствар пролетаријата, за ослободилачку ствар 
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наше једине о1аџбине? Допустити бапrнашким rа
дурама да мисле да смо веће rадуре од њих, зар ш да 
буде nример изванредноr држања? Неко •је ту, дру
rови, сишао с ума, или се Iaj неi<О никад није .ни винуо 
до висине nам:ети. Ја ca..vr згрож.ен и зrаћен. То је све 
шrо са.\1 засад хтео да Itaжeлt. 

Крајновић задржа Витора, који је устао блед, 

нзбезум.л:.ених, несшурних пш·леда: ))Молим те<<, чу w 

ло се: )>Ми ћемо :му то објаснити. Молим: те, ћуrи. 
Не говори, Виторе, У ш1рајку смо!<< 

ЧудиоваiО је било да је Витору Iaj шапат био 
дово.л,ан да одусrане од оног што је нау:r..шо да Itaжe, 
сигурно I<аж.е нешто сrрашно и непоправљиво на ра~ 

чун Троскота. Шта ra је I'O задржало од еrtсплозије 
на чијем се npary очи то налазио? Сазнање да смо у 
штрајку? Само то? Или још нешто што ниrю није 
схва·Iао? 

Паr·аrока се јави и иci<a.nt.fua пре но што отпоче 
да nрича каrю би рекао само да је врло r·ладан, јер 
је r·o да је rладан једино ШI'О би rренутно било нор
мално да осећа и хаже, I<ад би IThtaO уrисак да Трос~ 

KOI исnравно закл.учује, без обзира ШIО је врло убед
lЬИВО говорио. Ар:жање које је Троскот хвалио и лш 
хвалимо, Али љур.;и су различнти, и сви не тумаче 

све на исiН начин. Он, Паrатон:а, ухапшен је rри ме

сеца после Витора, кад је Витор већ био на суду. 
Vхвагили су r·a на делу с леТI<О1·t и, јасно, пребили га 
као кучку. Али Л<ели да каже друго: полицајци су 
~·ty стално набијал.и Витора на нос: »Он HaJ\f је nод" 
ваЛI·IО, алл rн: нећеш«, и удри. Док није доведен ry, у 
Базу, друrо и није знао о Виrору сем да су се онн 
1амо у Главњачи сrрапщо бојали Витора и да су се 

избезум:љивали I<ад би r·a се сеп-1ли: хва-rала их је 
nрост·о паника .. О њему су упоrребл.авали речи као: 
звер, лукава лисица, вамmrр и сЛIIчно, што не значи 

да су му се дивали. Исго и иследни судија, и он се 
још тресао од страха кад год би по~·tислио на њеr·а, 
Витора. То је све. Тако то стоји с држањем дрУiа 
Вигора: ирема свецу се он држао, и то је добро. Ми 
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смо, I<омунисти, ЈUуди који ценимо резултате. А све 
што се MOJI<e рећи о резул'Iаrnм:а Виторовоr· дрЈкања, 
r·o је да је nолищ<ја убрзо сазнала од иследншш да 
није :имала пред собом мазохисту, него комунисту 

који је био лукавији и мудрији од ње целе и сам 
спреrнији и надмоћнији од свнх батинаша скуnа. 

Диже се н Лазица Подсвесi. Он је ухаишен у про· 
винцијн, што кажу, фабршш ваr·она, Крал.ево. Због 
ис-тог леп(а зб01· ког и Патотока. Пошто се накуnило 
бИАо већ досrа другова, нарощtто скојеваца,свеизраз
них места, срески их је начелник nослао преnоручено 
у Беоrрад, rде им је Широrюплави, онаrю одмах на 
улазу у Главњачу, свима :r-.шјку I<омунистичку, а он, 

Лазица, Широкоплавш је у подсвест свешћу, тако 
да је rад :мислио да се неЮI делови тела другим ре~ 

чiu.ш зову, нек се другови не смеју, нису нн они сви 
све знали чим су из матере ИЗИIII.ЛИ, неће да прича ако 
нас!'аве да се смеју! добро, ударио га је, даrtле, r·ла
вом у трбух, er·o, опе1 се смеју, ћаво ILX све не однео, 
Крајновића може, чинило му се да је r-.лава свест а 

трбух подсвест, лупио ra је, даrtле, и ШирО!(ОИЛавИ је 
rако nолетео и одлетео до зида, где се cpyunю, али 

после се диrао и с још двојнцом навалио на ње.та, јед
ног самш· и јадноi· Лазара, па удри удри, да запамrи он, 

Лазар, мало да није он Витор, који им је свима ко-
:м:уњараt·tа завртео т-лаву и поmю мозак, али r·a мај
щr неће више ниједна !(Омуњара да се усуди да удара 
илл да подвал.ује, па убиј боrа у Лазару, шта да nри

ча, сви знају I<ai<O они бију а I<омунисти трпе и ћуте. 
То је са..'!о хтео да каже. Судећи по здравој памеrи, 
рекао би још да их је све батииаше Вшоров nример 
де.моралисао, што каже Троскот, јер не сме се забо
равити једно које је исНU(ао већ Пататока - не де

моралише свакот· исто. Виrор је нашао т-ачно оно др
жаље које деморалише кра..л,евсi(е велиi(Осрпске ба
пшаше, који се више боје да их неко, као људе Ср
бе, не преради и не преће него тенка или другог ва

·rреног оружја. Можда за америчке или швапс!(е ба
тинаше то Виторово не би -rю<о важило, али за ове, 
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српске, он, Лазар, сви11.ш и Тросн:оту нарочито, r·ла
вом: својом rapaнryje да само 1ai\.O, по~шпоровски, 

rреба с њнма. Зато и ll.tисли да друr· Tpoci\.01, као је
дан друr- искусан и све, узме к срцу ове речи н повуче 

своје тачке и томе сличне неrатнвне ставове по mr
тању друта Втора. 

Брашо не би био који је да не затражи опет реч 

11 не поче, онако мртво хладан, да прича не више у 
својству члана КО!о.IНсије за држања, него у фующи· 

ји: своје бра1ковске, анпmигоровске rрупе, што је 
нешrо сасвим друго, .нуж.но, субјекrивније,ото:ме како 
Витор има не:моrућ однос према човеку и нека он 
не 1\ШСЛИ да је њему, Братку, промакло како он, Ви~ 
тор, .дш< с њrL'.-1, Брап<ом, разговара (I\.Оји је, помисли 

Слободан, у таквим:. тренуцима самоконтроле затезао 
ЛЈЩе, што би се збш тота чинило тупо и добило неi<у 
уједначен:у беложуту, нечисrу, масњикаву брашња
ву боју и Iюнзистенцију), само звера и очима тражи 

неко1· сваz (ш чи о, и Слободан је приметио то, Ви
тор би тад, сав као отет с некаквщ· ланца, задихан 

н зверав, cвojtu. .. t у.жагрелим очима тражио поr·леде 
друпrх и чим би приметио некоr· »свог«, намиrЋуо би 

му и истурио осмех, при чему би му врх доње вилнце 

изЈ·ледао још малициозније шиљаi) (чинњш се да 
увек зове некоr· да буде сведоr\. и види како ће он 
то да преће Браша или неко1 братковца) (на ш1а 
би Брашо, па н Јернеј, планули и уврећени се зарица
ли да нема >rnpa с Витором) (а он, јадюш, можда 

и није мислио Ta.I\.O рћаво ни -rro<o разарачки. али 
смаrрао бн се tLзраЬен. I<ад не би намrп·нуо свом чо

Веi<у и пшmзао му тиме да nази па јадац и да неће 
допусти ш да Ја они маюуnи раде). 

Ако нн за коr·, за Братi<а је важило оно да IL\1a 

љум< који су своји највећи непријатељи: говорио 
је дуго и без :много додирних тача:ка с темом; глас :му 
је постајао све брашњавијп и бесгонусю<ји. Најзад 
заi<А>учи да је Витор немоrућ човеi< и незгодан, да је 
разбарушени малшраћански анархоид, да је личан 

216 

п да не поседује ни скрш. .. шосi' IПI сr·аложеност и ни~ 
једну од толиких особина I<oje красе добре другове. 

Онда седе, устаде одмах, прекиде Сера и рече 

да упрi<ос rоме Витор није издајник .. 
Неко добаци: 

- Предлажеш лн та за члана ЕККИ-а? 
На шта Браr-ко, неузне:мирен, проду;юt о гвозде

ној дисциплини и челичном руководеtву и после 

двадесет минута заврiШ< ре!ШВIШ< да не предлаже Ви
тора FШ у какав мећунароДFш форум, алн да он ос

таје при своме- Вишр је дРУ' а не нздајнюс 
После Браша, Сер одустаде и реч узе Јернеј, ко

ји поче да нзлаже своју познату теорију да оп одав
но >шсли I<ако Витор у ствари није дорастао до ис
торпјскш него до (без врећања!) шатровачког мате
рнјализr..rn, који је остатак лева.I·пинства ко зна от
куд усрканш· или наслећеноr-, нешто што историју 

борби деrрадира на анеi-дотсi<е историје раћевина 
и прераћевшш, а борце на велике, симпатичне, лу
I<аве, I<рваве и страшне манzупе. Није једаниуr Ви
тор pei<a.o, ДИЈI\.ући r·лаву с римске или светске исто
рије: »Шrо је онај Цезар био манiун«, или: »Замисли 
ти I<ai<o је Карло Велиi<и израдио оне своје фраје
ре«. Јернеј је хтео - рече -'- још на nочетку да ра
зуме откуд то код Ви'!Ора, КЗ.l\.0 би сам мш·ао да за
узме с1ав. Није могао, нека му се опросш. Неки 
су друi·ови причали да је Витор, френтујући после 
балканских раrова, отишао у Босну, rде се оженио 
булом једном, да Ја је светски рат зarei<ao у аусiриј
ској Потокој. Поуздано се зна да је пребе1ао у руски 
део Пољсi<е, да је стуiшо у царску војску, nостао 
бољшевик и •као красноармејац учествовао у борбама 
против белих. Али кад ra је шпао, по обичају, Витор 
није потврдио ништа, сем те своје красноармејшти
не и једношдпшњщ· члаиства у Бољшевичкој nар
тији. Шrо је све неспојиво са тим: неозбИЈоним и, ка
ко да :ка;кем, ша-r:ровачким њеrовим поr-ледом на 

свет. 

Јернеј заврши натло: »Не! Не моrу«. Онда рече 
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да је он свестан да ШП(О не може Шll(Or· од нас ту 

да убеди и у маље битне ствари и да је nаметније сад 
осr-авити све те разговоре за nосле, а сад rрюкиrи оно 

што нас спаја а не што нас раздваја. 
Никад Јернеј није rоворно rако мушо, смуше

но и у правом смислу речи браrковски, Он, прецизан и 
ошrроуман, I'оворио је сенилно и млохаво. Нпје знао 
Ш'Iа да rш.же, недостајао му је сrав. колебао се изме-
15у Троскотових ошrрих и ниских удараца н Браткове 
очите nомиртивости. 

- Тако је! - сло)IШ се ПнеумаТИI( - снате тре

ба сачувати! 
- Пази, боrаму, ко се nрви забринуо! - зачуди 

се Аазиuа а Кавурић објасни, чудећи .се исто rако: 
- Њеrа и Сера морамо после шrрајкова да по 

nетнаест дана кријемо, како пандури не би помиСЛ:II~ 
АИ да смо се у шщијн чоколадо1·1 1овили, а он за снаrу 
брине. 

- Ономад умало не уби Крајновића! - сети се 
Есингер. 

Витор је најзад узео реч. Говорио је тtратко. О 
свему што је казао Троскоr биће речи после штра ј
ка. Нема комисије која неће квалнфиковаrи како 
треба тај малоумни и разбијачки његов исиаА У то 
је сшуран. 

Слободан се смири теt( I(ад се, сат касније, све 
стало да свршава више као академсi\.а дискусија о 
соwатању ннrернационализма. Јер Троскот не одго
вори Витору. Али, захвал,ујући, јасно, Крајновићу, 
који је, у својој другој речи, последњн извукао тај 
мот.~-ш као главни и nос"Јавио себи и свима mпање: 
може ли се свести (и да ли је опортуно да се сведе) 
rиасна свест сам.о на љубав према отаџбини свих рад. 
Hiпm, Праrанчно, он не види теШI(оћу у том Nl се то 
сад учини, али моrу се теоретсю-r замислити ситуаци~ 

је у t(ојима би се тешко схвап1ла синони.м:но ова два 

I-Шai( неидентична појма. Не сасвим иденrична. Но то 
је друrа тема. О њој би се мш·ло једном опширно да 
nро дискутује. 
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Ауреоли би остали да и дал,е фаршиу изнад гла

ва да Виrор не устаде поново. Мнош nре1рну. 
Без потребе ипак, Он са."\ю прочита rnпања која 

су била 1·оком nредавања сшrла Крајновићу. Сва су 
била исrа у сушпши н варирала један једини мотнвv 
Прочшао је сва: »Објасни да ли је горе одати друrа 
илн заборавн1и на достојанство?«, »Сме ли комуннс~ 
·та да из таiпичrшх разлоr-а пакrира и привидно с 

бапшаnш.ма?<(, »Набројаrи разне врсте издајсiва и 
недоличноr· др;кања«. 

Чи1ао је 1ntpнo, rrno да r-a се све ro више не ти
че, лrnда је :начином чнтања давао на знање да врло 
добро схваrа шта се крије иза тоrа -н: чији су то 1Пап~ 
ци оставили своје неу1иоњиве трагове. Кад заврши 

читање, он не )Iffir·peћи очима преће преко свих лица 
и зак.л,уч.и да не, да он неће говорити о фракrщонаш~ 
кој I(ујни rде су се та наивно неnотписана шпања 
скувала. Све је то врло плиrко и наивно. То би вре
ћало кад би било друкчије. Али нека кувари не бри
ну. Он ће свакш да потпише вечерас и сугра ће yjyr
po сваки моћн да узме своје. 

То све ре1шо је rихо. Није хтео да држи велике 
неi(е говоре, трудио се да не изr·овори ниједну ошrри· 
ју реч; није успео да не изрею;е понеку. 

- Зашто? - ушна Албрехr. 
- Да се обршие! - добаци Паiаtока. 
- Myita ми је! - рече Сергеј н поче да подриrу· 

је серијски. 

- Чудно! - одговори му румею1 и буцмасти Ал· 
брех1 - nрво, прошао је за све исти број саш опшко 
нисмо ниnпа ОI(усили, али видiШI, мени није ништа, 

а 1еби - већ мука. Друго, занима ме да ли вас има 
још Itoд којих је криза већ почела. 

-Прво и мало а) - рече Патато1<а и сави 
npcr rледајући укочено nред собом. 

- Зашм - nродужи Албрехт - Itaтto се време 
вечери приближ.ава ... 

- То је друго и веЛИI<о Б! - сави следећи npcr. 
Али Албрехг није обраћао пажњу иа ro заједа-

ње, него продуЈки: 
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- Занима ме како ће се. код неких одразити деј
ство условних рефлекса, 

- Ц и apancito три! 
Кратконоr и сав скушен, с лећа нарочито (збОI' 

несраз:r..-rерно велике I'Лаве и набубреле задњице), Ал· 
брехт доће до кревета, узе порцију с палице, обриса 
је ·rроуr-ластом мара:r..шцом од американа и онда је 
врати на палицу.. 

Паrатон:а, који Ia је r·ледао, н Слободан, који је. 
гледао и Албрех1а и Паrатоi<у, насмешпли су се ис
товремено а да им се очи нясу сусреле. 

Увече је, одлазећи на спавање, приметио на сто
лу хрпу хартијица с rm.тањи:ма" Сва су била потписа

на Троскотовим :име:г:ом. Чему? 
С једноЈ· кревеш је неко у сну Iоворно нераз

rоветно и ммескаво, али с другог је промрммано

нешто ласцивно, са трећеr- је, хркнувши, ућутао Вен
че. Код вра·rа се чуло Ембеово бубњање и топотање .. 
Крајновнћ је читао за столом забораоивши на све OI<o 
себе, он сиrурно не осећа ни r·лад нн зиму, од које и 

ваздух је1 ко звони. СлобоАан се увуче под ћебе I<ад 
се с н:едалекоr· В:иторовоr- н.реве1а зачује хуктање, 

Окрену му се п виде да с рукама укрш1еним под 
1·лавом жаr-ри пуr таванице. 

-Не спаваш? 
- Спавам! - одговори Витор врАо будно - ма-

да ми се не спава, не прича, не бори, не .ж.иви и,. 
уоnште, сав сам: некако на не. Чаt< ми се н не сања., 
Лаку ноћ. 

ТРЕRИ ДАН 

Све до подне су се смењивали rрчеви, мучнине, .. 
п повремена потреба за повраћањем неке -rешке, наw 
киселе, несварене празнине: мехурн аерокол.оне., Уза 

све то, rлад се наметала чупајући и кидајући изнутри
цу и Слободан је иролебдео све време на ивици оне
овешћујућих матли, чудно и инншзпвно обојевих јед-
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~и.м лазуриим смећим сивнлом земл,е и утробе над ко
ЈИМ се иросшрала rartoћe обојеиа јајаста мрл,а исто 
тако просветменоr- плаветнила. За разлику од неодре~ 

ћено I<p-тor· и недовршеног потеза IШipoi<OM четком 
умоченом у смећи сјај, плавет је деловала до бола и 
разбол,ења меко обрубл,еиа Оно што ш је морило, уnр
кос rраннчном сrању у ком се телесно налазио био 
је однос измећу њих. Неирекпдно мењајући раз~ере, 
уда.Јоавали се, приближавали, 1раж.или сваю-r неко 
своје I<Оиачио лежиште, немотуће због неирекидно 
пшtретл,ивих ироиорција једне и друi·е мрл,е што, 

уза све то заједно, .нису губиле ни облш<, ни ма·tери~ 
Јалиосr, юr ию·еизитет, ни структуру обојеностн. Мр
л,е, и у случају смећила и у случају плавети, садржа
вале по инфинитезпмалиу једну КаiЈА>ицу злата, сун
ца, неtmквоr плам:ена што није пр1uио ни прождирао 
ншrа изван себе. Неодрећени смећи потез четком 
и плаве·тнило обрубљено "Iако деликатно да се чи
нила нерукотворено и дато пре но што се појавила 

игде pyt<a која је, у својој анали1ичности, наt.щнила 
че·шу, самосталну боју и подлшу, нису ирестајали 
да се нанзменично. јуре, траже, суnротста.вtоају у ж.е~ 
л,и да се стопе у Једно или поставе у односе најиро

б:иrачније по смеlsесиво и по плаво на тој основици 
која је саздаиа сва (у једном трену му је и то било 
јасно) (чак врло, врло јасно) од одсуства и иразиине. 

Али око подне почео је ·да се осећа боtое, да би, 
сат-два касније, чио и освея<ен, устао и - само не-
обично бис-rро и свесно гладан, потра.ж.ио Витора 
да види има ли каквог посла. - Ништа засад! - ре~ 

'.<ао му је обичиим rласом и уrrитао - а jyrpoc те, 
Је ли, иродрмала криза? Мене је ноћас! - прикл.учи 
утешЈоиво и дорече - боме што пре. После ње се 
човек осећа сиа>юшје. Уколшю је 1·о сад мотуће ре
ћи, зар не? А Троскот- ништа. 

И одсмеја целу своју I<Олоратурну њискаву ска
лу тако r-ласно да су многи уnлашено дигли r·лаве. 

Ишли су ирема 1·орњој полици са још нерас
подел,еним шундом и раскуиусаним ромаичннама 
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кад једно ћебе полете увис, .Ембе се нилшну силови
то, савијен у лук, па се одмах затим укрутн обливен 
nеном и шкрrуп1ма. Iрчевн су ra још 'Iресли, Иаi\.0 
су се Лазица и Венче већ били бацили на њеrа, при
ПIСI<ујући му својш.-t коленима ноге и обе1ш рукама по 
11ш:rnицу .. Шаке су му се ширi>1Ле и скуiLъале н:ао клеш~ 
"Ја, али срећом, захваrа.ле само празнину. Сер и Пне
умапш. дојуре на запомаrање Лазице и Венчеrа и 
своју снаrу и rежнну придруже покушају кроћења 
и савлаћ1шања оних ду-mл,их напада r<оји су санија
ли Ембе.а и с њим сву четворицу на ње:му. 

Мало касније се отворе врата да пропусте лекара 

nозваноr раније због Албрехта, који није пресrајао 
да nовраћа и којп се чинио преnолов/ьен од спноћ, 
цвекластих !l.·tpma .на лицу без rруни руl\·tенила: yrлaв
HOll.·t снв .као KO!I.·taд прашњавог лима, 

Сиr, окруrао, ухрањен, мer<or- рас-ппраног под
ваtока, с оним изгледом доповшюr· здравл,а којим се 
и сасви:лr здравима чнiпi да демонстративно распола

_жу лекари опшrе праксе кад долазе у посету болес
ництtа, доктор се с праr-а поче да ж.овијалним и доб
ро располож.ени:ч I'ласом расm-пује за пацијента: 
»Дај да видимо мало тоr- симулан1а који хоће да ум
ре и да :.-ш поквари стаr-истину« Aл.It закачившп кра~ 
јем пшледа Ембеа на кревету, Оitруж.еног још увек 
четворицом ~оуди, схвапr у м:аr:новењу о че.м:у се ра·· 

дила, ан.о н нс радн више, и позва бол.ннчара-крн~ 
м:нналца који је, ушавiШI за њим, застао смерно код 

вра1а с оном својом r<.утијом на rруди:ма сличном 
ЈtуЧеверској (с нирнбершюrм лековима юш не с шrрн

бершЈшм робом и осrалпм). 
- Коцкицу шећера и брома за оноЈ· тамо. 
Ембе је прес1 а јао да се rрчи и гонуо у посr·е

miЛеппtчну r<.o:r.-ty пуну шкрrута и пене шrо се нахва
rала око крајева уста. 

Округли казнионски лекар сео је обазриво на 
клупу чекајућп да доведу Албрехга из нужника, где 
је, петнаесш пу1 од jyrpoc, отишао на повраћање. 
Довели су ra венче и CШU!IIIa, држећи Ја СВаi<И с јед-
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не стране за мrпш<.у. После неколико кoprota, Албрех
-ху клону -ноrе за две нове црте, зamrxrиjajy под њи:м: 

и он би се сруnпю да Ia ова двојица пе подtп·ну и не 
пренесу до недалекш· њеrовш· кревеr·а. 

Лекар Ја је дуго куцао, нарећпвао му да испла
зи језик, турао му дрШI<.у Iшnшке до rрла, избројао 
пулс, опет исttуцкао, и онда, 1ражећ.и OI\.OM недале
rшr Крајновића, шхо упrпао: »Nihil, oder .hospitalisi· 
егеn'?« 

- К N. I. F! - одговори Крајновнћ: леЈ<ар ла .. 
Ito nотврди rлавоt-1 да је схваiио да то значи »kommt 
nkht iп Frage« (не долази у обзир). 

-Добро, али онда- рече врло rласно- мало 
беладоне неће да шкоди. Три, чепrри юmи на коцки 
шећера сасвим ће те леnо да поврате, rрчева ће не~ 
c·Ia'IИ и ·Ји ћеш насiавипi ову лудост са својим дру
говима до краја. Сrвар је више психогена. 

- Не! - зачу се у.жасан урлшt I\.ојн Iштера 
све да Аiпну I-лаву или да се Imo лекар окрену према 
креве1у на ком је Ембе, седећи сад, једн:и:м: одлучню.r 
ЛОI\.реrом руке одi'УРНУО болничара који .му је при~ 
шао држећи у руци коцку шећера искапљану бромом. 

-Још по КОЛ\.И м:азање бих и присiао, али у уста 
и у стомак ништа. Марш, марш! - викао је Ембе 
Један н, већ преiВорен у бућонијевца, крену с eci<a· 
дроном у трк, с коњан1щима савијеним мало удесно· 
и Itao мало полеi-ЛИli.I по пру.женим враrовима коња, 
Пред његовим заiворешп.-t ОЧЊ\Iа нсукане су сабл,е се~ 
nале секући непријаrел,ске rлаве. 

-Но! Но! Но! -учини лекар днжући се и по
шавши без во~ое према непознатом nандуру који се
уюши:о у отвореним врапн.-rа - не знам шта би тре

бало урадити, видим, ветрите КОЛИI\.О се .мо.же, а 
сrрашно заудара овде код вас. 

- То је шrо rрулимо! - рече Илац Паљевинац 
љубазно оrкривајућн своје кварне зубе и наклони 
се лако- мрiваци на допус1у, и сами зна-1·е. 

Нн десешк 'шнуrа касније, Албрехr диже дреЈ<у: 
био је ухвашо Паtаt·оку за прса, 1ресао ra н шшао: 
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- Врати ми кожух! Мој лични кожух! Г де ми је ко
жух? 

Пататока, издужене r·лаве с једним јединим из
разом за све прилике и све дане, радне, неде1ье и 

штрајкове глаћу, rледао ш је не покушавајући да r-a 
разуме па ни да се брани ни да признањем олаюnа 
себи. Све му је тако савршено јасно било. И тarto 
невЈ.mо. 

- Шта је то? - појави се Витор. 
-Он! -показа главом на Албрехта. 
- Зашiо? 
- Питај! - одврати Пататока - откуд ја све 

да знам? 
- Украо ми је кожух! Jyipoc! Кад ме први nyr 

ухватила слабос1·. 
- Кожух? - присетн се нечеrа и Праком - та

чно, Паrатоко. Jyrpoc рано сам видео да замичеш у 
умиваЈЪку с нечим налик на кож.ух. 

-Врати га! 
Патотока поr-леда оним својим тешн:о nритиску~ 

јућим тупим поrледом у Виrора, уздахну беспомоћно, 
нзви се и саже. Траж.ећи руком под креветом, наw 

nипа неш1о и извуче мали IШпам. 

-Ево! 
Албрехi се заљул.а, сузе му се појаве у очима: 
- Свињо! - заrрца - свињоЈ С којим си ми ти 

правом екснуо личну својину? Свако од нас има пра
во на личну својину: пуловер, кожух, чеrrшцу за зубе. 
Зар сам ја еttсллоататор да ме експроnришеш тако? 

- Мислио сам да ће да умре! - говорио је Пата
тока 1шрно осtалима што се окупили - шта ће, мис~ 
ЛЈЮ сам, мрrваnу кожух? А оркестар шта је без там-
1ама? Каi<.а.В је то џез, молим вас, без малог 1амтама? 
Каrш сам још јуче видео у умиваљки једну празну 
чабрrщу, то јест било је некаквш nементног праха 
у њој, ја сам ту праrшшу сасуо у неку врећиnу, преу
редио чабрицу, исполирао је, одвамrо дно, обријао 
кожух и 1ако сад miaмo тамтам, сад се нећемо да 
брукамо као досад - џез без ·rамтама. 
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- Бунцаm! - примети Венче. 
Сви су се смејали, чак и Праrшм. Само је Ал

брехт ОГIШiао на свој ·Кревет и, иэваливши се поrрбу
шке, тихо IIЛa.Itao. 

Сви су знам< Патю·оку, тај страх и трепет за на
пущr·ене или недовол.но чуване личне ствари. Имао је 
спреrне руке: од месшианнх гасова на Луковнћевом 
кантару - само што је овај једном био окренуо лећа 
Пашюw - начинио је чинеле за велиw бубањ; од 
два пара наочара (једне за далековиде, друге минус 
два) које је здиино двојици друг·ова с носа оноr· jyipa 
кад су нх збуњене и узбућене одводИЛli на последњнх 
двадесет и четири сата у самицу, од тих наочара и кар

тона савијеноr у Iрубу наrrравио је морнарички дам
козор који је увеличавао шест пута и могао да се, 
извлачењем и увлачењем картонске тубе (од два дела 
увучена један у друiИ), прилагоди сваком оку. 

Пататока је све могао, знао све занате, био homo 
faber, умео да се служи рукама н вребао да нешто 
диrне како би услужио те своје руке. Оправл.ао је 
сатане, водовод, дошао на идеју да се последња цев 
радијатора пробуџш, начини славина н врућа вода 

упоrребл.ава за правл.ење чаја око 9 сати н недел.ом 
увече. Увео је обавезну rимнасшку за здраве, сањао 
о одбојци и rак.Ј'\щчењима док нису nостали извојева~ 

на тековина у летње дане. Створио хор - био њеrов 
диригент. Организовао оркестар. Сем внолине и тру
бе - све је инструменте сам наnравио" 

Радио је пре ХаiШiења у радиониrn< вагона, али 
његов стварни рад био је - радозналосr· за све. Ко
лико је са.Nю уш1еде )п.шнио дирекцији. Колике проб· 
леме pell.Шo, и то увек немарно, као левом руком. А 
и у својој кући је све сам ,радио: намеш"Iај, тапеци~ 
рунr· фОI'ел.а, каучева. Б.илиме је rкао. Жени је чак 
шио хаљине, себи одела. Скрпио је и мотор .. За цшло 
56 динара купио је нове свећице, осrало је пшtупио 
на ћубриш11IМа, набавно на ItиЛо, као c"Iapo rво)кће, 
ИЛЈ< трампио за услуге. Почео је и да куна. Жена га 
онда оставила. На месец дана. Враiила му се под ус~ 
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лово!-.1 да не I<ува: »Не шrо .не знаш.. Не умем да 
будем сасвим непо1ребна.« Да сiварн имају чула н 
свесi, дољ:ив.~ъавале би ra као пщрш .. шша. Чим бп по
r·л.едао у нешто, одмах се невид..ьн:во, иза њеr·овоr ·Iy~ 

nor· зaierнyror и непровндног лица, јав1ьа.ла скривена 
ж:е..ьа, план, намера, пројекат: то треба савити, оно 
скраппн, ово nродуж.ити :н направити нешто друго. 

Шта? Вндеће се. Био је мешфоричар материје, прево
днлаи облика употребних вредности у друш, .употреб
л,нви:ја 1WI не, значења. 

Уr-леда ли I<омад лима, јавнће му се слика не
чеу· налн:к на папннов лонац, али нечег што ће слу~ 

жши сасвим друюј сврси. И направиће. Узиедоста
не ли му нешто за тај лонац, HШII1a, започета ценчлr

ФУЈа преобразиће се у радио-детею·ор. Два дана пош
то ј~ тако једном замислио деrектор, мш·ле су се у 
Бази слушати емисије Беоiрада. Захвал.ујући дели
мt-rчно и његовој 'кенн:, која му је једном, пре седа"'.r 
месеци, донела I<омадић tcpucraлa у ш1рудли: >>Да ти 

се наће«. Свако вече другови су у собама били у то
ку свих основних доiаћаја у зе..\rtю.и :и свету. 

Али zoлyбo.lt (како је прозван билтен) бавио се 
Сн:ниша из '!ројке. Имао је тајанствено лице. На први 
поглед .. На друш - лукаво .. На Iрећн - добро
ћудно. На чешрти - одлучно. На пе1и - умно. На 
шести - ·1уж.но збш· с1·вари које r·a nревазилазе. На 
сед:-.пi - ведро. 

Својих шеснаесr rодина робије на које је био осу
ћен у непуно ј осамнаестој, )>због дрскоr понашања на 

суду н врећања судија«, подносио је врло мирио .. 
)Киве, скоро I<Ловновски речrпе :м:и1\пш.е, покрет..ьи

ве каже, имао је приrушен Ј·лас консmчштора и чо~ 

вerm који уме да влада собом. Поред разних аюив
иосш: секретар једне од парт. ћелија; шеф једног 
кружоt\.а за синдш\.ално; члан друтог за опште обра~ 
зовање - учио је углавном сам:, и: то плански. Робију 
је поделио у три пет·олеше. Направио распоред уче
ња за сваку. Прву од њих, врло детал.но разраћену, 
ИСПУЈШО је о року: један с1рани језик - немачrш, 
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оrшпе образовање - ИСI'орија, земл,опис, I том Капн~ 
rала и Aпti-Di.ihriпg. Друrа петолетка: друrи сiрани је

зик (руски), фиЗИI\.а, xei\tиja, баолш·ија, друrи rом Ка
mпала, Хплфердинr·о Све што се набави од Лењина 
п Сrал,Iша_ За Iрећу петоле1ку: III '!ОМ, трећи с1рани 
језик (енr·лески), осiала марi\.систиЧt\.а дела и фило

зофија. 
Уз све то и белеiрисшrm - cai" дневно. Мећу

-пtм, дешавало се да ra Iuъиr·a понесе, па је не испусти 
до краја из руку. Срачуна колико је саги читао на 
уш1рб осп1.лш· и толиi<о· дана не чита романе. Био је 
не само бисtар неi'О и rnметан, не само вредан него 
и одлучан, био са:мосвесrан и скроман, дово..ьно убе

мив и си1уран: у себе да би се стрпљиво задовоЈЬавао 
неупадл,ивпм фующијаl\Ш, Ниt\.О му НИI\.ад није .рекао 

руж.иу реч, нико ставио у питање икад његову ода

ност, чисто1у и принципијелност, али нико r-a није 
ни узднзао мећу звезде. Сешли би ra се кад је вал.ало 
одi·оворно, савесно и: чисiО урадиiи неки важан а до~ 

садан посао. Само је он моrао да .свакодневно препи
сује и умнож.ава бил-тен. НасiавЛ>ао је да излази и за 

време штрајка. 
Некад је писао (не више) песмице о беди мла

дих радниitа, о црвеној правди, о Ш'Iрајкачима који 

последњи залоrај хлеба деле с децом без роднтел,а, 
о девојкама што nродају своја тела да би задовоЛ>иле 
буржујске синове, о болесш пролеrерске деце н про
летерских мајки. Пшmзао је те стварчице Крајновн

ћу п сrавио ra у незгодну сшуацпју. Шта да ыу 1<аже? 
Почео му је причати I\.a.Ito се песме не пишу теi\. rако, 
постоје nравила: везанн и слободни стих, споЛ>ни и 
унуiрашњи ритам, мушке и женске риме, асонанце, 

метафоре, метонимије, "Iропи, фигуре ... 
Синиша ra преюшу: 
- Ако је да се учи, ја ћу све IO пау<nпи па 

макар црко. Реци rн ме1ш друi'о: вреди ли ја да 
nочнем све то да учи11? . 

Крајновић ra је посмачЈао •мирно, сам се осећао 
несиrурно. 
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- Не вреди! - закл,учи Сивиша и захвали му СО:· 
Ускоро затим, Грујић је открио Синшrшну таЈ· 

н у свеску, прочитао све и онда, јер I"a је огромно 
ценио и волео, рекао .му: »ПусiИ, Силе! Коста Абра
шевић је то боiое испевао. Није то за тебе.« 

Пустио је. 
Треба рећи да је Сиюшrа ипюt, после тоr· АРУ· 

ror· иеохрабрујућеr· суда, потражио Абра;певићеву пе
смарицу, није је било, неколико ь;есеци Је требало да 
проће док је приспела, прочюао Је надушак ~ заКiоу
чrю да та поезија није нарочито добра али да Је rшри
сна, јер је наша, да ·ан, Синшиа, не. м~же да пр~п 
rш такву а камоли бо~оу, ону за ЈШЈУ _Је знао да Је 
права, иако му је постало јасно ~ му Је недоступна. 

И тек после ror-a дефинитивно Је престао да мисли 
на песмице. Месец дана касније заборавио је да их је 
икад nокушавао да ПНIИе. 

Прекиде нюло да разАшШЈЪа о Синишн. Волео ra 
је. А ~оубав растужује. Као сви здр_ави младићи, нп 
Слободан није подносио ту:Iу, иако Је Ла!{Ше од мно

rих својих вршњака упадао у по.tьа њенпх располо

жења. Диже се с креве1а да не би машrарио. Прича· 
ло му се с Крајновићем. Дабоме, радио је за столом. 
Шта? Преко КрајновићевО!' рамена, у пролазу прочи

та колонцифру: Салвиоли, Настанак западноевроn

сrюr феудализма. 

Нека рада. 
Уздахну, поће uazope, и иа Брашовом се кревщу 

придружи rpymr која је слу:IИала Троскота. Причао 
је о првом јутру кад је сшrао (после илеr~?r пре
ласка rранице) у Беоrрад !1 луњао А~ уои]е вре

ме до подне. Тек тад ће моћи да оде на Јавку. 
У СВЮ{ОМ џепу по бомба, револвер у денут за по

јас, ишао је сам. Гледао је му:IШt~рце и жене .. Никоr 
није познавао, добро! нико ra юче познава~, ЈОШ? бо-
ЈЪе! али ником он ништа и .н:е значи" Ко ЈС он. -
mпао се. Је лн он претеча који -;tРЧИ путев~ н.еким 
непотврћеним још исшнама или Ј~ лудак КОЈИ Је уо
бразио да је лспша нешто што Је, у ствари, сума-
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нуrа чежња за неостваривом правдом и слободом? 
Је ли он нормалан? - rштао се посматрајућн пролаз
нике .. Они не верују у те њеrове идеје, Не ж.еле да се 
боре за њих. Па шш онда он? Зашrо се мучи? Неће? 
Лепо. Али не. Заједно с невелпким бројем истомиш
љеника које не познаје и I<оји r-a не познају, он је 
запео да ту своју веру у правду и слободу наметне 
силом овим у.журбаним:, забрiШутим, одсутним, у се

бе засвоћеиим ~оудима који и не слуi'е да је он тај 
који јесте. И ништа шrо ће он да страда. И нпшrа 
што може да страда случајно и неко од ових пролаз
ника који то не желе. Да знају ко је, не би му се обра
довали, у ro је био уверен. Можда би r-a и оттtуцали 
првом >rшндару. Не мрзе ra. Није им ништа скривио. 
Али ra и не воле. Дошао је да им смета, да их као зуб 
ишчупа из десни њихових навика и начина Ћrnво1а, да 

их узнемири и можда унесрећи и, шrа, иреча је ко

шуЫ! од юшута. 

Дабоме, знао је и уморан да није бюn све тако 
КЗI\.О му се чинила уморном од ноћашњег преласка 
rраиице. Замало да их нису открили Iраничарсrш пси 
који су залајали, па је било и оштрш· кросrшнrрија. 
Али прешли су срећно пшtрај патроле у Хоршшу и 
оданде пропешачили до Палића. Тамо су r·a неки дру
гови Хор!'ошани уrtрцали у последњи rрамвај за Су
боrnцу и оставили. После пола сата кренуо је возом 
и, после непроспаване ноћи у препуном нагону, стигао 

у Бешрад па сад, уморан, rледа на све дру:Јtчије не!'о 
шrо треба, али нека, ионако он ником није потребан, 
ни себи, па шrа, нека мисли шта му се мислима на
мешiа, од тоr-а нико Неће има1и штете: ни он сам а 
нн покре1·. Ушао је, крећућп се таrю, у једну улицу 
на периферији: мале криве rtyћe, сазидане у режији 
малих људи; мале авлије с луком и мушr<атлама; же
не над кориш:ма перу мужев,ъево и дечје руб~ое; 
своје су шарене кеце~ое и щщану ха~оину већ прос
rрле преко rшнопца; у једној капији примеrи да 

стоји млада, зарумењена ж.еш1ца с двоr·одишњим пла
вш<осим ишрћом на рукама; кухињска врага отворе-
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на; бије оданде мирис домаћеr' ручка; а тата уrом 
заокрен:уо у улицу; железничар, машиновоћа, судећи 
по оној I<арактерис,rичној Ci\·teDeмacнoj боји, ш·ром:· 
них ручердн:, 1акве није дотле видео; жею·ща устреn· 
rала, синчић прулпrо ручице, почео да виче: rа-та! 
1a-ra! 

- Извини, Слободане, шrо Ie прнморавам да од
лож.иш слушање ових дивних мемоара за следећи 
број! - рече Внтор I ласно и, обраћајући се неодреће
но свима, дода - опростићете и ви; мемоари илеr·а

лноr Монте Криста су једно, али zолуб није мало!'ра
ћаншrина. 

- Заиста - поскочи Слободан - време је 
zолуба! 

Кад се вратио, Трnскот је још увек препрнчавао 

детаље тоr прво!' сво!' јутра н диреrtтио преносио раз
rовор с ложаче11: »Ма хајде, човече, руча ј с нама!((

навативао је човек с рипидима од руку. Обрисао је 
сузу и ручао с ЊIП..ш .. Тад н mii<aд више. Више није .ни
t{аД засузио., Тад, пред свим што му се учинило I·ш<о 

ндиличним: док се није на јео. Али I<ад је Пера ло:жач 
с1ао да зева, да се протеж.е н подрнгује, Троско·rу се 

смучило. ОпроСI'ИО се и oJiiillao. Било је и време ње
говој вези с јашtом. 

- И никад више? Нн пре?- ушпа Венче који је 
JI поставио Tpocrtory rrnтaњe да ли је ИI<ад план.ао. 

- Никад. Мањ у колевци" 
- Дечје се сузе не памте. 
Шtа octaje онда памћењу? - уrшта се Слободан 
Пол - не, снови - не, дечје сузе - не? Ва~nда 

нису нсrорнјсюr дюушr н херојске формуле једино 
што се не зaбopantna. 

У време r<ад се обично вечеравало, ЈЪуби позли 
наrло, срдито: rрчеви су ra с'Iеrлп и савнјали, он се 
опшде од кревета, дотеrура до нужника, пш<уша да 

поврати - ·ништа .. А и ш·Iа би'? Оде у у:миваtnку да 
опере руке и исплаю-rе ус1а .. Запали онда nоследње 
половче. Полако та је пушио. Дим драве r-a је omijao; 
од те измаrлице му је бивало лакше. 
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. Дошавши до одш~<ринутих врата ну:жника, чију 
Је браву Пататока СВОЈевремено демоНI'Ирао н употре
био у друr·е сврхе, IРуба примеп1 бели Виторов rкожух 
и Tpoci~oi·oвa затурена, чеrвртаста лећа. Имао је утн~ 
сак, по Iрескању ОНШI<, да обојица завршавају да мо

I<ре, па peiШI да причека - била му сила, али нeitav 
Тако се догодило да је чуо I<ад је Троскот упитао 
Вшора: 

- Знаш ли откад :жалим што нисам :малоrраћан~ 
ски нлеrалац? 

Била му је снла, али не уће јощ нек заврше па 
ће да уће, неће да Њ\1 смета. Примети Слободана крај 
полпце с юьиrама, хтеде да ra нешто улиrа, спrя<е да 
му се окрене, али утом неочекивано скоковито и брзо, 
I<.ao све што се преломно исnонадеси, одјекну иза 
пр1пворених вра1а Ви-торов неразумtnив урлю<, па 
шам:ар, .и Тросi<от већ излете зајаnурен из ну:жю-п<а 
I<ao да Је кунатнло, за њим одмах н Вrпор урлајућн: 

- Коме си ј. , . жену? Каяш! 
Tpocrtoт је јурио нагоре, пpel\·ta улазним вратнлrа, 

вичући: 

- Друтовн, друта 'оће да бије, полудео је, полу
део човек. 

Мода р .У лицу, димећи на све поре, Вшор се с;у
шню као Јас·Iреб за ЊЊ\1 и -сппао r-a пре но што се 
ико померио с мес1а на ком ra ово несхваitnиво заде~ 
сила, ухва111о ra руком за рю .. tе, Троскот :му -се oipi'
нyo, нзвио, потекао, али га онај у два корака опет 

дохватио, бацио се сад на IЬera, оборпо ra и nочео да 
удара: 

- Коме си жену - дахtао је Вшор зашнкујућн 
нерадознало -Је ли? Коме? 

Док су дошли себи пред -rим неочекивани:м, немо
tућим понашаљем двојице најодговорнијих другова, 
дш< су схватили шта се то дешава, одбија јући да то 

схван;. ДОI< су скочили с I<peвera и расiавили их, Тро
скот Је стиrао да добије неколико удараца шю<ом н 
песницом по лицу. 

-Шта се то десило?- ПНiао је Есню·ер- шта Ј 
- поновио је узбућено. ' 
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- Почео ја да ~<окрим - дахтао је још увек 
Виrор не присећајући се, учесшујући, не пресrајући 
да зю.tрачено и дах.I'аво до,кнвтава грч мрака у грлу 

и свуда- а овај наиће и с1аде крај друrе јаые. Исrо. , 
Кад он :мени из чисiа :мира: »Знаш ли откад .жалим 
што нисам: малограћансю-r нлегалац?(( Не одговорим 
му. Истресе:м:, закопчш1 панталоне, rкад он: ))Откад 

сам ти жену ... « - И Виrор, цнтирајући Tpocrшra 
изговори I'лаrол. И им:е ствари, и каква му је у )1\.ене 

барњача сочна а капакл.:ија - свеr· те после измаси
ра и исцеДI<. 

Тад му I<рв и пала на очи! - помисли Слободан. 
- Да Троскот није н то рекао, ништа му Витор не би. 
Не би му веровао! Али Ј<ад то рече, као да ra за 
срце уједе, одrризе неку сланину, мрак бљуну, црн га 
дим свег замрачи и није више знао шта је чинио, ни
шта није знао! 

- Лаже! - рече Троскот кад му се, згранути, 
већ неrш другови окренули и поr·ледали ш друш, још 
увеr< не схватајући мноrо: - Лаже! Полудео је. Ми 
смо стајали, тачно је то, и :м:окрили. Али све је остало 
лаж. Да нисам побеrао, убио би ме. Из чиста мира. 
Ни за шта. 

-Зар му нишrа ниси рекао? - упюа ra одјед
ном Л>уба. 

Шта се он меша?- помислили су мноrи. 
- Нишrа. Ш-rа бих му per<ao. Сваюr је од нас 

стајао .пред једном рупом и мш<рио. То је све. 
- И ниnпа ти он није рекао пре но што је нава

лио на -rебе?- иисисrирао је Л,уба мрштећи се -
ни он Iеби, ни ти њему? 

- Ништа! Ш-Iа има да се говори док се мокриr 
- Е, лажеш, Троскоте! - рече .!ьуба r-ласом: што 

се прелолш и заrуши. Дрхтао је., - Лажеш! Другове 
л.аж:еш! Ја сам хтео да ућем у ну.ж.нш<. - обрати се 
свима - али сам кроз пршвореиа врата утледао њих 

двојицу с лећа; преnознао сам одмах Вишров белп 
кожух н Троскотова четвртаста лећа. Дајем вам реч, 
својим сам ушима чуо кад је Тросrшт неr<им сувим, 

232 

опорнм r-ласо:м: ушпао Витора: ))Знаш ли отt<.ад я<.а

лим: што HИcaJI.I малш·раћански илеrалац?<< Била .м.и је 

сила, али сам се кренуо ка Слободану, но rer<. што 
сам коракнуо, чуо сам Виторов урлик. 

- Лажеш, Л>убо! - рече Троскот, миран, чаr< 
насм:ешен, иако му је десно око отицало - дОI<Юiш: 
врата caJI.·t., улазећн у нужниi<., лично за1ворио! 

Слободан, крај ког су обојица пршрчали изла
зећи из нуж.ниr<.а, није био далеко, али разговор није 
чуо, све што би моrао рећи, то је да су се rypнyra 
врата широм отворила и пропусrила прво једног па 
одмах затим дpyror, 

- Шта турнута! - окрену му се Тrроскот - ја 
сам чуо rшд је брава шкљоциула. 

- Шкљоцнула? - упиrа Патаrоr<а не гледајући 
ни у кш· -чуо? 

Онда дtпке r-лаву и хи1ро поr·леда у остале: 
- Другови, ако Тросr<.от лаже, брава не лаже. 
- Знамо да си браву упроnастио - рече Јернеј 

- али Троскот не лаже чак и ако мисли да је брава 
шкљоцнула. Све браве шкљоцају! Условни рефлеr<с 
слуха ступа, и неизазван, у дејсrво чим се јаве мото

рне, или које год, или визуелне пратеће комnоненте 
једног аудитивног nодражаја условљеног делимично 
и тим видљивим. Као шrо су у овом нашем случају та 
rypнyra врата. 

Сасrављена је одмах комисија: Крајиовић, Јер
иеј н Слободан. Неки одмах nочне нспшивање н до 
cyrpa саопшш одлуr<у. 

У свакој друr·ој прилици било би борбе око ње
нш· састава .. Ма кога да су сад предложнли у коми
сију, прошао би, толико су сви били зrранути и збу
њени. Двој1ща rarrnиx друrова! 

Крајновић је cr-ajao неко време иеодлучан: да 
ли да се прими? Радозналост увек .жива, гладнија од 
rродневне rладн и неуморнија од умора - претеже. 

Слободан, врло неарећан збоr самоr· догаћа ја, нн
је остао да чује ко је изабран, ко се примио, ко није. 
У свакој друr·ој прилишr биrи с Крајновићем заједно 
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било би усхићење. Оп је зеба.о пред њим, сmдео се 
свог иезнања; ar<O је Крајновић био таrю доброћудан 
не само збш· косоr- и неnретенциозноr-, сr<ромноr- начи~ 

на др,кања (звали су r-a његови исписници још увек 
Пизан, иако се давно заборавило да му је у грећем 
r·и:мназије даi надимаrt Ј( у ла у П ttзu, који се претво
рио у петом у - tсулац у nucru, да би r<.асније еволу* 
ирао у Пнсrан, Пнцан и Пизан), него уоrшпе- Сло
бодан га је с1рашно волео. Волео је њеr·ове руме~ 
не јагодице превучене кад:ифено :неж1юм Itожо:м:, 

велику округлу rлаву, замућенн сањарс1ш nоглед, ле

пе зубе, раскоunю ведар осмех, обли труп, "Iанке дуrе 
ноrе, псоријаtичне пьаrове" Био му је дрш· збоr- нечеr 

неодољиво ведроr- што је зрачило из њега. Пролетос 
И ЛС'IОС, ЧИ1\1 би се ИЗШ.IlЛО на ПОПОДНеВНУ ШСIЊу, Крај~ 
н:овић би задиr·ао ноiавице и, нзлаж.ући сунцу гњато~ 
ве, I<Oje је мазао арсе:нш.-t, објаснио rад свој псорн~ 
јазис nредставл.ајући се неком щЋаксу: »Дед-луес у 
неком ишапсi<ОМ r-арнизону, О'Iац - падавичар после 

ране у тлавп, исувише сал1 се јевiино извуt<ао да бих 
правио децу. Последњи Крајновић« .. Упркос томе, ход 
му је био нетражено репрезен1аншан, достојансiВеii, 
атtо не и парадан; све што би обун:ао деловало је 
присiојно и складно, Био је свестан тоr·а na је, nok 
смевајућн се себи, говорио: )>Чудно? Тело tПI- скоро 
фуiуристичко, па иnat<, нашла би се и поне1<а шrо ме 

не бн одбила, а?<с И удаЈI:,ИО бн се, мало навијене r-ла~ 
ве на десно, приметно више раме. Није чудо, мора да 
~-ty је пре1ешка била она oн:aito пуна и Оiромна гла~ 
ва. Уз радни каnаци:х·ет, сnособност да напето чита и 
све прочиrано заnа..\ПИ, није ни '{,IYAO што је -та r-лаве~ 
1ина посtала најсtрахошпија ризница: права самохоk 
на енциклопедија свезнања од физиi<е до ас1рофнзике, 
од метафизике и ф1-шских неправилних 1-лаrола до 
тypciarx nрефюtса и сансitрн:Iских суфикса, од кине~ 

ске азбуке до црне .маrлје, од боi-аi-ПП<е до историје 
н минералоr-ије, од биолоrије до психоанализе н етно~ 
r·рафије, од CunO\Va, Малиновскоi', Илtиса, Фрезера 
до Маркса и Енгелса, од Порекла пороДIЩе до Свете 
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nородице, од Дијалектике прнроде до Филозофс1шх 
свезака, од Аристо'!ела до Светог To~te, од Пушача 
опијума де Кинсија до Кирi<егјора и Ничеа, од Мар
киза де Сада до фон Сахер-Мазоха. Није било теме 
о -којој није умео суверено да прича, служећи се ма~ 
сам nодаiака које је Слободан, и не само он, с по

чеrка I<рншом (кад је то било мшуће), проверавао 
н увек ушрћивао да су били тачни. О1уд му је и 
у.швао неку врс1у cl1j)axa што је долазио од преiе
ранш· nоштовања и неке бојазни да се 1-южда ипак 
не раэочара jeдHOli.·I у тОI' човека Itojи није само њему 
бпо пос·rао нека нрсiа идола. Било је и радника који 
су му се дивпли При юме Крајновић је сигурно био 
најм:ање претенциозан према радницима и студенти

ма, које су сви звали евенrуалцима (и Слободан је 
то, у неку руку, делимично био, наnола евенrуалац, 
напола - рабочиј клас). 

А према Ј ернеју је Слободан га ј но и пре оног 
сАучаја на сrепениш-rу чудна, двосмислена осећања. 
Смаrрао га је понекад двојНIП<ОМ, друrим ја, делсrаw 
том себе на оној другој, брат,ковсitој страни. Не значи 
да је зюо био слаб nрема Јернеју. Напро1нв, био је 
стрш· колико и према себи. Хватао се с колико у-а 
немилосрћа nосмачш н л.утио се што Јернеј није 
ипак Слободан. Мада :м:у се чинила да се у њему 

оrледа. Не што су личили: Јернеј је rаэио на лрспL\1а 
планннарски, имао мек ПОI'Лед а r ледао врло нanero 
и ошiро. Плехани оквир наочара ос1ав.-ьао му на носу 

неку знојаву прл-)авшппrу коју је човеi< уве1t долазио 
у искушење да O'Iape и спере, Опрезан чесrо, став· 
.-ьао је пецкаве приl\·tедбе, волео да улази у тeoper-ci<a 

надмудривања. Крајновнћ Ја је nонекад звао: Талму
дL<сrа Ll3 дt~iаzоналне улtще, Сiрашно је ШIО је Јернеј 
у свим Iеоретским спорови1-tа које је водио скоро У· 
век био неi<ако у праву. У праву - с исправних су~ 

шпrnских позиција преrворених у Iврде дш·Ј\шrсi<е 

принципе, nрактичне ако не и праксисiИЧI<е - без 
nрава на непредвнћено и ново, на изузетно, Његов на· 
чин миш.-ьења био је м:ахо;о..-1 снлоr·исrички: »Је ли ис~ 
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тина да пролеrер треба да се бори >:рабро? Зашi'О с1< 
онда издао? Није IИ .мес1о у Партији.« 

Нен.ад се њеr·ово умовање r-раничнло са софи
стеријом: )>Је ли исi.ина да пролетаријат има да из~ 

губи у борби само шшве? Јесте, то каже сам Маркс. 
Шrо значи да до револуције ти, алстран:тно rоворећи, 
и не .жtmиш, немаш приватан ж.ивот, не смеш да чи

Iаш н.ојекаt(ве књиге које говоре о стварима што нас 

не заним:ајуl Ти имаш само окове. Ти си онај који их 
носи и који IU.Ia да 1mсли, ради, осећа само оно што· 

је нужна да би се они скинули. Тачr(а .. <' 
Тим речима је цела белеrристика и још море I<оје

каквих других књиrа остало блокирана за њеrа. 
»После револуције чиrај шrа хоћеш, сад треба 

само Сtаљина, Лењина, Маркса.« 
Кад му је Крајновић скренуо пажљу да Дими

тров цишра Хамлета, Јернеј је I<ресиуо: »Аимюров 
је рутwводилац ЕККИ-а, то је прво; заrим, припада 
сшријој генерацији, то је друго; живи у СССР-у, то је 
треће. Направи револуцију, па чиrај и Рокамбола -
то је четврто .. « 

Не, нису личили. Али ни I<Ључеви нису личили 
на ноћ, ла се ипак Слободан Fao дете плашио rtloyчe~
вa и даљу јер су му личили уттраво на ноћ, које се 
плашио и даљу и ноћу. 

И сад можда чини исrу трешку. Гледајући Јер-· 
неја, r·ледао је некоr· I<оји би моr·ао бити и Слободан, 
који се определио за Братка (не брка ли функцију и 
личиосr·?). Некад је бивао задовотаи што није. По-
неi<ВД незвдовотан. Зависно од тога, презирао је Јер
неја или му завидео" Били су, уосталом - исто r·оди· 
шrе, исти месец. А 1mак, Јернеј се понашао зрелије, 
искусније, одрећеннје. Или је изгледао тюю. Можда 

се само за таквоr· издавао. А био - rrno и Слободан 
- млади бели сир, млади луЈ<, ровито јаје. 

Ао неко доба rюмисија је, смрзава јући се у уми
ва.tьци, исrшпmала сведоке, анализирала после сва-
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коi' сведочења вредност сведочанства, упореDива .. 
ла, проверавала несш·урније а ваяwије податке, одба* 
цивала преiпоставке, хтела дд остане само при СIРИ* 

IПНИЈ\I чињепицrо.ш. Али истина за којом се ишло оти* 
мала се као дете које се стиди да декламује пред го
стима, беж.ала, сr<ривала се, ухваћена, клизнула би из 
руку, чврсто сшсиуrа, испаравала, чилила, -претвара

ла се у дил:с Бежала је од светлос1и, задовољна мра~ 
ком у ко:м се налазила, тшnином аноним.итетом и 

nрепуппала колшсију слободи маш'rања и за.к.Јо~а
ња на основу слутњи и nретпоставки вШIIе неi'оли на 

основу чињеница. 

Али 1·о није била једина врста omopa и тешкоћа. 
Јавrоалп су се и код самих сведоr<а обзири, комоције, 
клецаља пред ушрћеним вредностима, обичајима, 
систе1шма .м..и.n.IЈЪења и односа, низом одвајкадашњих 

ок~n:rа.лости, I<:ao што је, рецимо, казао је Кра јнсr 
вић_ Једном, поводом нече~- другш, декадна струюу
ра Једнако важећа за броЈан,е на прсте и нсисавање 
чиљеница из малоr прсrа. Да би се протнуо један кои
чић нен.е нове ислrnе о оном шr·о се догодило, морао 
се сруrинти у сведоку цео зид сакросанктних иавm<а 

с корена~ прилагоћеним !ПрИроди каже, меса, жива
ца, косrиЈу, чула, свести. Чинила се да и најмаљи псr 

ремећај каменч.ића доводи у пюање не само целу мо
заичr<у. композицију света :неr·о и сам свет и њеr·ову 
исторИЈу унатра1 до Адама, и више, сам ток ствари 
у свемиру, вазни ред ,кружења звезда. Ништа није 
вредело Слободану што је осећао да тако није 1<ад је 
Iако изr-ледало мноm:ма, кад су мноr-и били наiтврће 

убећени д_а би свюш. помицаље времена кад 1реба да 
crr;шe наЈв_нциналниЈи влак у врагi-дерекоиајлакуноћ

:UЧУ посrаЈицу, изазвало oдjerte на магистрмама ко
ЈИМа, ху:rоећи громоr·ласно, Iутње симnлони, тауер
ни, еttспреси. 

Јернеј је изiледао ужаснуr. У два-три маха се 
дизао, изјавrоивао да није дорастао свему томе, na 
НПаi<~ мучен И сам радозна.лошћу, ЗЛИ не само ЊОМ, 
ociaJao да без речи, не поставrоајући rш1ања, слуша 
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псt\.азе доброво1оних сведока или оних које је, nосле 
тих доброво~оаца, било ну.жно позвати да би се 
штошта речено проверила. Мнш-и конц~ упућивали 
су на Ристовића а он се налазио у тро]ци (о1ш.Аен, 
кочоперан, тврд, самоуверено је r-оворио: ))Што бих се 
секирао због своt· раста'? Три санпrмет~а :имаt-1 више 
неголи Кант - нек се он секира ако Је луд!<<). По
знат по томе шr·о nамrи уt·лавном: излишне ствари: ве
шне и матичне бројеве дру!'ова из собе, Рисrовић је 
имао у r-лави дa-ryJ~..re и I'Одине свих ~иrака, али .не и 
победнике или послед1ще -rих окршаЈа. Памтио Је го· 
днне настанка и извоћења опера, иако ниједну није 
шп<ад слушао. Уопште, био је мали Wundeгkind за 
памћење даrума, бројева, збирова, не и за nа.чћење 
сушr:инскш·, оне тачке у којој се секу сви чинио
ци целине. Решстровао је заувек тренутак, nо
јаву, енерrију и тенденцију, никад- садржај што ~е 
спајањем свеr·а тоr·а о-rварао н ослобаћао. Слободан ~е 
у једном rренуиtу те ноћн ыорао да nозове МетодиЈа 
и да му кроз цев клоаt<е саопшти да доведе Рнстовића, 
Овај се, спра·r више, нећt<ао над отвореном нужнич
ком цеви, онда изјавио да ће за сат написати -еве што 

зна у вези zopњez. 

Од nарчнћа и крmща, од коичића и rtлуnчића ра
сrурених по IЛава:м:а и затурених по свести ових 
двеју сrошиа дру!'ова у Бази, моrло се без nредубе
ћења, СЗЈ\Ю на основу шкртих подаtю<а, доћи до чиње
ница I\.oje су, nоразне по себи, ужасне чак, могле да 
ушрде или да још nоузданије омоrуће да се утврде 
извесне чињенице које су, опет, са своје стране, ш.-10-
rућавале да се верује да је Вюор rачио nренео оно 
шго 1-1у је TpoCI\.OT уистину рекао, иако је Троск~т 
порицао да је речено pe1mo, па се .скуп~оале индищi~е 
да је Троскот свесно слюао, да НИЈе peimo оно што Је 
Срба цишрао дв је чуо. Још се пије могло доказати 
да је изrоворио све што је Вшор тврдио да је Троскоr 
рекао Вюору у лице, мада се открило нешто ~траш
није од питања да ли је нешто речено или НИЈе. Ут~ 
врдило се ... 
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Друг Цане, који је sa време судсt<е истраге изла
зио па шеtњу кад и Виторова друrарица, дао је nред 

комисијом часну реч да му је она nричала да ју је 
Троскот силовао н да за 10 зна и њен брат Ристовић, 
који је наишао и затеi\.ао их кад је све било у току и 
коме је она, очајна, али не и ужаснуrа, како су то 
об~1чно жене одмах после силовања, nред Троскотом, 
I\.О]И се мирно закопчавао, испричала да се све то де

сило јер је Вtпор рано одлазио на посао, а Троскот, 

који је 1\.ао илеr·алац био на сrану код њих и нередо
вна, уrлавном касније долазио и касније леr-ао ocia
jao свюtоr- југра Р.Р неко доба у креве-rу. Она ј~ пола
зила од куће заједно с мужем Витором, свраћала на 
nијацу и враћа.ла се после тоr-а кући да поспреми и 
почне шивење краrни за мушке 1\.ошу..ъе које је пре~ 

узи.мала у пасиц од једне што је узи,.-rала целе ,н:ошу ..ъе 
на сиц. Обично ra тад није више занщаАа" Понею1д 
јесте. Али ror jyipa ra је зarertлa у кухињи како до
ручкује, почели су нормално да .разговарају п он је из 
IOI' нормално друrарскоi разговора одједнт.-1 прешао 
на pyt<e, инсiИНiпивно је стала да се повлачи још 
не верујући да он то уисгииу хоће, још се увек <На
пола надајући да се он I'O ша.лп, јер ничнм дО'IЛе, 

све вpei\-te док је становао с њим:а, он ншmд, ни речју, 
ни поr-ледом, није дао на знање да r..-t:y тако шrо пада 
на naмei, јер би се у том случају она благовремено 
посiавила на одговарајући начнн, тј. или би r-a избега~ 
nала или би му се равноправно дозволила. Али сад јој 
није дао ни да се одлучи ни да себе испи1-а (уостаАОЛ·t, 
она и нема разло1а да то учини, она зна да воли 

свш- Вtпора, њеr-а и само њеr а), али он је нава~оивао, 
мрк, сувих, сrиснуrих усана, не r·ледајући је у очп, 

неiо негде испод Iруди, с једннм заiеrну-лiм, опакиll.t 

изразом на лицу. Без речи је nружао руку, она се 
грзала и повлачила, хваrао је, опrмала се, 1·ласно је 
ц:шшула: )>Не«, прн повлачењу се саплела о шамлицу, 

посрнула, а он Је утом баш прискочио, ухватио је, 
оборио nреко миидерлука, сЈеrнувши је ужасио твр
дим Неi\ИМ рукама ОД IВШКћа, ОД ДНја.\ШНrа, O'IBO-
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рила је уста од с11раха, бола и ужаса, да врисне, кад ју 
је он, истом ру.ком којом је дотле петЈьао нешто доле, 
луmю преко уста запретив!ШI јој: »ТИ!Ш!На! Ни t·ласа. 
Вал,да нећеш да ми набациш још и полицију на врат. 
Не би те никад опрали ни Сава ни Дунав«. Она је, 
зrромљена тим речима, престала да виче, а да је вика 
у IИМ случајевима r·лавна одбрана, то је свима позна~ 
то, и кад је он почео оно, она је заплакала, rледајући 
r-a сад дахrавш· и никаквог а није да јој се пре, али 
онако I<ao друг по задужењу и одговорности изнад 
Витора у покрету, није свићао, само друго је поiiГГо
вање, а друто је то што је он радно, r·оворећи јој да 
он не може збщ· тих ствари да иде дааиут недел,но 

у Душанову у иарно купатила, одел,ење каде, где ка

бннерке то раде за осам банке, не због иара, него због 
свеrа осталог а и зато што би могао навући тамо неку 
болест која њему не . . . н не . . . и не приличи. 

Још је био у њој кад је наишао њен брат, Ри
стовић, и затекао их испре1уране заједно на наду (на 
ком су се нашли склизнувши некако с •шндерлука) а 
Троскоr је, видећи t·a, али осrајући I<paj ње, заиалио 
циr-арету, па се онда тек стао да закопчава и r·ласно 

чуди како то да ни врата нису зак.л:.учана, ни ни11па. 

Crao је чак и да се л,уrн: Itai<aв је то ред, моrао је 
свако да уће, моr·ла је полиција да их таt<о затекне. 
Внтора, који је у последње време баш, збоr леtње 
сезоне, имао мање [юсла с котлови11.m за парно rреја
ње, на чему је радио, па понекад знао да тркне до 

куће на мало разговора да је обрадује, Витора није 
mt споменуо. 

Рнстовнћева изјава је све то потврдила. Сrиt·ла 
је сат касније. •два сведока!« по•шсли Јернеј .. »Сва
ком би суду ТО бИЛО ДOBOIDHO!<c 

Пишући изјаву, Рнстовнћ је свео своје сведочан
СIВО на нэношење чињеница којима је располагао. 
Очигледно је да му није падало на nамет да се пос~ 
·тавrоа било као сведок, било I<ao судија, било као 
1у,килац који би, у име оштећене сестрине стране, 

тражио правду или накнаду. Шшвише, ако му је иод-
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теi{сrяо ишта смеtало, то је моr-ло би1и само оно: 
»ВВА>да нећеш да •ш набациш још и полицију на 
враr !« ro јест алузију да се Тросtют није либио да 
злоуиоrребн њену појмл,,шу оданост покрету у сша

ри која с -тиме, с оданошћу noкpe'Iy, нема ниi<акве 
везе. Све остало му се, по свему судећи, нарочито iПО 
~IЗв~сној безафеiпивноспi и дисrан:ци од догаћаја ко
ЈИ Је преносио, чинила нормалним и невредннм па.ж

ње јер је нормално да муш:карац увек тражи а жена 
да никад без одбране не даје, то јест да даје само кад 
јој се хоће, а зна се, с nочеп<а јој се никад као неће 
па је нормално н да муШI<арац покуша на превар~ 
или на силу да добије оно што хоће" 

»Троскот се послуж.ио, и силом и ра11·1ИМ луi<Э..Вw 
СТВОМ(( - ШiсаАО је у ПОСI'СЈ\:рИПIУМУ - »Э..ЛИ Њеlд ЧQ
ВСК ~:!е може да окр1ши: понашао се природно. То ис

IО важи и за .моју сестру: све је и код ње било уред~ 
но: отимала се и, отим:ајући, nомеr·ла. Једино што би 
она моr ла за.м:ерити Троско1у то је што је као ратно 

ЛУЈ<авсшо уиоrребио баш оно за које је знао да ће да 
упали, тј .. оданосх- покреrу. Ишао је, дшtле, на сиrур
но. Ш го је на то баш насела, то је њена ствар: могла 
је знати да ће се он послуЈiштн CBIL\1 средствима да 
оствари свој циљ, а шrо је ућуrала, :место да виче, 
што би ње1а уилашнло (јер она има сrрашно прода
ран глас) а не би довело полицију, то је само за:!'О 
што јој се мо:жда хтело да буде силована, како би, 
насуnрот јакој пријатноспr IЗВ. варања муж.а, иста
кла своју оданос!' покрету ItaO своју јачу страну н 
олакшавајућу околиос!', иако је оданосг, с обзиром 
на оно што је дозволила да јој се деси, њена слабија 
тачка (1mслећи на сnајање сексова више неголи на 
покре1. Шtо н јесте нешто сасвим друго). 

Молим да ме обавесtmе хоће ли Витар да се 
разведе? И кан.о је ДOilL\O до тоrа да се за све то 
сазна?<< 

Крајновић је слушао Слободана, који је ro с му
ком чи1ао (рукопис врло н:ечиiаi<) и 1ШСЛИО да се 
човек не да је лако ослободнш пећинскнх наслећа, да 
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их се веровапю ослободши неће ншrnд (једног недо
rледнш· а ипак не вечнш· никад схваћеноr· данас као 
некоr· далекш cyrpa ипак хоће). И Слободан је одби
јао да се поt-шри с чињеницом да таква анимална нас

лећа живе и мшу да одрећују ионашање чак и бора
ца Троскотовоr уrледа и rшалиiета. Одбијао је да по
верује у ш, па је rражио (гледајући у rом ч~су_нспод 
ока самог Троскота) на лицу тог човека КОЈИ Је слу
шао овај 1екст што r-a оптуживао изразе који ће, зна
чећи накна.дн:о rнушање, (!l.taкap неексплицитно осуди
ти сопствено понашање према .ж.ени-друrу и )Кени 

друrа. 

Све то гледано изнад или изван сшуацијеу Бази 
- мислио 'је Крајновић - недостојно је nажње. Су
више је сваt<одневно, генерично и не индивидуализује 
никш и нишiа. А rшar< - продужио је - из другог 
уr·ла Осмогрено, начин на који биће подлеже или при
m-Iто:м:..ъује оно гене.ричко у себи обележава свакоr 
појединца. Од одговора на то х-луnо пи-rање зависе 
оцене које човек добија nолажући исnит из предме
та врсте (биологија), епохе (историја), класе (соцн
олоrија), праксе (r<араюеролошја). 

А Троск01? 
Жмурећи, слуwао је текст Ристовићеве изјаве с 

изразш-.1 човеr<а коме је све то што сад први пут тако 
паж.~о:иво слуша као однекуд делимично и nомало ncr 
знато, не сасви11.1, далеко од тога, али, ипа.I<, Itao да је 
н он неrде већ начуо једном баrи ову не много забав
ну причу коју му чиrају, а да их заrшrа заrш·о то чи

не, нш<о од њих не би знао шrа да му I<а.Ж.е" 
-Не! - Троског ће- варају се. Није он ту при

чу ню<ад раније чуо. За кша ће Рисговић да навија 
ако не за сестриног мужа? 

- Скрећем ш nажњу, друже Троскоте, да он и 
не зна о чему се ... - рече Јернеј и ућута. Крајновић 
одмах nрихва11-1 и продужи - ..... ради, и 11! Не.\Iаш 
nрава ННI<ш да оnтужујеш. Нн .у коr да сумњаш. Ј е ли 
1ачно, .. 

- Чекај! Зашто не бих имао права да сумњам у 
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малоrраћане? - yrrnra једноставно, не схваrајући. 
Он не преза нн од I<ai<ВOI' средсrва - раз:\ШШЈоао 

је Крајновић не r-ледајући га ваше. С,\ободан је посма

трао Крајновнћа nокушавајући да докона његову ми· 
сао о Троскоту, rоталном илеi-алцу, човеi<у I<оји се 

осећа увек уrроженим, увек с r-лавш.-I у торби. И шr·а 
Троскоrу ocraje него да се, увек и пред свима на оп~ 
рези, и брани, не nита јући се да ли је оно шrо брани 
исправно или није, Једном давно, заувек је на то mi~ 

1ање одговорио опредеЛ:Јењем. Не брани он вечерас 
себе, субјеi<Iивно, не признајући утврћене t.ш:њенице, 
он и од друrова, као и од непријател.а, брани идеју 
чији је, јер је она водил.а. И шrа ови ту хоће од ње
r·а? Његове су позиције прогресивне, и он, који је 
исто с њима, не мо:же да уради ниш1а неисправно, то 

jecr непроrресивно. Збш- одговориш· nосла који је ва~ 
л,ало обавЛ:Јати Itaкo треба, он није смео да дозволи 
да ra принудна асt<еза унакази хистеријом што мучи 
и боrњъи душе неиживЛ:Јенњх. Према томе, ако је ва~ 
Л:Јало смоћи себи )I<eнct<y за cirnдaњe мрака с очију, 
м.алоr-раћаншпша је сваэ:<о чућење и зrражање. За 

новац се 10 може да набавЛ:Ја, али је ro онда и рис
каншо. Најбол.е је у ry сврху одвојити једну друrв
рицу, не? И шта онда? Он се не сећа де1·а.л,а, И не 

сећа ње или друге неке друrартще. Нн r<arrne су биле, 
ни које су биле, ако их је уоnште и било. Било је по
неt<ад некаюзо .женско тело у чију се меку топлоту на 
један трен заt·њуривао н израњао после смирен, олам 

кшан, Iрезан, освежених •рефлекса, способнији за рад. 
Зар ћемо малограћанисати сад, мислећи на предмет 
и средсrва I<ојнма илеrалац (с велшшм И) долази до 
оноr шrо му је нужно да би се бол.е борио? - Не 

постоји ЫI санкционисана у покре1у nрю<са екса? -
rnпao се Троскот - неки би малоrраћанин могао да 
се, револiиран, ушпа: каква је разлика измећу ек· 
спроnрнјације и оног шт·о чини nрофесионални про
валник? Никаква. Ј е ли? Никаква и -свакаква по
стоји разлика иэ:м:ећу њих. Н:нкаюза - споља: ПЈоам 
чrrn је једно као н друго. Али суштииска је разлнка 
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помисли ли се на револуционарну сврху еЈсса и бур
::.н:ујску сврху новца који об:ијач дюке из \1\.аСе и трпа 
себи у џеп. Силовао. Лично? Ја личио силовао? ~е 
лудуј!'е. И каюзе су то rлупе речи. Ко од нас посi'ОЈИ 
лично? Ми смо средства борбе, преко нас се .само :ма
нифесrују њене е1апе. Мисли ли ко да не би било ко
рисније за борбу кад ми не бисмо морали да _задово
л,авамо оне разне физичке потребе људских Јединю1 
на које личимо? Колико времена ynO'tpe?и свако од 
нас на храну, набавку хране, одмор и којеш!'а друi'о. 

Нека израчуна ко мож.е колико времена сваки борац 
краде тиме раду на револуцији. Да н борац не осећа 
п не .жели, да је лишен страха и осећања бола, зар би 
тад толики проблем представЈЪ.ало одолевање бапп-ш~ 
ма, глади, смр1и? Иаi<о су илеr·алци борци, они су и 
бедна л.удсз<а бића ШI'О се јављају једино у виду ли
чности, И Шiа се ·ry мо:ж.е? Стидно или не, илегалци 
су бића која, као и осiали неилеrалци 1nудн, серу, 

прде, једу, одевају се н имају све осr.але по1ребе 
преко којих и помоћу Itojиx се одржаваЈу у жлвоту, 
као личности и поједИЈiци, као Јьудски rрод. Размпт 
измећу бораца н малоr·раћана иnак је велика .. Ови се 
исцрпљују цели у задовол,ењу по1реба, .револуциона
ри их задовоtоавају без сrрасти, радос~ и, задовоtоства, 

задовоtоавају их да би што целовiПИЈИ мш·ли да п~r 
служе покрету. Према томе, ,Јо.ШЛОI'раћани би моr·ли на 
основу прецепата некаюзоr' малоrраћансr<оr- морала да 
сvде малоr-раћанину" Троскоту ова кш.пrсија не може, 
Ни он, ни они нису м:алоr-раћан.и. Он је, као и они што 
су, пореr<ао бур,кујс.ки морал, он ,нема везе с њ~, он 
је, штавише, ИСТО као И ОНИ, ЧЛанОВИ КОМIIСИЈе, Њеw 

I'OB прОТИВНИI(. 
Све се доrюдило друюпrје, а опет н слпчно. 
Саслушавнш Рис!'овићеву изјаву, уmпан да ли 

има шта да I<a)Ke у вези с њом, Троскот одговори: 
))Очекивао c.ro.r да ће ме ова комисија упитати I<ако 
сам се борио, јер мене ма r<oja комисија х:Ред r<oj<?M 
бих nристао да одговарам може да mпа Једино: Jew 
сам: ли или HИca..t\-I испунио услове који борца чине 
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борцем. Јесам. Орrанизацнја је у покрајнии чврста, 
ниједна провала не може да је потоmi или озбиљније 
угрозио Rелија~две, то је све ш1о може да падне у ру

ке полицији.. Чак ни Суд за заuпиту државе нс 
:може, у случају некакве провале, чланове тих ћелл
ја мншо да осуди: 10 су дечаци. Кадрови и другови у 
годинама прешли су у илеr·алу и не 'ю-rое на свом 

имену и у свом месту ако су иоле компромиr-овани .. 
Држе конце и повезују, Друш преносе дирекшве. По
крет· сам о_;-.,шсовио., Ту вас има чланова фору1ш палих 

на летку, проваљених због дoлacrrn на проваљену јав
ку. То се више не може да догоди. Ја сам случајно 
проваtоен: непредвићене околности. Али са мном ни је 
нико доведен, Крив сам шш сам дозволио да доћем у 
IY СИiуацију. А.щ ви лш за ту једину моrућу моју 
кр1шицу не мо,кете да судите. Могли бисте да ме у 

вези с ЊО'-1: саслушавате •Н mпате: I\.at<O је дошло до 
IBOI· хаnшења'? Ако бисте, шпајући ме I'O, били свлам 
шћени од Поља да то чинrпе, ја бих вам испричао 

r<ai<O се догодило да nаднем улетевiШI у један пром 
вал,ен стан, ја ... 

- Чији је то стан био? - yrnпa Слободан, али 
не иэдржа Троскотов пот-лед. 

- Није то наш проблем! - рече Јернеј. Сло· 
бодан се зачуди I<ад чу свој 1лас: 

- Mor·ao би биrи! 
Онда ућута, престравл.ен због нечеr' чеrа се rек 

сад се1н .. 
Крајновић је rрозничаво мислио слушајући Трос

кота, онда рече: 

- Нећу да улазим у две 1воје заблуде, од којих 
је прва у r-ом што сматраш својом заслугом нешто 
што очигледно ш-1је СаЈ.ю -твоја, и, друго, што апс~r 
лушэацијом ефюшсиосш на плану морала усвајаш 
ншшлисrичi<у етику јеэуша. Нас I'Y занима неш1о 
I<удю<ам:о простије: јеси ли рекао или ниси оно што 
Взнор шрди да јеси. Подаци којима располажемо 
уверавају да јеси> Или бар да си то мшао да кажеш. 
Скрећем ти нажњу да си нас почетним својим порн· 
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цањем наrнао на исmпивања Itoja су нам ОI'Крила, 
испод I\.амења што смо превртали, ствари које нисмо 
ни слунL\11 и довео -нас у неnрилику, Пред колектив, 
па ни пред Витора, не можемо пэићи са свим тим ота 

крићима. Истинита или не сасвим исrини1а, она би 
изазвала [Јоследице што би оиемоrућиле наш зајед
ничiцt жлвот., Резултате истраrе не мислимо за1о да 
износимо пред .Јtолекпmо Не бисмо то учинили ни да 
се не на.лазим:о у акцији. Сад nоготово не мож.емо~ 
Имам утисак да си тоr-а и сам свестан и да -пi то даје 
храбросш да се дряшш пред нама юшо се држиш. 

Свестан си такоће да су нам интереси борбе стално на 
уму и да у овој ситуацији за нас нема избора: прииу
ћени смо само да с:м:ирујемо. Сукобе које си, по мом 
уверењу, једино ти испровоцирао, током штрајt<а не~ 
ћемо продубл.нвюк 

После тша Крајновић ућута. Кад поново поче да 

r·овори, учинио је то друкчије, 1\tање наnето и увије~ 
но, О'Јвореније, срчаније и на једном ннж.ем, свако
диевиијем нивоу: 

- Хоћу да знаш, од првш· rреиуша I<ад сам re 
УI'Ледао, учинило ми се да имаш нечеr· ne'!лoвci<or·. По
сле је тоr· уrиска нестало. Можда је начин на I<Оји: си 
носио капу на r·лавн изазвао утисш< кресте п, како то 

већ иде с 'IИМ парспрототннм, економични:м симболи
ма, један је елеменат дово..ьан да изазове слику целине. 
Сад, r·ледајући те изблиза, немам у-тисак да имаш nе

тловску фнзнономнју. Слушајући re, уверавам се да 
је ипак мој први утисак био оправдан: ти мислиш н 
реагујеш као леtао. Друтш леtла сем тебе нема ·И 
не сме да буде на буњишту Базе. Један је боr· н петао. 
Оrуд н шој однос према Виrору, Смета ти. И кад то 
кажем, знам да то за тебе значи ис·rо што и смеrањс 

највншем интересу борбе. Идентифшшција ми је та 
nсшюлошi<И разум..ъ:ива .. Али ти је HtJ схваташ као суб .. 
јекпшистичку обману. Не разликујещ личне прах~ 

теве и аберације од општих ш-переса. Последице -
видимо. Теби Витор више смета збш· оних својнх 
особина које, по l\1.Иш..ьењу свих нас скоро, јесу његоне 
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врлине- неголи због оних које то нису. И популар
ност ти ње!'ова смеrа. Зато та и нападаш од часа кад 
си ушао. Смншл.ено то чиниш. Морам рећн да ен за
слеrLЪен: rолико да, упркос про1-ШШЈоености којо11 r·a 
провоцираш, не бираш ин тренуrак, ни средсша. 
Иденrификација личног и општеr· код тебе нема аЈще
н:ат на општем. Неки би ти суд )''·зео као олакшавају
ћу околност споиrаност с rшјом маннфестујеш своју 
нетрпел.ивост· према Витору. Ја ro нећу. Свестан сам 
да Чаi< и с -rим управо рачунаш I<ao nосАедi-ьим или 
претпоследњнм адутом. На крају, не r<ријућн r-rнипа 
од чланова комисије, али ни од тебе, хоћу да те оба
весшм да ћемо пред друтове изићи с једним врло 
умереним и апстраi<rни:м предлогом. Траж.имо од те~ 
беда ra подржши, то је све. 

- Значи, другови се :м:оrу неюlЈI<њено тући? 
чудио се Троскот као да није схваm·ю ништа од оног 
шr·о му је речено. 

- Не :м:оrу, као што се не моrу не1шжњено сило-
Ба111 ни друтарнце, поготово не оне чији је ужас ућу

Тitа.Н већим ужасом и страхом да бн својом виком мо~ 
I'Ле М1 изазову xamneњe друrа, као што се не може 

неrшжњеио изазиваrи друт· да би био наrераи да >rз

rубн контролу над собом н да у помрачењу дигне ру· 
ку, I<.ao што је то учинио Витор" 

- Значи, ја сам мазохист, не Витор. Лепо. Објеrси 
тивна cre ми ви дрУЈ·арСI<а комисија. 

- Apyzapcrco је твоје држање пред њом ... 
- Друtарсrву ме ви нећете учити ... 
-Ни ти нас! 
-Је ли?- чудно се- лепо. Запамшћу то. 
Свиtало је већ :кад је те1н:r предлша t<омис:ије IШ

начно редигован .. Пошто је и то ~шњено, врло блед, 
али увећаних очију, Јериеј је први н последљи иут 
TOI<OM '!е ноћ.и отворио уста да нешто до 1\Јраја са
опшпt: 

- Мерен обпчним мерилима, Tpoct<OI' је ху..ьа 
којој ~ије месtо мећу нама. Внтора, коrа, без обзира 
на МОЈе гласање с Брап<овом r-pynoм:, сад тек видим 
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да одавна жалим:, па ЧШ( и волим:, њеrа бисмо још и 
моrАи мер1пи ·IOM мером. Он је неком својом при~о
дном лелујавошћу, да -tако кажем, човек дискусиЈа, 
преr·ласавања, последњи Мохиканац некаквог nарлам 
менrариэма эаосrалоi из времена превуковарскњх. 
соцдемских илузија. Троскот је нешrо сасвим друrо. 
Њеr·а, сюкете .л,удскосtи, ако хоћете, ~оједн.осrавље
ноi" и упрошћеноr- да би што успешюrЈе деловао, ње
rа не треба I"Ледаrи изблиза: моrу му се открити У 
шавовима траrовп крви. Али за њи:м 1реба ићи сл.епо, 
ако треба. За њега нема другш. И он иде тако без 
предом.хШI!nања. Тако ·rреба схваrипr . јединство лич~ 
ноr· и општеr· I(Oje је помпњано., Ш1а Је код њеr·а ли~ 
чно? Оно опшrе. И, обрнуто, опшrе је лично. Он може 
понекад и да засвињи бркајући себе и револуцију. 
Чешће неће. Чешће ће дејствовати у ирилоr општем. 
Било би зато погрешно мернrи њетове пос1уnке на 
ваги која није њеrова. На његовој. ВШ"И не виде с~ 
дешл.и, него резулташ - историЈСка дела. СлучаЈ 
који исmпујемо јавља се као инфиниrез~Iм~п де~ 
тал.. Лаж је сr-вар гадна. Лашти друтове, ЈОШ Је rад
нија ствар. Али пред Тросrюrом croje одрећени исто
ријски задаци. Он мора да иршrреми услове за ~ихо
во остварење. Прешавши ираr наше собе, почео Је да 
ради на томе. Ако успе, сва ће r а средсrва nосветити. 
И она крвава и недолична. Њему бис?о.Iо могли судити 

једi·ШО ако не изврuш: мисију" . 
- Разумем - рече Кра]новић - постоЈе и бра

кови из рачуна. Али у њих се cryna из рачуна. ~нн 
ми се да Тросrют премало обећава за мнраз коЈИ од 

нас -rраж.и да му дамо" 
- Мираз? Не шче ме се. Ја унапред жалим сва

коr ко се буде супроrставио Троскоту. Нека буде сире
ман на најrоре. Али ја мислим да смо сви ту У срод

сrву с нуж.ностима. 

- Мислиш, yr<parr<o, да би требало жртвовати 
Виrора. 

- Не засад. То ин Троскот, уверен сам, неће. 
Он ж.ели, колиi(.О 1а разумем, само N1 на челу I(O-
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лек1ива не осrане човеi(. који нема квалификација 
да ыу буде на челу. 

- За:шш? 
- Да би се после моr-ло да оствари јединство. 
- Чеr<ај, чекај - забрза Крајновић- рекао си 

rюсле. После че1а? 

. - По~ле нзrубл.еноr шrр~јка! - одговори Јер
~еЈ таЈIО Једносrавно као да Је реч о нечем томш.о 

Јасном, природном и само no себи разум.л,ивом да 
не вреди rроLШпи речи на то. 

- Ти, .. ти . .. 
Крајновић се смири и уmпа ледеюtм r'Аасом: 
-Теби је победа или пораз- нето? 

- Дабоме да није - одвраrн Јернеј хrпро, ве-
село CI(.opo, неодговорно, шашаво - ја ca.\r за то да 
шrра jr< нзrубшю. Друкчије нећемо лаr<о уверити Ви
торове другове да је Витор - коrа и жалим и волим 
- сазрео за ћубриште. 

- Ти си за ш да ми изгубимо ову битr<у rшr<o 
би убедио виторовце да је он лоше проценио и водио 
ову аrщију ... 

- ... п да је сазрео за ћубрrrшге! - понови 
Јернеј мирно, неnомућених очију. 

А 236 л.уди који rладују, који се, ево, од jyrpoc 
:-- четвр_rн дан _муче, али rюји се муче и rладују 
Јер верују да IaJ њихов напор корисш опшrој бор
би, то је rебн ствар ирелеванrна ... 

- Није ми била. TOI(.OM ноћашњих размишљања 
:rостало ми је много, :много муrноi· досад, сrрахошпо 
Јасно. Схватио саы Тросr<ота. Од њеrа треба учиш ... 
Коме то говорим? Другови смо. Сва тројпца смо оно 
што rшжу - сапуrници, евеюуалци. У реду, Слобо

дане. Крајновић то jecre, ја, ја сам студеН!" а и ти 
си био сrуден1 пре но што си стао за глодалицу. Сви 
~мо >ш чнrали Маркса и друго. Троско"f, верујем, ни
Је проЧiпао много марксисrичких теi(.С!'ова, он је пра

:<тттчар, али ја ra дожrmтавам као инкарнаrп< ју ди
ЈЗ.Лектиi(.е: све шr·о уради, све што Jffi)lte, сваки ње-
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rов акциони рефлеi<с, све је то израз дубоr<е дија
лекгичr<.е мисли. 

Про1ешу се, зевну и усшјући рече, булазнећи 
од умора и глади: 

- Уморан са.\! као иреиржен бифтек. 
Затим поће, стаде t<Од врата колебајући се, он

да се одлучи - изиће брзо, не осврћући се. 
-А ми? - упита Слободан, који се сад љу1ио 

на себе ш10 се током ове ноћи стrп·ао да сло,ки са 
сваким и да се не задржи ни на чијим разлозима. 
Ни па својим. 

Разлози? Они су се врrели на вртешщ< с rшртон
ским и дрвеним прашчићим:а, маrарчићима, воло
вима, r<оњима, АИсицама, творовима.. 

Учини му се да види себе t<ако јаше на твору. 
ЗашЈо?- уиНiв се- зашто ја да смрдим? Зато што 
стално заборављам Марино nисмо. - Не зато! -
Зато што се не позивам на њеr·а? - Зато! -
Ко би ми nоверовао? Писмо је уиишrеио. А н да 
није - њена би се IЋрћења такоће морала ировера
вати. Не. Добро је што нисам сnоменуо нисмо. Уос
талом, посrоји сведочење њеноr· брата. 

И несведочење - Грујићево и моје. На Грујића 
сам заборавио. и он би се моr·ао сетити онш· rmcмav 

Сад је доцкан. 
-Ми? - nонови полуглуво Крајновић - шта 

ми? А:х., ми - тр:ш:е се - и ми - да сnавамо. И ло 
м:оrућности нишrа да не саљамо. 

- illi'O? 
- Да бисмо <:ачували веру у могућу поирављИ" 

вост човеi<.а. 
- Можда сам r-луи - nомисли Слободан, па ре

че онако како је прво помислио - само мени ништ~ 
не може да умањи -уу веру. Чак ми се чини да .њоЈ 
даје снаге и r·o што може изiледати обесхрабрујуће 
н шrо сиrурно обесхрабриво и јесте .. 

- Не смета ти Троскотов начин? 
На то Слободан не одговори, али nомисли и рече 
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с одушевљењем да му не смеrа ни Тросi<отов наЧIПr, 
да му не сме1а ни Виторов начин, ни Братков, д:а би 
му Cl-.·teraлo I<ад их не би било rаквпх, I<ад би они, ми, 
људи, иэrубили своја људсr<а својства и особине, r<ад 
би сви, мислећи једно, таворили, осећали и понаша~ 
ли се једиаrш. Да ra зато - продужи у мислима, али 
r·ласно- и одушев...ьавају сви 1и различити »начини<(, 
да ra ж.илавосr с којом се они одрж.авају и НаЈ..tећу 
убећује у нешто у шrа раније није био у rолиi<ој 
мери убећен, а ro је да мећуљудски односи после ре
волуције неће унишппи историјсt<у тековину посrо
јања разућених н различитих личности. Ма колико 
било јединство интереса. А то је сr.ра.I.шю важно, 

На што му Крајновић nокуша да објасни да по
јава Троскоrа, ако ишта значи, значи уnраво nокушај 
притиска баш на те ·r·etcoвuнe. У реду, nривремено. ААи 
колико то привремено има да траје? Сто година? 

Слободан добро зна I<олшю је њему, Крајновићу, би
ло досад свеједно, у ствари, I<.oja е.~пша стоји на челу 
Kai\.Oi\Ia, Аа му то више није, Да нескрупулозносr и 
презир I<oje је, одговарајући на rnпања комисије, поw 
I<азао Тросi<.от значе увред.tьиво нtmодаштавање свих 

вредноспr, тј. свих ЈЪУАИ који му се Аиректно не поко 
равају, да смо сви коЛИI\.О нас ·ry има излож.ени недеw 
лима нечеr· што није сујета - која би, и да је већа 
но у Троскота што је, била још .. увек подношљиво 
.tьудска - неr·о је неуннnпиво то самоувереље да је-
дан човек, да Троско1, да сщ..ю он зна и само он мо
же да оствари јединство, које је, у nоверењу речено, 
немоrуће а вероватно и непотребно осrвариiп ван 
акционог задап<а. Јединство! Непотребно или немо~ 
гуће ван непосредне акције, смоrуће је и nосле и пре 
ње нrол:етнути с1рах.ом и осталим чим се купују ·и про-

дају душе. Знајући нас, бојим <:е Троскотовоr схва
тања јединства и њеr·а у улози уједините.tьа. На 
другом nлану, средства ће бити -rерористичка, сала
мандерски диктаторска. Ј единсrво? Зашто nравити 
митове и симболе од средстава и: орућа? То се увек 
пш<азало да не води никуд. Сорел није направио ни-
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један t·енерални шtрајк, али из његове тоталитарне 

митоманије изишао је Мусолдm-r" Проле'!арнјат ће да 
се ослободи себе I<ao Itл.ace јер је прерас1ао :r..пп о 
себи. Он ће ъюћи себе да уюше јер ће у11ети да ба· 
цн у старо rвож!;е оно ШIО је старудија. Симболи, да 
би леnршали над свима, мора ју остати несвод.ъиви 
на личности и неисцрПЛэиви једном сиiуацијо:м. 

- Tpoci<ora, значи, у ciapo гвож.ће? 
- Говорњ'-1 о схватањима, не о л,удим:а. 
Кад је после још једног сата причања Крајновић 

врло узнемирен и забрrшуr изишао, Слободан је, иас
лонивши се лeDI-L\Ia на зид и nруж.нвши ноге, остао да 

седи на свом сандучићу, некако мутно na чак и 
·rуробио срећан, упркос неrрпемшосшма, неспоразу-

1ПL\Iа, сукобима н свему.. У схићавала r-a снаr·а коју 
су његови другови - сви су му то били - поrсазива
ли у борби за своја увереља. То је њеrа радовала, та 
снага. Она је чинила да он (и т-ладан и исцрПЈоен, али 
ко да после свеr·а мислл на те баr ателе) не 1·уби веру 
ни у с1вар за коју су се борили сви, такви и онакви 

какви су моr-ли да се као личности појаве у оквиру 
овоr- бур)коаскш· све1а, на његовнм марrиналија:ма 
уr·лавном, као л,упr проiивници .ж.нвота на марпша

лијама сис1ема који их је у себи и на њима створио 
1аквим какви, различиrи, јесу усред заједн:ичке бор~ 

бе у току. То шrо су сви били, упркос условима, rако 
снлов1по индивидуализовани и снrокни, то му се у 

rо:м: ·1ренуи<.у чинила 1-.rnoro важније од самих ставова 
према mпањи11а на дневном ;реду. Је;р шrа? Пrнања 
се :мењају, с њима и ставови, с њима и арrументи .. Оно 
што остаје, то је страст с којом се сваю-r од протаго-· 

ш-rста залаже за своја схваtања. Не види то онај ксr 
јн ће эбоr· Iora довеспr себе у очајање и, rmo резул-
тат, нзrубитн бр:ж.е или спорије веру у човека, иако 
баш та силовитосr с којом сваки од оне тројице, че~ 
rворице или стопще шефова и пол ушефова брани 

своја уверења и напада ry!;a, убе!;ује да нема места 
очајању, нема. 

Машrајући rако о мишнћа:вим душама тЋх сво-
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јих друшва, IIИje ни приметЋо како и кад је са њи:х 
прешао на себе, на своју душу још пре111Ладу да би 
била шко сиrурна у своје 11\ИИШће како је то била 
или моr~ бши душа једнш Вшора или једноr Tpoc
I<Oia, КОЈИ су се заr-о и моr-ли Iако дивно разарат-и н 
1 ai<o ДI·ШI-ю I радt;ти ос-rајући оно шr·о су: сами лучшц 
- друrови, приЈаrељи, борци осу!;ени да једу исти 
хлеб, исrпхлебн1-щи. · 

На Iy се реч трже, али само да би осетно ко
АШ<о је ~tалаксао, СМО)I\.Ден, Ј·ладан и немоћан да ишtа 
уради од онш· што је нуж.но и мнлиоНИЈ\ш векова 
провераване као једини начин да би се човек осећао 
бол.е (то јест добро и пријатно) на тој планети зе
лен~IХ долина и снежних врхова, где је све што по
СТОЈИ ешалонираi-ю по снази rи луiШВсi'ву, rде већи и 
спрепшји савлаћују неспретније и једу их да би уr·о
лилн rлад ако не и заrрпали амбис rлади који носе у 
себи. Који их носи. 

У1·ом, долазећи с бОI<а, као онда кад је покуша
вао да nрати Бановићеве мисли о свести и подсвести 
( насмеши се у сну), просветли ra лавинсrш rро11ад
но сазнање да се то Троскот и Витор не иrрају, да то 
Tpocrшr покушава да својиы лажним горњим зубима 
- сви секуrић.и и очњаrџi мостом причвршћени за 
прва два куrњака у злаrr;rш кошул.ицаыа - поједе 
Ви_rора, да Је Вшор слабиЈи и неепретнији у тој шри 
КОЈ.а му се чинила бесr<рајио дирл.rша и лепа јер се 
НИЈе иrрала у Бази неrо неr·де на зеленим пропланци~ 
ма с rустомЈ негованомЈ бусенастом 1равом: по којој 
се меr<а rази, јурца и прнјаrно пада и преврће. 

Од шrа му би зло и ои се пробуди. Па заспа од
мах. На саидучићу у умивал.ци. 

ЧЕТВРТИ дАН 

Чrшило му се дуrо да се она зелена црrа таласа 
нето колико :н она ТL\.ава, текућија, иако је и 
он протицаоЈ сtав.ъен: у т~рм1-пијеру, I<ao свећа у чи
рак. С том разллi<ом: ШIЈе горео одозго, нестајао је 
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одоздо: терминr су га јели почињући од табана. Били 
су, не зна зашто, nлавп као црта ·Мора пред њим. 

Заrипсан облоr·ом термитске кућице високе све 
до њеrових прса, он покуша да нскочи. Аыr место 

њеr·а, море, дотле на његовој разини, појави му се 
над главом. У плашен да се не проспе све на њеr-а, зат

вори за тренуrа1t очи. Кад их отвори - угледа једно 
око вемш:о као цео свод. Таласало се, ронило сузе, 
свака - као Охрндско језеро. У свакој би се удавно. 

Али оне су :клизиле низ лице што се фатаморrански 
назирала, мада неубедл.иво и неубеЬено. 

Одједно:м: му посrа јасно да би -ro OI<.O морало 
биn-1 бо./Itије .. Али стид од те мисЫI, ·rако исказане, 
учини да заборави на ·tермиrе који су стш·лн до сек
са, nојели r·a, прешли на грбух, појели r·a, дошли до ср
ца - IaкoDe. Упркос томе осећао је страшну сра,\tо--

ту шtо ће л.уди који noctoje негде далеко од Ie обале 
помисмп-и да он шrје щtкакав марн:систа 1<.ад може 

верованr у rюше деппьасте и бanct<.e приче о постоја

њу нечег што евиденrно не постоји. Сем тоr·а, стало 

му је и до 1or-a да сам бог rtojи не nocrojн не помис
ли да он мисли како он постоји, А како да не сазна 

t<ад је свезна јући. 
Ту увреду не отрnе. Термнrи су му појели н мо

зю<. и t·лаву" Осгало је, од њеr-а целш·, само осећање 
стидне нелагодности, му---Iног срама. Ја сам бо1! 
заурла његов tлас неrде испод зелене црте што се та

ласала н дал.е не nомерајући се. ~ Ја сам бо1, н ја 

не постојим више. - Ти си t-tprnaц, будало! 

Последња га реч наnаде I<ao rрч, посrојећи у не
лостојећем, и та се немшућност преrвори у неко уве

ћано мување, развијоренн разговор, кошавсi<е диску
сије. Пробуди _се с олакшањем, од KOI' се, упрi<ос све-" 
му, насмеши. 

Јернеј му је исnричао први да је током ноћи не~о~ 
заt<уцао са унутрашње сгране врата цедул.у на КОЈОЈ 

је нацрtа:и био робијашtш юtртон овако исnуњеи: 
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Име: Ем Бе 
Презиме: Један 
(Машчнн број: 1) 
Вешнп број: 1 
Снпао: децембра 12, 1918. 
Излази: с ногама напред у со 

И да је то ыноге расrужнло. Неке због самш· 
Ем:беа, He.t<e уопште - коме се зна дан изласка? Дан 
каквоr· изласitа? Дан изласка у шта? Две, tри, осам, 
петнаест година непрецизне су и несагледлйmе као и 

вечиташка l<.азна, као робија 1<.оја никад не пролази. 
Het<o х1еде да скине картончнћ с врата. 
- Пусти! - рече расентнментал.ен:и Сергије -

то нetta осrане. 

- ДемораЫiше! Не сме се дозВОЛЈI1И. 
.-Зар ен такав слабнћ? - ynнta Патаrою1, и 

онаЈ оставп Imртон. 

Али, усамл.ену празнину без датума излаза с ро
бије nроду>Iшо је да сања. Била је та nразнина -
I"лад налик на уста неi<е штедне Imсн:це: упадали су 

дани I<.роз усне шr·о су и биле вазда отворене, да би 
без напора могле да изговоре у nаузи нзмећу дана: 
))Вечност<с. 

Та r-a реч без разлша, бар не јасних, узнемири 
1\Uюro. Опtад је комунис1а, нзбеtавао је да се послу
жи таквом једном речи из празних магацина робо
власничi<.о-идеалистичких појмова типа боr-, анl5ео, не
бо, душа, вечносr итд. Избрисао :их је из свог језика. 
Можда га је зато сад та дуrо нечуrа реч, та вечност 
толиltо н поrресла: затварајући светлоплави амрел 
неба н оrварајућн црни, nојавила се она у rесној 
дугој сукњи и висою1м шппиама. Као да је изишла 
из штедне касице. »Курво!<< рече неко (не он, ника
ко не он!), али Јелена се само још дрсюrје насм:ејала 
на 1а ј неоправдаrщ призвук нечеrа што није било ни 
осуда, нн приговор. Било му је криво због оне речи. 
Свако :ил-ш права да располюке собом. Женско као и 
мушко. Као и Пушко! - добац:и неко још неодреЬе
ннј:и. 
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»А не юю Слободан, з11анн Мшш<о н Пншко!« 
Ко то рече? Исш rлас? Друтн? 

Да бн ућуrкао све те неодредл>нвосrн што су уз
немиравале, Слободан викну rућЊ\1 некнм пасом, алн 
ШЈак једним од она малочашња два неодредл>нва па
са: »Месечина нема ни кука нн дојюi, месец на сыщи 
-само ж.уiа мрЛ>асс, »Мtшш.о луд а руж. бео((, одr·ово-
рн нејасно, али опеt· Јелена. »Ту самlсс - nроду:ж.и
))хоћеш ли ме наћи, или вшnе воЛШII да изићеш с но
r·ама наnред, правац- зелени бор1ш.?" »Бела н;>ћ, црна 
месещша«, одговори правећи се да зна да Је одсад 
нуж..но да се тако !'овори. Али правио се, изr-леда, пре
терано, јер он.а мрдну сукњом 1и рече свакодневним, неузвишеним Језиком: )>Будало.сс 

Трже се, отвори очи. 
Испод Ембеово1 nшtpimaчa чуо се топот помешан 

с муrиим ударцима добоша и једно се дуr·о »-раааа!• 
извијало остајући да лебди над тмурним rм.оnом. 
Дан је увелшю nролазио. 

fоуди се нису дизали. 

ПЕТИ ДАН 

Поће да их обнће. Нико није изrледао ин стра· 
шно ни пропало,. А он? Сигурно исто као и они .. Иэ
нуrра, из самоће се и ствари чине горе но шrо Јесу. 
Под прtписr<ом глади, 1е паничарке, те курве. 

Облнза суве, исnуцале успе и осети да му Ilh>Y· 
вачка заудара. 

-Је ли саоnштеиа одлука комисије? - yrшra 
Крајиовнћа. 

Не сачека одтовор. Заспа опет. 
Учинило му се да је заспао зато што је Крај

новић пре тоr·а рекао нешто по.мирљиво, нешто о ми~ 
ру, ако ие н 0 помирењу. Утонуо је заnраво у н?што 
мушо, што пије кpernrлo, а било ~ање неnриЈатно 
од бдења. Није укидала време, али Је ЧIII!ИЛО да оно 
брже nролази, иерашчијано, у хрпама, и г!'омадама. 

Измерена па шромиом кантару, соба Је У цели· 
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нн постала лакша за скоро 200 кнлоrрама (по пола 
килшрама дневно мршавно је сваки) (све трн собе 

- 600 rшлоrрама, више од пола тоне досад). 
Независно од r лади с њев:им nлимама и осека~ 

ма, независно од њене неуклоњиве присутности, целе 

од осећања празнине rшја npиrнcr<.a и нагриза танко, 
r.жамењено ткиво слуэоко.жице десни, непаца, rрла, је* 

зика, чији каnилари nрскају нзлнвајућн се у nroyвaчi<Y 
што од безбојне добија боју р!Је и од бестежинске 
и слузаве постаје rуста I<ao катарални, зrрушани ис-
љъувю<, независно од исцрп~ьености сличне оној ко* 
ја наnада после вишечасовноr· ношења терета у эдрвем 
њеним руt<.ама што се чине да ће отпасти, одсуство 
хране у орrаннзму било је једно надасве мучио nри· 

сусrво, nрисуство нечеr онесвешћујуће наrрнзајућег, 

распињућеr-, нечег што притиска цело тел_о спо1ьа и 
изнутра и nрозива редом ор1аи по орган, >I<Лезду по 

жлезду, да иэићу из уобичајене анонимности эдрав1ьа, 
што су они и чинили, одэ1-mајући се безr·ласним још 
болом. Да, болом. 

Све је болело изнугра, било напето, запаЈЪено, 
обложено r·нојавим леукоцитима; независно· од стања 
у ком је свако принућен да подлеrне тој све насрт· 
!Dнвијој болесrн rладн, која већ од neтor дана подсећа 

највише на опште заnаЈЪење изнуrрице, нарочито је~ 
'Ipe, те r·лади која неподношtоиво сензибилизује сле~ 
зину, растаче желудац и црева (nrro ие nрестају да 
луче ЈЪуте и гнусне киселине и да их, тако јетке, nyj~ 
дају на слузне опне), глади која nритншће срце, рас· 
пуЈквава све декомпонованије астматично, старачко 

дисање, независно од тш· убрзаноr· старења (Слободан 
је, лежећи на бш<у, приметио каr<.о се Јернеј опиnава 
н nрстима клизи од дна ноздрва до крајева усана по 
замиш!Dеиој бори којој се надао као субјеюнвно по
зитивној nоследици свих тих мука, за онај дан I<.ад све 
оне nрестану и оп нзн!Је остарела, озбнrоинја, мужев
ннја лица из тог ужаса) (а како је Слободан мииуr 
пре тога исто тако опипавао исrи простор на ис1-и 

начин у потрази за борама што су, по њеrовом ми· 
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шљењу, већ морале Nl се јаве - юю наrрада за све 
ово) (н пошго их није осетио онако дубоко урезане 
како 'би волео да буду већ, пожелео је у трену да 
штрајК потраје све док се оне не уrлсну у ry њe
I'DBY преппп<у, nребалаву, младићку кажу) (јер не би 
имало смисла да се толико човек сад кињи а да се ни~ 
шrа од ror-a после не види и tНе би било поштено и 
лепо да све муке иесrану без траrа на лицу) (зар 
се не каже да буран живот и године осrав.ъају тра
гове на лицу?) (буре го чине колико и године) (било 
би глупо NJ.IИ годинама предност пад бурама), неза
висно од IИХ nаiЊИ што гоне копита времена да пре~ 

ћу из ритма: корак - секунд, у темnо: пет~11:1есi топо-
1а за време једноr- јединог све неравномерније успоре

ног удара дамара, живот је собе остајао пoNJ.prнyr у
тврћеним распоредима тишине и буке, па се чинила да 
би без те наизменичносrи часова тиnmне и оних дру
r-их било много -Јеже подносити то што се трпела у 
условима скупне собе, коју је настањивало в~-rше од 
80 врло својих, врло различипrх, мада не подЈеднако 
(бар не Слободану) вредних полуютла .ъудсr<осrн шrо 
су дневно ветрнле nунећи собу све немоrућю;јим на
кнселим испарењима н смрадовима, претварајући та
ко сваки од осамдесет и неколико кревета у нуж.нич

ку јаму. То не значи да се није све мање кретало, аА.И 
се и сад расправ.л:,а.ло и ћуtало исто r<.олико и некад. 

Сваки дан све већи број друтова одустајао је од шет· 
ње по соби, уопште од ус1ајања. Сем за најнужннје 
(али ш1а је најнуЈкннје?). Слободан је још увек при· 
си.ъавао себе Nl се, упркос све већем умору и бржем 
замарању, понаша :као да није свега тоr·а: ни већеr 
умора, ни малаксаАос-ыt, ни глади са оном свитом сп~ 

цифичннх нево.ъа ШIО их -прате. Једино - ујутру је 
одлаr-ао nочетm< дана, Одлаrао? 

Три ударца у плафон (I<оји је nai'Dc двојке) на· 
терају r·a да се трi"не, nрене из неке 11Лохаве неу~ 
годне обамрлости, дигне, наву't.'Је nанталоне, ОI1Јне ГУ:Ъ 
и наслепо покуша да уће у цокуле (али поrрешно је 
- лева иоrа наће десну баканџу, морао је сести, увити 
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обојr<е н све). За љим су се вукле само пертле док се 
узалуд трудио да пожури ка нужннку н савлаNЈ. врто

главнцу. Не. Није га она бринула. До ње долази н у 
друтим приликама, увеi< r<ад се пренагло промени по

ложај тела н принуди срце на веће напоре. А сад -
све то, nлус исцрii!nеност, Логична је и та исцрii!nем 

носr I<ojoj нема краја. Најгоре је што ће после мора· 
ти да оде до умива..л:,ке, да се опере, а слаб, а вода хла~ 

дна, а једва се др:ж.и на ноr-ама, а I<ошава. 
Наrнуо се над нужничi<у јаму прнмећујућн мање 

но обично да су јој ивице испрсi<ане изметом и про
лiШима, да разнобојне .масне ,н:а·rрансi<.е nруге низ дем 

белу rлећосану цев светлуцају на овој јутарњој још 
јен<.ој светлосtи .жутим, зукарски зеленим: и црним 
масама што r<ЛИзе rруму.ънчастнм олуцнма у јаму 

за фекалије: за њеrа је то сад био само један од два 
»телефона«, 

-Шта је? 
- Размишљао сам о свему - nозна Ристовнћев 

глас - не вреди micмo, nовлачим га, сматрај га непо~ 
стојећим:, поцепај r-a. 

- У реду. Учињено. Али приватно: је ли истина 
оно што си рекао или није? 

Глас му је одје1швао кроз цеви обруб.ъене смрз· 
нуtим: комаћем изме1а. 

- Исrина је. Али чему све то nоново? Само ће 
продуби·ш злу крв. На крају крајева, бо.ъе да Витор 
то све и не зна, at<o досад није сазнао. 

-Да пренесем комисији да си одлучно да писме-
ну изјаву повучеш? 

- Да, nовлачнм је. 
- Како волиш ... 
Слободан се опра. Нарочито је дуто тр.ъао зубе 

н уста, сад осет.ъивија на хладну воду, па му од ње 
трнуле и тихо, скоро пријашо прскале зубне цак
лине с неким малим: танушни.м nуцкетањим:а налик 

на безмнр~сне, тнхе ве1рове шrо мора да nyшrajy 1у
сенице КОје се хране лишћем пасу.ъа. Не неирнјатнн 
ветрови. 
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у ствари, Ристовићева ОАлука му је годила. Све 
је ионако завршена у складу с њом, али накнадно 
ово повлачење писмене изјаве, која је крунска све
дочанство, показује да је била исправна благосТ' ко-
мисије, која је ишла на смт1рење. . 

Преко те асоцијативне карике осети да Је хла~ 
дније но хладно и дшке 1лаву. Чинило му се да реше· 
ше једвачујно цвокоћу звонећи од мраза.. . 

и теi< кад речима закључи: и данас Је хладнизе 
но хладно! - наi"АО се најежи и зацвокоrа. 

Али такве цвокоте није волео, па ускоро пр:ст?-. 
Није подносио нишiа шrо би у зони TOI' бића козе Је 
контролисао и називао својим промакло орiанима 
во1ое свести и смисла за достојанс·rво. Ве!'етативна 
логи;ш није још имала nроће у тој области. Њене су 
та бесnлатност врећале. Под њеним бичем ":'нио се 
себи мањи:м: но што је, мање човеком но што Је. Доће 
до свш кревета. Крајновић је читао на свом, ћебета 
неуредно nребаченоr nреко душх, танi<ИХ ногу. Ис· 
nрича му разговор с Ристовићем. 

_ Очитледно! - рече не дшкући ПОI'лед с књиге 

- после ћемо о томе" У став још важи. 
Тачно, време је мттрноr часа! Али Јутрос. ни ша· 

хисти нису шрали. Последње су партще од Јуче пре 
подне (колико се сећа) а зује ... ? Не сећв се да се 
јуче шакетало. То је! - л,утну се на себе (али блаi'О 
и иемоћио се л,утну)- слабо тренира nосматрачку 
моћ иужиу једном револуционару. Треба имати очи 
и за оно што тренутно није у центру пажње а што 
може да касније једном nослужи. Не мора се бити ша· 
хист, ни зујаш, али мора се свесно реrистровати кад и 
ко игра и кад су шре nрестале. Записати на цедул,ици 
будности! Макар је одмах као безвредну изгубио, ба-
цио, поцепао. . 

Осећао је да то неко у њему, али в;еко ко није 
ни толико начитан, ни бистар I<.олико Је он, ~оку
шава да га поучи какав би требало да буде, Низе то 
било оно његово »улажење у друге« (као о~омад У 
Бановића или у Витора, у Троскота, у Јерне]а или У 
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Крајновића). Био је то његов глас, који му је читао 
ле1щнју, тлас у средњем реrистру, обичан, сваi<одне
вни њеr·ов r-лас, а опет оно што му је говорио није 
било говорено интелекту него једном примiпивнијем, 
нез:налачкијем, али послушнн:јем и неколебrоивијем 
делу њеiовщ· бића. Расугом делу. Де1радираном. Заш
то деrрадираном? Зато што ни оно не воли да чита? 
То не деrраднра. Троскот не чита. 

Па ипю<, I<ao да је хтео да nркоси себи, завуче 
руку испод јастуi<а и извуче Зле духе, I<Њшу коју је 
nриликом једно! од својих nредавања (пре месец 
дана. можда) поменуо Крајновић I<ao значајну збщ· 
нечег. Није је одмах тад узео да чита, имао је да 
доврши Салвиолија и Лабриолу, али пре не1ш дан, 

nриликом деобе, испало је да су му Злzt дусz< баш 
запали: нико се није отимао за њи:х (ем дебела -
говорио је Пататш<а nред њим - ем Достојевски, ем 
психолоrија и болесници, све не1ш nадавичари, луда~ 
ци, идио1и, злочинци - хвала леnо! дабоме, дај ми 
Ероса цухауз (Eros im Zztchthazts ). Шта? Узео та је 
већ Венче. Шrа ће њем:у то? А Жена пол, 'Јfсен.а човеtс? 
Ко? Кавурић? Ма иеће бити да се та јунферчииа по
чела да занима за те ствари. Добро, дај шта даш!). 

У nролазу Слободан nримети да Жену пол - же
ну чове~еа чша Милош а не Кавурнћ .. Биће да се сти
део сам да је за1:ражи, па је за.\iолио свог школскоr 

и nроцесно• друга да то учини место њеrа. Јер Мn
лош је nрава стидљива девојчица белих и румених 
образа који би поцрвенели већ од напора самог rо
ворења •И црвенели од стида што црвене чим нeurro 

каже, или осети, или недозвољено помисли,. Заједно 
су Милош и Кавурић свршили иишле Стрговачку ака
демију), заједно се запослили у социјалном осшура
њу, један у књиговодству, други на благајни, заједно 
су сrуш<ли у СКОЈ и заједно поделили прве леп<е. 
И једине. 

После обављеноr задатка (измећу 5 и 6 изјутра), 
обој1ща су тог дана стиrла на посао 'Тачно у мииуг. 
Један је радно у т<аицеларији у левом крилу ЗI:раде, 

261 



друrи у десном. Без потребе, Милош је, с радосним 
осећањем да је свет њеrов, окренуо телефон: »Јеси 
ли ти, Каве? Овде Маркс, ко је -Јама?« »Енr·елс.<' (То 
су била консnираrивна имена шrо су један другом да
ли у предсrюјевској невиности пре прве акције.) »Ка· 
ко је прошло?« »Добро. А код тебе?<( ))Добро. Све сам 
расrурио. Само сам један задржао. И rи? Фиио. Је ли 
ако да сваки од нас и убудуће сачува по један летак? 
То ће имаш историјску вредност једноr· дана!« »За 
Музеј револуиије, дна rюмnлета.« »Имаће то -и велику 

вредност -Јада!<' 
Неки преревносни службеrпn<, сшюлаш и rЋозде

њачки, канда, rардист, чуо је тај разговор ttpoэ полу· 

оtворена врата, узнеWiрио се, јавио nолицији да 1ај 
и raj, Кавурић н Мнлош, трrују комуюrсшчrшм ле
ЦИl\:Ш. 

Ухапсили их са1 касније и под батиню .. ·tа прво 
један па друrи признали дел,ење и члансrво у СКОЈ-у. 
Остало су прећуrали. Уосталом, нису мнш·о знали. 
Али ипак, мш·ли су да одаду везу. Нису. Обој1щи јед
ва 37 година. Оци су им ваЈDда имали ltei<a.Irnor· искуст

ва са 1кенаЈ1.1а (њихови.м: '"'-Шјiш.м.а), не и ова двојица 
младунаца. 

Нарочито не Милош, који је, овш· петог јутра r·ла
довања, врло паж.љиво пос11:а1рао схеЈI.·ШНIЧН.н црiеж. 

ваrиие и ануса, неодлучан упркос индю<аци]ама: све 

му се то чинила преблизо и преслож.ено и ДОI< човек 

поr·оди - мислио је - који ли је прави улаз, све би 
било r·отово и он не би имао НIШПа од свега- oбpyttao 
би се. Венче је држао свог Ерос-цухауза (под тим је 
срећиим насловом, библиотеrшрећи, унео ту юьиrу у 
ону своју свеску коју се Кра јиовић посrарао да тако 
популарише) а тај Eros im Zuc/rtlraus била је једна од 
oНIIX инфекгних иорноrрафоrmх књижурииа какве 
само Немци моrу да издају под псеудонаучио студн
озном скрамом. Превртао је сrране с репродукцијама 
црrежа, фатоса, разr·ледюща у колору. Уr·лавном опс· 
цене rенеричие слике без фантазије, лепоте и праве 
страсти, 
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- Шта ће ш ге rлупосrи? - упита r·a Слободан, 
У пролазу. 

- М~ло да се разr·алим после Капитала. Кажу да 
сви роби]аши ITh!aJY кад изнћу веЛИЮ!Х r·ешкоћа. 

- Можда швапсrш робијаши! - добаци Паrа
тшш. А Сер додаде: 

- Трећи сам rryт већ у овом нашем »цу хаус«-у и 
;.<orv .ре~и да су све го што те Швабе дрл,а ју чисте ко
Јешrари]е. Оба пу1а сам одмах по изласку и отпрве 
направио по правоr·, читавОI' мутшшрчића. И то без 
по муке и тешкоће, Само сам мало притиснуо своју 
Рожасоњ. А синови ми- пасул,а би ,се напуцавали пре 
но шrо би добили она прва чеrири зубнћа. 

Вшор је лежао с рукама под rлавом и гледао у 
rаваницу очима предубоко уrонулим у дупл,е да би се 
видело л<шре ли онm<о успаmенички као увек досад 
или не" 

Преко њеr·овоr· лица, пота...чнелоr као од неког ун:ум 
1рашњеr· замрачења, прешли су слана и мраз - спам 
рутш<ли ra, зборали као суву шмшу. Мора да су му 
и очи, као ратни канделабри, добиле засењене сија .. 
лице иза зеница, 

- Све моrу да разумем - рече равно кад Сло
бодан застаде крај њеrа. Говорио је без r·онуса после 
свих MYita које је поднео nоследњих дана. А ипак, I<ao 
да једва дочека да Слободан седне на његов кревет 
како би, н неуmпан, моr·ао да шапатом макар почне 
да мисли (јер нишrа није толюю мрзео колнко r·луво 
размиш.л:.ање у себи), - Разумевао сам и подВале и 
инrриrе и мотнве који се не казују јер су сшдiШ. До
сад Cc.'l1·t их разумевао. На крају кра јева, ни сам нисам 
с~етац. Алл IШai< , ., , Ја себи нисам НИI<ад дозволио да 
ИЈедног друr·а сма11рам за експерш.rентал.ноr· кунића чи~ 
је рефлексе исиробавам по неrшм већ утврћеиим схе
мама, Или јесам? Можда .. Тачно. Понекад јесам, Поне~ 
кад C~t се моr ао учинити паrсостан и, уопште, та~ 
кав, рћав - и Братку и друтима. Па сам то можда и 
био. Знаш у чему је ствар? Од прексиноћ, кад сам изи
шао из умива.л:.ке после изјаве коју сам вам: дао, ја 
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се мучим да разумем себе и не успевам. Разумеш? Ko
r а сам: ја то ошамарио? Њеr-а? Или себе? Не схватам:. 
Ево, не знам ш1а је мене разјарило. Оно што ми је 
pei<ao'? Којешrа. Ако је оно 1ачно, оно што је тврдио 
за Мару и себе, ја немам nрава да се л,утим, ако није 
rачно - још маље, зар не? Према томе, ја се и нисю.r 
могао разбеснеrи на то ШI'О ми је рен:ао. УтоАико 
пре шrо ја Мару одлично познајем - она је отворен 

човеt<, рекла би ми сто nута већ да је иш1а било од 
оноr-а; не би ·ro I<рила од мене - пријатеЈьи смо, дру
гови. Па зашто сам изгубио контролу над собом? Да 
ли сам је изгубио? Јер и то је пиrање што себи пос
rавЈъам: нисам ли га намерно, прорачуна-rо ударио, 

искорисшвши повод који ми је намесшо - увреће
ну част мужа? Или је друго посреди? Јесам ли био 
уврећен што је, рекавши ми оно у четири ока, имао 
израз човеt<а I<оји је противнику на.местио мицу траэ:<а
лицу: шrа r·од да урадим, грешка је? Следиш ли ме? 
Варао се. Могао је он мислити до сутра да ме је оним 
речима rурнуо низ сrрмину обавезних и обавезно по
грешних реакција, ја нисам човек који би и у тежим 
прилиitама испусшо дизшне из pyite. Умем да се др
Ж.Иh'С Оно што још не умем, то је да схватим зашто 
сам, свакю<о промишл,ено, урадио то што сам урадио, 

а што ником није смело да изгледа промиштено? 
Шта сам хтео да одбраним оним шамарима? Женииу 
част? Свој понос супрута? Којешrа .. Он зна да знам, 
сви ми да знамо да част муж~.а неће бити доведена у 

питаље ни десетинама, рецимо, легања њеrове :жене 

у кревеге с друшм мугш<арцима. Па ми смо бар људи 
без предрасуда у вези с тим и нама је бар познато да 
се мушкарцу или жени, yпpitoc врло чврсшм другар

ским: и тубавнн:м везама, мо.же понекад да деси да 
буде на краће време, неодољиво снажно, олчињен 
другом или друшм. Били ми истински и неодољиво 
привучени на друту страну, или нам се чинила само 

да смо то, права, трајна, чврста љубав неће да потоне 
после тоrа: набубреће само, обновиће се подсrаitИУТа 
кајањем или поновним откровењем себе. Да ли ме онм 
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да заболело што је он, знајући то што знамо, хтео да 
ме упреди правећи се да не верује у то наше и моје 
знање? Толико r·луп није .. Толико r·лyn није могао мис~ 
лиrи да сам, Није он веровао да ће оним ма колико 
пробраним прљавим речима, брижљиво пробраним 
мећу најrнуснијим, ИCI<onarи у мени I<Oc-rype осећа~ 
ња и лобање схватања праисrоријсю-rх можда љубав~ 
них односа, и натерати да, поnуштајући под приrис~ 
ItOM тих косшју, поступим Ј<ао буржуј или феудалац .. 
Пита.'.! се то" Или питам: је ли ме повредила чињени~ 
ца што је моrао Ј..ШСАИIИ о мени тако рћаво, што је 
рачунао да ће ме нечим тан:вим да изазове? Ми смо 
рационални људи који, aito ништа а оно умеју, по 
признању свих, па и оних који нам: поричу све врли~ 

не, да се nонаша ју у свим приАiп<ама промиштено. 
Па н ја то умем. Вазда сам умео. Сшуран сам да сам 
се пршшшљеио понео и у овом случају. Сигуран. Са

мо не знам шr-а сам мислио кад сам ударио? Шта сам 
оним шамарањем, оним крицш ... ш, оно:м: јурњавом, 

оним скандалом хтео да посrиr-нем? Не верујем да 
сам го урадио што ме разочарао. Прво, нисам јунфе
рица да се разочаравам, друго - не би то био први 

човек Iшји ме разочарао. Тачно је да смо били прија
тељи и да ми је било криво што сам нз1убио прија
теља. Шамари које сам му коначно прилепио, иако су 
се raлoж.IWI у меШI већ четири дана, (тачно од часа 

кад је ушао у собу), не значи да су морали да исцве
гају баш у оном гренутку I<ад смо завршавали да 
мшtримо и он рекао оно што је рекао. Не значи. Шта 
сам I<азао: чеrири дана? Био сам ја свестан да сам 
пријагеља изгубио још онда кад смо се растајали 
уочи његовог поласка у Шitол у, r-ope. 

Ја сам му израдио тај одлазак Био је истина, про
ваљен а неухапшен, био је уз то дрводељац, дакле рад
нкш:, социјални састав му је исnраван био, али све то 
није још увек задовољавало све услове да се оде горе. 
Кад би сваки проваљени радшш по свеtу моЈао да 
емшрира и из емиграције оде у Савез, за годину да
на било би на КомуиисrиЧitОм универзитету народа 
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Заnада, на оном фамозном КУНЗ-у или КУНВ-у (на
рода Востока) внше студена<а, џаболебића сnmендн
Сiа и забушанаtа, него шrо Москва има становmш.а 

и више но што Совјетски Савез мож.е да одвоји од ви· 
шка рада за тa.Irne, не увек исплапmе, инвестиције. 
Но ја сам се тад раз јурио, убећ,шао, rшсао ирепоруr<е, 
rоп-юковао се. И успео. 

После две и по године вратио се. И шта да ти 
причам - тај човек nреда мном, нешто му:ж.евнији, 
мање спонтан, али исtих црта, није више био иc·rn 
човек, Не мисли да инсам бно у то уверен још док 
сам се разr·лавл,ивао трчкарајући н моtоакајући да ra 
ставе и уброје у rrnoтy наше Капејоте и noшtoy rope. 
Сви се rамо промене" Многи и набоље. 

После неколико дана био сам сиrуран. Нисам се 
још питао у I<OM се то смислу он променио. Зашто? То 
нека ми остане rајна. Да је једина била! Ocraвtoao је 
утисак да је сав од та ј ни, сав од заi<опчаних џепова, да 

у сваком џепу чува по један сtратешки план светсt-ш 

револуције. Мени да подваtоује? Испитивао сам 
та шта је учио п научио. Он мени да се непо~ 
веда? Ва.ЈЬда све што си научио није само то -
чување т-ајнtt од другова? Сиrурио није. Па шта је? 
Није одговарао. Гледао је у мене rtao да сам отворен 
прозор с изгледом на море. Тад, не, неколико дана ка~ 
сније откријем једну њеrову тајну, тајну њеrове ира
мене, ако не једину, а оно основну. Рећи ћу ти је, Не 
rражим да ми дајеш часне речи. Да нисам сиrуран у 
шоју дискрецију, не бих ни дошао у искушење да 11< 

исиричам то шrо ћу. Тим горе ако се још једном ире
варим: .. Уостало:..-1, ништа горе од оног што се већ до

r·одило не l\·юже ми се десити, Ја cm.t ... Не, нисам 
оно шrо се зове црко човеt<! Тренутно се ·тако осећам. 
Проћи ће. Барr<а иријаrеtосrва сломила се о стену 
Кунза! - да поновим речи оноr песника који се убио, 
није важно како се звао, НИса.Ј\1 ни лиrерата ни нсто

ричар. 

Али хоћу ире ,свеrа да ти кажем: ја сам један 
обичан револуционар који је негде у својој 19, rодн-
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ни осетио удар после коr почиње драма класне све~ 

сти и r<оји је отад и био то- поприште, бина, глумац, 
жрrва, публика суфлер и пуцањ rшји разрешава све 
на крају. Оrад, од своје 19, године, ја знам само заједно 
и све ми је друго било мање.-више свеједно. Своју сам 
ж.ену волео, али никад ми њена присност - била је 

и она тога свесна - није nредстав.·ъала котву што ће 
ме усидритн уз обалу њене телесностн: или њене не· 
жне орчаноспr. Није она била само женсt<о, иако 

ме узбућивала свачим: њеним, коЈ\шлетан човек је она 
била, прија-rел,, друг, а драt·а, а ~ла, Упознао си је, 
уосталом. С почетка, одана мени и прен:о мене nокре
·ту, изменила се после, обрнула. Чак сам се шалио с 

њом: - Да нисам ·члан и све, не би ме ни nоr-ледала! 
-Јасно, шалио сам се. Но и да је било како сам у 
шалн: говорио, ниш1а - разумео бих. Ја доста тих 
ствари разумем. И своје велиrш иријатеtосrво ирема 
Троскоrу сам схватао: радовао сам му се што ће бити 
борац, све ме је у ro уверавала. Ја наше борце обо
жавам, Крви испод срца бих и сваком брашовцу дао. 
Није важно шга у дискусијама кажем. Тросrшт је 
такоће од борачкоr· семена .. Слуню сам то још док је, 
сав зелен, почео да навраћа I< мени, првих 1рознича~ 
вих месеци Марине и моје tоубави. Нисам се ирена
рио. Скроман а упоран, еластичан а одлучан, брзих 
рефлекса а с·rаложен, храбар, инrелигенrан, сналюк
љив а одан. Нисмо били слични. Имао је одличних 
особина I<oje нисам поседовао, а ипак, био сам му 
иример за уrлед. Није ме никад имиrирао мајмунсrш. 
Примао је више мој снсr·ем мишЈьења, мој начин од~ 
раж.авања, неголи моје мисли и одразе. И њих је поне~ 
ке усвајао поводећи се за мном. Ласкало ми је то. И 
ласi<а.Ло утолнко вiШЈе што сам имао разлога да r-a у 
nерсиеюиви замислим ефrшаснијим и боtоим борцем 

но шго сам. И Шiа? Ништа му не бих одрекао. Глуnо 
је рећи то што ћу, али Мару да ми је тад 1ра>rшо -
na молим, узми је! 

Млад си, то ПI све може изr·ледати наказна, али 
кад једном будеш за.валео _жену, а неколико месеци 
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касније будеш у једном друту открио наследника сво
јих борачких идеала и кад се ваш однос буде уздшао 
до т ле да IН у том млаћем друrу видши оличеље сво
јих нада, а он у 1еби - љубав и бригу нашег покрета 

за 1ьуде, мислим да ћеш сх.ватiiiИ колиitо се мо.ж.е би" 
ш слаб према једном млаћем другу, дакле наслед
нику. 

(Зашто се и у с1аријем од себе не би могао видети 
наследник? - уmпа се Слободан, једва свестан да се 
то уmпао, толико занет оним свим шrо му је то исnо
ведање омоrућило да сазна о човеку који се за њеrа 
дотле исцрПiоивао само у оном што је јавно чинио, и 
Iоворио да је, збуњен и ошамућен скоро, имао чула 

само за призор Виторовог унутрашљег света, у чије 
постојање ако и није сумњао, а оно је веровао /J.i:l ни" 
је нужна знаiН да постоји.) 

- Нисам ја - настављао је Витор - ии уобра
жени паун, ниш ћу да оглувим rеrрепски од љубави, 
али у мо ја осећаља према Троскоту треба увеrи и 

чнњеницу да је Мара била н остала бездеша. Ко зна, 
можда би с другим мушкарцем занела. Пшао сам је 
касније дали јој је мноr·остало да има своје дете (мај
чини смо сви ми само). »Можда<( -одговорила је и 
по.rьубила ·Ме - !>ПОсле револуције!« 

Та,, се некако, једно nоподне, појавио Т.роскот 
са својим карrонсюrм двосгрукод1шм куферчетом. До
шао је сасвим нормално мени на ст·ан као што се 

долази у своју кућу. Не. Друкчије је дошао. Не ка
I<о сам х1·ео да доое. Радосrан, пресрећан, нудећи ra 
oriiU1 што се нашла, па и ракијицом коју није одбио, 
испитивао сам себе у чему се то он -нш.о очито nрсr

менио. Равнодушност? И пре је био untpr у испо
љаваљу осећања. Younпeнoccr? И пре је имао мало 
разумеваља за поједнначно. У здржл,ивосr? И пре ни
је био експанзиван. Oryoeнocr? И пре није манифес
товао прионосt'. Слушао је маrъе~вiШiе немарно све 
шt·о бих му рекао, Шiје постављао rrnтaњa, nонашао 
се као да зна и оно што није мш·ао знати, али ШI ре
чи о себи, па ни ш<акво .мш:u:л,ење није ИЗрiЩао о 
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оном о чему сам му r·оворио, ћуt·ао је, t·ледао, слушао 
пол;;од_суiно, полубагателишући, полупрезриво. Било 
мн Је Јасно да му нисам више узор, И ма колико то 

болело, није ме то ни врећало, Ш! љугило: тамо где 
~е био две ~ по године, моr·ао је срести боЈЪе, вредни~ 
.Је, потпуниЈе револуц.ионаре но што сам. Сем тоr·а, идо· 
ле има (и узоре тражи) само млад и у себе иесиrуран 
човек. Чям упозна и схвати друге, престане да им ве· 
рује. Чим прес1ане да верује у друте, поверује у се
бе. Чим поверује у себе сувише, почиње да потце
љује остале. 

Троскоr је научио за две и по године 1о су
више .. Имао сам утисак да ме потцењује. Неrш, Ре
волуционер мора да буде самопоуздан, мора да по
знаЈе себе и има вере у себе. Не значт< да треба да 
не цени друге. Али 10 је већ тако у првој фази саз
реваља, тј. ослобооеља од 1лаке дру1их. 

Је ли то било у питању? 
Открило ми се: није. И 10 дру1ог дана по по

вра шу, Причао сам му о прилиrшма код нас, у пок
реrу, он Је ћутке куповао, само, а онда рекао врло 
беспризивно: »Ништа ·rn не знаш.<( »Можда не знам 
све« - одговорио сам - ))али оно што знам - знам. 

Фракционаштво је потпуно савладано«. »Не разумеш 
пi то и никад нећеш разум:еru.« »Зашто?« - упитам 
r·a. »Зато!« - рече - »ниси професионални револу .. 
ционер, не мо.ж.еш то да разумеш. Ви дилетанти осе
ћате превнше, забу;-tу уносиrе, прашину дижете, а 
7твари треба да су Јасне као што јасне јесу нама ко
ЈИ им прилазимо трезно и :ш!рно.« Рекавши то, дао 
ми одиста врло мирно и на изглед трезно један за· 
датак који је о.живл.авао превладана већ неповерење 

према неюrм старим фракцнјашима с r<ајима се стало 
да .илеrално опет ради, а који су, после издржане пар
rи.Јске I<азне, дисщmлиновано примали и извршавали 

директиве, Троскот је тражио да се ти другови мимо
иоу и реrшо да су сви они обични трощшсти и поли
цајци. »Је ли то став?(( 

Tpocrшr је клнмнуо главом. Није ме убедио не-
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изнетим чињеницама, нн разлозима у прилоr- свом 
схваrању, убедио ме ауrор1петом у чије је име био 
овлашћен да говори као инструктор врховног форума. 

Недел,у дана касније ре1шо ми је да ме ономад 
искушавао само и да су они бивnш фракционаши 
повер!о>ШИ и одани другови. 

-Зашто си мене искушавао? На основу чеrа 
ти је naAo на памет да провераваш моју дисциnлину? 

Слеrао је раменима, није одговорио, послао ме 

њим:а с неким порукама. 

Неко време потом пршласио их је опет за бан
диге, провоi<аторе, шпијуне. Није објаснио зашто. 
Знао је свакаttо. 

Забранио сам себи да дискутујем. ПрИАВгоћавао 
сам се стилу који је донео одозго. Сем њега, свако 
је ью1ао посrати издајник или исr·о тако немотиви
сано пресiВти да ю буде. Прњшке под којима се ра· 
дила jecre да су биле тешrtе, да су захтевале crpory 
конспирацију и појачану дисЦИИАИНу, ВАН oner ... 

Нисам xreo о томе да мислим. Нисам имао nра
ва. Нисам био професиоиВАии револуциоиер. 

Уосrалом, мисли ли професионални о томе? Или 
и он при:ма само и преноси без nоговора директиве 

које добија од неке своје више везе као и 1\Ш диле

танrи шrо чrmимо? 
Полиција је убијала другове, бели терор беснео, 

дакле брњицу на осећања, наочњаке на мисли, скал

пел у срце. Као Троскот, требаАо је мериш свакш, 
ватати 1а, пуu.пати ra да rовори, ћуrати за то време, 
присиmавати себе на куnовину само. Нисам: му ја ви
ше био узор. Мени је он то постао. Мислио сам о дру· 
r·овњ'ш с којима сш.-1 одржавао везе, раз..\шшmао о 
њихови:м:: речима, -rумачио више њнхове неречене при

мисли него њине вИДЈЪиве посr-ушtе. Чхmећи то, хва
тао сам себе у .же1ои да несх.ватmиво - отпрве пpo

I'AaCiiM за непријаrел,ско, д:а лично неслаrање неког 

дру1а са мном nротумачим I<ao чин издаје. Добио сам 
по носу. »Ко си ти<< - rрдио ме Троскот - »да -rшto 
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сам:ово~оно сrtидаш r-лаве! Ниси ти професионалац, 
3аПа.Ј\ПИ .. « 

ПрофесионВАац- Шiа му 10 значи? - mпао сам 
се. Нисам ли сnреман на све? Не носим ли 1лаву у 
торби као и он? Не rрчкарам лн свуд куд треба, не 
повезујем ли, не miШeM ли, не Шiамnам ли, не .расту
рам. ли? Мислим ли ја на себе, чуБа.Ј\1: ли своје дупе, сво
је запослење? Ша~оем ли друге у ваr.ру, а сам седим 
у запећку? Не бор:њ'-1 ли -ее оддеветсто седам.наесте, Itao 
:rорасноармејац прво, као аrятатор затим у време леrал~ 
носги, као орrан:изатор после у полулеr·алном перио~ 

ду~ као техничiш секретар Емка од почетка отворене 
ВОЈИОфаnшсrичке диктатуре? Сматрам ли ја иједнш· 
друга с мањш.-1 с1ажем и маље одговорним задуже

њем - мање заслужниы, мање индивидуализованим 

бићем? Траж.и.м ли од њеrа да ме храни, кpmr, чува, 
забавља, да ми служ.и? Зар је безвредна и анониl\tнО 
заАаr-ање другова који се боре из унерења и којима 
је унерење живо1 aito и 'шје хлеб? Зар унерење I<oje 
храни jecre увереније од онш· што изrладњује? Једном 
сам: ra mнао да :ми Itaжe шrа }.Шсли о томе а он ми је 
врло мирно peitao да бих ја, ухапшен, изгубио са.Ј\ю сло
боду, а он и слободу и хлеб, и да, вал,да, још знам да 
биће одрећује свесЈ и да је, према томе, свесЈ профе

сионална судби:нСiшје и дубл,е условл,ена борбом за 
револуш;ју и да ~оу де треба ценити и према ономе ко
лико су крвно спојени с покретом и д:а, кад бисмо 
били ух.ваћени на исrом задатку, с испtм коl\Шроми
Iујућим ма1еријВАом, да бих ја био послаЈ на ро
бију, а он добио ме1ак у чело. 

Ромаюш<а! - рећи ћеш ·ш, а Крајновић би оно 
Троскотово своћење бића на професију, а nрофесије 
на свест сигурно .назвао вую·аризмом: најnримитивније 

врстео Ја - не тад. Извукао сам заКЈьущtе, зri.КЈьучао 
ранијег себе, извајао- другог човека. Али >гиерција је 
пшана ствар. Нарочито унутра, rде делује иза сиуш
тених шалона, неупаЈоеlШХ ламrш. Тамо сам: се бунио: 
Шта, професионалац! По чему да моју л,убав и при
врженост револуцији, по чему да моја права и функ-
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ције у покрету мере меrри к,оји нису њима одрећеии 
и не моrу ии њих да одрећују. 

Неконтролисано, у једном rренуrку, излиле се 
све такве речи из мене. Пред Троскот·ом. Назвао ме 
малоt раћанином и ис-у·ог дана о·гnуt·овао" 

И кад сш.t пао, можда сам се и др:жао оншtо er~ 
зибиционистички, како није оцењено да сам се ло
ше др.ж.ао, из nporecia, из отпора свему ономе што 
бих назвао троскотизмом, из же!Dе да ефе1пношћу 
привучем люкњу Партије на проблем, не на себе, на 
деформацнју, на невоtоу. Хтео сам н њему да пока
Ћ<ем шта ми непрофесионалци можемо да учинимо. 
Не издати није ми се чинила дово.mно. Чудо сам хтео. 
Зато cai\1 сnрва и 'келео толико да изићем, да подва~ 
лим полицији, да је маiирам. Хтео сам да изазовем 
његово див.tоење н, преi<о дињъења за мене - право 
на поставtоање на дневни ред тоr· проблема професи
онализма. А видmll на шта је све то сведено. 

Упоран сам човек. Видео сам у тој Троскотовој 
деформацијн опасност. И пре rри rодиие, када сам 
стиrао '~У, :није ме, упркос свему, прошла ж.е!Dа да се 
борим против тоrа. Можда сам !решио. Свуд где 
бих наишао на неку самозадово.tЪну ушто~·ЈЬеност, 

ударио бих безобзирно. Братко је ухапшен одавно, 
пре ере професионалаца. Али он је спонтано распо
лаr·ао неким особинам:а професионализма, 'Iai<o ви .. 
дыmим код Tpociюra. Можда то и нису својства 
свакш· професионална, можда су то биле каракте
ристике Троскота, незавИсне од професионализаци
је. Свуд 1де бих се сусрео с њима, юю у Браriювом 
случају, ја бих занепријате.tЪИО, ударио, ПОСТајаО Hew 
угодан, намерно изврrавао руглу, заједао. Делимично 
неконтролисано, али више прорачунаrо, ишао caJ.t на 
ШОКwТера.IШју, на КОмпрОМИТОВање довоћењеМ ДО бес~ 
нила сваке крутости, опшrосrи. Форсирао сам бое
мију, спонтаност, »неозби.tЪност(t, хумор, недостојан· 
с·rво, несамозадово.tЪсrво. Сад видим шта се, полазе· 
ћи од 1аююr· нечеr· исправноr· и племенитш·, може све 
да начшш лоше н штешо у крајњој линији. Није rpe-
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бало злоупоrребиш своје предносm над Бра·шом. 
(Над добрим Братком! - учинило се Слободану да 
је рекао Вюор и да је стао да с разлогом додаје и 
објашњава: - Јер он је добар, скроман друг. Мало 
туњав, мало опортуниста, али да ~ш је било стало оно-

лико колико ми се чинила да ми је стало да r·a нате
рам да се промени и поправи, ја бих то постигао пос .. 
тупајући друкчије но што сам то чинио. Но ја сам, 
лупајући сгварно по Братку, у лшслима месио Трос
кота; њеrа Х!'ео да премесим и променим. Моја једи
на 1решка је то. Ја о ·t·оме тад, Itaд је 1ребало мисли
ти, нисам мислио. Препонет својом идејом да такав 

професионализам треба Iюмпромитовати.) Дабоме, ја 
сам ишао за ефекrима, да бих ушшпио један вид про
фесионализма, не сам професионализам. Ну>каи. На 
пријаrеtоство нисам :мислио. А ипак ... Ако сам во
дио Каком, изазивао дивtоења код једиоr броја дру

I'ОВа, служио се свим средсr·ви.ма да задржим 

руководсrво, то је и зато што сам хтео да убедим 
Троскота да је лоше учио ако је тамо научио да пре

зире нас непрофесионалце .. 
У том је и он проваљен, су15ен, осућен, доведен 

овю.ю, баш к нама у Базу. И сам си примеrло, ја сам: 
се избезумио од радости. Мој час је дошао. Пшtазаћу, 
доказаћу њему баш, њему ко ји је (од свих професи
оналаиа које сам познавао пре и после њеrа) био нај

више оваплотио у себи нешто, неi<У деформацију с ко
јом се нисам: умео да по1·шрим, да се то не сме, да је 

-ro шrепю, да том духу нема места код нас у пшtрету, 
па сам:, I<ao nрво, анга.жовао везе да му у сю.mцу, два
десет и четири сата по доласку, ушверцујем и књиге 

и извештаје и храну, Ти и не знаш. Ја сюл, чак, после 
недеtоу дана I<Oje је провео у caMИIIII, успео да одем 
њему и разговарам с њнм скоро целу ноћ. Понео сам 
извешtај Брашов и свој, уверен у супериорносr на
шег схватања с1вари. Али и у сю.mци остао је непро
мењен: супериоран и дистантан. С приближавањем 
часа његовш· изласка, r-убио сам сигурност. Управа је 
у то време почела вазелинсЈ<у офанзиву. Можда је то 
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био исtиоучиви повод, мо.ж.да није. Све се измешала. 
Али тад сам дошао на проклету мисао да а1щију Ч"' 
ба те1mира1и на дан његовоr· изласка да би ... да би и 
ccl)..-t мало видео како то ci-oje IY ствари. Мислио сам 
да ће му, као професионалном револуцнонару, идеја 
борбе бити nриснија, да ће r-a она сама понети, да ће, 
учесшујућн у њој, схвашrн све. Тад кад сам био ње
му у лосепr, ја сам t·ty и рен:ао да је моr-уће да у~коро 
кренемо у а1щију и да ће га учествоваље у ЊОЈ ква
лификоваш да преузме руководсшо по њеном завр

шеrку, да ћу му дотле, унаnред њеr·ов замениit, само 

држаш и чувати место које њему приnада. 
Док сам му нешто слично првш· дана по доласку 

покушао да објасним, r·ледао ме одозго, мало сумњи· 
чаво, са.жа.Јоиво помало, али ја сам помислио: нека, 

прес1·аћеш тако да I'ледаш кад будеш, после недел,е 
гладовања, неискусан у тим сt'Варима, дошао мени 

да ме постићено припиташ шта треба урадиш и шта 
бива с човеком десетог дана и колико се дана мo,tte 

уопште жив да издржн. 

То би ми била најмаi<>а сашсфакција, Нућење РУ" 
ководсiва њему, с моје је сrране била замка типа што 
zope, 1·о боље. Био сам сигуран да ће се без дatoer· при· 
миш руковоћења Какомом (јер је, забога, он профе· 
сионалац, а ја дилеiанr), ~и да ће се обрун:ати, јер 
- цувакс, јер - неисi<усан, ЈСР - незналица у сrварн. 
Обешена носа, nрнћи ће 1ш да се nocaвeryje. 

Једном само да ми је да ra видим, I<ao пре Кунза, 
да ме консултује, а не да ме r·леда одозr-о Itao онај 
Itojи све зна и коме је све што му можеш рећи -
депп-ьарнја! а све што урадиш - једно којешiа! 

И, ето - и сам си видео како се све завршило. 
Тај шамар се таложио шест tодина. А да лн се он јес

те или није исi.рнџао на мојој Мари, то је мноrо ире~ 
левшпннје у свему томе. Оно што ме врећало и стал
но поврећивало то је туnо њешво и nрезриво увере
ње да сам 1\·tалоr-раћанин коме то није ирелевантно 
и што сам му, у својој плаховитости, али и из сасвим 
друшх разлша, својим шамаром дао nовода да веру-
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је кюю је у праву, да ме прочитао и да је до шамара 
дошло на њеrпву иниција1иву, салюзаш"Iиплrм, посед~ 
ничким рефлексом л,убоморе I<ojy ми је он као на
метнуо. А, ето - ширио је pytte беспомоћно - иatto 
то "Iако :изr·леда, тatto није, али најгоре је што ја ниш
та не мшу више да урадим што би иког уверила да 
тшtо није" Две ноћи леж.нм отворених очију и не 
умем нишrа да с:мислmt. Све сам зам:и:сливе варијанте 
испро?ао и видео да сам, после прва два Itopaita, у 
свакоЈ од њих стиr-ао nред исти један зид на ком моrу 
да прощпам само крупним словима наrшсану своју 
осуду, О, l<ai<a ~и волео да мшу да то што теби при
чалt, каяtем: на .Једном Cityny на ком би ме сви разу~ 
мели. 

- 3a.IIC1a, шrо ниси то све peitao Itом:исији? Што 
ниси пре четири дана све I"O објаснио на скуnу кад 
те напао због држања? 

- Будућност ми са.м:о молtе дати за право, нико 
други •.. 

- Будућност? - промуца Слободан. 
- Нш<о ми не може да верује. Ј а сам дефинитив-

но осућен, мени нема излаза, ја сам: nропао човек. 
Пред друговима не умем да браним своју част·. Сав 
се веже.м чим ми је онн нападну, Друго је класни, 
мрзиш r·a и све је лако. Сложеносi"и почиrьу од љу· 
бави. Макар била и једнострана, 

- Преrерујеш,: . Ниi<о пнје то тюю узео срцу. 
Чак ни Троско1, ItOJИ упорно пориче да је ишта ре~ 
!<ВО. А цем је кшлисија дошла до уверења да је pe
Itao и да сад лаж.е другове .. . . · 

- ВаЛ>да не мислите да га осудиt·е - оте му се. 
-Не. 

- Лоше би се то схватило. Добро је. Једино доб-
ро, За мене би најбол,е било да урадим нешто што ће 
непријател,а заболеrи шре од трајне зубобол,е и rope 
од вртења зубарском Iп-лом no огоtоеном зубном живм 
цу. А п ви сви да ме запт.пи:I"е .. 

- Шш то швориш, Виrоре. Слшри се. Уверава.\! 
те да :нико од друrова .није с1вар схваrио тако. 
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- Шта I<аже Крајновић?. 
- Он nоготово. Он је уз тебе. 
- Ш ш уз мене? Глуnости. Мени 1шје nотребна ни-

чија осећајна црвена помоћ, ничије са..:л\.а.ъење. Ја сам, 
бре, ја сам још жив и довотно снажан да ову целу 

собу, са свима вмtа, у зубима понесем све до из лазне 

каnије. 
- Смири се, Виторе. Смири се. 
Он 1а nш·леда, усиса бркове nод усну, 1рицну два

-триnут у тврду њихову ссrруну, отnrоуну nре~рижене 

I<рајичке, nреће рутюм nреко тамноnрвених, скоро ту· 

бичасrих исnуцалих усана и насмеiiiИ се. 

- Баво r·a знао, не смем клонути пре краја. 
И 1лавом даде знак Слободану да бн хтео да ос

тане сам и одспавне који Ј.шнут. 

Предвече, док је ошшр, хладан дис1юнrинуnрани 

ветар уносио кроз за 1 ворене прозоре блаж.ени мирис 
заnршке, Крајновић је, у име комисије, nрочитао од
луt<у, врло nомир.л,иву, врло nерслективну, сву -тем~ 

пирану на дужност свих да борбу у току доведу до 
успешног краја. За nриродне rразмирице и спорове 

биће времена nосле. 
Троскот се диже и, не гледајући у Вишра, nри

ће му, Сiаде на два корака од њеrа и nружи руку. 

Стајао је тако nружене руке и no нечему у ње
говом ставу (не само no раздаrоини на .којој се за
држао од Витора) било је мношма јасно да он не 
мисли да ће Витор прихва'IИI'И помирење" 

Али nошто ra је nустио неко време да стоји nред 
ЊIU.I пружене руке, .жа1 рећи очима, Витор са чека час 
кад се Троскот, лнкујући, nоколебао и сnремао да 
се окрене. 

Тад му nрихвати руку, стеrиу је и np01pece. Чак 
r-a заr рли. И nрошаnта: Сами лучrии! 

>>Још један члан I<Луба рошња!« nромрмта Пнеу
маrиt<. и полако се упути свом кревету> Али Патото
кин хор заnева Интернационалу. Цела је соба nрих
вати. 
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ШЕСТИ ДАН 

Током ноћн кукуршшуло је nод nрозором. Сло
бодан је, nрибијена лица уз смрзнуге решетке, успео 

да у1леда Брку. Ус1юро је на канаnу nротнутом кроз 
рупу начињену много раније у олуку унео замоту

так - rrисамце Костнном руком - •Ћаћа одобрава 
вацту щщију. Упркос непредвићеним болесrима (»зна
чи, биле су провале!«) iИ rешкоћама, ваша су обавеш~ 
тења блш·овремено прим~ьена, -rако да је све могло 
да се nриnреми. Прву делешцију породица nримио је 
начелник Министарс1ва н rрубо одбио да је саслуша. 
Вин.ао је, препю да ће вас све cyдcrw казнити збоt· 
непресtаноr- изазивања нереда. ,Да можемо да подиг· 
немо хнтаду самица, nроблем комунизма био би у 
овој зем~ьн решен у року од шест месеци.' Мож.ете 
помисли1и да му напш нису остали дужни. Но док су 
се nрепирали с њим, уnала је 1рупа студената и рад
ника н:ојп су, пошавши од Универзиrеiа и од Урсових 
синдиката у Немањиној, успели да се nробију кроз 
два жандармска кордона и, ушавiiiИ у Зiраду Минис
·tарсrяа, сами прокрчили себи пут до начелникове 
канцеларије. Био сам с радницима" Уплашен, начел~ 
нш< је одмах nроменио nлочу. Блед, обећао је да 
ће ва~r изићи у сусрет. Иако сам био сшуран 
да је nреврirоивац, да његова обећања и речи 
много не вреде, нисмо хтели да изићемо док 
не телефонира Уnрави да вам одмах изиће у 
cyopei. Пред нама је то рекао уттравнику. Немам илу
зија. Накнадно му је моr·ао послати сасвим супротне 

нистру1щије. Без обзира на то, ми ћемо се ухватити 
његовоr обећања и послати вам cyrpa у посету једну 
Iрутту породица. На nосету биће позван и Грујић. 
Нека се не чу ди I<ад га буде по~ражила његова сес

тричина, сiуденТiшња шумарсrЋа Јелена Миrоковић 
(чудно, ищш се и моја Јелена nрезива Митковић, 
моја лш је реi<Ла да студира археолошју). Тако да 
ћемо већ у току суrрашњеr дана знати како croje 
сrвари. Писмо унишt'Ите, и, yomuтe, што мање архиве: 
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то је савех· Bal!e због евентуалних преметачнна. Ја 
ћу одсад држати везу с вама. Можете бнти сигурни 
да нећу пропусшти прилику да ојачам и развијем 
све кон1акте и да вас снабдевам, чим оrtончате ю.<.щr~ 
ју и nрилике се нормализују, низом нових и заним~ 
љивих ствари: од материјала до великог zолуба, од 
нових Гоља до Инпреzсора. Све је то сnаковано и чеt<а 
успешан крај ваше акције. Другарсt<е поздраве 
свима.(( 

Витор је прочшао писмо (већ преrшсано), саз
вао собни део шrрајкашкоr· одбора и, после краћеr· 
разювора, Слободан је, без већих rшментара, два пре
писа упутио у rpojr<y и двојr<у с молбом да се после 
читања врате. 

Сат- касније је и он леr-ао, не шпајући се мноrо 
зашто се Витор држао татш бестонусно. Било би 
сличније њему да је лиrшвао, јер су све његове ос
пораване тврдње поrврћене. Али није му сад пало 
ни на крај памеш да Братку, Троскоту и друшм 
сумњалнцама оtпије ма:ло I<рви на памук. Држао се 
неексnанзивно, невиторовски, као човек исувише ис .. 
црпл,ен и уморан, сувише изван света који је био ње

rов. Па ~~пак, с1ари начин доживљавања ствари мора 
биrи да Је остао, упркос свему, његов., Kat<o замисли
ти да се толико изменио збоr· свеr·а у шта је уверио 
Слободана да ra лично не врећа и да му није важно. 
Ј е ли то љегово понашање било свод..ъиво на тренут
ну физнчку инднспознцнју, пролазну слабост изазва
ну гладовањем, или је било резултат оног осећања 
празнине које обузима човека после остварења на .. 
порноr nотхвата, оног стања беспомоћности што нас

таје кад се све. шrо је, мамузајући, гоннло на рад и 
узнемиравало Јер се чиннло недосежннм, одједном 

ов;;плотн омећено н оrраннчено маiеријалом у ком се 
ПОЈавило сведено и спутано? 

Разлоr·а је за радост, и ro вишеструку, било, али 
и варнице радости, као и оне IЋШitћа, кују се 
до':" су вруће .. Ако не Внтор, виrоровцн били су ти 
КОЈИ су успореним, тихим rласнћнма вадили маст брат-
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ковцима. (0, слика! О, неодговорности! Кa!rna маст 
шecror дана без залоrаја!) Што Слободану, после 
свеrа, није више било ни толико непријатно. Само, 
nробудио се после осталих, кад је терање шеге с њи· 
хово:м: неверицом, сумњичавошћу и кулачким onop~ 

туннзмом већ пресrајало. Братковцн нису узвраћали. 
Досrа им је било шrо гладују да би осећали потребу 
да nоново оnравдавају своје ставове који, у ствари, 
нису хтели баш то стање, то r-ладовање, ту немоћ, 
ту нзможденосr кад се (из уиутрашње близине) ННШ· 
та не чини ни велиttо ни лепо, чatt ни то успорено 

умирање за заједничку ствар њнх н свих по свету љу
ди и - у крајњој линији - самог свемира, који не 
може без људи јер они једини у њему разумеју и nyc· 
тош и апсурд эю<.она и хаос и смисао и расеЈЪеност, 

и откривају тајне, одевају их у звуке, лепоту, и свет~ 

луцање луцндности, иужне дамарању сјајних рево· 
луција сунца. Што се тиче nосете ... Или се већ то
лико очеr<.ивала, најавЈЪена, да се поверовало у њу? 

Не. Знало се да неће бнш дозвољена. 
Време од десет до три прошло је ужасно споро. 

Нико се није више надао. А за посете су се овог пута 
cnpel\rnлл и они I<.oje није нико посећивао" На креве· 
тима, необријани, смршали, мнопr су вукли замиш

љено прсх преко бразди, набора, избочина у улеглим 
образима. И сањарнли. 

Током поподнева стиже друrа вест. Узнемирују
ћа. С обзиром на њено врело, није улнвала сувише 
поверења у аутенпrчност, али повезана с оним што 

је сазнато још друге ноћн (кад је Слободан био от
пузао до зида кроз Капилар) није је требало схвати· 
ти ни сасвим неозбњъно. 

Пуцер с ходнш<а је у једном тренуtку убацио 
кроз фугу у вратима цедуљнцу: »Празне самнце збоr· 
ВЗС<с. 

Последица cre галванизујуће вести од које су 
срца јаче эалупала, те вести у I<.ojy се није мноi'о ве
ровало, али од rшје су се rрла заптнвала, дамњрајући 
премрло и накострешено од страха, последица те вес~ 
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ти била је: унmnтити део архиве, поделити преостало 

и обавесшrи колекшв да буде спреман и на такву 
евентуалиост. Упозорити при том оне друrове којима 
је поверено понешr·о од материјала на чување да ни 
по коју цену не дозвоАе да ишта падне у руке панду

рији, затим- скренути пажњу свима да одбију да се 
покоре наредби о евакуапији скуиних соба (укоАИко 
до тоrа доће) (неверовашо је да ће доћи, али вал,а би
ПI спреман на све, па и на горе од -ror-a, на транспорr 
у друге казнионе), најзад- да ће штрајюuшш комн
Iе-r о свему доносити благовремено одлуке које ће 
бши саошnтене Iai<O да их сви другови чују и разу
меју. Пататока је већ довршио један картонски мега· 
фон, налик на неки велики испражњени рог обиља. 

Јьуди су се били довукАИ до клупа и кревеш и 

слушали Витора, који: је, у име штрајttома, говорио 
о свему томе на један себи потпуно несличан начин 
(иаi<о је, спо1ьа I·ледано, све његово остало непро* 

мењено: и .жаi·рење (мање интензивно, али ипак) и 
грицrшње бркова, и ћела, и пара што му је избијала 
из уста и пара, и нешто иnai( зrрушаније но обично 
руменило лица, руменило што се постепено али брзо 
губил0 идући ка шил.атом врху браде и врагу, rде је 
потпуно нестајало замењено неком олињал.о сиш<ас* 
тоnлавичастом бојом ко:же), био је једноставан, дире
I<Iан, усмерен изношењу чињеница без ж:е1ье да начи
ни заједл.иву алузију. Говорио је као да ншшд није 
уживао у духовитостима па рачун друrих, у nарадер· 

CI\.oj реж.ији својих штосова, па ни у излагању себе 
ударцима rюји су му враћани, излагању nуном неке 
же1ье да се покаже и искаже, нette ватре, неке маrне

пшrуће лакоће којом је одвраћао на ударце - удар
цима, на уједе - уједима, на инсинуације - згром
љавањим:а раскринi<аних повода и разло1·а за те инси

нуапије проr11в себе. Ништа од борца на рингу, ни
шrа од оног начина на који је ·вал,ао рамена у ходу, 
начина покуП.tЪеног ко зна кад, давно сигурно, у неюiМ 

севернообалсi<ИМ и рударским крчмама, оноr· начина 

ходања брзим, СИIНИМ корацима док му се рамена, као 
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на I<угличним леЈкајевњ.ча, ваљају, мешају, котурају. 
Није много смршао, изrАедао је још увек срезан од 
неi<ог I<oшчar·or· меса, ншшо из тврдог семена, али нес~ 

тало је оне његове вагре ИАИ тe•meparype што је уда
рала из њеr·ових речи вечно у једном узвиrлано.м: по. 
креrу ка најрањивијим местима противника у диску
сији. Чинио се равнодушан и опустошен - као поље 
после најезде скакаваца, као 1роздани виноrрад пао
ле rуче rусrим и бурштм rрадом веАИI<Им као леш
ник, као голубије na чак и rюrюшије јаје. Изубијан 
се чинио на Iренуп<е да је; неке сенке што су се 
скупл.але у удубл.ењима његових образа импонирале 
су као набо ји и модрице. 

Не само Витор, н Троскот је тог шестог преnод
нева изr·ледао обузеr- собом. Гледао је и да1ье тешки:м 

а оrлоданим: поr·.ледом који је остајао подједнако 
rе.жак и док је Јю.tурио н: кад би отварао HaiAO ·кап~ 
ке, зборане а tврде. А ћуrао је на исти нелагодан 
начин који је и гонио говорШiке да стално 1раж.е нове 
и нове разлоге за оно што заступају, док их не би 

исцрnли све и, истрошивши их без видљивог .резу л
тата да су убедили -и послужили сврси, почиња~ 

ли да суыњају у њих, разлоrе, аАИ и у себе који су их 
износили, у сrвар коју су бранили, а да присуrни Тро· 
ско1 није о1ворио ус1а, није рекао једно једино »да(( 

или )>не(с, са.м:о присутан с подмеiнутим лице...\t оку по

смаrрача који, сем њеrових мноrих неразмрсивих ЈКИ· 
.лавих набора, није моrао нmnта да проч1па на њему 
-ни пуку, необавезујућу радозналост, нишrа, само 
уверење да те слуша и да те, слушајући, одмерава и 
мери доi< не доће до резултаrа да немаш ни сувише те~ 

ЈIШНе, ни сувише вредности, што, опет, има као н& 

избежну последицу само једно - порасг Троскотове 
вредности. И то ако не у његовим: очима, чији заt(Јьуч
ци ос1ају тај~а, а оно у зеницаr..-ш онога који му се 
обратио. 

Па ни Браrко није изr·ледао под својом брашња
вом маском заинтересован ornuтиje за оно што се 

доrаћало. Свако преоrtуnираи само оштм што се деша-
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nало у свеопnrrим нуrринама, неисцрnтеним изrлам 
днелим цревима. Као да је сваки био заинтересован 
неизреЦИВИМ нею-IМ збивањm.tа у себи, НеКИМ СТВам 
рњ\Ја на које дыле није уоrшпе обраћао пажљу и ~а 
које се није ни добро обраћати (будући да смаљују 

1шнцеюрацију још увек силом прилика нужна при· 
1швану на збивања и ;tоиашања АРVГИ:С• свих оних 
који прете и утрожавају). Али као да је отi<риваље 
тих збиваља ( очито непријател,ских самом бићу) до
водило свесr и со:м:оосећање, навикле да непријатетм 
ства долазе, као и смртоносни меци, само из једнш· 
(теби супротиш·) правца, дu безвол,носrи и неаюа· 
ж.оваиосrи, с nоследицом - та немш-ућа демобилиза· 
ција, то свесвеједновићко раоположење, то анархи· 
чно .на-меснrвотно свеr-а - пrокње, жеЈDе, бивања. 
Као да га је отi<ривање да и у тој polieнoj свести и У 
rом најличнијем самоосећаљу делују закони отицаља 
времена и несrајања снаr·е, да их наrриза смрт -
толико хиmютисало овим неслућеним отt<ровењем о 
дејсrву пеrе колоне класног .неприја:ета _унутар. соn
ствених зидина, да смрт делује и у ТОЈ тврћави КОЈУ си 
дотле сматрао за· моноА.итан противнепријатетски ба
стион, као да их је до те мере изненадило све да се, 
још увек збуљени ( нюю се није више усуliива'? да 
се сав посвети том унутрашњем r<ao пре, док се Јело, 
онако каt<о се посвећивао оном споЈDњем), да се, оша
мућени и устрептали, нису nрепознавали ни сналази .. 
ли. Губили су многи чак и уходане рефлексе (уса
вршиве способности) да се .сваког тренутка без раз· 
мишл,аља браве или нападају. 

Слободан, који је на основу свш· дискреционог 
права техничара одлучио да Албрехту (после оне кри· 
зе друтог дана није се више лоше осећао) даде на 
чување нешто просветнш· материјала ( уr·лавном тема 
које је cm.I писао за кружш~е), ~ади то, али се и не 
изненади претерано кад му Је оваЈ, непитан, рекао да 
је почео да води дневню< јер сматра да би научио ре· 
r исrровање или обично бележење из дана у дан свеiа 
што човек физиолошю-1 и психолоШIШ: осети могло 
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да I<орнсти nосле нсискусним друговима, али и евен~ 
туално нm..ta, искуснијима. 

-Како мислиш? 

- Лепо. Прво - можда ћемо да откријемо на-
чин како да ~лаЈ<Шамо себи. Друго - можда је добро 
систематсю-1 Јести више нещолиi<о дана пре штрајка. 

Треће - можда се треба нечим интензивно бавити 
све време, шахом или I<артама, читањем или кру.жо~ 

цима. Четврто - можда треба nити често мање I<оли~ 
чине воде или једном дневно Ј·аснти жећ. Засад беле .. 
жим само. 

-Да видим! 

Овај му без речи даде неколико листића I<Лоне. 
Седећн на креве1у I<pa ј Албрехта, који је лежао, Сло
бодан поче одмах да чита. 

ЛИСТИЋИ КЛОЗЕТПАПИРА 

Први дан: Iлад пребрзо долази - већ после три 
car-a. Очајна, неурачунтиво себична r·лад, наметтива 
и r·-;асиа, упорна у обрнушј сразмери са сазнаљем 
да је безизr·ле~на. Корени - нсихолошi<И. Страх, у 
ствари. TeparrnJa - психолошка - натерао сам се да 
читам, еi<сцерптирам. Без поботшања. Без правог ин· 
тересовања за рад. Зашто? Г де је нестала моја амби· 
цнј.а? Заш1о је нестала? Зашто и не би? Чему а.\!би
ди]а мртвацу? Осећам се предујмл,ен смрти. 

Apyztt дан.: саљао (ја који не саљам) све неке му
чне ствари. У сну сам с: опирао сну, али сам нолуци
рао додирнувши PYI<y једне таџющстансЈ<е девојi<е. 
Зашто таџикистан~I<е? После ми било криво _ тро
пrим снагу, калориЈе, витамине, )Кивот. И то је r-лупо: 
Таџию-1стан. 

Прочитао сам пре подне у енциi<Лонедији све 
што сам нашао о Тацш<исrану. Земта је то од брда, 
:равница, река, I~ao све земЈDс. Производи памуt<, чај, 
ЈУЖНО воће, КОЈе сам с1рашио пожелео, просто јер 
досад у Бази нисам мислио да постоји. Мање мислиш, 
мање се мучиш. У Тщшкистану, сазнајем да се rово~ 
ри на деведесет и шест језшш. Аварсю-1 је језик глав-
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ни. Зачућен - Авари. Оданде ли ~у? То још nост? ји, 
а ја мислио - прохујало с двоЈкама, с .исторИЈОМ. 
Значи _ аварска tш цура :измузла калорије, као што 

су аварски војници на коњима музли прадедовима 
крв. Опет, значи, најезда. Фатум. Наш хуиско·аварсю~ 
фатум. Можда и нису тако страшни били. К_о то зна. 
Ништа се не пише Јако бескрупулозно навИЈЗ.ЧЮ:i као 
националне историје. Исюрнчари, ш адвокати изгуб
љених битака. У којима нису учествовали! 

Енциклопедија, то је диван проналазак. Тако 
треба писапr - стварно, а не шовинисrички. 

Био nола сата одушев..ъен том темом: човеr< би 
Iребало да напуни r·лаву еициклопедијом. Одлучио 
изненада да за време ш"Iрајка читам само енциклоnе
дију" Преневши свих шест томова до кревета, nol\ШC· 
лио: па ја идиотски трошим снаrу. Ни минут после 
rora почели rрчеви. Повраћао. Пет nута. Осетио се 
с?о.·tртно слаб, без сна!'е, А нисам. ни Јкивео. Из шестоr 
разреда у xanc. Па одмах пуштен, емиrрирао, свршио 
црвену професуру у Лењинrраду, ~тишао на село, 
у1еривао уi<рајинско жито и онда Једног дана поз
ван у КИМ. После недељу дана прелаз преко rранице 
код Радr·оне. Ру1<а у џепу на револверу све време пу-
1а. Палац преслшиава опружицу: укочен - отко
чен. Кад је откочен, открива се црвена тачка код 
опруге. Кад је закочен - црвена тачка се сакр>mа. 

Црвена rач1<а - ватра, пуцањ. 
У Беоrраду, веза у реду. Један састанак. Сутра

дан, путем за други, ја с руком на револверу - ко
чим и откочујем. То ми постаје издајничrш навика. И 
кал ми рука на столу, мичем nалцел1: I<очим, откочуw 
јем. Сад ходам улицом. Палац у џепу шра вукући 
опружицу. Један дебели официр с десет ордена н саб
љом, који Ј.Ш иде у -сусрет, уnа.дiЬИВО ме посматра. 
Уплашен јако, 1·ледам како ьш се приближава. Уксr 
чен - откочен - укочен. 

Пуцањ ме заглушује. Падам и видим у Гfаду офи
цпра како маше рукама као да се дави. А ]а Једиии 
рањен у ноту. 
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Испао сам бедник. Добра сrрана мог хаnшења -
и ја, и другови из Кима, и cвii сад знамо да сам 
нишrак I<оме не треба поверити ништа, Све одајем 
без батина. То је јаче од мене. Нисам вал,да прави 
1шмуииста. По убећењу то јесам. Шта моrу: маркси
зам је 1ако привлачно лоrичан и тако доследан у сво-
јој лоrичносrи. Можда, да сам се родио две генераw 
ције раније. Али дш< се ·треба борити и излагати у 
овим суровим и балканско~аварско-хунским диљъач .. 
юrм условима - ја ва~nда смем бити марi<сисrа само 

у себи, спо.л,а - ништа. Није борба за мене. Знам, 
оправдања мени нема и не траж.им. 

И та повраћања. И то је страх. Ја сам вегетати
вац, све се то дешава мимо моје во .. ъе. Чим се лекар 
појавио, мени је било боље. А у соби имамо такоће 
ле1<ара. Друг, није неки сtручњm<. И он је могао да 
ми преврне очни I\.З.ЛЭ.К и I<.аже: »Језик! јаче, тако! 

мало обложен! јаче! rрло у реду! узми мало беладоне 
на коц1ш шећера«. Није. А и да је, не би мн nомогло 
IaiШ брзо. Морао сам и после да извадим да ми је 
још увек рћаво, да ми се поnраћа. Шећер н беладо
ну узео. Иаt\.0 ме сви поr·ледали с презрељем, Ох, 
I\.at<.o ме окрепила та коцtшца, Беладона - то је етер 
утлавном. Али шећер - утљеии хидрати. Осетио сам 
·Kat\.O ми се крв сва окрепила, саrоревање I\.at\.0 
је >юmнуло. Као nосле инјекције калцијума у 
крв. Да не I·оворим о пријашостн: слатка! (Аварка 
је рекла са словеначюi.М нагласком слапс6 кад сам 
полуцирао,) Чинила Ј\.Ш се - моr-у да скачем после 
оне једне коцкице. Било ме срамота. Симулпрао сам 
да ми је рћаво још увек, Али и снмулпрање сам по
чео да чиним теt\. кад је лекар изишао. Нисам смео 
пред њим .. Тек после сам •одјурио« у нужник. Правио 
се да повраћам. Рекао онима до себе: »Све сам повра
тио, ништа ми я<.елудац не др>кн!« 

Поrрешно. Не треба '!О ншшд. 
Нису изгледали убећени. Пеr •шну1а после пра

вио се да имам опет rрчеве и отишао да по в раћа.м 

не подносећи оне завид.л:.иве поrледе због коцке ше~ 
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ћера. Али тог СЭЈ..I пута неочеюrвано поврапю све~ 
(Ето зашто.) Јавила ми се прво у усrама иешrо сла

дуљав0 - шећер .. Хтео сам брзо то да вратим, сачу
вам. Проrутао велш<у количину смрдл>иве ил,увачке. 

Гута јући ro, црева ~пr се подtлла. Тако CaJ\I непо
вратио и више калорија но што сам nрил1ио с коцки~ 

цом шећера. 
Више? Шећер се брзо аисорбује. Ипак, сшураи 

сам, нисам све поврапю: она ваrра у крви" 

Не. Био је то nламен т лади. Имам п01ребу за ча
шом вина и килом nечења. Целе ноћи сањам гозбе. 
Ј а. Задово~оио бих се и кш.шдо:м сува хлеба, I<ожури
цом од сланине коју бацају у сандук за ћубре а тюје 
наш дежурни свако!' јутра ставл,а крај степеница. 

Требало је красш те кожурице последљих дана кад 

се знало маље-више сиrурио да ћемо у штрајi<. Шта би 
нам фалило да смо сачували те кожурице? Сваю1 по 
десетак комада. То стаје у џеп. 

Пробудио сам се цвилећи још увек у себи. Бу· 
дан, питао сам се I<ако би деловало на I<рв жвакање 
оних I<ожурица. Као шећер'? Или друкчије. Маст се 
теже аисорбује .. Тражи темиературу већу од телесне. 
Или не? Биће да се у желуцу она раствара хемијски. 
Киселнне. Оне пр<~>е. И то је нека ватра. Кисела ватра. 
Горtса ваrра. Слаиса ваrра. Мора да ватри има раз
них. И да се везују тајним I<аналима и за чуло укуса, 
које уз сваку појаву или реч што је казује додаје по
нешто. Као атрибут. Атрибути олакиrавају памћеље: 
нека врс1а рима. Слатка ватра мирише на црвене ру
же са славујем који пева ноћу. Тај комплет је бана
лан. А !'орка ватра? Ломача, пуцкетаље прућа, хладан 
јесењи ветар који носи мирис nелина. А Ia-Iceлa? То је 
шарлах и теr-ла са зеленим краставцима на прозору и 

комадима белоi хрена шrо се I<езе иза прозрачно зе~ 

лене обл.ине nосуде. Детињство. 

Већ је r pe/Jtt дан: глад је мирнија, нема снат·е ии 
она да мучи. Подсећа на напетост. Кад бих је нацртао, 
личила би на уста без тела пред којима се налази ко
мад хлеба, довоЛ>но далеко да т·а она не моrу сама да 
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дохва1е. (Уста, трзајући се, шкл,оцају у празно; оти
мајући се себи, уједа ју нешто непостојеће.) 

Чини ми се да сам иЗiубио доста сала, мада ми је 
Iрбух још увек мек. Али испод те све маље rлибаво
стн сала, осећа се како се надима све тврћи лiишићmi 
заштитни зид изнад црева, такоће наnепiХ, пуних r·a~ 

сова који се с му1юм пробија ју кроз меандре црева. 
Покушавам да чиrам енциклопедију. Не, азбучним 
редом. Тражим речи које ми нису никад биле јасне. 

Лирика. 

Дефиниција је кратка, добра, али orrncyje више 
но шт·о упућује. Зашт·о човек има потребу да пише 
лирске песме кад је млад? Јесмо ли пrице? Је ли 
nо1ребно улепшати сам щш спаривања? Или 1а мла~ 
дићко непознаваље сnонтано дивинизује? Зашто би 
то било ПОiребно? Је ли сам чин ружан:? Не чини }.Ш 
се да је. Бар у сну није. Или се можда мора да пева 
пре спаривања?Зашто? Можда пеш .. ·хе и речикоје.жене, 
кажу, воле да слушају, играју неку нежиу психофи
знчку улогу? Изазивају ли у женки нека лучења ете
ра, алкохола·? Нечеr· што om1ja? Зашто би било исти~ 
на? Зар и 1лувонеме жене не раћају децу? Зар Ј·луво
неми мушr<арци ие моrу да orrnjy жене и буду л,убав
ници? Значи ли да они комnензирају ал.I<охол речи 
нечим друпu-.1? Чиме? Аналоr-ија није доказ: норма
лан мушкарац има потребу да заводи речима, жеика 
да слуша и да се смешка при томе. То чини зато да 

би завела или зато што јој је пријатно да слуша му
)Кјака ко1·а се спрема да узме. Шта ми је? 

Hei<a еуфорија, нека пријатност, неко безазле
но осеhање среће и ја сам се испрсио за човечансrво, 
Нада и сушчествоват дља рабочево класа, дља челове~ 
че01вао Стојимо Испршен. 

У ствари ле)Ю!М, али као да стојим. Tm<o осећd.М. 
Упркос глади. Кад би ми дали да једем, јео бих. Али 
не дају. Ако. Ничево! Једно тело више црилаже себе 
будућности I<ao добровол,ан прилщ· да би брже сш
Јла. Та будућиост. Зашто брже? Зашrо да стише? Зар 
не би и садашњост могла да задово.ъи? Пиrати у вези 
с rим први зоолошiпi врr после робије. 
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Прилоr·, Предлог. Улог. Залог. За лог. Све има 
смисла: речи су IffifШ. највеће што је човек nронашао. 

У енциклопедији стоји да су најепохалнији про
наласци: ватра и точак. Не. Речи су то. Ја тако 
мислим, 

Тако се лако оне групишу у буi<ете - и то су 
онда - реченице и мисли. За речи се шуби, ж.иви, 
побећује, сrвара, rине. Dulce et decorum. Ипак би би
ло лепо појести нешто: шуп.л:.икавост хлеба, белину 
преврсл01 сира, љутину луi\Я, мутнину неt{е м:аслн~ 

не, мекоту чаше млека, опорост чаше црног вина. А 
после - му таву слаткоћу. зреле беле смокве, тeit аб
ране, још с машин"''", још хладnе, а иапрсле једва, 
пуне меда. 

ЗамиШkам ту !'озбу - а ништа, не завидим они~ 
ма који негде ван зида једу све то што не једем а 

желим. Има ли неr"Де људn који баш то једу? Ко су 
они? Црнци? Грцн? Радни људn свакако. Сељаци? 
Јонсюr сељаци? Здраво, људn Грчr<е, једеrе ли? Здра
во, радни народе Грчке, и::r..шш ли парче хлеба и за ме

не. Овде се мучим због тебе таrюће! (Мучим? Не 
nш.оди мало демаr·о1ије и патеrnке. Њу воле туди 

које волим,) Јео бих толико. Кад то проће, и ако пре
)ЈШВИМ (»ал' не рече Турчин щш боr да«), ни мрви
це внше нема да бацим. Јешћу на сервијети: све 
мрвице после - у уста, све коске - оrлодати, сву 

порцију - полизати! Чини ми се - никад се више 
нећу моћн да засиrим. Врло важио ако будем изrле
дао као буре. Не зна се чему све не служ.и та сланим 

на. Ја ћу се, као r<амнла, одржаваrи дуже од друшх 
захваљујући њој. Већrrна друтова су недохрањеюr, 

мршавн, И yo!Шire: има да се једе rrocлe шграјка. Ку
нем се: НИI<ад сит. А свакоr- јутра, гимнастпн.а и уми
вање хладном водом (вруће нема). И - по репете. 
Као Венче. Увек. А ако једноr дана жив изићем с ро
бије - :жена, деца, слу:ж.бица, уредан .живот, све 

чисто. И бавити се собом у слободном времену -
здравЈЪе неговати, nланинарење од суботе nоподне до 
недеље ·увече. Нема nушења. Живети, то је мудрост; то 
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је не;>пхоА:Но; ко живи, дож.tmи. А онда nосле рево
луциЈе - Ја ћу: »Другови, сrављам вам се на распола
х·ање«. Они: >>Зато што си био довољно храбар да уви-
диш да юrсн храбар (на ниси сметао, ни брљавно као 
толики), раншрених r·e ру~<у иримамо у своје редове 
- куюуру н образоваље да шнриш.« 

Али лакоћа nопусти, испари, ја се nредвече осетим 
rрозннчав, уплашим и заспим од страха да ми страх 
не изазове опет оне паничне r·рчеве. 

Чеzвртоz дан.а само јака, неуклоњива, намет..ъива, 
досадnа, иросто, рекао бнх чак и дрсr<а глад. Да је ле
I"о - чини ми се, муве бих кришом хватао и јео. Глад. 
Глад. Глад која рас!'е, rrеспокојна r<ao џепар (само
ништа по џеnовима, ни мрвице). Глад I<Oja Јкенски 
·rралш да се наnуни, а нигде муж.јюш, нm·де хране, сви 

- пасивцн. Од те &шсли мн је још већа муr<а, очи бо· 
ле, беле ... Сваrш час се губнм. Не могу ни две·rрн 
сrранице енциклопедnје да ирочитам. Пребрзо се умо
рим, нест~ем, потонем. Онда изроним, попијем два

·трн гуrљаЈа: смрдим себи. Чудно, а не rадим се себе. 
Зашто ry испашr·ам? Зашто? Због ·r-рснуп<.а младалач
I<.ОI· одушев..ъења? Био сам млаћи малоле'IНИК, неодго
ворно биће, шести разред. Зашто сам се удрулшо с шм 
бахатим: свеr"О.м: који lL\1:a сувише снаге? Они се и ту
ку још. А ја ни руку вrшrе - ни поднћн! Људски 
род - да. Али различнш смо. Ја сам физичrш -
слабић, недоношче. Како не схватају? Шtа траже 
од мене? Зашто ме r·оне да будем с њима? Ја нисам 
исто што и они, Нисам исто, треба да схвате ... 

П еш дан је једва свануо. Ваљда сам се иоћас 
пеrнаесr пуrа бу":ио, rрнпут !Ш!ао да мокрим. Бри
не ме - ЮlД ми Је излазила мокраћа, цео ме канал 
пеr<ао, а и мокраћа - жућа но обично. Од крви. 
Машина тела попушта, Па да - не подмазује се, не 
храни, а "Ia~иraiи ва..ъа. И запекло се све у цревима 
- мора да Је све тамо тврдо као mути I<.амен: на том 

бн се измету сшурно и мачка посекла. Да ли да се 
!<ЛI!С1Ирам? Онда ћу избациш све. Неће остаrи ни 
оно мало што је у мени а чија хранmивост вал:.да није 
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још аnсолутно исисана и искоришћена, Јер-утврди· 
ло се- у изме1у нормално храњено!" човека iИМа врло 
много масноћа и друшх Ј<раимmих материја, Црева се 
обично луксузирају, као ми кад идемо на морнарско 
tоуштење кpoмrrnpa. Узалуд се пандури чуде и бесие: 
)>Какве су то коцкице? Откуда че1вртасти кр.о1шири?<' 
Ми их у четири потеза иожем tоушпrмо. И црева rако 
раде с храном. Али нек се сад помуче - нек св<; иско
ристе до краја па ћу се cyrpa и I<АИсiИраш. Дајем им 
још 24 сата времена. Хајде, црева, молим вас, искорис~ 
тите све до краја, још мало напора, урадите леnо своЈ 
говнарски посао! Глупости! То тело је једино што чо
век има, Зашто ra мучим? Збоr речи које су звуци. На· 
виi<а даје смисао" Ка:r<ав смисао? Нишiа нема смисла~ 
Поготово ra немају муке. Ја ћу се cyrpa клисrирати. 
И онда ћу, чим пандур отвори врата, да изјурим. Нек 
ме презру, нек звижде за мном, Ја нећу да проп,аднем, 
ако они хоће, Свако има право да ради са свОЈИМ те

лом шrо хоће. Нек се то право даде и мени. И ја ... 
Не мОЈу више да rrnшeм: од једне реченине иесrа· 

не ми даха r<ao да сам јурио киломеrар. Оловка ми 
је све тежа. Прсти је не МОЈУ да држе, ~лова ми све 
крупнија, угласшја. Реченице искиданиЈе. У почетку 
ми се чинила да је то зато што ми је тешко да их 
mrшем. После . . . и мисли ми такве. Две речи . , " 
досш да знам. Шта сам хтео. Симболизам, Шифра, 
Хоћу ли дешифрова ... 

Сањао: ја сам несвето тројства - Јованr<а Орле·· 
анка, Јан Хус, Галилеј - спаtоенн. Горим. Молим: 
'Ајде, киша. Јю<а киша! Хајде, ветрови! Пру~е гори. 
Мени зима прво, Добијам нюдо менструаци)у. Пос
ледњу. Девице Јованко, ево ти хишјеиски уложаr<. 
То онај . . . Заборавио .. , Свиња. Cochon, ИнЈ<Визи· 
тор? Не. Ешдез. Енгелс. Свима nсујем мајку. )Кенсюrм 
r·ласом. Мајку вам. Чиме? - rrnra Cochon. Ватром. 
Зелено. Ми тебе... Више не чујем. Угtоенишем се. 
Ветар долази. Разносн, Онда киша. Пtоусак. Гноји. 
Ја - аю-ина, не моrу #1 ryraм. Ја свест без тела, осе~ 
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ћам глад а немам уста, црева- погорелац. Ја вамшrр. 
Сисам крв. Сисам крв. Сисам ... 

Будан или привидно? Мислим - то би се могло. 
КОЈа да прекоtоем? Ако бих нашао друга. Нmю шшад 
не гледа. И онако. Првог дана - само крв. Осам ли
тара. По четири свюш. Другог дана - штгерица, бели 
и црни бубрези, крезле nлућа (а ако ТБЦ?) (изабра
ћу здравОЈ), А ако виче? Ножем. Јаrю. У срце. Сви 
спавају. Венчета до мене? Температура. Болесrан. 
Заразно. Зато ја. И ја. Неотпоран. 

Шесш дан - стид. Слабосr. Нек друrи неrю .•. 
Не моrу више, Слободан. Настави: Он - jai<. Хода. 
Говиара. Да не једе он тамо оно масно из измета. 
Зашто сваки час - у нуж.нин.? 

------------------
-Ти си луд! - рече Слободан враћајући му 

лиииће - ти си луд, Не изrледаш лоше. Црвен си, 
дебео и, .. 

- Труо. Сшра крв .. Труда. Без снаге. 
- У сваком: случају, то је неза.нимm.иво" .. 
- Не може да користи? 
- Лудачке мисли? Коме? Лудаци ·го неће чи· 

гати. Имају своје мисли .. Здравима то не треба, 
Јернејишем! - rюмпсли и не уз<~,аХИу - аrю! 

Прем:а некима 1·реба сам:о тако. 
- Џабе сам се мучио? 
- Мислим, потпуно. Сем: ако ти то не послужи 

да видиш доме доводи кукавичлуr<. 

- То је. Куr<авица сам. Лако је вама. Ви сте 
авашарда, Ја ... 

-Што не rrnшeш молбу? 
- Кад се не бих бојао да ћеге ме убити. Издајнн-

t<е АIIЈ<Вндирају кад изи15у, Знам ја шrа би rи хтео. 
Беж. Мислио сам да си ми друг .. Белш! Викаћу .. 

Аларм - лая<аи. Да пуцер не провоцира, уве· 
рава и ономадашња Бркина цедуtоа. Нешто се спре
ма и одлаже .. Нарећења стижу и nовлаче се. Не сме~ 
ју просто да ураде што би хrели. Не допушrа то По· 
ље.. Мора да су у Београду демонсrрације .. 

.,. 291 



СЕДМИ ДАН 

Није био зrаћен rим Албрехrовим листићима. 
Био је поврећен. Свести целш· човеi<а на кукавич

лук који баљезга и бунца, на снове и речи које се 
спајају, како даtЪе н.аже, »у букете« ношене. неакw 
ционим и непраксистичким законитостима, то Је л~ 
и фалсификат, то је унакажавање нашег бића, КОЈе 
је више од свеr·а друшr·вено биће. Једна хијерархија 
вредносrи постоји. Албрехт је обрће наrлавце. Измет 
и сировина за измет имају код ње!"а највиши noЛQ-> 
:жај. Нисмо, до ћавола, за то. Па ни он сам: Јtије сам:о 
сировина за измет., Не чиним напор да га спасем. Али 
ни њеЈ·ова nодсвест није сва од себичноr· кукавичлу~ 
ка (бојаrи се - значи бити себичан). Зашrо бн ту 
био иначе? Поrрешю1! Не само. И да је реч о грешци, 
и у том случају из његове природе себичног човеr<а 
никла је више но .люzућнос1.· да '>rpeiiПI<(, .ж.е1ьа да I_IO: 
rреши, вера да треба н он да буде недоследан сВОЈОЈ 
природи слабића, да прохrе да буде друкчијн, бољи, 
несебичан. Уосiалом ... Шта? 

Слободан не би писао онакве листиће не само 
ШI'О би се стидео оноr· чега се Албрехт није пости~ 
део: друrи да то не прочнrа! Не. Он то не би, јер 
бн се стидео себе. Стидети се а.лбрехтовскоi· себе, 
није основни елемент- храбросiи или лепоте. Сти
дети се и таквоЈ' себе јаче неголи смрти, изгледа Ад 

би ипак могла бити једна од компонен1и моралноr

понашања. Али само у случају да је тај стид јачи од 
свеrа (па и страха). Таr<ав би стид гонио да се одсту

пи од норми и наметнуо наi'онима самоодржања 

праксу интереса rиасе, друшrва, судбине људског 

рода. 

Али дон: се спремао да изнесе читав низ слич

них разлоr·а, nаде му на памет да је Албрехт исrш
сао те лисrиће н:ао што би неi<О OIПЛa.Itao: да себи 
ола1Ш1ао Сузе постоје, иако сузе нису цео човеi<. Би
ло би глупо порећи да сузе не nocroje само зато што 
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оне пису цео човеit, Није ли и човек парспрототан део 
свемира? 

Сеш се Крајновића, који је, прнчајући ономад 
о ексnерш1енпiМа што су :их неки зоолози nравили 

с паром див.ъих naiat<a, рекао да је парспротопюст·, 
како је назвао 'IY појаву, не само једна од естетских 
моr ућности него основа економике сазнања, Зелено 
перје око врата муж.јака - )Itенки див.ъе nат-ке зна
че целог њеrа. Дово.ъно је изнети пред њу неколико 

тих зелених пера на I<омадићу яаще да би она почела 
да се понаша као нред љубавинком. Перцепција не 
мора да ннвентарюие целину да би донела закључке 

о целини. Може се н грешити. Као )Кенка див.ъе пат
ке. Али не би се смело заКЛ>учити да је Ia парспро
тотност, или ·taj пачји биол.ошки симболизам, нешто 
што је знан: ни.женивојности. Има, истина, разних 
парспрОiотиоспr. Важно је која долази у обзир. За 
женi<у дивље патке није то ни IUoyн дивљег патка, ни 
његов чмар, ни његово крило. Него оно зукарсi<О зе
лено перје око враrа. Тако и кад је реч о човеку. 
Све ra не може да представља" Не мо.же ли:? Мо,ке. 

Може све. Под условом да та ·rai<o добро по
знајемо да нам ма Шiа (у чему I'a мо,кемо да пре
познамо) дочара њеtа потпуног, 

Проблем је то нивоа онш· rюјн консумира пар
спрототне симболе. И ништа друrо. На основу зуба, 

длаке, ншtта па и измета може се реконсiру:исати 

мо:ш:да генеричirn човеЈС, али не Његош, не Тесла, 
не Внтор, Троскот, Братко, Крајновнћ. 

Шш лупа? - nобуни се про"Iив тока ових ми
сли rюје су се у крајњој линији сводиле делимично 

на одбрану Албрехш, чије се нскреrюсш Слободан, 
више но исi<рено револтиран, стидео: rшје био са~ 
свим сиr-уран односи ли се на део, ИАИ ипак и на 

целину. 

Заспа. 
Зачудо да је и тог седмш· јутра, у време одре

!5ено за јуrарњу ше"Iњу, још увек било људи који 
су се дизали и још увек, подле,кући навикама, no 
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двоје, по троје, руку nод руку, nочињали да се сnро

машки споро вуку више но крећу, коменrарншућн не
ки:м шmавим немоћничiсим Ј·ласовима, позајм.л:.еним из 
неюшвих смрдл,ивих домова сrараца, догаћаје и 
изгледе. 

Мнош од њих сматрали су шrрајк успелим и, 
независно од свеrа уједвњујућег, шrо је добро за 
нас, а зло за Управу. Братко је, одлазећи yr'OM иа 
састанак штрајкашкоt· комитета, стигао да некима 

од шетача поквари добро расnоложење примедбом: 
- Другови, не расипајмо еиершју. Акција је још 

увек на свом почетку. Неизвесно је колико ће трајати. 
Најботе је - сви у кревеr·е. 

- I<o нема енершје - рече Венче - не може 
је ии pacrmarи. Је ли тако, Пиеуматшt? 

- Jamra! 
- Хоћемо ли једну партију? - упвта изази-

вачки, само да би се успротивио Братку, не што му 
се ш·рало зује. 

Седећн пред nодве на свом кревету у дну собе, 
Тросrшт је одговарао некима на ииrања о ситуа

цији. Седми конrрес I<И је одржан и реферати Ди
миrрова, Ерколија, Пика и Мануилског значили су 
огроман подсrрек и нама да .. " 

- То знамо! - прш1еiИ Виrор, 1шји је тог часа 
деловао чуnаво, иако ћелав - рефераr·е смо ушвер
цовал:и пре два месеца и прорадили их. Новије ш ства
ри њима причај. Како с!'Оји с нашим Народним 
фроюом? 

Троскот није nоr·ледао ни у Вшора, ии у осrа
ле" Гледао је пред собом и наставио 1\UIPHИl\i гласом: 

- Упркос покушвјима чињеним да путем на

ппrх туди коиrактираыо Мачека, !ьубу Давидовића, 
Туnањаипна, Мишу Трифуновића и друге, њпховн 
су одговори били мање~више испt: >>Може'Iе нам no
мara.Iи .. То нећемо спречити. Али не допуштамо вам: 
да заnлачите вашу леву руку у наш десни џеп. Учн
ниr·е ли то, зваћемо полицију"<' 

- И то знамо! -рече опет Вюор, сад на онај 
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ужаrрели, стари начин - из извештаја Пека о ситу

ацији. Шта је с Народним фроитом одоздо? 
Троскот је погледао овог пута у првоr· пред со

бом, у Есннгера .. Гледао је дрУЈ<ЧИје него обично што 
је r-ледао туде, али, савладавши се рече: 

- Паршја је извела ииз акција, одржала низ 
лrасовних зборова на којима су говорили наши 1ьуди 
о Народном фронту r<ao јединој брани способној да 
заусrави фаш:изам. Студенти у Беоrраду успели су ... 
-И то знамо. 
-Па онда причај ти! - брециу се и диже с 

креве1а. 

- Тебе су другови замолили то да учиниш. Ти 
си yxamneн пре шест месеци, још на mmo миришеш, 
а 1п1 - пре томш.о година. 

- Хоћеш ли да се похвал.иш да си обавештен? 

ПoxnaAiiO си се. 
- Није ватда nоrрешио одржаваrи одличне ве

зе с ПољеАI? Неки су мислили да то спада у харюпr
лијаде .. Шта ћещ уображења има разних .. Чак п про
фесионално револуционарних .. Упркос томе, та врста 
харипилијада држи нас одличио у току догаћа ја, али 
и одр:ншва друrарсю-1 морал код оних I<оји мисле да 

доласком иа робију престају закони другарства н по
чињу они џу:нr-ле. 

Petшвurn то, Витор заусrави Слободана, I<оји, иду~ 
ћи нагоре, проће дРУЈ'ОМ страном собео Виr·ор му мах
ну PYI<OM да би га nричекао и, изви:нивши се послом, 
приће му провлачећи се назадачке изм:ећу два с1ола. 

Ухва1и r-a испод pyt<e и поче одма.""< да :м:у врло живо 
r·овори, 

Око Тросн.отовоr кревета и на н.реве1има око ње~ 
говоr скуПЈьало се свих ових дана прилично много 

дрУЈова. Седмоr не толико колrпш раније. Подавив
шп ноге пода се, он је ипак прнчао, не сувише течно, 
Wiавиш7 шкр1о, алп Ima:r< занИЈ\:trоиво о оном шr·о је 
Вигор Једном назвао: мемоарисање илеrалnпине. 
Ствар недопусшва. Сад се присећао оноr једноr по
поднева кад се врапю с IПiспекционоr пуrовања по 
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_____________ ,,_,,_ 

орrаннзациЈама окружннх н обласних комитета н уr
врдно да му је беоrрадска веза ухапшена пре два ме

сеца. Имали су уrврћеи знак за тај случај. Троскот 
спали стару леrиптмацију, узе друrу из коферчеrа с 
дуплим:. дном, али rшко је морао везу да ХИIНО успос

rави, а није знао како (t·taдa је чrпавих nола сата, лу
rајућн r<ao rлува кучr<а, лупао r·лаву све о истом), по
шао је, не знајући тачно зашто, према Универзитету 
н у једном тренутку, не размиШЛ>ајућн, у пролазу за
уставио некаквог необрија:нка у кошуљи без кравате: 
»Јеси ли организован, друж.е?<< Овај се испрсио, по
tледао око себе, I11Ъуцнуо и рекао: »ЈесюА! Био. И ос
IЭ.О..<< Е, онда ми дај везу ·с Партијом. Јавка ми је 
ухапшена.« Није ·rребало да ra убећује дуrо. Истоr· 
поподнева га је повезао" 

- .НепролШillЛ>еност је неr<ад нужна! - заr<Л>учи 
fоуба. 

- Заnамrићемо то! - изговори неr<о шалаrом. 

fоуди су се окренули, али сем Вrпора, који се ла
rано удал,авао под руку са Слободаном и који то ни
је моrао да добаци, нико друrи с rtревета није изгле-. 
дало да је ro казао, 

Штра јкашки комитет се састао orto подне и Ok 
лучио да се у !8 сати и 15 минута приреди дерача, 
у цнл.у пришска на Управу. 

Та је одлука прнмл.ена без отпора, чак и без дис
кусије на тему ш-rа tреба дотле радити, да ли лежати 
и не ·rроiШпи енергију или шратн шаха, Аа лн ш;тн 
доста воде или сасвим мало? Да лн је добро очисти
П! се или nрепус1-ити и 1·о природи? Има ли смисла и 
даље (као ШIО то, упрн:ос свему, неки чине) разrова* 
рати о јелу кад ти разговори изазивају јача лучења 
желудачних киселина'? Је ли то малограћански:, то 
што се разговорима о ждрању изазивају јача лучења 
киселина упразно? Има ли c~urcлa да Лазица Подсвест 
назива Пракома Павлоnљевим псом кад је он друг као 
као друг Павлов а пас није јербо је орrаиизовао више 
шtрајкова но што Лазица има месеци? Није, све се то 
десило прекјуче на оном сr<упу сазваном да се саоiШiте 
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вести из Пол.а и надвест: подршrш Ћа/iе, Тад је 
Пра_ком, завршавајући своју жалбу на Лазнцу, којн 
:му Ј е пребацио да, I\.ao Павлов.tьев пас, л учи кнсели* 
ну чим чује да неко спомене јело, а да он, Лазица, мо* 
.же да r·овори о чему год хранљивом или само јести* 

вом а да му .желудац осiане :мрrавхладан, јер се из
мећу њеr'Ове r·лаве н ж.елуца просr-ире :моћ свести, а 
да подсвес1· почиње од ;келуца нанн.ж.е. Испричавши 
све то, Праком је yrnпao скуп: »Је ли то лепо?(' 

Венче, rюји је утом наишао враћајући се из r<Ло
зета, зас'Iао је на ·ту реч и сањалащш се замислио 
опет пр~ но што је, као толико већ nyta, изговорио 
ону своЈу обавезну асощrјацију на реч лепо: »Лепо, то 
су -rиr-ањице .. . « 

- Није! - рече Крајновнћ - лепо је иеофар
баиа, бела крал,ица шаха који пргшада колеюиву, 
Предлажем да идућег шrрајка Луrювнћ изнесе са сла
нином и осtалим из комарника и све шахове. Од 
хлеба су, 

- Лаже! - вшmу Венче и извади из џепа белу 
крал,ицу- нисам је ни лнзиуо. 

- А што ти је у џепу? 
- Аа ти дам материјам за зезање, Јер он од не-

зафрrшвања смршао, 

Крајновић се иа тај одговор први радосно насмеја: 
- Браво! - рече- tладовање подспrче твој ле

њи мозак на рад. Још неrюлнко штрајкова и бићеш 
паметан tmo и сви остал.н, 

Било је оноr· дана још увек живахно на скупу, 
Али тоr ~едмоr дана све се одвијало без дискусија, 
Нико НИЈе био баш сасвим брижан што се крајњеr· 
нсхода тиче. Тачно. Али нико није испотавао ·своје 
зебње, трудећи се, напротив, да својим: Др)!<.а.Њем ути
че !fa друi'е, I\.ако му нико не би никад nребацио 
да Је деморалисао друrове, 

_ , Сви су већ превалнлн •кризу« н пресiали да осе
ћа]у rрчеве н муку. Сви који су били склони rим иа· 
падима_ Јер неки yormпe нису »кризнули«, Њнх два~ 
десеr- и неколико. По цео се дан, уi'лавном, спавало и 
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nомало читало. Крајновић је онщ· истог дана кад ra је 
Венче прешао, враrио дуr-, иако се Венче овоr· шт-рајка, 
не зна зашто, осећао рћаво, чаi< врло рћаво. Крајновић 
r-a је стао да заmпкује о разлозима зашrо и овог пута, 
као и прошли пуt·, баш чита Каrrnтал, а не белетрис
шку. Овај му одrовори да хоће да ra добро научи, на 
шта Крајновић одвали:: )>Тако, богоискател,, дшtле?« 
На шrа Венче поче да се r-ласно nравда, неспреrно као 
и обично. 

Умешају се убрзо у дискусију шr·о се разви 
Бановић, Кавурић, Л>уба, па Лазица Подсвест, чак 

и Јернеј. Свакп је рекао понешr·о непријатно на ра
чун понеког, Али дискусија, која се наставЈЪала све 

жучније, није дуrо т:рајала. Л>уди су се пребрзо сити
ли -таквих nлоча, или се умара.л.и брже но иначе,. 

Два ca-ra nосле саопnпења собноr· дела штра јка
шког комитета, -Јачно у три по nодне, неочекiшан:о се 

отворе врата и, у пратњи десетине пандура, уће уп
равник, нарећујући већ с пра:ш да се у pot<y од де
сет минута сви припреме за прелаз у самице. Рекав
ши то брже но брзо, окренуо се и изишао у ходниt<:, 
Пандури су стајали rшд отворених врата и rледали 
у собу. Слободан је, такоће окренуr· соби, rледао дру
гове н:ако, одједном ж.ивахну ли:, почињу да сн.уљъају 
своје nрње с .rоубавл,у, а хартијице - с осећањем, 

Без оrпора. Очекивало се. А онда - директива oc
raje за 18 часова ·И 15 лiННуrа. 

Крајновић рече, пакујућн се, Слободану, који се 
вратио свом кревету: 

- Колшю драюценосыr ·њрију те велике акуму-
лације беде .. 

- Које?- уmпа лrnслећи о друrом. 
- Робија, логори, рат, tоудн. 

Слободан не одговори. 
За десеr лiННуrа све је бrтло спремно и опакова

но, али нико се Iшје од:.\шцао од свш· кревета, Нај

већи број другова лежао је сасвим обучен, с !(ути
јама и књигмш крај себе, с капама на r-лавн. Није 
осrало непримећено да је Виrор, нала:эећн се код 
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враrа, r·де се трудио да задржи nандуре, био први 
прозван да оде у самицу. 

- Ни за живу r·лаву! - одl'Оворио је јаросно 
и снюкно - не мож.емо ходати. Исцрпmени смо, 

- Евакуација ове собе - викну та:мничар Дра
rутиновић - мора да се изврши у року од пет минута! 

На ·~·о два незнана пандура скоче на Виrора, који, 
не нада]ућн се том нападу с бака, паде на кревет. Пне
уматнк н Лазица Подсвест и Ембе Један одмах прнсr<о
че. У rушању које настаде, пандури су, извлачећн деб
tон крај, nотеrлн бајонете, али их rамничар боје л,у
бичастш· мастила смири и задржа, 

Лако није бrтло задржаш Ембеа, који се paзro
poraнr;o н, насрћући оборене rлаве, уносно пусrош 
удара]ућн немилице по сивим униформама, Кроз ме
теж неко викну с врата, мояца сам управншс »Самице 

су евакуисане. По нарећењу Министарства морам вас 
пребациrи у самице. Ако не можете саШI да ходате, 
бићете пренети на носилим:а.« 

Пола сата касније, друrа, мноr·о већа rрупа при
правннка-пандура с носилrша (све сами младићи) ат
поче да врши пребацнва:ње. 
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TPEiiИ ДЕО 

1 

СВЕЖ ВАЗДУХ, ЈОШ УВЕК СЕДМИ ДАН 

Вејало је искоса на сури шајаi<, али та је ко
сина освежавала чело с ког се дизао лаt<, једва yxw 
ватЈЪив мирис зиме, љубичица, лубеница и дима, и 
он је :жмурећи гледао у пр..ьаво подивл,але ковитлаце 

што су се бесно отимали оснnању, ·rам.о горе, у најw 
вишим слојевим:а до којих је продирао њеrов поглед, 

там:о где се све чинила још као неi<а кашаста маса 
што је изненада и неразумљиво искључала свом ши
рином преврнутоr· плитког котла; одакле су - чини~ 

ло му се - зујећи пакосно, почињала она nepyraњa 
сиrних свеt-лосивих суманутих комараца који су се 

- быuке њему - усrре~-rл.ивал.и на носила с nруже~ 
ним робнјашем, па му се на тренутке щmило да је он 
извршни орт·ан эан:она rравиrације, I<рив за то учесiа
ло мека аr·ерирање белих трешњевих латица што су, 

оклевајући над подланицама, личиле на лептире купу
саре, да би се, одмах затим, у додиру с кожом, превра

rлли у I<апи росе на поповом прасету, капи што би 
стале да се у облику шнкоr· млаза пробијају измећу 
мал.а на корену прсшју, забораљьајући на малочаш

ње разлоге за omope, .л:,уrње и пакос1и, Роса је почи
њала безr-ласно, несигурно алл весело да се слива низ

брдицом. Предњи пандурски приправник имао је кра-
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шк, безвраr труп, па се Слободану прохrело да Ја 
целог претвори у пар краћах предњнх НОЈУ запреж
нш· коња чији је труп он, Слободан, а чије су сrрюi<

ње ноте- онај невид..ьimи, сип..л,иви пандуретина ко

r а је, оr-ромноr· и бркатоi, видео r<рајем ока у соби 
још, пре но шrо је легао на носила. Не први пут има 
утисак да је у систему та.'dница затвореник средиште 

заrамњене )ltи.же OI<o r<oje се све окреће, због I<ojer· 
је све ry и који свему ·ry бесмисленом даје некакав 
с>шсао. И шм ручердама сЈражњнх НОЈУ и сабијеним 
лећима предњнх; и управн1шу и тамничару и Миии
старсtву и министрима и судовима и полицајцима и 
законима и кра.ъевској породици. Да није ту робија
ша уопш"Iе и посебно њеrа на 'IИМ носнлима завеја
ШIМ влалrnим снегом, да није ту њеr·а бледоr од гла
ди, бедног од немоћ:и, сви би ти .tьу;ЏЈ. и установе би· 
ли без посла н чекали у реду пред шаюtом »насуш
ноr хлеба« на бла!'Одејансr<у мрвицу. Они н чекају 
јер ће чекатн - crpece се: nахумща му је ушла у 
отворено око и разбила се - Нека! 

Виде их јасно: кра1nевске намеснике, r<ретеноид-

но балавоr краtоа, Јузату кра.ъицу - сви у прњама, 
а наорденисани. Виде затим бердоr<аве пандуре н ку
љаве, бркате министре каr<о пружају просјачке дла
нове док он, Слободан Радениr<., у кратком коЈкном 

каиуrу и комесарској шаni<Н, пролази крај њих ио
рећаних ду'к пш.шчних зидова што их одвлаче у 

nрошлосi. 

Све је у томе! Помернш мало yrao посматраља (из 
садашњосш у одговарајуће будуће време) и готово: 
највећа невоља постаје безболан привид иатње без 
трунке тежине и стварности. И Ш'Iа, муке! Не пос~ 
IОјЈпе! Оно што с ваших текућих шамлица изгледа 

исшна која жари, I<Нњи и усмрћује, није то, није то за 
свест историје, срж њених збивања, руководство за~ 

кона узрока и последица, снаrу ш1о претвара љубав 
у крисtале вечности а овоr· заточеноr- сина авангарде 

у прасак свеrлости иајслободнијнх суrрашњица""" 
Али задржа ту бујицу мисли: није волео да бу-
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де начnји син. Нн сухрашњице. Није. Али зар је во
лео да буде rруп cr'Bopa сличног коњу чије Ја предње 
и задње ноrе у nандурсi<нм баr<анџама rрубо преносе 
преко разва.ъене ю1ргаве пртнне? Најрадије би, упркос 

чињеници да седлm дан већ Шiрајкује r·лаЬу, сишао и 

олакшао том младићу ком се знојна безврати потиљак 
и оном невид1ьивом: дуrајлији. ААи то пребацивање ·из 
сr<уnннх соба у самице nерфидаи је н безуспешан мане
ва~! - per<ao је Витор жаrрећи очnма н дајући спе
ЦИЈалне инструк.ције сваrюм од оних r<oje је одредио 
да буду пребачени у овој, осмој rpynн од шест носи
ла. Он ће с последњима. Последњи. 

Пре тога је per<ao управнику: »Исцрii!оени смо 
и не м?_жемо да се крећемо. Сами нећемо IШ макнути 
из своЈе собе. Аlю мислите да је иотребио да нас пре
баците у самице, набавите носила, трагаче, шпеди· 
терсr<.а кола и пренесиiе нас. Нама је свеједно да ли 
ћете ПОI<Аею;утн пред нама свима овде у сr<уиној соби 
или на праrу сваке самице. Све што мо,кемо то је да 
вас.наrнамо да поклекнетес<. Билмез у ловачt<.ом лоде~ 
ну Је рекао на го: »Нш<.ад« - заурлао је сам. »Замис~ 
~· саме, нн лш никад« - одвратно му је Витор. »Онда 
ћеiе креnа'IИ,<< »И ви ћете крепати.« »ААи ви ћеrе цр~ 
кну1и У сал:ицам:а"<< »Ви, верова1но, пред зидоМ<< -
- nркосно Је Вюор. »Видећемо ко ће пре!« »Вешш
на ниј~ умре1и брзо, него пркосиiи законима r·лупос~ 
rи, I<.OJOJ не )Келиш да се покориш. Као ми који се 
не покоравамо ваишм.« 

Пола сата касније дошли су пандурсi<Н приправни
ци с носилима. 

" А сад је вејало ~усто, "ci<oca на сури шајаr< и 1 а 
Је rшсииа била приЈаша и миловала Ја разЈаљујућн 
му превруће образе и чело. Дизао је иоrлед ка Јусшм 
ко~ит~ацима што су се осипали са псећег неба, из 
ЧПЈеr Је плюко премрежаНОЈ' безАна перутало у без
надежно сивим хрпш.щ што су се не.разум1ьв:во уз~ 
немирено отимале законима падања. Отимале су им 
се уск.mуча.ле као целина, али: свака од белих кристал~ 
них мушица што су чnниле рој у једном би тренутку 
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измиrотила заједничком отnору и предавала се врто
rлавици падања и некаr<о беспомоћно радила све што 
је rражила rравиrација, одувек уnерена про11m ње· 
ноr пахуљичасrш· достојанства. 

Исrресен на под самице. I<.ao с -трагача што ку
бш<ашп преватују земту у Јаме, довуче се - друк
чији но досад али још увек четвороножац -до улеr· 
ле, прmаве с~амарице што је смрдела исто као она 
на r<.ojoj је до пре једанаест и охохо месеци и двадесе: 
так дана лежао као самичар. Тад уrледа (уз трзаЈ 
савладан и заrамњен) тврде, опоре бразде Троскот:r 
вог лица лишеноr· више но икад nривлачности, КОЈУ 
увек чини смеша разума и неумереносш, лу17идиости 
и заноса, ниitад - та у·лува обузетосr· шrо Је У сво-
јој исктучивосш једина обележила израз те. rлаве 
·затворених очију. А иnак, упркос -томе, имао Је уr~
сак да се Троскот труди да остави ушсак на њеr а. 
И да му је чак стало да зна како ra то Слободан Ра
денИI< доживтује. 

Опрез! - помисли nошто савл?-да први rрзај ко
ји 1 а врати из равиодушноr и прИЈашог nолубунила, 
проузрокованоr ию·ермецом носила, у будни свеr· 
обзира и обазривосrи. Није се надао ншшме. Биће 
сад теже свес-ти да спонtано продуж.и да преза и бу
де опет оклоп и личност и све остало што се ставЈЪа 
преко бића као маска, коју су неi<ад звали персона. 

И да би се уверио да је свршено са заrамње
њем и да је повратио привидну nриродиосr nокрета 
и незабринуrу лежерн~ст понашања,. сrаде да, шr·о 
је моi"ао несаучесничк.и:]е и бешћуrн~Је: размиш.ъа ~ 
оно~·I 

0 
чему је и TpocitOI можда, па Је, ЈЭСНО (nод су

rесrивним утицајем врућеr Троскотово1·. даха на два 
педл,а од својих ноздрва), crao да осућу]е в~лик~ В~-
1орову иrру, завршену сrварањем ситуације I<OJa Је 
напtала колектив да ступи у шrpaji< rлаћу, и све што 
је претходило фабриковању псеудодемокраrске већи-
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не за ову акцију, ето, седмог дана а без иt<аквоr· из
r·леда на успех. 

Прешао је без 1руцкюьа преко тщ· изzледа на 
успех што се наметнуо (али у себи не изговори до 

краја те Троскотове речи, речи које је привидно ус
вајао, речи Itoje су изазвале, да би nреко њих дошао 
до својих, скривених, илеrалних) (зашrо? Ш'Iа има 
да се боји да мисли о Витору, Tpociшry или ма коме 
оно што мисли?) (уiом t·a некакав rрч заустави на 
nрагу опор1уиистичкщ· понора) (видео је у мислима 

прави nонор, 1ај, опортунистички). Па као јелеиак 

Iюји се умрrви пред I<туиом mице анестезиран смр
·rном опасношћу, тако се и он био примирио објаш

њавајућн »себе«-Троскоrа (после одлуке проrив које 
се ин је борио), заведен приликом тю ју му је пружао 

тај ако не суноврат (да Ја је тако оценио и у себи бар 
тим именом назвао, јавно би се борио против њега), 
а оно то неугодно мећустање, тај неугодни и више но 
неугодии период шrрајка и све1 а што ће после (био 

је CI<Opo сигуран - у улози Троскота) довесш до 
кризе Вшоров сшл рутювоћења. »Сам рю дојде на 
шекрет«, добацио је једном Братitо. Чинила му се 

да за који дан неће н:иш·rа недостајати ни за рит·, ни 

за шetcpe·r·, ни за дојде и да ће се неуклоњиво збити 
оно што је морало постати не:r-.шновност. Али иаt<о 
је разм:иlllЈЪао троскотовски, као да су Слободан и 
Троскот исто биће, иnак се, чинећи то, fшје престајао 
у себи (друrом неi<ОМ себи) (не том сад прrmременом 
себи-Троскоту, него неком: себи-себи), није престајао 
да се I<ao Слободан, који је стварно био, није престајао 
да се диви Виtору. Шанса, Itojy је у мислима видео 
као неминовност, није била ни Iросi<отовски злура
да, нн виторовсi<и радосна. 

Оштар га боА у празном а сrврднутом, I<аменом 
жел уцу вра r и из пол убунила, и Слободан, тек тад 
разбистрених, отворенњх очију, уr-леда Троскота како, 

блед и исцрn.л:.ен, лея<и непомичаЈI као наднета прет
ња, па се упита, чудно повезујући мисли, да ли су оба 
полубунпла, његово-његово, ЭЫI и његово Itao Тро-
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сttотово, била уиспmу подједнако аутенi'ична, уnркос 

несум:њивој исцрiiЛ>еноспr тела. Са ивице омлохавелих 
:мисли чинила му се да је стварни Троскот исувише не~ 

по.лпtчан, исувише умрi'ВЈЬен, исувише повучен .у себе 
и сакривен спол,ним металним изi·ледом да би дело
вао бар толико уверљиво I<ОЛШtо се он, Слободан Раде
ник, чинн себи да делује на друге (на самоr- Троскота, 
јер дpyror сем њих двојице није ту ни било)" Или му 
се -то чинила што је, по навици, л нехотице х-ледао к.роз 

прс1е себи а не и Троскоту, који, пуш1ен да драмапr
эује, хоће да убеди све, па чак и њега - Слободана, не
убећеиог у ro -да је стање у ком се налази очајиије 
но што јесте, и ro збш· нечеr-а незнанш· -што ће се деси
IИ, _живи-били-па-видели! Слободан није више xt·eo -IПI 
да покуша да наслути шiа би то могло биiИ, али сиrу
ран је да Троскот и сад мисли на -ro што неминовно 
долаз-и внще неголи на ово .мучио што јесте. И тиме 
баш њеrово стање и не делује тако тршично I<ако би 
привидно могло, јер је, за разлику од Слободана, 
који је провео, ето, скоро rодину дана у скуmюј соби, 
r-де се моr-ао добро да ПО1Itожи, Троскот улетео у 
ову борбу право из rромесечноr изrладњавања, (Јест, 
сутра! Захвал,ујући Вщору, колекпrв је одвајао од 
својих ус1а да би расrшшно допунио мањке у I<аЛори

јама самичара") 
Очшледно ra Тросrшт није исувише ценио, Мла

дос!' и мали Сiаж у покреiу нису rоюrли Троскоrа на 
напор намеш1ања лепшег профила, ради vсвајања. 

Морао је мислиш да је Слободан унапред освојен 
самим рангом и уrледом" Био је" А можда су Слобо
данови р1пмови и врсте асоцијација деловали успав~ 
л,ујуће на Троскота, који је сиrурно мислио да, не

одушевл.ен Слободаном, без напора може да ra држи 
у запту" Од почетка је показивао мало шпереса за 
Слободанова мишл,ења, nocтaвtDao му питаља и тра~ 
.iiШO прецизне одговоре, НИitад судове, само чињенице .. 
Доrаћајн који су у ниски следили убрзано један за 
друr-им, током ових још не сасвим проШАИХ седам 
дана, одrурнули су сва mпања која је хтео #Ј. пос1а-
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ви себи (у вези са свим тим ШТ"О се заиреиашћујуће 
збrmало) у ост·аву за lZU'l'aњa налик на ·храп за нео().. 
zоворе cвecr'tl. 

За m-пања те врсге само беспослењаци налазе 
времена, за одговоре на њих - једино слабићи" Ои 
није ии једно, ни друго" 

Нису ra се тицале разлике измећу изr"леда и суш
тина !<ад ~у у иитању другови, Тнцао ra се само тај 
премешшЈ у самнце, око чијих су се враrа још тресли 
пандурсtш 1'Врди, шrавtDени t·ласови и IШtp:иna њихсr 
вих поткованих цоку.ла. 

Тад УЈЛеда Крајновнћа I<ако се у нереду диже с 
носила, док нареднm< Звук, који прво провири, затим 
ЦIL~rny главу "и пропусш пуцере да ућу и убаце у ће
ЛИЈУ I<ал,аву Једну сламарицу да би, одмах чим 0\f изи
шли, опе1 промолио I"ЛВВУ и per<ao (пре но штп се по
ново хитро повукао) оним својим теrшшм t·.ласом· 

- Тројица! Непроиисно! " 
Али чим је нестао, Крајновић је, онако rлават 

а непроrтсне )>фуtурисi-ичке ctpyrtтype«, дошао до 
прозоЈ_Ја, ухватио се рукама за решет-ке и, де-Iиљасто 
Цуш<ајући, покушао да се одигне" Разбисiрене свес
ти већ од часа r<ад су унели Крајновића, Слободан 
схва-rи -ra немоћна поцупкиnања и наnоре тих њего
вих 1анких немишићавих руку као позив да I'a заме
ни" Било је ro (то шш је Кра јновић пео) део Слобо
даноnих дужности техничара, да не Itaжe ну.iкничара, 
Iffilto се говорило, иatto се знало да се без заr'Овнаних 
PYI<Y НИШЈа чисто не би НШ<ВД ншде СI"Ворило" Крај
новић му се ћупtе ·уiиони, али омшх эапrм зачу ње
rов предузимљиво разmрюш и орни I"ЛВС уоућен Tpo
Citory: 

- Шта славимо? 
- Пропаст! - заишрШiа ћерам у Троскотовом 

грлу" 

-Управе?- I<ao да Крајновнћ не поверова (че
му? изреченој оцени или Троокоту, rюји у ш речено 
озбиљно и ие верује?)" 

- Вигорових илузија" 
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Да се није још мучио да се утут·I<а немко и смес
ти на yctto:м первазу, Слободан би, узе све див..ьење 
I<oje је (упрi<ос свему) имао према сваi<ом добром 
борцу (јер речи, наnори, дела сваi<от од њих, који су 
само зрневЈъе, није .желео да мери за време сетве) 
(кад се све I'O што се откидало од живота и давало од 
себе чинила жетве ради), ипюt рекао нешто Тросюг 
ту, маi<ар то да мисли на жетву, да га Крајновић не 

претече: 

- Виторове илузије јесу и наше. 
- Твоје, можда. Моје - никад! - глас се Трос-

коrу промени, узе други правац и погоди Слободана 

- шта се дешава налоtоу? 
- Дешава? - одјекну у њему само тај !'Аат·ол: 

лице му се већ било припило уз решетке; за њих сле
ћене и висоttе, чврсто се морао држ.ати скочањеним 
рукама да не би пао с уског перваза; али Троскотов 
глас је звучно настављао да терцира испод облш<а и 
nојава н.оје је сагледавао: дешава се двориште завео
јана снегом; дешава ју се два видљива одавде круга за 
ше1 њу раздвојена оним Itpaitoм тростране звезда сте 
зrраде од цвоi<оћућих одраних голих цншла и дешава 
се невид..ъив одавде још један празан круг за шетњу, 
позади утиснут иэмећу два краја са нспражњеннм 

скупним собама, невидmив кру1· на ком: се десила она 
тужва r<ojy је он изазвао нэвршујући Виторову ди
рективу; дешава се први маrличаст неситуран у себе 
сумрак, порубruен одоздо неуr асивом, свеrачком иви~ 

цом снеiа; дешавају се пандури I<оји излазе из !pQ.. 
I<раке зграде проносећи другове на војничким носи
ли.ма за рањенике. 

Терцирање глагола преста и очи му стану да 
nрате rрупу од осш-1 носила- последњу, јер се за по

следњнм која су изнета појавио Беровић и, зюt!оучав
ши до·тле отворена врата, једно време са степени
шта rледао караван од осам пари брдских коња што 

се пробијао преко завејаноr- Злапrбора, носећи смо
л у, луч и друrи заnаыrви материјал. Не би умео 
рећи зашто, али из вида није пуштао последња носи-
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ла, ~<ао да ништа сем њих није вюкно (она и преоста
ли ЈОШ r-ласови што су се кристалисали у терцу де~ 
шавања). И док је cвatrn посртави I<Opat< носача 1их 
последњих носила доводио у rnп ање нешто што се 
неизрециво напињало и истезало изнад још светачии 
ауреолисаних носила око I<ојих су кружиле паху.ъице, 
нешто безгласно пуче, отвори се круr·, исправи трака 
ауреола, претвори у позлаћену rуму, эатеrну као ва
ж.на нека сумрачна а светла праћка, затеrну се, зате
r-~у неочеrшвано стањена, одвоји и пусти из себе 
( оаш у ч~су IША се, узнемирен, упитао ипа Ј1!У је? Ј 
I<амен КОЈИ излете из зrужване одједном масе после
дљих носи.ла: увис полеrе неке руи.е у белим руr<а
вима од К<;>шу.ъе; изнад њих се пропе одвојен од њих 
сури роби]ашiш rуњ; отућена од њеrа I<апа; одшрафе 
однекуд ..ъудски удови изнад ње; одскочи затим цело 
људсr<о "Јело изван свеrа тоr·а; одвоји се од носила; 
потрча преr<о целца иэмећу рондела са шимширом ..... 
и т7к тад Слободан разаэна Виторову 1амноцрвену, 
усијану ћелаву rлаву н њеrа целоr у оном дугом дебе
лом личком ко:жуху боје изr-юкене пр1ине и перута
воr· nceћer· неба, Јурећн:, смејао се у колоратурним ок
тавама као увек I<ад је чинио напор да се ко зна из 
каквих све не борбених разлоr-а насмеје на несмешно, 
на rужно и мучио, у ствари. 

После неколико корачаја эасr·аде, окрену се, за
rраби снеr-а и теr< се 'Iад насмеја као певач који вежба 
сrшле. Заnрепашћени су били и пандури и Слободан 
~ли и Крајновић и Троскот иза његовнх лећа, којим~ 
Је, као сnикер кад nреноси утакмицу, претварао вн
ћено у речи. 

- Ха ј де, пандурице - поче Ви тор да эачнкава 
носаче- да се поrрудвамо или ишуi·-амо., Дедер, сrи~ 
rшпе, ухрањени и онrи, једног rладноr I<омунисту! 

Можда су I<рупни пандури били уморни од овоr 
неурачунатоr у nланиране дневне дужности пренQ.. 
шења, можда им се я<урило некуд, можда нису имали 
смисла за ту нераэумл.иву њима еrэибицију. Стајали 
су збуњени н, држећи nразна носила, говорили: 
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- Врати се, човече! Шта т,и је? Није ш неједење 
ваљда ударило у rлаву? 

- Поrледајrе •rx, другови! - повика Витор на 
тридесетак и.ораэ:<а од самица, при том је пОI·ледом 

шnао од прозора до прозора - седам дана ми не је
демо, а они СИ'IИ и ухрањеюr не моrу ни да потрче ни 

да нас сiшну! С КИЈI.I су, такви су, зар не? - и нас,.. 

меја се рзаво. 
Онда се окрену пандурима, још непоWiчнИМ, па 

се ћуше а журио саже, направи меку rрудау и баци 
је оном иајближем у лице: 

- Хајде, шуго! Мрдни! 
Сад је очиrо шрао за ангажман див.ъења код 

друrарске публтn<е на прозорима, 

Пандур је сrшдао још сиег с потамнелог лтша 
!<аД га зап,ъусиу нова rрудва. 

- Чшс! Стигии! - сrшкуrао је Виrор. 
- Враrи се! - рече пандур, али му речи пресе-

че трећа rрудва: право у уста ra погодила. Тек че1Вр· 
ra ra натера да поrрчи. Витор rшо да је само то че
као, с1аде да ЈКИВЈье цупка, да се окреће прозорима 
самица и намиrује. Кад би му се паидур приблтоrшо, 
учинио би неколш<о корака у страну, мигол.ав, не· 
ухваrл.rш, насмејан, зарзан. Кад је протрчао I!Спод 
његовог прозора, Слободан примеш једну крупну као 
шаrш велтrку паху ,ъицу како му поклопи ћел у што у 
трен изби црвена, днмећи се испод истоrиъене лаrице 

цветно1 онеrа. 

Учтш>mши пренаrао зашсреr, опружених pyrcy да 
ухвати Витора, пандур се једва задр>I<а да не падне. 
СвеСI-ан да ra r·леда ју с прозора и да испада смешан, 
поче да се љути: 

-Доста шале! Хајде у ћелију! 
- Још мало! - затапша Витор рукама и поче да 

r·рнцrш бркове подвијене под горњу усну. Защм се 
ОI<рену прозорима, одакле се, у истој равни, ам1 десе~ 

Iак метара од Слободаrювоr·, јави Пнеуl\mтиков r·лас: 

- Не Iроши снаrу, Виrоре! 
Не брини за мене! Не бисмо билтr оно што 
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јесмо rсад је не бисмо имали и за бацање. Није ли 
rако'? 

- Таrю је! - 3а11рме са свих прозора, Не и иза 
лео а. 

- Жrmeo штрајк! - вшсиу Витор погледавnш 
иолод orm у пандура, I<оји се, nритајен и скуп.лэен, сад 
спремао I<ao оrроман неки мачор /Ј.Р. r-a неочеки~ 
ваним скоком ИЗiiенади и зrраби, Али Витор диже 
обе pyi<e изнад главе: 

- До победе, друr'Ови! Сви заједно! 
- До победе! - одјеi<Ну и с прозора и из оних са-

мица окренуrnх оrранцима планина и малој станици 
на којој се ншсад није задржао ниједан брзи воз. 
И rи г ласовн су се Слободану чинили налик на закле .. 
rве, тако су се свечано дизали и задржавали над r·ла~ 

вама и одјеi<Ивали у орцима, иако се у том ·тренущу 
пандур узви и полеrе на Витора. Али он је, још увек 
дrп нутих раnшрених руку над r-лавом:, Itao занет за.I<~ 
летвом:, rак.о хиrро мигољнуо куком и такQ спретно 
одсr<.очио у страну, I<Oco унаnред, да би му позавндео 
сваrси тореро, Надају!ш се да ће га сад шчепати ие 
очекујући тај пш,рет тела и одсrюк, пандур rюј~ је 
анr юковао и I ежпну св ш· ушињељеноr- и опасаноr· те~ 

ла да бн падом на Виrора у трен савладао ошор нс
црп:ъеноr· штрајкача, нзненаћен замлаrара руt<.ама и 
разЈап,ъених уста nаде у снег. С прозора одјеrсиу смех. 
Али Ви1ор, пошто је ·rиме посrиr-ао што је хтео- тај 
опшr-и, безбриж.нп смех, а npe тоrа, онај тренуrаi< 
заrслетве - брзим корацима за15е за зrраду самица, 
Ускоро се и оданде јаве гласови: »Tarto је!«, »Живео 
шrpajr<.!<< >>Кунемо се!<( Пандур се -rад диже, јер су 
се многи прозори, с те Слободанове сrране, још увеt< 
r_шкота.;r-r и зафрrсавали добацујући му да то што 
Једе НИЈе шећер нею снег. Диrавши се, пожури с ону 
страну зrраде где је Витор МИIIшговао и заклињао. Али 
1ек што за.\шче за yr-ao десно, Витор се појави слева, 
озбн:љна, забринуrа лица .. Но чим поr·леда у прозоре, 
забрза, диже руву, насмеЈаи н ведар, 

Такав и yl5e у зrраду пре но што се паидур вратио 
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здесна, закључивши по tparoвm.ta у снеrу где је ro 
Ви-тор н ест ао, 

Снеr је вејао и даtье, засипајући стазе и ронделе 
све безнадније крупним, мачје меi<ИМ пахуљама што 
су падале у слојевима: оне из најближеr· спуштале су 
се запањујуће брзо, ретко и безболно, оне даtье од 
OI<a нешто спорије, а оне на десетак метара чинила се 
да се не руше, неrо да лебде непомично у боrяњавом, 
посивелом ваздуху који и није више био ваздух, него 
нека кашица од r-риза. А ипаi<, обе јеле на десеtак 
метара од прозора добијале су све бел,е и бел,е вршике 
и крајеве rрана што су се достојанствено и споро са~ 
вијале под теретом влаж.нС:н- снега. Он, истина, није 
допирао сасвш.I до њиховоr подножја, осtављајући их 
при дну, на улазу у њихову таму, мрачнију од сум
рака, да се тоnло и меi<О црне спремне да њом, -том 

тајном,- одоле и вејавици и ноћи. 
- Чему? Чему? - ушетао се Троскот бос по 

асфалтном поду ћелије, нервозан а пазећи иnак да не 
наrази на сламарицу на којој је лежао Крајновић. 

- Да нас охрабри! - рече Слободан, спушш
јући се пажмшо с прозора, у crpaxy да скоком не по
јача болове у желуцу, и дода под Крајновићевим па.. 
rледом: -Да би уверио све у оно што jecre- да Уп
рава ·to ради из слабости, не из снаr·е, 

- Циркусан! - промрм~оа Троскот - пеливан! 
- па иако се први пуr десило Слободану да се сва.. 
јш .. -t мишtоењем супротстави суду ctapиjer· и искусни~ 
jet· револуционара, није се овог пута осетио ни пони~ 
жен том Троскотовом осудом Витора и тим троска-. 

'Јовским неnристајањем на Слободаиово објашњење. 
Ш1авише, осећао је да се диви Троскоту не nресrа

јући да се диви и Витору, али не осећајући умањено 
ни соnс1вено дос1ојансtво. Утолико пре што је био 
уверен да се ни Кра јновић не слаже с Тросiютом. 
Можда ra је то и навело да каже оно што је рекао, 
али био је и сам у ·tоликој мери изненаћен I<ад је чуо 
да је nоменуо оно на шта је он, Слободан, тек сад 
незадржл,иво помислио (а био је с Крајновићем у 
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····~·--------------------, 

Iшмисији која је испишвала сукоб Витора и Троска
та у нужнику за вре~·tе мокрења и прочитао изјаву 

Мариноr брата). Али сад теt<, часна реч, сад тек му 
је друrи пут дошао до пуне свести цео тексr оног 
Маринш· nисамцета (цео текст - nрви пут) за које 
је знао и Грујић (а није ra поменуо као ни Слобо
дан, ко ји се теt< сад наЈ./rетtоиво - на часну реч -
сећао оноr- nисамце'Iа), оно nисамце у ком је она спо~ 
мињала да није злато све шr·о сија и да се његов, Ви
торов, најбол,и друr није понео друiарски према њој, 
због чеr·а је, испричавши све ro друговима, имала 
ОЈ<алања с комисија.~ш и била изолована и бројr<отои 
вана неко време све до пред само хапшење. 

- А Мара је r·ебе назвала циркусаном. У једном 
ШIСМУ" 

- Каквом писму? Ко Ја је nрочитао? 
Слободан се не yrn-пa зашто се тоrа није сетио на 

време, ни зашто се ни Грујић није сепю тоr· муrног 

mrсамцста које је на Грујића и на њеr·а оставило 
неугодан ушсак јер су били од ~оу ди који не воле да, 
неуnућенн свесtрано у сtвари, I<риi'нзерски мисле о 
одлукама Партије (увек у nраву), али ни да улазе у 
приватне ствари, по својој природи изван орбиrа све
r а што их је моr-ло занимати, него рече само суво, а 
иnак максимално срдачно, као да се ради о нечем 

што може б1-пи само необично приј8.'ЈНО Tpoci<oty, да 
му је Мара за време истраге доrурила једно писамце 
у ком је јавл,ала теi<уће сrвари у вези с једним дру
гом македонствујушчим, I<оји је обешен, јунак је 
страшан био, Г лигор се звао, и који је осам дана ш1ра} 
ковао r·лаћу и жећу nроtив адвоt<ата I<оји је nоднео 
молбу за помиловање, тражећи једино да Ја ш1о пре 
обесе и ништа више. 

-Лаже! -диже се с кревета у скш<у, па седе. 
- Глигор? 
-Мара. 

- Оrкуд знаш? - упита већ невид~оиви Краји<> 
вић са сламарице на поду. 

- Знам )Кене. И све што оне моrу да измисле. 
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Мара је од оних које мисле да их сваки мушкарац 
ж.ели. И rешко оном ко није узео оно што му оне 
намеrтиво нуде. Тај их је онда обааезно силовао. 

- Чудно! - окрену се Крајновић Слободалу -
Троскот има и пред друговима исте одбрамбене реф· 
лексе Imo и пред класним! 

Троскот на то леж.е, Ј(јревет шкрипну, сијалица 

од шеснаест свећа се уnал.и и затече Слободана I<ако 
клечи на својој сламарици, без разлога ки:ван на себе 
ш1·о осећа непреюiдно да има негде укугра желудац и 

прева и трбушну марамицу I<Oja омотааа његову као 
никад улеглу трбушну дупmу; Iшван IIГГО не осећа са· 
мо послушну целину свог обично самоза~ 

тајног тела, навmtло!' да се послушна и без поговора 
одазива сваком ~ry Слободанове свести, једине све
сне њеrа ю1о бића и јеДИЈiе у праау да му, изражава

јући налоге друштва, и даје сугес1нје и наредбе. 
Свесг! А не - црева. И оно у њима. 

То ra сад врећало више од свеrа. Више од rrn· 
самцета, на I<oje није толико заборавио да се не би у 
прави час сетио, ма I<OAИI<o да онај час који је изгле
дао да је прааи - ю није стварно био. Зашто? Мо· 
ж.да см.ю зато што је комисија одлучила, још пре но 
што је почела да исmпује околносtи и чињеm-ще, да 
не доноси непом:иртиве одлуке, бар не док 1раје 
ппрајк rлаћу. 

Откако је сишао с високо1· прозора, Слободан је 
осећво страховшу слабосг, зиму коју није хтео да 
ода и призна, и потиппеносr без разлога због све на~ 
мет~ьивијих и rласнијих захтева ж.елуца. Већ присутни~ 
jer· у њеr•овом сrо.tоосећању од свеr·а осталш·, важни~ 
jcr. Tora се сiидео, Зато и није хтео да уради оно што 
му је цело rело захтевало .. Нека. Неће лећн. Показаће 
мало и самој rладн ко је јачи. Још Aecei мину1а ће 
тан:о клечаiи. И неће се опру.жити што 1рбух то хо-

ће и што се цревима чини да то Iреба. Неће. 
- Сад ће! - рече Крајновић, поr·ледаашн на свој 

сат с цифрама премазаним фосфором. 

- Шта? - уmпа Троскот са свш· ле.ж.аја, али не 
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отвори очи. Оста непом:Ичан и t<ад оно одиста н 
01ПОЧе. 

Слободан осети I<.ai<o му срце престаде, згрчи се, 
следи; онда залупа убрзано аритмички. 

Тад Тросi<ат 01вори очи с дужнцама прошара· 
шrм паоцима налик на кpyrrne провидне сiюиенце 
са разнобојним кончаницама (оне које је I<ao дще то
лико ~олео). ЧиЈiнло му се да су му се претвориле у 
эаошнЈане точtюве низ паДИЈiу у 1рку према пред

меiу посматрања да би r·a згази.:ш; не д;Ј. би r·a саг~ 
лед"';"· И сад кад су му се ти паоци приближааали, ба· 
цио Ј'; поглед иа ситни трун који их је носио, трун 
коме Је уnраво способнос1 да се укочи давала обима, 
замаха н нен:е изразитости коју немају жива људска 
Јела I<анцшшрана по једном давном шаблоиу и ум· 
~юж.авана расејана, без концен1рације; деловао 
Је саж.еtо и значајно; чинило се да сваr\.и с1ав тела у 
ком се он спонтано за-текао има значења којих он а 
и друr-:и нису ·свесни; садржи слшсао на који он не мис~ 

ли, али којл морају да осећају они што му се прибли· 
жааају, привучени њему уираао том иедореченоrићу, 
1шо што уметничка дела привлаче на одтонетање и ра· 
зумевање ове1а што крије уметнички решен покрет, 
смисао, сшуација. Сва та осi·варења мора да садр· 
же, поред онш· што им је уметник свеснш· инјиц:иw 
рао, и нешш шrо превазилази ау1·орову лунидност 
од које је већа она целоz свеz·а 1\.оме су дела наме~ 
њена да би CI\·fиcao живота у њима био Iумачен с 
више успеха но што би то мш·ао сам с·rваралац, Он 
друш уме: дожiштај >Iшвота да најеi<оиомичиије из· 
рази. И сад I<ao исrо да хоће на кревету опружеии 
Тросi<от. I<ад да, по тој својој способности да делује 
l<.ao спомеz.IИI\. ле)кању мртвш· човеi<.а, није при

падао себи, будући опште добро и привлачећн I<.ao 
оно. Изазивао је, у сваком случају, поштоваље што 
,ьуднма улива све што их тран:сцендира, и баш зато 
буди у њима жету да ra опонашају и постану слич· 
нн њему, I<ai<<> би и <:ш-ш себе превазилазили. Ни РУ· 
ка коју пружи према Крајиовићу није укинула ону 
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споменичносr; ни очи с паоцима што су се вртели 

суновраћујући се у некој неnомищ_:остн на њеrа. 
Слободан осети само ка.I<о се сам у том часу ско

јевски ж.изњерадосно насмешио и СI<очио на ноге: 
- Где ми је порција! Хајде, Троскоiе!- позва ra. 
Већ је цанr арало на све с1ране. ТроСЈШI се одн· 

же, али не ус·rаде: 

- Ваr·они мшу шr·о локомотиве не смеју! -
промрмЛ:tа, при чему је затурио мало r-лаву, л<мир~ 

нуо, сакрио дужице Iусшм доратасшм обрвама и 
дубоким жилаво-мишићавим борама. Истовремено 
понудио се Слободану, који је испетЈЪавао мањерку 
из крпа са маrеријалн..ма, заправо открио му се 
друш један ракурс Троскотовоr лица тврде, кошчате 

вилице, затеrнуте, попрскане лако сиrним пегама ра~ 

сут:им по танкој и сувој I<О)КИ испод које се мицала 
са сваке стране образа ло једна плоча што се у r·лат· 
кој, уиорној линији ош1ро дизала од руба вилице пре
ма уву, заrнм, скрећући наr-ло ка избочиншиа личних 
костију, захватала широко слепоочнице, св: до виса~ 

коr и у средини седласто улеrнутоr· чела. НиЈе 'Ја стру~ 
ктура r-лаве била необична, изузеrна!- помисли, ле~ 
њући се узинаi себи поново на перваз прозора д.а би 
оданде учествовао у предвићеним демонстраЦИЈ~?-.-tа" 

Била је то она живост АШI.Ш-Iћавих покре'Iа косПIЈУ У 
њнховим саставима, оне сенке што су непре1шдно зми .. 
ј ал е под ко.жом зараслом у средње ретку, Iолико 

већ дана небријану рићасту браду. Па ни о~е. нису 
то биле у мери ШIО би правдала узбућење КОЈе Је ма· 
лочас осетио rледајући ra и очеr<ујући у буци што се 
проломила, нешто необично од њеr·а, необичннје чак 
н од 1·е луде буке којој се није усућивао у дРVШ.IЂУ с 
њим и Крајновићем да се први придружи. СтарИЈИ су. 

Крајновнћ је, срећом, сrючио, зrрабио порЦИЈУ 
н омоrућио му да н он извуче најзад своју. 

Као да се тврда и кру1а зrрада самнца сур_вала 

себи у понор; као да је изгубила хладан GHBJ из· 
глед и пала с урликом на своја бетонска колена. Не 
зrрада. Неки акуспrчни оrромни орман.и као да су 
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сшзалн на текућој 1раци шю је долазила до руба 
сrене н падали оданде у море и рушили се ILЪОШШ· 

мице са сiраховиrе висине у понор, тресr<али громо

Ј·ласно, трбухом, лећима, бесr<рајним својим орман

ским дланом по 'I'Врдом, r·ипсаном добошу површине 
што се разбарушила, эалармала, цикала, ломила, про~ 

ломила, ХИСI'ерично, женски, избезумљено у некој 
неrелесној разголићеносrн пуној прашине, плеве, 
llLЪaмa r·ласова, C'IpaC'rи, попуцале стеге, разнетоr· вас~ 

mпања, nлануле горопадности, одвезане олује, проде~ 
раног I·рла, помахниталоr урнебеса. Слободан не одо
ле себи на прозору: цанrарао је дивл.е и све снажније 
луиао порцијом о решеше. У једном часу хтео је да 
протури уску r·лаву кроз четворину решетке, Викао 

је и он, урлао и он, уједињен тим беснилом крикова 

као прахришћанн причешћем. Видео је каr<о кроз 
прозоре кул.а прашина, rрува пара, дрхти јара, снкће 
бес, бије гнев, Iрцају речи, юrдају се r·ласови, rрме 

повици, Није то нзrледало преводл,нво на речи. Није 
се чинила вороватно .. Превазилазила је смисао и вера~ 
досrојносi. Била истина. Откуд? Ко то? Шrа? Чиме? 
Пандурске жене су се 1амо у њиховим кућама дуж 
цесте, од казнионе до пруге, морале у том часу хвата~ 

ти избезумљено за трбухе и срца; ж.ена надзорника 
с1раже мора да је добила менс1руацнју два дана пре 
времена; управникова супруr-а биће да је nom-rлa nei' 
rюмбинованих прашкова. А дерача није дуго ·rрајала. 

Пола сата су цаtпале порције о решетке, тре
сла се храстова вра·rа ћелнја ударана поткованим 

цш<улама и другим, проламале се пароле лојачаване 
меrафонима ходника, nрсн.ала стакла, к.идала се 
жбука. 

Сат на торњу није се чуо ю1д је ударило пола, 
али од;о..шх зат-им све се у један: мах зл.осл утно снr .. 
шало. И већ су одахнули пандури, узнемирени у сво
јим ·rамо караулама, приrиснута лица уз опшчене мt-п~ 
patneзe, п они испред и иза врата што воде из 1\.pyr-a у 
управну зrраду, кад nл01ун тишине процепа један 

rрозно усамл.ен и продоран Iлас, с1рашан у својој зrро-

317 



женој тузи без напора, глас 1(Оји је говорио сувисло 
неш1о, И ro баш, т:а сувислост њеrова, после оних екс~ 
nлозивних ломо1а, тресt<е и дерања, страишла је вiШiе 
но што би ово, онtривајућн: својом ш.rисленошћу не са .. 
мо значење оне стихије него и то да је она мало
чашња неукротива еруnција, којој HIШII"a не би одо
лела, имала садржине и није била нешто бесплатно, 

нешто што nревазилази добро и зло, као што то ЧИ· 
не земљо1реси, поnлаве и остали к.ијамети бож.ији и 

ириродни, већ значи људсi<у тшзну за зло учињено 
људима позлоћеним:, избезумmешnr, полуделим. И то 
тан:о да се ништа не може њи:м:а да одупре а пушка, 

а юпрЗ!оез пре повећавају ст:рах у души оног који 
има иарећење да пуца у ыесо, ировале ли ти зли ду

си из зграде самица, но што хране поверење у себе 

и одржавају I<упљену храброст за пандурсi<у плату. 

- Тражиыо слободну шетњу - урлао је глас 
и Слободан r·a је отпрве познао - 1раж.и.м:о све ле
галне I(ЊИТе и два micмa месечне; право на лечење код 

специјалиста о нашем троu.шу, ·тражимо да се nрема 
нама посrупа као према полиrичким захвореници:м:а~ 

- Какав r·лас! - иромрыља Троскот и Слободан 
окрете начас главу да би га утледао на кревету и да

.ъе непом:ичноr и неангюкованог. 

- Личании! Лазар ra ирозвали јер су r·a полу
:мрtвоЈ" извадили из воде, а Подсвест ... - рече не~ 
марио Крајиовић н ОД1!ах се раздра заједно са це
лом зградом: »Тако је!« 

Заrим без иредаха иродужи: 
- ... везан је изударао Космајца I<ад му је ОП· 

совао мајi<У коl\rунистичi<у. »У дебелу подсвест сам 
хтео да r-a ударим!« правдао се. »Ништа му не би 
било да сам му разбио празну главу.<с 

- Хоћеыо ли издржаш? - раздра се опет Лазар-
- Хоћемо! - одr'овори Крајновић заједно са 

Слободаном и целом заједницом уједиљених (сад oc
~Ili.Ioeниx) r-ласова колектива, упркос тим кoкorшrњ-

IЏillta које су сгаш<ЛИ измећу ЉУА!'' и уиркос зидови-
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ма којима су хrели да их раздробе, расцеm<ају и лак· 
ше унишiе. 

- Мислио је глава је свест, све остало - ПОk 
свест! - об јашњавао је Кра јновић у иредасима из
меЬу Лазаревњх пиrања и одговора I<олектива. 

- Хоћемо ли се да111 унншr-аваrи мало~помало '? 
- Нећемо! 

- . - . У воду ra баиилн роћаш• I<ад му редња ..од-
нела родите1ье. I<р)Кiьав, а ycra велика, че.му? На 
оном ка.м:ену " .. 

Крајиовић је чинио све што је требало, саврше
но ирилагоћеио, као да је све шт·о је требало чинити 
било 1ачно оно шrо је и сам хтео да учiШи. 

Ускоро стею·ор викну: 
- Живео штра ji< глаћу до победе или смрти! 
После једноr· r-ромовитоr·, јурншног »урааа<с што 

се из темеља зграде ирели ире1ю крова и иребаци 

преко зидова обавешrавајући цео поштени свеr из-
ван њих о изванредној ситуаиији у I<азmюни (о че
му ће се већ .cyr-pa, свуд по rрадићу и земљи, знати п 
rовор:ипr), :нас-rа, -nшшна. 

Трос1ют n~нледа у Крајиовићеву порцију. Сва 
с111ооштена, НИЈе BIШle моr-ла ичему да nослуяш. Ни 

имала. Бар не ире победе. Али ова ј је немарно баци 
у угао и потврди Слободанове мисли, доr< се, опрезан, 
спуштао с прозора: »Ионако лш више неће требаrи«. 
Седе па сламарrщу, иружн ноге, уздахну и обриса зној 
с чела. ~Ваљда неће бити BIШie дераче«. Сав исцрпљен, 
лежао ~е после _дут·о, без речи. Само је дахтао. Трос
кот, I<ОЈИ се НИЈе иcrporшro ни десеrи део, лежао је 
нuюће. Чинила се да спава. 

. Сва тројица су тешко дисали. Дут·о. Дерача их 
је св~, чинила се Слободану, дотукла. Осећао је, по· 
ред јаче т·лаД!',, дубље иразнине и неке љуће шые 
у л<еАуцу, још и онај нервозни умор у листови.ма, 
:млохавим а . набрек.лим, оне повремене таласе вру
ћине од I<ОЈИХ се муiи у rлави, оно о:м:орш-tско и 
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уједначено сушење неnаца и десни што почиње да 
дува од улаза у ждрело у правцу зубне rлећи ( оиа, 
rлећ, на то почиње једвачујно, учестано I! неугодно 
да пуцкеrа), оно неуједначено, :"'rпиваЈуће дама
рање шrо замаr.л:.ује мисли и не ~аЈе им да с~ изrроз~ 
дају до речи што се исто расипаЈу у _непостоЈане шу· 
мове који не именују, не caomuraвaJy, не идентифи8 

Ityjy. 
Ипак, осети неки унуrрашњи удар праћен шкри

пом и затим нејасно разабра да пОitушава да пюа 
себе није ли био, пре свеr-а тоr·а физички смо.ж.ди:оr, 
неправедан и пресуров у својим оценама Троскота. 

Од тог часа мисао му потече опет. Jon: увек не 
она nрава, пуна мисао која би, после серИЈе таквих 
упитника, морала да арrикулише одговоре на њих. 
Не, ова је некюtо заос1ајала, избацивала убарене ели~ 
ке давно већ прошлих призора. Сучељење с mпањима 
чије су место заузеле учинило би од њих одгово
ре. Садржај им није допуштао да 10 постану, иш~о су 
неке од њих изrледале artyrниje од дPYir;"· Зна_о Је да 
је, наслоњен на враrа друrе једне ћеЛ~IЈе, crapo пре 
мноr·о дана и месеци и замиШ!ьао сво] сусрет с дру
говима. И знао истовремено да тај суорет неће бити 
Iакав каквим Iд за.\1ИШ.Л:.а у оном Iренуiку старш.-t већ 
скоро годину дана. 

Разлоr- више да се врати, да би проверио У чему 
је rpeuш:a, сазнао име н:аивносrн, незнања, заблуде, 
кривца и кривице. . 

Нема 101а! Калирање маш1е у реалноспr, то Је 
врлина незадовољства, тоr· бича, то1 бола који не доз
вољава ником досrојном да буде човек да се зауста
ви код постиr-нуi·оr, тог вечног зареза у реченици 
човеitовоr- постојања без игде краја. 

Али Слободана врате у ова ј тренутак самиц е уз
немирујући rласови што су продрли у њеrа ~з crpam· 
них као да~оина и он чу разговетно КраЈновићево 
закључујуће а подсмешл.rmо mпање упућено Трос
коту: 

- Зар само зато ниси лупао'? 
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Овај слеже раменима исиод ћебета: 
- Каква rшрист? И без мене се неиздржљиво 

лупало - намршш се, мљацну два-трипут, nл.уиу у 

уrrл.увану мараму од американа - па ШЈо да се ондв 

и ја rрошим? 

- А ми? Јасно1 ми ... 
Троскотово се лице иабра: 
- Лоrшмотива нема никад довољно. Њих треба 

штеде ... 
Пресече реч и затвори штедд,иво очи. Слободан 

nлану од увреде. Ми смо му вагониt 

Изненади се: чисtао је. И већ се осмехну од за
довољства што се ншш не речка кад му се учини 

да се, тамо на сламарици без jacryrta, Крајновићева 
велика окруrла r·лава уnадљиво rрже а остајала је 

непомична. Је ли и одсrtочила rtao лопта? Видео је 
да ни уста није отворила, а ипак је разабрао. Соли

дарност с вагоним:а моr-ла би и те како да користи 

лоrtомопmама. Самозваиим и не. Оним правим. Које 
вyrty. Оне су задихане и пожршоване. И брину и те 
како о вагонима. 

- Скиии ми cet - одреза Троскщ, али не учини 
ни обавезни nокрет. 

- Неробовскоr· ли изрВ)!tавањаt - иодсмехну се 
I~рајновић1 моЈкда Јкељан вiШiе шале неголи наk 
мудрнвања. 

Троскот nоче да кашл.е. О1tрену се на бOit, ли
цем према зиду. Слободан ra је эапањен rледао: Се
бичан? Уображен? Глуп? 

Али тек шrо је најежен nочео себи да забрањује 
ту врсту оцена, осећао је сву бесмисленост тоr· ваке

лисања: пiШИна је потnуна: обојица леже и .дахћу. 
Премлад сам да схвашм. 
Али ЧИНIIЛО му се и дал.е исто толшtо уверљиво 

да он на Крајиовићевом месrу не би ни npиcrao да 
пропrв локомошва дискуiује, прихватајући улоrу ва

гона. Кра јновић то ии је. Али и rtaд би био обичан ва
гончић, rtao што је ш Слободан - исувише је све то 
увредљ>mо за нertor rш је ... члан аванrарде. 
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Кра јновић поче опеr да говори. С.юбодаи учини 
напор да би ra чуо: »Као да мй је слух ослабио, Глад'? 
Смешно, ослабио, а чујем и оно шrо нико не изгова

ра, без обзира што је то неизговорено можда 1-шсао 

без речп.л 
Не, добро r-a је већ чуо. !'!ричао је с OI·I~L':I сочrШ1··1 

волубныпетом професора КОЈИ улшва у своЈОЈ суперп
орносrи и ужива да до краја објасни све што је ње~ 
му било нејасно, у давно ћачко време. 

Независно од -ror· задово.ъсrва, што би му оба
сјало лице, умео је да смело и инвенrивно корисr.и 
огромно у њему маrационирано знање, да повезуЈе 

увек располо.:живе и мобил.не податке и да ~омоћу 
њих повезаних noтpeбro.ta доказивања, откриЈе, при
блю;<ујући их, понекад у поиешrо неуобича ј ено, не
слућено, ново. 

Тражио је и сад оно што би разгалило. Луrао је, 
дотицао се разно1. 

Заморен, ућуiа, па онда после паузе nродуж.и о 

опасносrи коју представtоају све локомопшс1tе вари~ 
јан-те става »ми по милости бояшјој((. Наведе эатиll.·t, 
у поЈврду тога свеr-а, једно место из Маркса, спомену 
Набуходоносорово »ми па ми«, и пошто се напаtо~т
кова неэаборавtоених сувих rролtћица из историЈе, 
неочекивано эаКЈьучи да је чудно Itaкo прошлос't не 
уме да објасни садашњост коју раћа, 

Слободан, коме није било јасно шта 11.-шсли по~ 
тиме, затражи објашњење. То је био повод да се КраЈ· 
новић расприча r<aito је све то сводљиво на неку ва~ 
ријанту линеовске бо1анике 1де проучавање rtopeнa 

xpacra ·I-Ie би освеrлило шr облик )Itiipa ни nроцес 
фотосинтеэе. 

Какве то везе има? - mпао се Слободан. Осе
ти да је задовоЈЪан шrо је ·Не види, па је, према rol-.·te, 
н:еће нити Tpocrtoт. Јер се сад уплаши да све то што 
Крајновић швори онај не схвати као отворену осу

ду себе. ШI'О не би било добро! Зашто? Не зна. 
Не би знао рећи заипо. 
Стрепео је ипак да Троскот не протумачи I<ao 
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напад на себе rврдњу да везе измећу rекућеr· и онот 
што је протекло не ·т:реба схваrити да су само при

видно узрочне, искључиво једносмерне или само ви
шесеријски rtаузалне. 

- Па ипак - рече заборавл,а јући на увредл,и
вост коју је носила Тросitотова ж.елезничарска !'е

арија, рече уморна а умерено живахно- култ прош
лости (а мо".ке му се веровапr да нема претерано об~ 
зира према )>нашој(( несрећној, подоста сраЈ\uюј наци
оналној прошлосш) култ прошлости која је памће
ње, први је вид човекове борбе против судбине. И 
прва делимична победа над смрћу која је, зар не, ЧИ· 
cr·o непамћење. 

Обазре се и рече тише а брзајући: 
- Прошлост коју неrујемо ван себе ... Ван себе 

је неrујемо њени:м још )Јtиви.м .рука:м:а у себи , .. 
Хоћу да кажем: њу тимаре они који јој дугују неке 
од својих особина ... Да, не знам: шrа ми је, тако 11-ш је 
:муrно у rлави, а и речи ми се леnе за језик и неще 
толико С'Iањен:е од нeitor Itao сисања да се провидне 
плочнце кнселих бомбuна не да ју више ни нзгово
рнш .. " 

Марино m;смо! - задрхtа Слободан" 
- Заборавити, значи не борити се против смрти. 

- Свеједно - продужи неочеrпmаио у друrом 
правну. 

После тоrа, неконrролисmшјих асоцијација него 
до1ле, сеrи се (на необјапnьив начин) давне дисitуси
је поводом непотrmсаноr- чланка објављеног у једном 
левом беш-радсrtом ли, скопском ли? чaeom-rcy. Није 
заборавио нп .ж.естину с Јtојом се Јерн:еј тад био око~ 
мио на онај текст, ни ч:ињеницу да се Слободан тад 

први пуr јавно дрзнуо (»Подсмева ли шr се?« - упи· 
ra се Слободан:) да се не сложи с робијаше..'\1 чији је ма
I'ИЧIПI број био за некомпtо десепш :м.ањи од њеr~ 
вог ())То је ·rачно<< - поЈ\U-rсли Слободан и :истовреw 
мена осеrи како сваrtим секундом: б1ша све немоћтrји 
од rлади више но што је свестан да је r·ладан). 

И као да је прешао гиме преко невндл>ивоr мос-
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та, мосrа што тек tcacшije оп<ри своју риrорозносr и 
своју еr·зистенцију, Крајиовић насrави да !'ОБори о 
rзв. инфразонском индетермииизму који се може схва
rитн али као посебан случај детерr..шнизма или као 
алармни ситнал који нас својом упа.љеном: црвеном си
јалицом упозорава на посrојање трешака и заблуда 
у систему пракшчних истина, и потребу да се што 
пре оп<рије њихово месЈо и њихова природа у скло
пу истине. Ради добра ислше која је поправл.ива. 
)>Aлl-I зашто« - mпао се - »Не би, уосталом, човек, 

свестан природе своје !рајне побуне, завадио детер
:миниэам: с индеtерминизмом као што је на почетку 
свог успона то учинио посваћавnm ветар с разапе

тим једрилом? Заш!'О ие би искористио у сврхе свог 
бунта то стварно или привидно противречје? Зашто 
не би, продубл.ујући тај спор, дошао н сад, I<ao и до
сад, До нових сазнања? Практичних? У реду. Иза
практичних? Таrюће у !Реду.« 

- Тиме би се - продужи после паузе - пре
вазишле ·којеr<акве наше предрасуде I<oje су пре ба
к.алско.позиrивистичкоr порекла неголи :м.арксовскоr. 

Шта је, измећу .свеr·а осталог, :сама дијалектика ако не 
и оправдање r·лобалие надисrоријсi<е човекове побу
не? Друго не може да значи тумачење друшrвеног 

трајања помоћу класних борби, нити обасјање пред
историјеGI :м:етаист.орнје супротностима што ће се пер~ 
манентно јавља-ти у троуr·лу човеi(, друштво, сrи~ 

хије ... 
Слободану би јасно да ra добро не прати. При 

свmюм већем напору да ra разуме, задрхтао би r<ao 
од физичкоr замора. A1ill тек што го утврди, спо

менута мал.очас побуна .се насмеши и насЈави у 
складу са судбином, не више у својству израза 
противсудбине што не убећује гладне, жедне и жуд
не у немешфизичност побуне као стартне црте глади, 

жећи, жудње I<oje -рече- не воле IY врсту Заi<А>уча
ка. Они на изrлед разоружавају,не убећујућл у немеrа
физичност побуне rшо с;артне црте што не воли ту 
врсiу ја I<oje невол.ено не воли, а вол.ено убија ..• 
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Vпpitoc тој каш:и petпr, изби, Irno комадић плу
та па повришну неке мислене, летње однеt<уд све

тлости, 'кудња да сазна и да насrави слушање. Исти~ 

на, није више био сасвим ·СШуран да ли чује оно што 
Крајновић говори или се у његове реченице неi<он
rролисано увлаче олупиве ранијих фраза или мрщща 
неких Слободанових речи. У том им је сумраi<у било 
немогуће разлшювати nорекло. Све се Сiапало у неш
то мам:аљуrасто мутно. 

Чиниле су то речи у њему и речи ван њеш. 
П разна цев његовог телесног присуства у виду 

бола и зебње, положених свом дужином сламарице 
на поду, негде у тој све сумрачиијој просторији без 

прос!'Ора прво, све мрачнијој и све просiраннјој кас
није, ДОI< се с временом није сасвим: поистоветила с 
целокуrтом просторном црш-rн:ом ту, напољу и свуда. 

ОСМО ЈУТРО 

Слободm-r проiрЛ>а очи: Aaii је rргол.по. Дан? Во
де су иcrrnpaлe нечија уста. Воде? Чиниле су то не
I<е ТеЈ<уће ,речи. Речи? Her<o је говорио. Ко је то 
казао да нема судбине без прошвсудбине? 

Крајновић је пш·ао исто: »Надсудбииа? З<>шго 
да не? И протiШ ње ће се ycraпr у име нечег шrо 
бих назвао бол, тлад, зебња и перманенr-но револуцио~ 
нарно немирење ... « 

- Доста троцкнзирања! 
Слободан се трже: је ли ·Io онај прави храпави 

Тросrютов r·лас давао диреюнву? Све је уверавала 
да jecie. Увернло да jecre. Троскот је 10 одисiа ре
као. Па ипак, већ f:.Y rи рески звуци нзrубили конзис
тенцију и висили испраж.њених балона што су се на
пола давилн у баршувастом струјању ћ'-Вћу узиемире· 
них река. Река? Не. Дана? Не. Ноћи., Да, ноћи шrо 
неће, уюrдајући и ушчувавајућн, преiВорити ланце у 
таласе, валов у валове, карике у монокле, дозиве у 

присутност, црiеже ћавола у правог ћавола од рожи
не и кр;неља. 
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- Пази! -· (је ли то Крајновић истинсrш ре-
као?- Пази!) · 

- Пази! - рекао је (nоуздано је рекао) - на· 
цртани ћаво није још увеt( нечастиви. 

- Леnо ти кажем: не намешrај се укусу неnрија
т·е!nЗ.. 

Био је сшуран да је истовремено чуо и неко 
удвајање - НеНе Намештај! Намешrај! СеСе У.У. 
Кусукусу! Нене! Приnри. Јаја. Телтел. Јауа. 

Слободан заnуши уши nрстима. Онда извуче npcr 
из десиоr· ува и nружи ra с руком у ырак као да хо
ће да шмо нешш убоде. Не. Зажыурио је на лево 
око као да нишаин. Чуо је: Буы! 

У исшм секунду ыраi< се мрrав сруши. СвеiЛОСI 
блисну. Нигде леша. Нигде ocrarкa ырака. А речи? 
Дан је, сијалице не горе олет, а речи? Ох, речи, њих 
је поново неразr·оветно чуо. Крајновићево као nи·rање: 

- По чему се 10 намештю.1? 
Троскотов као одговор: 
- По томе што говориш о потреби nерманенЈне 

револуције, буне, шта ли, борбе. Доr<азана rроцкизер· 

ска глупост. 

Крајновићев као оилошзам: 
- Ако је то што Iсажеш да н.ажем - глупосr, 

ја rлуnетам јер сам обичан rлуnак, али не трощшзи

рам. Сваки r·луnак није троцкизер. 
Троскотово као ужурбано изр1щање nретеће nре

суде: 

- Револуционар који је nршшо rлуnости звао се 

Трощш. Зато nриnази шrа rовориш. Бол,е ће бити за 
тебе. Глад није nијансrво. А ШI nијанство не оnрав· 
дава, само открива. 

Крајновићево као nршење у лежећем сrаву: 
- Ја одговараы за сваi<у своју реч. 
Троскотов nлоrун: 
- Речи се nрешарају у недела. 

Крајновићево нујnике и јовонаново: 
- Не знам да ли можеш то исrо да каж.еш и ти 

који их, видели смо, ум:еш и да порекнеш? 
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Није волео такве разюворе измећу друrова, бол,е 
је било у мрю<у npe ове светлости. 

За'!о се несиrурним дланом rllurny за образе -
улеr·лп су' му још нешто мало, ал.н ... 

Толико већ IЛадовања, а н:ю-де бора које је очем 
кивао да ће му се nојавити од ноздрва до крајева у
сана (ех, кад му nосле шrрајка доће Јелена у nосету 
н види Ia сазрелоt-, да ли ће му эадиюъено рећи: 

»Што си постао згодно измучен, ч.р. не знам: шrа се 
I'O десило, али прави си nравцапr матори мушкарац, 

један диван маторко, ч.р.<( И у истом налету осећања 
без интерпунiщије, она ће Ia и nредивно пожалиrи: 
)>Што се мој мали кумићмкуrrић намучио и мю.1учио, 
мамуче моје налгучеио! Мора да је то страшно било. 
ОсаЈ1.1 дана ништа не јести. Ни Iсришом - ништа? 
Ја ro не бих могла, ч.р.!•). 

С Троскотове се сламарице чуло nолухркаво ·ди
сање. 

Не осећа себе rладнш·! Сnава већ дуто - nоми
сли - спавати - 10 је тако15е знање, као и речи. 
То је :искус-уво! - после те речи спусти очне капке 
и неtса се завеса диже, нешто растамни, и многи се 

збркани rласови извију освет.tоени сноповима луtса· 
вих nротивречја .. 

- Не умем да не исi.рчавам nред максимале -
рекао је један, а друrи: - Твоји те светлаци бичују. 
- Трећи је ушпао: -Какви? Црни?- Први је на то 
рекао: -Зна се. Издајничкн! -Али и четврти и nети 
и ше с r-и и седми и сто ти и двеста двадесет и -урећи 

истовремено су говорили, :мислиЛи, сањали. 
Платно разаnето дубином иыало је три димен

зије као добош-торта. Неко је истезао свю<у од три 
димензије nлатна. Није се бувио. Гледао је ыирно 
дон: не примети да је 10 свело њеrа на две. Али оне 
нису никад биле исте две. Мењале су се. Оrуд и 
збрка у светлацима. 

Неко је рекао: - Није требало тако с њим .. -
Зашю да не? - Форумаш. - Ако нисам Евгеинје, 
није ни он геније. - Све је у гоме: смисла за тзв. 
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реалности немаш довољно" -.На основу чега то зак

л,учујеш? - Пуриташrшеш nревише. Стражи си nри 
I'OMe према другима. - Зашто бих nатио од компле
кса мање вреднос1и Itaд поседујем сигурност која до
лази од поверења -у исправност својих мисли, анга~ 
ж.ова1юсt- намера, одрећеност я<е.Л>а, сврсисходност 
поступака, остварл,ивост идеја за које се л,уди са 
мном залажу. - Самоnоуздаља бих волео да имам 
више" - Самопоуздаља? Ја више волим неусловл,е
иосr. - То. Млад сам још, не волим ш·ре! - Оне до
лазе. - Не брини, биће добро. - Ту су чиrре. - Би
ће добро!- Оп<уд ми осећање да се слично већ зби
ло?- Где? Кад?- Не знам кад, зна•r шта.- Ш1а? 
Епилешично сумрачно сrање? -Не. Глад. -То се 
не осећа у сну. - Не сањам. - Спаваш! - Ја сам 
неnријаrе.ъ аутоматизма .. - Ја - искуства! - Је ли 
то исто?- Биће добро! Досха! -Ако је потребно, ја 
ћу се nрнлаrодиш и оном шr·о шпнмно не одобравам. 
- Хрчу ли кокошке? - Ко? Ко? - Не, rшкошr<е. 
Петлова имамо само. - Биће добро .. - Доста! - А 
ја мислио: брашна и !Маст, па убијеш једно пет-шест 
свежих јаја! - Господине? - Друже! - Си луд се 
удавиш?- Биће добро!- Доста!- Ако хоћете, дру
гови, ја нисам себичан, лези, Марусја, друr·овим:а се 
свићаш, а и они су про1ив приватне својине! Mapycjat 
-Где си? Где ен?- Биће добро! - Луrшвићу, шrа 
ти је? Говори!- Једем, делим:, а оно- земл,а. Једем, 
делим - сву сю.х је појео: прво њиве, па шуме, па 
планине, Родопи - па rутл,ај воде, Динарски систем 
- али крш је безводан! - Прећн на Алпе! - друrи 
ryr.ъaj. Мора и океани осшју за сутра. Збоr· диа. -
Биће добро! - Шrа је 1'0 rвоје славно добро? Говно с 
млеr<ом?- Ех, да је rora!- Шта би? Задржао би себи 
млеrш, Албрехту би дао друго? А то, на nример, то 
није добро .. Није добро. Није ми добро. 

Оt-вори очи. 
Троскот је xpr<ao. 
- Страх од разлике и страх од нзједначења! 

Тоiалност, друr! Шта се може? 

328 

Слободан се crpece. На аrенте је поьшслио тог 
истог часа. На трен само! 

- Нисам одао збоr· стида који је, мора бити, 
исто што и свесi"; један њен вид. - Црвенило? 

Уздахну, хтеде да nродужи, али неко сасвим дру
IИ и сасвш..1 далеко од њеr·а поче да објашњава врло 

чујно, али с Крајновићевнм однекуд нагласцима. 

ОСМО ВЕЧЕ 

Затвори брзо очи, не отвори их, па затвори. Отво
ри: говорио је одиста: 

- Издани друт, тек nриведен, чист, још пету
чен, још цео, још досr·ојанствен, а изда јнИI< - на 
поду, терети r·a, r·леда га у очи - још презриве, још 
гарде. Али после - он, издан, пре-rучен, бедан, поста· 
је издајица, гледа срозано, изједначено, у свог изда~ 
јицу. Заједно чекају да nредведу новоизданог. Бестид 
је го. - Не! - учини се Слободану да је рекао; учи
ни му се да је Крајиовић казао: - Ако је то део 
TO'Iaлнocrn, r-ласам пропш" 

СпаваЈvt! - помисли, иако је имао утисак да је 
друi<чије изt,ледало. Или се сва 1Ulcao свела на осе
ћање заrварања очију. 

- Нисам издао, али да је по-rрајало све оно још 
коју сеансу - рече Слободан у себи, ником у себи, а 
ипак црвенећн у мраr<у разблаженом због великих лу
чних лампи - чини ми се , " . чини ми се , . . чини 

:ми се ... 
Није нашао реч коју је тражио, али био је начл

сто шrа је t·o што юrје моr·ао да изговори у себи, сад 
кад је осећао себе: неnријаrну, мучну, rладну, rроз
IШЧаву телесност; raj Аончић до врха скоро пун во
де, .сrав..ъен на елек1рични решо, црвен одоздо. »Знам, 

ПСКУС1ВО, СВеСТ, С'IИд!« 
- Би ли? - рече неко r-ласом неискусноr· спа

вача - nрова.ъује се обично после nрвих или друrих 
баiина. Био нисам члан комисије. Али: знам. Ако се 
не одвеже одмах, издр:жи се до краја. 
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-Где си? Где си?- повиче тражећи га. Није га 
било. Het<o је вш<.ао: - Венче! Венче! 

- Долазило ми је ... - поче опет одлучно Сло
бодан, уживајући унапред у том давању одушка сво
јњ\t дотле nотиснутим страховањи:ма н стидовима. Све 
ће да изговори до краја, неће да црвени, откуцало је 
давно девет на r·орњу, сијалице не блеште у мраку, а 
сви спавају. Олакшање је то, ЧаЈ< лаr·одност. 

- Али уочи свакоr- мучења јав..ъала се ж.е.ъа да 
попуспr.м:. То знам .. А онда, I<.ад би сrали да туку, ЈьУ· 
ти сю.-1 се и мрзео их, изr-леда i\1И, више но што ме 

болело. Не1ачно? Мож.да. Али врло слично томе .. По
сле (у ћелији опет) мржња је несtајала пред сtрахом 
од новоr бола. Тај ctpax је трајао све док је стари 
бол персиснrрао, а он је, бол, то чинио намеЈ.mиво 
и елоквенrно, све до следећег одвоћења на мучење, 

и ја бих увек помишrоао кад би ме дизали и одводи
ли: »Нећу издржатИ.<с 

- Јеси! - тешили су га сви. И Троскот. -
Издржао си. 

Ј е ли му требало утехе? Обра:шо. Неутешиости је 
хтео" Подлости. Мало ње, cro.1o ње! Глад га сама му
чила. Xreo је другим болом да је истера и rtлинис
клињује. 

-А crpax 1ај да нећу издржаш упадну ли 
и сtану да ме муче июајући ко је I'ехничар Базе? 

А ја терећен: двадесеtорица! И? Попуштам. 
Слободан nрочита своје име на ЛИСI'И издајника 

nрик~iданој на зндној 1абли" После двадесеторице, 
као двадесет и први издајник. Брзо имена двадесето~ 
рице који би издали пре тебе! Брзо. Брзо. 

Одједном је (сасвим бу дан) знао: неу!'ешносt је 
привидна, ctpa:x од издаје нереалан. Није издао н 
искушење је nрошло. Ако r-a C'Ipax и дал,е мучи, то је 
због новш· сiрашног места на ком ваља пос1ајати" 
Заправо - полежаш" Ту у самици. Не са:м. Али па
дан. Олово би јео. 
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ОСМА HOR И ДЕВЕТИ ДАН И HOR 

Кра ј је свему. После гри месеца првостепене 
казне у са11uщн, не урачунавши у њу шест дана бол

юще после првих пе1 дана мрачне ћелије у подруму, 
два спра1а испод зем:л,е, после пасЈа, краткоr· веза н 

MOI(por· тврдолежа, и после другог (у вези с )>исла~ 

AO\i<c у Ј<Шрист човеrtа~пса), после 92 дана обичне са~ 
мице и још 14 дана осiалог, пандур ra не позива још 
из о·rворених врата: 

- Пак уј прње и ха јд за йlшом! 
У порцију је већ био сшвио четкицу за зубе, 

tубу калодоюа на издисају, ерарски пешкир и тро
уr ласту ј)мара:tиицу« од ам:ерин:ана па је од.чах кре~ 

нуо за њим дрхi.ећи високо r<ao ловачки пас (на 1ра~ 
ry рtЧЊ\tа, ~КЦИЈИ, односима, ..ъудиЈ\.:tа, иэборноспr, 

свему чеrа Је био лшиен). Трокрака одрана зrрада од 
:ч'епечених циrала којој је имао да се упуrи била 
Је крцаrа тим свиме - друr-овима., С њима ће при

чап-I, at\.O хоће, nричаће I\.ao онај сапуrни:I\. о )Јtлезди 
над соларr;леi~сусом, о некој измиш.ъеној .ъудсi\.ој бри
зли за КОЈУ Је утврдио да му није, I\.at\.o -то обично 
бива, нестала за време nубертеr·а и mпаће их ш1а 
то значи? Шансу да буде млад и мд ra више не бу
де мећу живима? (Лазица ПодсвесЈ је бо1ое то рекао 
- уплете се неi\.О - ако хоћеш дуго да ;кивиш, -rре
ба осrариш. А не - брнзла, телешиа. AI{O.) 

О чему ~оуди не причају, шалећи се и не, то 
неће никад нн постојаrи, О, речи, о, судбина, о, про
-rивпозиве крви самоr-ласнички топле од 36,6 Целзи
јуса до 41" сtепена и понеrшд смрr I(ao р у хрт, врт, 
смрт. 

Али пандури закашњавају увек. Окрену се зиду, 
осети шуш!(ање мишева у дувару: Гле! И ry!- и про
ду)КИ - хоће ли ИI\.0 после њеr-а сазнати за његову по 
самицама сtечену способност да бу дан сања? Тако бу
дно а увер~оиво да је сrион да сну и же~он даде по
некад предност пред оним што се уображено зове 

једина сrварност а што је само с1варносr чулних са-
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знања лmиених садашњеr повлашћеног положаја у 
једној од будућносш? (ИмаМо ли права - чу свој 
rлас у себи - имамо ли права, Крајновићу, да не 
верујемо докраја голим ощu.ш и осталим антенама за 
капrирање у1исака и доношење заКЈьуча.I<а ис-rоветм 

юuс и npe и после De V riesovog мутационоr СI(Ока 
из мука у •муr<?) (Није ли и мене усамљеност навела 
да увсличавам свющ покрет душе ,који, увеличан 
као под :микроскоnом, открива nрис:илном са.люnос

матрачу сrруктурисаносЈ друкчу неr·оли што је она 
вићена голим оком?) (Не казује ли амплификатор, 
Слободане, амплифиrшrор који хиљаду пута појачава 
људсrш шапаr, више о природп, модулацијама, интен
цијама и смислу то!" шаnата неголи голо ухо? Зар сва
I<о не би веровао маље људсi<ом носу неголи једном 
аналиrячном повећалу мириса направљеном захваtоу

јући, иЗмећу ocrмor, и носу?) 
Сан није само његова склоност. Он обавезује 

све. Нису ли rи људи ry rде су и зато ШIО су обвез
ници најновијег досад сна о неприсrајању на :живот-, 
који је nшион, у реду, али поклон ком одувек .tьудн 

-насупрот пословичннм савешма- гледају у зубе 
да би себи ирнлагодпли зубатосr· поклона? Нису ли 
ry !И заtо шrо су, измећу осталог, будни наставили да 
слушају налоге увеличаноr· и Шlшлифиrшваног сна о 
свету реалнијем но шrо је реални свет поклоњених 
зуба и r·олих чула? Зар он сад не дрхти тако зато 
шiо није сам:о кож.и: њеrовој хладно? Зима је nокре
нула и сва осr·ала чула што је осећају, без обзира 
како она ry зиму зову на свом једнопети:нском језиw 
ку: да лн боА, да ли ctpax, да АИ издајство, да ли c1·tp~ 
"Iна уrроженосt? После тоыш.о месеци на yrapy, ан· 
ти:чула, којима се савлаћују импулси тих осећаја, за
боравила су да се обуку у право рухо, иако су само

ћом насrањене очи престале од пре скоро годину 

дана да, ван самоће, r·леда ју у четири празна зидна 
платна на којима су се, после неколико бесприсуtних 
неде.ъа ишчашеrшх из присутности друrих, nочели да 

дају филмови уиуrрашњих пројекција? 
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Пандур је закашњавао оноr· jyrpa пре скоро r'Dдп· 
ну дана" Све нервознијн, Слободан се ушеiао и умо
ран сео. Условни рефлекс? Синула су на то бела 
сунца и жуте сијалице из свих неr<адашњих самичар
ских дана и ноћи. 

На паноу на ком је Iarю чесю до пре сrюро годи
ну дана r·ледао свој приваtни биоскоп, изненада, у 
мраку осмог предподнева r·ладовања, угледа поново 

филм о напућеним уснама над баrtелиr·ском мембра· 
иом изнад телефонсr<е слушалице, праћен сторијама 
нен:олико голих женских тела извучених белим -rушем 

на црном лакнраном фону, заtиьt -~како пандур још 

није тад долазио, а сада се приближавала канда 
изда ја! - докумеюарац о асrечкој фигурини младп
ћа с кретенсюi исколаченим очима - није долазио! 
(сви ra увек издају, и тад и сад)- сценарио о младој 
црюшњи с белим перјем на дамском шеишру и о 
балеtану у црвеном триr<оу. Овај је скаr<ао изнад 
унакаженпх, напрслих, tуморних усана једноr· џез

·11рубача. Аыr I<ад ошоче љубавна прича шю се де· 
шавала у незнаном далмашнском rрадићу с r<ућама 

обојеним поремећеним н усtаласашiм ь-tрави:њаком 
боја, он преста да очекује сада тадашњеr· пандура. 
Који рече: Издајниче! -У r·ом целодневном н цело
вечерњем филму требало је, знао је, да се појави н 
она париска :м:анекенн:а са смараr-дном ОI1рАИцом око 

висшtоr- врата, -сва стиснута у свет-лоруж.и:чае1у аrла

сну хаљину.- Паидур? Друrн иеrю?Зашrо-Ишла 
би даноноћно, једина .жива, право 1<а њему, нудећи му 
се радосно, цинично, предано, чулно и злурадо, сама с 

њнм у том rрадићу препуном tипсаних споменика са 
смепmим брадатим краљевима који су .расли 1mo но-
кти на :м:рtвацима, под киклопсttим: крунам:а на сп.ъо

Шiеном челу, поред споменика у чијим су сенкама 
биле некад силоване mпеttан'Iропосне девице од пет 
година већ способне да iраћају, rрдних већ rузова и 
сиса, .малих, зверињих очију. - Нисам. Нисам:. -
Манеrtенка, сва извајана у своју ружлчасту атла~ 
сну хаtоину, ишла му је у сусрет, пролазила је иусшм 
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rрговима поред ННСЈ(е споменика у фуrроли, НаАИI( на 
канделабре са набрекли:м н~лима обешешiх, испод 
Ј(Ојих су се назирале ruъусине издужених вратова, 

пужеви Iолаћи у седлу од санти: спрат испод њих 

'Iеклл су црвени глечери, носећи са собом споменик 
белоr- коња с главо1·1 Сабињанке и с длакавим пазу
хом место левоr· ока.- Ко каже да ниси?- Напеrост 
је попуш·rала пред неочеюшано познапrм призором 
бојиш1а с разбацаним лешевима без боје и зарћа

лим -Ь·Ш'IраЈоезима и пушкама, али све се поправља

ло и инrересовање би nорасло nред уса.\t.л:.еним 
мет·ко.м чији месиmано усијани врх није вирио 
из чауре, већ из псећеr или, :м:ожда, чаr< и из 
пасrувсt(ОГ секса обележеног претпочетком ерек
ције" - Ко :каже? Ко I(аже? Ј(ОIШ .. же? Млаћења и 
КОI(аже! - Како и не би! - МанекеНI(а је настав~ 
.л:.ала да надолази, же.л:.на сам:о једноr· мушкарца без 
!(рупе, о, како је неизбеж.на била у тој уској медите

ранској улици rюјом су се, додирујућн та, мимоила
зиле и неке друге жене с машrи.л:.ама воде на t·лави, 

Али: оне нису она .жена коју је .. желео и која ra .жели~ 
Ко је? Одједном је свестан да он није онај босонопr 
младић ухваћен с лећа, али насмејана поти.л:.ка, јер се 
римски саркофаr· с мраморt-101·1 младом .женом напум
паних труди и листова поче да 01вара иуштајући да 
из њеr а излеrи као из кавеза други, мноr·о бЛЈDКИ и по

же.л:.нији манеЈ\.ен с бар три r·лаве, чrши му се, мане
кен који илеше идући му у сусрет у вечерњој пеле
рин..н. - Он није сав од I\.окаж.е, он није! - Ко Iш.же 
да није? - Да, Није .. - Што није тај младић? 
Што не би био? - Јесте! Он није издајнщс Он је 
мла.днћ који jecre. - Зюкели ra, вечерња хал:.нно! 

Укус дра.\Iе ширио се изнад њеног лепршања 

шr·о се настаљ1>ало упркос упереном револверу одне

куд с неба у њену предивну главу, која се раствараАа 

у читав фрнз од rлав,а свом дужином полутара, н то 
је наједном глава Јелене зачућене, Јелене мншји ду
ховите, Јелене нежне и спремне на .жртву, Јелене 
туж.не, Јелене эа.л:,.уб.л:.ене, с прекорни.м пш-ледом ми-
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шуrЋе упереним у њеr-а Ј<оји се не налази више тамо 
где Ia Iражи очима и гледа, она, Јелена елеrантна 
Јелена страсна, Јелена срећна, ЈеАена по.л:.уС.лэсна, Је~ 
лена ни налик на Јелену, Јелена девојчица с мечки~ 
цом без r-лаве, Јелена с ноrом што виси над ·С'Iаром 
.женсt<ОМ ципелом с полувисОI(ОМ потпетицом nрику

цанол-t наопаt<о за врх ћона :мушке ципеле, тан:о да 
ос~ав.л:.а траr- I<оји се враћа tщд сrварно nолази у ак
ЦИЈУ· Ево н оrвореноr и празноЈ сефа наде. Све је гор
чина. Она се враћала, а он је мислио обратно, за
веден отисцима њених стопа у песку и rлини. Сад r·a 
стид. О несрећној љубави шворе шапатом крај чаши
це 'ракије два округла агента у ·I'ренчкотима и црним 
шешнрима за малим кафанским столом, Који нуца у 
њеrа мр1воr. Пада мртав без речи. 

- Покуnи прње! - рече mыдур с врата. 
Престају сећања на филм о уображеном нздај

пику, Они нису шrо су били пре скоро годину дана: 
свпће, 

Слободане! - говорио је неi(О над њши. 
- Њrсам! - промрмља, 
- Ниси. Зашто се бојиш? 
Отвори очи и, не црвенећи, промуnа: 
- Ааюпе је и бојапi се но ro., 
-Шrа? 
Не одшворн: будан, rладан, смрадан, јадан. 
- Шта је страшно? Бити? - наваљивао је Крај

новић и Слободан је, уморнији но раније, нзронио на 
поnршину света, ту ди, њнхових бр1па и потреба, успе
ха и пораза реr-исrрованих голим: чули.м:а у обичном, 

свакодневном дану, у свитање измећу друтоr и трећеr· 

дана марта 1936, с Крајновићем oчrшcrrn забрннупщ 
над њим, с Крајновићем коrа су, измећу много које
чеr·, одр_едила, поред три мала 1-ШЛЈiона књиr·а - nри

чао му Је сад- и два чудака, учесника у акцијама по 

Босни тамо 1913, н 1914, незахваћена хапшењима nо
сле Принциповоr атеmата, пребегла у Беоrрад и ода
гле, преко Ниша, Косова, Албаније, маршруr'Ом једне 
од безбројних људских еnопеја које су сматрали на-
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ционалном изузетиошћу, све комитујућн, сrшла до 
Валоне, Крфа, Солуна. Аинсов процес, па годину дана 
rmсније ЛењlПIОВ nозив »Свима, св:m.·Ш, свима<с, отв.Q-< 
рили су ru.r коначно очи на условну реалнос1 нације, 
и већ су nочетком 1919, nосле положене ве~.rЈ{е мату~ 
ре у јануару, обојица отишла у Беч на сrуди]е и, мање 
из национално!" :инфериоризма, више из вере у нек.II 
дословни револуционарни наднационални балкански, 
континентални и плане"Iарни ннrернационал.изам, ПО* 
сr-алл -страх и трепе1 издајника прогреса, nровокато~ 
ра, демобилисаннх пребеiлица, али и непоћудних. 

Техничари атеНiата одувек, та два члана Младе 
Босне из 1913, приватно- љубитељи Бодлера, Ннч~ 
н Кнркјегора - ослободили су се - I<а:ко су му о~Ја· 
снили - брзо и лоследњих остатака »малоr·раћан~ 
ских<с )>предрасуда« и у том Бечу двадесеп!Х rодина, 
жељни .ж.ивота, после аскезе ·rерориспiчкоr· кружока 
у ком су ЮiКЛИ, спријаtе.tь:ил:и се с једним Русем, еми~ 
граi-Iто:м, расипником, бонвиваном, чекисrом, како се 
касније nоказало, симnаrичним човеком, окру.ж.еню.t 
увек лаким девојкама, који им је обојици, иачетнм 
марi<снзмом, врашо приrушени укус за индивидуал
ни терор, а храбри, а поуздани н сшурии .. " 

У скоро су пос х-али сарадници тоr· човеi<а одх~ста 
друкчијеr· :но што је :на први nоr·лед ИЗI'Ледао iИ, ЈОШ 
једном заiазiШIШi у крв, овоr· пута за рачун светске 
револуције, утврдили да је сваiш друш облш< рада за 
њих бар од врсте nрезрених »речи речи ·речи<<; али, 
ушiСани на фнлозофсiш факулте1, упознали су и nри
rрлнлн зе.\\љаi<а Кра јновнћа и ускоро Сiекли. толико 
поверења у њеrа да су, упркос консnнрациЈН, пред 
rЫL\f, скоро без контроле, износили своје 1.-шсл:и ако 
не л своју a.I<IImнocт. 

Крајновић је сам, дедУiщијом, њу пр_е тоrа већ 
био отi<рно. Днсi<ретан, никад о ЊОЈ нН]е прогово
рио, зане1 друтим: јединм nокушај~м снстематнэа· 
ције филозофске и научне мисли, коЈе би, осветљене 
фаровима ыаркснсшчке интерпретације, отi<рнле тек 
све скривене до·rле лепоте, сва неслућена :инспирати~ 
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вна бoraтcrna, све везе и односе, :све :наде и реалије 
под чијим су се ш-Iдиреtпним и.мnулсима мо1·ле јавий 
ти I\.aitвe и јесу, упркос Anюrшt невраћениы дугови~ 

ма нужности и ненаnлаћеним поза јм.ицама слободи, 
Интелигентан упрt\.ос способности да шtMHI nроЧiпа
но, дакле бесi<ра ј но слободан да запамћено »преврће« 
Iражећн н налаэећн н код неоканшјанаца из Марбур
га, и I\.ОД Касирера, и !\.ОД Расла »ЛОIНЧна језгра«, а 
код Фројда, Адлера, Јунrа и Ш1екла елемеНI'е за је
дну од обласш матернјалнсiИЧке пснхолошје ненс

цр:ri.~Ъеннх популарн:о11.1 рефлексологијом, он је, по
следњн енцнi<лопедисrа, био у сrању да апсорбује све 

и сnособан да го снсrемагизује н среди. 

Почео је одмах да ради на том широко зами
!I.IЛ>ено:м синтетишућем делу, али престао две-три ro
AIUie после Аењинове смрти, I<ад су стале да се на 
текућој траци рећају необјашњнве nоi<ајннчi<е само
крнпii<е чак н оних филозофа I<Ојн су се дотле чини

ли Крајновићу несмелнм раэраћнвачима н прежвака

торима оmптепознаrих ·rеза или rтсцима примарних 

уџбешrка. Зам:ислио се, везао, престао да ради, тра

жио раэло1а за свој нерад у цнннчном афншнрању 

да .лm ју:жњаца јесте да смо бистри, али смо зато 

н нераднше и 1ек ће нас социјализам преобраэнш. 

Били су I'O изговори" Вра-rио се некm<о тад у зем
љу, био ускоро за редом неiюлнко нуш хапшен н 
nуштен да би, затечен једном на улици с досrа ма~ 
1ернјала, сrш·ао да нун'м до недалеi<е полиције унн
шш све шrо би могло да компромитује друге, не 
и оно што је :моr·ло њеrа. Осућен на дванаест година, 
nредавао је у Бази низ предмета, и његови часови 
днјалекrнчкоr н исгорнјскш мщернјалнзма били су 
веома бурни а ипак цењени. Но, сем то1а, низ облас

rи - од еконоr..1ије до физш<е - биле су ыу блиске, 
при чему, nрерасејан за орiанизатора, никад и није 

xreo да се прими некf одговорније ФУiпщије у руко
водећем и планирајућем -rелу катедри, али r·a је, због 
бриткш· расућивања, ненаметљиве борбености, бира-
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ло понехwд и у Каком:, испща не у уж.и њеrов секре

rаријаi, него у nленум:. 
Ето, у тоr задивтујућеr човека, доброr· друга, штр

хиоавш· а неснажног, руменоr· а не :м.ного здравог, 

мекоr- а нздрж.тивоr-, расејана дифузноr· а Itонцентри~ 
санш·, био је зал.убтен просто Коста, па је то осећање, 
примивши део његових задужења, насrав.ъао да не

rује и Слободан Раденик, не онако отворено; чинио 

је то прiпушено и стидл,иво: дивио му се, идеализо
вао х-а, нелаr'Одно осећао пред њим сопс·rвену мање

вредност, па зато и радио врло много на себи: учио 
је, једно бар време, на почетку - даноноћно. Не под 
паролом сrићн и престнћп (имао је н сасвим трез
вених тренутака Слободан Радеюш); же.ъа му је 
t·ласила: приближ.Iпи се rом YAty Базе, чије је знање 
обасјавало у неку руку цео колеr<тив, па је сваки ње
гов чЛан имао разлоrа да се, обасјан, с:м:а1ра парrи~ 
ципира јућим делом те светлости, од ње позван да 
буде у шт-о већој мери један намотај жице на дннаму 
тоr ума ... 

Мислећи то, не примети кад су тај nporш< сећања 
ЗаЈ\Iениле нeite друге мисли. Ис1ина, и светлост се про-

менила. Сад се осећао изложен снопу некоr· nретећеr 
сјаја. Од њеrа се н та уrроженост није юr моr-ла јави
ти неочекивано. Чинила се npacrapa, зборана, кршеви
·ха; немоћ се, прежедна, није преrюзнавала. Била је но
ва: осетљивост без иrде pytte, иједне ноге, а смртна 
опасност Itезила је зубе на ту Imaк телесност. 

Она r<ao да је свесна да постоји, да је вребају. Али 
зна и да је сва преnовијена као беба и да је испод леле
на ocyra pemphicusom neonatorurn., У сваки од тих. 
nл.нкчића има да се зарију стреле давно nрошле и сви 

хици малочас излеrели из невнд.ъивих цеви после пло

туна прорачунаrоr· тако да меци и стреле учине своје 
- истовремено. Беба је то прадавна. Сисанче и до
јенче, неусвојенче осућено вечито, исувпше осућива~ 
но да би икакво искуство орrанизовало повлачење: 

излаз се чинио једносмеран; да би се бранила ако 
не и одбранило: юr руку, нн иоrу, ни зуба .. Њr речи 
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- юr једне да је као шrнr истави пред дрхтањем 
шю зебући илаче несувисло, не саопштавајућп юr 
crpax, ни уrроженосr-, шш11а од свеrа шrо ra чини Iан:~ 
вим црвићем пред том преоrромном дојком искочи
лом из некаю3ох· амбиса Irno сунце што излеће из не
дра ноћп. Таква је та дојка - још једна млечиа све
'Iлост. 

Узалуд се отварају безуба усташца. У најбољем 
случају кануће у њнх која кап млека, који млазић 
на1rnселе осш<е, који таласић ишчашен мору из зr·ло
ба. Не расте се од тоr а. Све остаје нето изузев немоћп 
н страве шт-о не прест·ају да добијају, не на снази -
на 1еж.ини. 

Ceнite су велЈпtе, али оне не нестају у подне Itaд 
дојка стане да се под правим уrлом пpocrma. Страх 
ће и тад под унутрашњнм прнгнском појачаrп свој 
напон: устостручен. То је час трчева. 

Грчеви, а не руке, кида ју nовоје, страх се уо-. 
бличује у стоnала, тело, чело и речи налик на лопте 
што одска.чу високо. Све више речи, речи, lliX пр~ 

сшју што rребу кожу ћутње тюја све потпуюrје окру
жује. 

Одједном дојка заће" Као сунце шю то чrпnr. Али 
без иједнщ· Ial\·Шor· или свеrлш· разлоr·а. А већ је спре
мала све да их зrази. Промашила је ноћас. Сутра 
неће. 

О1уд је мрак сав ocrao прожет цвшtотом: црна 
ноћ на белом хлебу. Отуд му се и прсrн још шире 
као Itанџе које то нису. Они су попrсщt глади и ниш
-rа више,. Ни косr, Юi ршкш1а, rш миiШ-rћ. Нема тоrа. 
Све је 10 слабост, 1а противснаrа; све је nропшче· 
љусr - а реч, безазленост сама. 

Али шта ro вреди? Шта то вреди? Шта то вреди? 
Дојка ће исrючиrи из своr- прореза. Идућеr- иуrа 

неће промашити" Био је сиrураи у то. Сrаће брадави
часнrм rабаном на празне ltopнere :и већ му се чи
юrло да чује шuю празне пуцкетају зr·ажене вафле. 
Меrлом што је из млека синула nокупила је све то 
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згажено, дигла до језика, унела у своје ждрело, са
сула у своја црева- та дојка. 

Још доiШре до слуха крцкање танког теста те
лесности што га чини, не, што га чинила; већ тоне 
у млеко у ком се дави бубрећи само страхом. 

А то је мислити. 
Осећа да почиње да мисли. 
Зна да мислити против :исколачене 1светлости те 

дојке не наноси ни живот ни смрт. 
И живот и смрт- удари су оне једне шапе од 

:rooje се губи свест. Свеједно је ли се спустила на че
ло ИЛИ На ПОТИ.LЬак. 

Али оно што му је преостало, то га и држи: онес
вешћеном свешћу ·свестити и да.л,е као звездано небо 
што невид.л,иво звезди изнад дана. Ова гази и зарива 
ши.л,атим ексерима потковане ћонове у напон страха, 

који, растући, постаје немоћ - тај бол што грцаво 
јеца. Бесузно и нечујно. 

Какав је то грчевит бол! - трже се из немоћи. 
Требало је хи~ро и неодложно одговорити откуд тај 
бол њему безудом и бестелесном? Долази ли с унут
рашње стране црева или са спо.л,не, из центра трбуш
не марамице стврднуле као срчика кремена? Праком 
·ю не мисли. Да отклони своју угрожену мисао- пи
тање, Слободан се претвори у много много мање 

осет.л,ивог Пракома Вас ме живот боли, у неугроженог 
Венчета који би јео, али: Проклети буржуји не дају. 

Престаде. Није имао снаге да настави то бесмис
лено оправдање на рабошу стида због малочашњег 
муњевитог млаза слика што ·су биле шикну ле из њега 
а остале у њему: ван rречи, ван ЊИХiовог i\iогичног реда. 

Спо.л,ни шумови и импу.л,си изазивали су у њему одјеке 
без везе с подражајима од којих су полазили. Шта му 
је начинила тај неrред у картотеци памћења дотле 
за:rюномерно срећеног? Глад? Осећање угрожености? 
Слабост? Или је то што зове нередом - прави и 
стварни ред, онај који не схватамо na у же.л,и да га 
разумемо, објашњавамо као да смо га појмили а ни
ама? Можда оу сами од себе пали бочни эидоШI што 
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су нам с.к.рива.л,и поглед на основно: страх нас .л,уди 

у вечном заокружењу непријате.л,а? 

Наслони се на лакат, пробућен исто тако наг.л,о ка
юо је и био потонуо у стање слично несвести, дохвати 
плехани крчаг допола пун хладне а баровите воде, от
пи гут.л,ај-два осећајући да не ва.л,а тако - није сам 
себи беба да би се упозоравао да му се са сваким гут
.л,ајем слива низ једњак наталожена трулеж у устима 
и на улазу у ждрело. 

(Нездраво је пунити тим кварним задахом и ко 
зна каквом све не неваздушастом а опип.л,ивијом тру

лежи црева, ;иона~«> ·сва набрекла од отрова распада
ња.) (Имао је nрава Луковић кад је говорио да се тре
ба клистирати већ првог дана штрајка, помисли -
Ко?- помисли: Лајош Киш.) 

Погрешио је што се стидео да се клистира. На 
трен блисну · белина задњице и неста. 

Речи престану, али ускоро се поново јаве из дру
_гог грла: 

Зашто, богаЈМу, штрајкујемо, питао се Пнеуматик, 
да ли да подва.л,ујемо Управи и удешавамо како ће 
нам бити лакше и бо.л,е, или да дамо подстрека Ћаћи 
у Пољу да окупи још шире масе за борбу? 

Реч борба искочи из корзета једне од оних жена 
што на репродукцијама које је видео једном симболи
зују револуцију: рашЈI!рене очи, снажна тела, уста .у 
заносу nарола које дожив.л,ују интензивније но своје 
најличније пос11ојање. Исюочи и полете увис, поста 
крофна сунца, претвори се у лопту дојке пуне млека. 

Ко умре брзо, тај ће допринети победи и бити за
служан за све!- помисли Троскот. Не. Помисли Ви
тор. Али бол? А муке? - Јернеј је стискао зубе: 
мислио је сигурно да би му друкчије било да је, мес
сто с Илцем, заједно у ће.л,ији с Троскотом. С њим 
би причао о свему, само не о јелу, само не о глади, 
оамо не о ономе што је у првом плану Илцу, ·с ким га 
је случајност везала да остане до краја штрајка. Ње
гова глад је заразна, намеће мисли на гулаше од ко
јих му се муm, на мирисе сунћерасто свежег хлеба 
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- з.л.о му је - она му довлачи у свест незнани укус 

ћулбастије на жару, вешал.ищi, пасул,а tC јеrул,ом, 
сарме - све немоћнији постаје од тих слика незна

них јела. 
После Illp:ВИX даiНа кад ·Се разбацивао најгу;рмански

јИ!М сладо:rоуствима незнаним Јернеју, оwаслом на по
оном куваном кrромпир;у а у ретке светке исто куваном 

кромпиру али tC говедином, Илац га је, сад већ сrором
н.ији, уверавао да би му биле добре и I11peropeлe корице 
хлеба бацане правац у :нуЖНIИк. О сланини да и не rово
ри. Ох, кожурице! - мислио је Албрехт - би.л.о их 
у соби, тамо у углу крај уl\fивал,ке, увек. Ауковић је 
једном дошао ·на мисао да би се могле правити добре 
пихтије од њих. (Шта ·се то окомио на Албрехта и 
Јернеја?- упита се већ незадовол,а:н собом.) Рано је. 
Цео даiН је пред њим. Шта ли ће им донети тај девети? 
Девет дана! Девет- ништа у уста сем воде. Шта би 
оад фалило- помисли Јернејевом мисли, rooja се по
брка с Ал:брехтовом - да су се те кожу:рице унеле у 

себе, у цревца? Јернеј је сам изнео тај сандучић кад 
је објавл,иван штrрајк. Зато. (У себе, у цревца, у Бапи
тал!- јави се Венче и неста nред Албрехтом.) Да је 
тад гепио једну светложуту кришчицу кожурице на . 
којој увек остаје нешто прозрачно беле сланинице 
юроз .коју tCe провиди равномерно избубул,ичавл,ена 
структура свињске коже, да је тај комадић тад стрпао 
у уста и rрицкао полако, по сву ноћ, уста и грло му 
не би сад заударали и, уопште, био би снажнији и 
мање напет но сад, па би заспао брже с оним благо
радним мирисом сланине на дим од јеловине у усти
ма, тим мирисом који је мирис човека и планине, 
планине и неба. Али ето ... Не мисли он сам на кожу
рице. Чине то и други. Докле? - питао 'се: Љуба. 
Свака се мисао сводила на слику хране. Али са Гру
јићем се присетио шушки о којима је Троскот при
чао да су га (кад iИХ је, као илегалац, једном у про
лазу угледао на гомили пред неком сrоларском ради

оницом) скоро разболеле својим облим миром: не
tПрогоњеношћу претпрве младости, невиношћу. Али 
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то није сад говорио Троскот, неrо Грујић, који је 
то причао на онај свој ведрол,упки начин. Можда 
су се заrо те шушке сад претварале у сармице. -
Мени, не њему! - помисли. - Мора бити, и Грујићу 
се ,слично дешавало што и Трос:rюту. Уопште, илегал

цима. Али метални ОIIИЛ>ЦИ нису шушке. Они би се 
могли претворити у пире од шрафова. 

Да прекине то, узе књигу упркос још не пот
ПуtНОј раздањености. Отвори Зле духе, назре место 
t:-;o ког је дошао и, с очима на старту реченице до 
које је стигао, стаде да чека више светлости. 

-Шта си то понео?- упита ~рајновић и Сло
бодан га виде како се радознало, њуш;кајући покрет
л,ивим врхом носа и нозwвама, обрну, докотрл,а и 
обре :на сламарици уз њега. (Само је Трос:ксот _први 
ту донет и ист:ресен - лежао на :кревету, који му, 

уосталом, нико и није помиША>ао да оапори.) 
-Ах, то! - Крајновић се ла:к;о намршти, окрену 

као точак и врати на свој лежај- не знам зашто, ја 
никад ту књигу нисам успео да заволим. Знаменита 
је, али безнадне неке л,удскости. Органски мој оп

тимизам? - и осмехну се оним лаким и ништа не ка
зујућим, у;словним tcroopo осмехом добро васпитане 
деце: осећаю је да га и Троскот слуша, иа:к:о је изгле-
дало да спава. Продужи гласније: - То је књига коју 
воле интелигентни реакционари. 

- Како то мислиш, реакционар а . . . - не до
црши питање Слободан. Није мислио зашто то чи
ни. Али •сећао ,се. Давно још, Крајновић ју је пох
вално поменуо. Похвално? Можда само поменуо, а 
он ... 

Љут на себе само а немоћан да се истински раз
гневи на себе ка:к:о је некад умео, пусти да проће не
ко стањено, слабашно време у неочекивању. 

Проће још неко време. 
Онај због ког је то било речено није отварао очи. 

Кад би се одигао, Сюбодан би успео да види да су 
Троскоту око ноздрва непотребно дубоко улегле бо
ре, rooje су му, гледане ипак из доњег раку.рса, давале 
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rадЈЬив мирис. Које чудо? Смрдело је ту на урин и 
прашгшу од иситњене CЛ<tJ\ie, на шут и лешеве у рас~ 

падању. 

-Чудиш се? 
- Како се може бити паметан и ... 
Крајновић прасну у гласан, срдачан омех: 
- Зар се и ти хваташ за сламку таквих теорија 

(rразrоворЈЬив и у праскозорје, не само увече).- Сва
ки је реакционар - rлупак, је л'да? Лако је - пре· 
ма томе - бити паметан: упишеш се само у проrре
систе. 

То је рекао. И ставио тачку. СпоЈЬа. Али њеrов 
глас преће ту препреку и настави, долазећи с уну-
11рашње стране бубних опни, да говори заједајући 
одједном: »И прогласиш се за локомотиву која дим:й 
и вуче сама себе«. 

Тад и он диже nоглед JliO Троскота, па спусти очи 
и загледа се у Слободана, коме се опет учини да Крај
новић није рекао то што је чуо да је речено. УчиниАо 
му се. Није био сигуран ни у шта. А11;и зашто би 
морао баш вербаљним провокацијама такве, најгнус
није врсте нагнати Аажноr спавача да призна да је 
будан, као што то no свој прилици јесте, не желећи 
да то буде. И .много би пристојнијим речима Крајно
вић постигао исто што ће постићи: крик гнева и скок 
Троскота Крајновићу у трбух ... А можда не. Можда 
ће наставити и даЈЬе лажно да юпава. 

Чекала оу сад обојица. 
Крајновић се није смешкао врло стрпл.иво у на

ди да ће чути набусите Троскотове псовке од којих 
би се разговор разгорео. То се смешкао Слободану. 
Шта друго да се ради у том полумраку? Троскот се 
дуго није јавЈЬао. Али кад обојица већ изгубе веру да 
ће дати знака од себе, Троскот се протегну, уздахну, 
затим замЈЬацка па пЈЬуну у марамицу. Тек ,кад се 

ис::юракнуо обш1дто, нечекано рече: 
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- Смрдим као јавни нужник. 
Крајновић се одмах онаће: 
-А на шта се друго може смрдети осмог дана? 

- Деветог! - исnрави га Слободан, схвативши 
да је Крајновић навлаш погрепшо, очекујући да Тро
скот унесе ту излишну исправку. 

- На босиЈЬак! - оте се зато непромишЈЬено и 
јетко Слободану, који се себи одиста чинио - беба 
умотана у пелене и чврсто уфачлована повојем. Та
ко су му сви мишићи отказали. 

- Сто КИАометара да ми је да сам далеко од 
таквог босиока! 

Није се дав.ао провоцирати? О, слабости, о, ми
роЈЬубивости, о, изрошавЈЬени костуре. 

- Па дезертирај онда! - пецну га Крајновић. 
Троскот отвори зракасте очи и погледа га прво 

строг, па одмах затим - суров. Крајновић се бла
го, чиниЛ!о се, омешио. 

- Не бојим се да ,се бојиш да се бојим да ћеш! 
- наАакти 1се и подиже са сламарице ненасмејан ви-

ше, али ведар. Повлачи ли се? Не. Свитало је а ујут
ро се осећаАа глад јаче, што је боЈЬе -био је осло
боћен - ноћашњег страха али и оне ,малаr"салости ко
ја ће доћи касније. 

Иза Крајновића нешто треону. Књиrе. Не оба
~ре се. Равнодушан? Не. Говорио је усхићеније но 
Јуче. 

-Зато и кажем - објасни још - то и јесте 
оно што волим код човека. Никю ништа, ни стихија 

ни звер не умеју да иставе испред себе жеЈЬу као 
ЦИЈЬ. Свеједно какав: дуЖiИ реп, на nример; или ош
трије очњаке, живу материју in vitro, пет минута ви
ше шетње, фотосинтезу, право на легално куповаље 
цигарета, два писма месечно, отыривање једначине 

космоса, nакете преко пет КИАа, револуцију. Само 
човекова је у :свемиру способност да ис11раје у борби 
за ·ю боЈЬе до ~смрти, ,која је ван добра и зла. 

После тога леже поново на лећа с укрштеним 
пр~т~ма по~ nотиЈЬiюм, ћутећи загледан у таваницу, 
~ОЈОЈ се НИЈе ваЈЬда обраћао наставЈЬајући сад спори
Је и мање усхићено: 

- Ја сам већ седам година овде. Читаво једно 
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детињство! Жа.лим ли то дете коме нисам дао жи
вот зато што сам морао да · робијам и штрајкујем 
за један пројект о друкчијим односима мећу .л,удима? 

Јlажл,иво гледајући таваницу, као да је тра
жио линије бледог профила 'ГОГ детета юоје није 
имао с једном (ренесансном) лепотицом. (Где је она? 
Нигде. Њу није више назирао на плафону. А јуче јес
те. Видео ју је после оне дераче док је, исцр:П.л,енији 
но икад, лежао исто тако са шакама састав.л,еним на 

поти.л,ку. Не наће је, уздахну, можда се она јав.л,а 
само за време поподневног освет.л,ења.) 

Насмешисе: 
-Пре неких месец дана сам прочитао неки ре

формистички ступидариј посвећен Марксу. Један од 
аутора је тврдио, на пример, да је Маркс написао да 
је природа без човека лишена смисла и кретања, да 

је она; у крајњој линији, ништа. 
Помаче се, седе на сламарицу: 

- Маркс да је то рекао! 
Зимогрозиво се скупи и леже увијајући се у 

ћебе: 
- Други неки, nолазећи од таквих тумач.ења 

Маркса, дошао је до зак.л,учака да је марксизам оно 
оолипсистичко esse-peгcipi: »Свет, то ништа, постоји 
само уколико га ја или не:юо .сличан мени дожив.л,а

ва«. Шта се ради, .л,уди! Хартија не црвени, у реду, 

али не би се смело тако не разумевати и искрив.л,а

вати. 

- Не разумем - јави се Троскот - је ли те 
то .л,ути? 

-Како не би. 
-Значи криво ти је? 
-Не. Право. 
- Значи, право ти је што реформисти искрив-

.л,ују нашу науку? 
Изгледа да Троскот нема чуло хумора! 
- Разуме се. Зар би ти хтео да усвоје марксизам 

и, иооравно га разумевајући, причају он;о што је уи
стину речено, то јест да природа није лишена крета-
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ња и законитости и тамо где нема човека да их дожи

ви? »Само та нас«- навешћу тачно Маркса- »гру
ба, нецивилизована, rpy диментарна, неочовечена прй
рода не занима«. Не очекујем ја од њих да усвоје 
Марксову тврдњу: »Природа, узета апстрактно, изо
ловано, фиксирано, отргнута од човека, јесте за чо
века ништа«. Или ону другу, не мање оспоравану: 
»Природа је бесмислена и има само смисао спо.л,аш
ности, која треба да буде укинута«. Дабоме, таква 
природа као природа у природном издању и не пос

тоји нигде више. »Сем« -што рече наш први кла
сик - »На nонеким аустралијским 1юралним остр
вима најновијег порекла.« Оно што ме .л,ути, то је 
што не могу да им обришем нос. 

Онај ком се у ствари обраћао, онај тамо на кре
вету п.л,уну у марамицу, па једним стре.л,аним а ипак 

неубијеним сасвим гласом упита: 
- Уживаш, је ли? Исrюрескакао см ме. Изезао 

си једног пролетера чији отац, бедњак, није могао да 
га школује. Показао си му шта све један малограћан
ски син може да добрих цитата држи у глави. Па до
бро, уживај сад. Знаш бо.л,е од мене та филозофира
ља. Ликујеш ли? 

- Не ликујем! - одговори Крајновић скоро афо
ним гласом. 

-Зашто не би? Толико си хи.л,ада књига про
читао. Чуо сам то. Милион щтта више но ја, који 
сам један обичан пролетер. Али кад сам споменуо 
већ ту реч, реци, што ти стално спомињеш човека, 
а никад - пролетера? Те човек ово, па човек оно. 
А нас занима какав је тај твој човек? Чији је? У ком 
веку живи? На чијој је с11рани у свом веку? Којој 
класи припада? Човек, човек ... Шта човек? Какав 
је то непостојећи, наткласни човек? Нема тога. Шта 
си ти? То што не постоји или пролетер који ниси? 

-Што не бих био просто исто што и ти? Ко
муниста! Исти леб не једемо девети дан. Иста мука 
има ту да нас мучи до краја. Али. опрости, треба да 
ти објасним, ја кад 1кажем човек ... 
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- Све је мени јаюно! 

- Не би онда тако говорио. Кад Маркс каже 
чювек, он мисли на припадника оне класе која је 

историјски баштиник свега што је током своје исто
рије људски род учинио ... Тај човек, то је Слободан, 
то си ти или сам ја - он, тај човек је Цезар, Ле

љин, Свети Тома, Аристотел, Ханибал, Витор (ја -
он, ти - он, ја - ти и он - он). 

- Тај човек о :Ксом говорим, 110 је човечаЈнство. И, 

ако га посматрам таКсо, апстрактно, оно сведено на 

људско биће, оно неће имати као партнера у проти

вуречном спору ништа историјскю и ништа друштве
но. У вечитој је завади са судбином, у супротстаюьа
њу својој природи. Шrо не значи да се, узет конкрет
но у својој припадности класи, човек тај не сваћа иc
КlЬV'lliBO с представницима супротне класе. Тај кон

кретни вид сукоба облик је оног вечног и трајног, 
оног апстрактног. О њему је говорио и Маркс. То сам 
и наводио пре ню што си ме прекинуо. Да би дошло 

до самокретања, да би се мећусобно порицали, чо
век природи, али и природа човеку нужно морају 

бити само ништа. Али ако ,се човек својим радом 
одвојио од природе чији је саставни део био на по
четку, ако је, дакле, развијајући се, престао ,~~:обрим 
де!l.'ом да буде зависан од ње, па се већ 1свесно по

ставља према њо:ј 1као њена антитеза, онда тај човек, 

који пориче природну природу (чиме је у ствари де

лимично укида, тј. подиже на виши ниво), не сме 
да nосвећује сувише nажње личним боА'овима, пат

ња:ма, гладима (рекао је: сувише пажње, не пажње 
уопште), из простог разлога што тај и такав чо
век не nостоји као стварни двоножац. То је су
кус човека, он у својству nоменуте апстрактне де
латности. А као такав, он је изнад 'Својих г~~.сади 

и наrона. Мећутим, штедећи се, лоzсомотивuшућu 
се, човек би довео у питање не само своје про
јекте неnо и саму ~способност nројею::овања, тј. оно 
ш1.10 још ка:о природа не nостоји а што је циљ 
кон:rоретноr, историјског човека и борца. Ту, у тој 
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тачки, сукус човека (идеја о њему) и реал_т.ш чо

век постају једно и ис11о, један су и исТIИ човек. 

Апстрактни човек натерао је нас, Ксон:кретне, у глад, 
исцрпљење, онемоћалост; ми, конкретни, осећајући 
то, понаш:амо се као да смо неосетљиви на немоћ, 
исцрпљеност, глад. Како се то дешава? Није важно. 
Важно је својом апстрактношћу издржати против 
својих rконкретних, интимних апетита и страхова да 

бисмо својим пројектима могли бити нашији но што 
су то нама, нашој свести, набројане мизерије телесно
СТIИ, те пете колоне, те природе у нама. 

Противприрода, ;којом смо ,се опасали, извире у 

нама, али, променивши место с природом, јавља се 
изван нас, ,споља, постаје гест који чинимо да би
смо били извршиюци негације природе. А:rю ми, аван
гардисти, реморкирамо и вучемо, ми то чинимо силом 

воље, помоћу које се опредмећујемо у предмете дивље
ња. Неосвешћени још део класе, дабоме ... 

Кiрајновић је ућутао да предахне. Уморан, дисао 
је тешко, као после јучерашње лупе и дераче. Слобо

дан, који је, слушајући га, потпуно био заборавио да 

самоосећа себе, посматрао га је ,сад и кивно и задив
љено. Чинило му се да се није искупио, иако никад 
није чуо ништа слично, а опет те су му мисли изгледа

ле одувек познате, присне, најсвојије. И док је пру

жао руку да повуче спало ерарско ћебе и покрије оз
нојеног Крајновића, чу како се Троскот, гневно про

тестујући, окрену на други бок и одмах затим одјекну 
један дрзак, гласан, бестидан, провоцирајући прдеж. 
Као да је келнер неки отчепио флашу пива. Бесан, 

Слободан се оrоре1ну, али не iСтиже да ,га ,упита: 
- Шта хоћеш тиме? 
Крајновић пру:жи руку, дотаче га индиrнираноr, 

очајног, кивног: 

- Пусти, Слободане! Добро је то. Црева му раде. 
-Како и не би! - промрмл,а Троскот, намерно 

вулгаран- није да не сереш на уста. 

(Шта ми је? - чу Слободан себе ка:юо упућује 
упразно то питање забринуто над собом.) 
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Тросыот је то рекао окренут зиду и одмах захркао. 
Лажно? Уистину није хтео више да слуша те iПрезира 
достојне којештаiРије. 

Крајновић се насмеја прегласно за слабост коју 
је још осећао. Ако Троскота такво понашање није 
изненадило, оно га је, у нечем што је измицало Сло
бодану, по свој прилици и задовол,ило. Вероватно он 
и није чуо Троскотов одговор на последље Крајнови
ћеве речи. То га и натера да не преће преко поштова

ља и дивл,ења које је имао према сваком старијем 
другу, погот.ооу према члану једног од највиших об
ласних форума, какав је напол,у био Троскот, и да не 
преће још једном ћутке преко тог непрелаза. 

Али измећу оног што је осећао и оног што би као 
неисказани, ублажени и у стањол пристојности умо
тани револт изиШАо из љега, била је разлика. 

После га је стала она да мучи. 
Пре но што му је постало јасно да Троскот неће 

више да одговара ни Крајновићу ни љему (што га је, 
дабоме, увредила, али то је друго питаље), био је 

начисто да је Д;О разл:ике измећу индигпације коју је 

осе11ио и оне roojy би изговорио дошЛ:о из недостат
ка једне врсте храбрости, нужне, иако је не трошимо 
у борби. Без ље, тешко је бити храбар и против не
пријател,а. (Био сам! - юю да nомисАи; али проти
вуречни глас га заглуши: Не из храбрости. Из стра
ха ниси одао! - Не одати, то је важније од скаут
~ог чвора rоојим се постигло везиваље језика. -
Прагматистичко и полтронско срце је миш!) (На то 

се трже- гласови се врате у капије.) 

Више о:д жалости над том пресудом себи, био је 

растужсно заинтригиран тренутком кад је доспло 
до овог уприс11ојаваља гнева ыоји, ни упристојен, 
није имао три чисте да се огласи. Како је до тога 

дошло? Зашто? Био је- сећа се- необично киван 
и nоврећен оним Троскотовим простачким одzовором, 
и 110 више зато ш11о му је кварио и врећао представу 

о Троскоту но што је по себи био незамиШLЪив. Шта
више, да је Троск,от то урадио пред класним, Слобо-
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дан би му се дивио, чак сматрао то гласно испушта
ље ,смрада- духовитошћу. Али овако ... У потрази 
за одговором који би га задовол,ио и смирио, Слобо
дан није био у стаљу да поново не задрхти од истог 
беса што га је мал.очас био обузео. Па ипак ... 

С муком се ммочас задржао на рубу експлози
је, али задржавши се на тој црти, осетио се, после 
Крајновићевог до:дира, више узет (налик на Патато
кино лице) неголи смирен. >>Не разумем те, друже 
Троскоте.« 

Алл ни то неразумеваље, неизреченю чиниАо му 
се, ни Пататокиним гласом (а Пататока није пол
трон), није изговарао јер није имао петл,е да га из
говори. Речи су му се све везале, иако је знао да 
жели да му каже како не види да је било потребно, 

уколико се није сАагао с Крајновићем, да да оду
шка свом неслагаљу на начин на који је то учинио. 

Било је при томе iзише сервилности у начину 
на који је сад у мислима изрекао те речи неголи у 
љима пробраним, заглушеним, и сјаловл,еним у ље
му још увек. 

Чим одтамни и поста довоLЪно видл,иво за чи
тање, Крајновић, који није nатио од те врсте про
блемисања са собом, над собом и око себе, узе Маркс
Енrелсову кореспонденцију, а Слободан своје Зле 
дух е. 

Читали су већ два сата кад је Троскот престао 
да гледа у зид и окренуо се ћутке љима. Читајући, 

Слободан примети то, али не преста да, nратећи 
текст, замишл,а нефина, неретка, нескупоцена, нера
финирана јела. Задовол,авао се комадом бајатог, јеч
меног сел,ачког хлеба, који је некад, као клинац на 
излету са школом, добио у неком планинском селу 
из не много nута те године опраних руку старице у 

избледелој црној шамији. Био је тад друкчије гла
дан и појео га је брзо, трудсћи се да не осети љегов 
укус, 'како не би чуо и мирис прл,авих, али сувих као 
кора бреста руку старе, к,остоболне жене. Може ли 
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се ишта некажњено да заборави? Ето, вратила се 

у памћење старица, њен слаткасти мирис на сурут
ку, устајале сплачине, млеко што зри до труљења у 
прљавим ваганима, киселкасти запах љених екцемоз

них, краставих руку. Но изнад свих тих муњевитих 
сличица, расутих и изгубљених дуж најразличитијих 
тачака унутрашљег простора, ширио се током целог 

тог преподнева нерегистровани у оне 'клиначке дане, 

аветачкораспусни, благи мирис хлеба који је н:еукло
њиво, после толико година, исклијавао у љему сво

јим ситнrим, нежним дахтањем сличним однекуд 

LЬубавном. 

Диже главу с књиге као да је нешто чуо. По
гледа око себе, избегавајући могући сусрет с Тро
скотовим очима. Ништа. Тишина. И ту. И напол,у. Само 

далеки, свечани, белоурукавичени, банкетски мири
си из · робијашке кухиње. Јесу ли они били ти који 
су малочас оисатим, пуним високим гласовима за

певали: 

»lеча.м жела, јеча.м жела Гружанк:а девој~еа«? 

Прекиде те мисли и без уздаха се врати књизи. 
Није га занимала. Чудно како је сад тешко зами
ШЈЬао ликове, ситуације, односе и како су му из

говорене речи мало саопштавале. Није кривио ни 
књигу, ни аутора, већ сопствену исцрпл,еност, једи
но кадру да се ангажовано још бави собом. А и то 
на разини на roojoj је све још неиздиференцирано, 
фетусно и мук1ю, као што су то непластична збива
ња у материнском т.рбуху. Не што је осећање глади 
порасло. Изгледа да се и осећања хране са истих дла

нова и тањира с којих и мишићи. Спојни су то канда 
вишекраки суд:ови: с опадаљем неисхрањене миши

ћне снаге, спушта се и ниво интензитета глади, паж

ње, самоосећања. Све калира - па и жел,а за је
дењем; следствено и моћ маштања о јелу. Ако је тог 
преподнева мислио о 1юмаду јечменог хлеба, то је зато 
што га је више узнемиравало осетно губл,ење снаге 
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као раз.&оr пораслюј равнодушности него.&и што је 
осећао глад юю r лад. 

Занимала га књига или не, решио је да настави 
читање. Хтео је сад сам да сазна зашто то дело воле 
интелиzентнu реакционари. Мећутим, читајући са 

свом концентрацијом за коју је још био способан, ни
је му промакло да се више пута морао да враћа по 
неколикю страница У1На:зад и поново да прелази преко 

већ прочитаног текста. Не због интересоваља за фа
булу, иаюо му се тим приликама, и у гюврату, чинила 
тако нова као да је није једанпут већ био прочитао. 
Није се упитао откуд то; просто, то га у :прве махове 
није занимало ,!l;овол,но, ни гонило да поставл,а себи 
питања, сем јед:ноr: Колико ће шј штрајк још да 
траје? 

Одговорио је: још две-три ноћи! Највише толи
ко. Неутешан, уздахнуо је, савлаћујући жељу да се 
сажали над собом. Не што је веровао да ће се овај 
штрајк отеrнути много, преко десет дана. Сваки да
л,и сат гладовања осећао је као много и премного. 

Толико исцрпл,еним се ћутио да није веровао да ће 
из,щржати те две-три ноћи колико је преостајало до 
победе. Умреће! Свестан да умире за пројект будућ
ности, а ето, умире нелепо, раздиран унутрашњим 

смра.д:ом од сопственог нагорко-киселкасто-сладуња

вог распадања. 

Доста! Забрањујем! - повика безгласно - так
ве мисли - је1ю, слабост, смрт - забраљено! Из
викавши се капларски на десетину регрута самог се

бе у себи, хтеде да продужи читаље. Не схватајући 
шта се то збива с њим, примети да су то пред ље
говим очима нагло посивели редови књиrе и, поси

вевши, у потпуности се скоро слили са потамнелом 

хартијом. Зацвокота. Спусти Зле духе на бетонски 
под. Нека цвокоћу. 

Стало је да се мрачи, па кад је и Крајновић, 
исцрпл,ен одједном, прекинуо своју лектиру и од-
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мах за11ИМ почео да дише дубо:rю, Слободана је це
љог обузео пањичан један страх без nово~да (ничим 
спо.л.ним можда изазване његове наnаде nознају, 
у том неодоьивом облику, ваьда само ьуди чији се 
неисХiрањени организа:м деюомrюнује из секунде ,у 

секунду). 
Тај би страх по сьој прилици био налик на онај 

који осећају болесници од срчане ангине: смртна 

страва а без видьивог разлога. Само тај сад није 
долазио од таквих мора. Просто, он се није могао 
да ослободи ужаса од неког пузавог а неуобличеног 
кружења свуд око тела. Је ли то пузање или је то 
махање нечујним крилима слепог миша? Је ли то 
гмизање или клизање низбрдо неке магматичне свет

лости што, црна, не светли а ипак продире кроз поре, 

у нутрину, где неюо лудило нечујно вришти грчећи 
се, напуштено, у кюлевци и гладно се суновраћује са 
сп:рата на спрат једног бескрајно дубоюог nодземног 
облаюодера који почиње од пода и рони подземно све 

до текућих, истопьених, али хладних таЈМних потока 

рудаче што теку као да су од живе, само несветЈ\Јуцавих 

и неживих а уrрожених кружење:м неодремивют 

слепог миша који је доводио у mпање свет са свим 
11ранопаренти:ма и паролама о борби, раду, хлебу, ми
ру, достојнијем животу, све, па чак и побледело на
једном црвенило застава и неодоьивост јунаштва, 
све разлоге нужности и nотребе слободе. 

Заспати! - ваnио је, али није могао, изирити· 
ран, израњавьен по души, наживо одране осећајнос
ти, накострешених живаца, длака на руци, коже на 

левој плећки. 
Па ипак, испод страве, срце је мукло rрцало: 

не дам се! не дам се! не дам се! 
Остајао је будан. Узалуд је затварао очи. И кад 

би их стиснуо, каrщи су се убрзо отварали као да су 

они од плуте а грчеви од воде што протиче; израља

ли су из ње лакши од мрака тих струја у које нису 
умели да пропадну. Ноћ, не при:мајући их у себе, об
рубљивала их је мутним лаком и односила са собом. 
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Неће буьити у тај ток што га жестоко одвлачи 
низ невидл,иво оштре катаракте. Пустиће, сети се 
изненада, сноп свот унутрашњег пројекционюr апа
рата. 

И истог часа поче да вр:ш фрагменте својих поз
натих филмова: Биоzрафске маzлин.е Слободана Ра
ден.uка. Режија, сценарио, главна мушка уАога: исти. 
Главна женска улога - све Јелене овог света. Али 
Јелена, најавьена шпицом, није се појављивала. Па 
и фрагменти - oiВor су пута били пренејасни и за так
ву биографску :маrлину без иједног реперног згруша
вања што би му помоглю да се оријентише и сумарно 
бар схвати шта ће то да гледа. Речи, као крепане ри
бе, ван односа, али и ван С.'liисла, изврнуте, биле су 

непостојеће за друге, па према томе и за њега, који 
никад још није признао да постоји по себи. Чула, ко

јима би ослушкивао такво мукло и немушто постоја
ље rваи постојаља, давно је искомпрачиrоосн1fо, зачепио 
вошюм, 1fОПавао неким зато:мл,ујућим седативима ИАН 
просто-<напросто уништио, згазио, збрисао. А осећао је 
да се иеухватьива та пројекција односи баш на ово 
стање огоьеног постојања ослобоћеног свих веза са 
светом, немилоордног, тупог, неинтелигентног, биьног, 
дивьег а непродорног. 

У сплахиреност што га држала свесног да је nус
тио из руку дизгине што су се, растући, све дуже 
вукле цестама и беспућем, све више налик на траку 
која се окретала, обмотавајући га неспособног да јој 
прати све сложени ја врћења -не nотраја бесконачна. 

С rорч:ино:м у устима заспао је нагло норажен. 

Но усКсоро осе11и се магновено орећан што му успео 
ва да се прави да не обраћа пажњу на глад у виду 
откривеног једног црвеног, празног желуца који је, 
пуст као напуштена женка, звао и дозивао зевајућн 

као једно отворено, бестидно разrолићено срце. А он
да су кроз то стање, за које сигурно може рећи да је 
било мање сан а више нека nосусталост мишића, уз 
високу раздражл,ивост свих живаца који су, као угаь· 

у пећ, бацали авоЈу грозницу без амисла у отворена 
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ждрела чула, нарочито ,у ждрело чула мириса, које је, 
осетљиво као никад, децимално и мучно аналитично 

разлагало све смрадове на састојке: 3% испарења мак
ре конопље, 18% задаха цркотина по шумама и подру
мима, с воњем пацова у доминанти, 23% загнојеног 
смрада дна логорсюих шерпи ,с охлаћеном запр
шком од масти црынутих К!рмача, 40fo баздења сло
јањене rари, 9% воњавине празних каца у којима 
је до трулежи nочео да се распада купус (и то тек 
пошто је регистровано да је то купус и какав је 
тај купус бачен на гомилу иск,\ија,-.ог лука и саг

:њилог зеленог парадајза, одмах поред хрпе сагњи
лих јаја и убућалог ананаса у подбулим лименкама 
крај брд:а ,коюошака црклих од куге па сложених у 

могилу на дунавској обали), 9% баздења покварених 
зуба и прљавог рубл-.а у корпи од врбовог прућа, г де 
трули заједно с неким па:перјем, 7% ударања оног на
рочитог смрада из болесних н:осева, 3% смrрада н:е
проветрених соба у уклетим замковима, 6°/о смрада 
свих на свету магационираних по музејским подруми
ма н:еолитско-илирско-римских старина и неупотреба, 
бо/о смрада прљмих, презнојених сАамарица, sю;о поња 
на устајалу мокраћу у зарћаАој, лименој посуди, 2Q/o 
испарења на давно попишани под што је почео да се 
распада, 2% мириса старе сперме, паучине, бући, су
вих, преклањских мува у буџацима, 2% н:акиселе перу
ти и уздаха, испражњених балончића снова, 2,5% при
суства нечег неод:рећено тужног, гор1юг, још жи
вог, задахтаАОГ, 1,1% воњавине ничега, 1,4% воњајеви
не празнине, 4% воња мухосерина и неизговорених 
речи, 1,3% ки:селоr баздења зноја и пене падавичара, 
0,6% смрада пећински ВАажних шупл-.ина. 

Ешалони тако разложених жестоких и гнусних 

мириса у широким и набијеним мањим или већим 
коАонама наилазили су против њега као разни ра

дови војске у униформама разних смрти, нападајући 
ra, уз разне поздrравне финте и 1маневре, ужегАо, ква
рио, нед:остојанствено. Лоше се осећао, а ,морао је 
одједном, из необјашњиви:х разлога, да стоји испред 
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некаквог зида, да се смеши, да одмахује, да се добро 

држи очекујући нешто приАично неодрећено, мада 
гласно. Једва је ,1\iИСао, као на капиларне цевчице; тек, 
тек: најрадије би умро. А није се смело. Требало је 
сачекати плотун. 

Али после, у ћудLЪивом једном преАазу, појави се, 
у другим условима, једном доживл,ена већ слика 
увеличаног светюцрвеног желуца чијом су се уну

трашњошћу кретале екипе маАих јапанских спелео
Аога, сви у наочарима с дебелим стаклима и хирур
шким маскама пре:кю лица. На ноrама су, за разлику, 
сад имали беле антисептичне скије помоћу којих су 
се, у лептирасти:м неким пеАеринама од напудериса

не, зап:раво налоАењене газе, кретали ваздушасто, 

клизећи с лакоћом изнад неочеки:ваних зјапова праз
нине на све стране. Та је слика иритирма, па је знао 
да ће усыоро престати. Место ње, одиста отпочну спо
ро да наилазе резуАтати љихових истраживања у ви

ду јеАа ношених неким гумен:им бескрајним гусени
цама а пуних историјске изложбе кулинарства. 

Дефиловале су то целе деликатеоне радље ,с та
њирима пуним ретке мамал-.уге с вурдом и мамал-.уге 

са сарагама и мамамуге 1с чва,рцима. Није rимао снаге 

да учини К!орак '0\д 11их тањира што су сад, као неке 

опет леп11ира1сте једрид,ице, пловиле !Iюшене 1С11рујом 
коју ,су ствараАи нечујни мотори под отвореним не
бом на пола ме;rра од њега. СтакАа излога су утом 
некако спала сама од ,себе. Нечујно. Неко невидљив 
звао га је гАаоом циркуског :извикивача: "Извюл'те, го
споА)ине! ИзвоА'те. Ко поједе десет тањира, добија 
једанаести муфте!« Ма КОЛ!ИК:о му се то чинила глупо, 
осећао је да може појести једанаест и још трипут 
по једанаест таювих татира. Чаона реч. Ч. Р. Само 
није могао да учини тај неоrrпю,~~:ни АЈО њих к01рак, 
преће тих noAa метра 1и пружи 'IШдражену rруку. Ни
шта га није боАеАо а оnет није био ,способан прст да 
маюне. То је раздраЖ!Ивало TOi\ШIIIO дуго И ТОЛЈИКО 
упразно да му неочекива~Но постаде јаано да ,се то, 

мора бити, претворио у конвексни обАик себе. Ништа 
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није осећао. Само r.ra :конвею~ост што не може да се 
ди11Не и узме те та.IЬ1И1ре .са ма.ма.мугом, светложутом 

и па:перја.стом коо тек излегли nилићи. Не може, јер 
не раОIЮЛаже iН.ИЧИМ другим доли издубљеном nраз
нином, и шта вреди што та издубљеност има облике 
руке \Кад њу ЧИIНИ mшiТЗЈВИАо nосле разарања све

укуrше снаге, ништави.Nо што ужасно снажно уме само 

да разара и последњи остатак оне ,аи:ле, још :неразо

рене у мисли, што мисли себе. 
То га је 'llрГ.Л!О, цренуло, и он се ЩЈобудио 'с осе

ћањем металне рће у грлу. Зграби бокал, исплакну 
уста, устаде полако, оде до угла, диже оба поклоп
ца, дрвени и чипкасто зарћали, лимени, олакша себи, 
а истовремено је :иmщроо и !Истеривао из уста онај 
доминантни смрад што се спуштао дубље од грла, 
смрад зарћалих металних цеви што је долазио веро
ватно од безболних прскања и изливања капилара у 

непцима и деснима на прагу грла и сву да и изазивали 

кратка крварења што су неуклоњиво трулела. 

Онда се врати на лежај, осети опет вртоглавицу 
(убудуће треба још успореније мењати положаје), 
виде пред собом на поду огроман говећи бифтек, али 
не пружи руку: зна за јадац. 

ДЕСЕТИ ДАН И НОВ 

Платно што га зауставило затегло се ниско пред 
њим; од колена до очију пречило му је пут до види
ка. Несталог. Замењеног одмах млазем што из једне 
замашћене машине, лево изван платна, куli>Ну и по

ће ка његовим rустим:а дес:но. Такоће изван - невид
љивим. Тај млаз 1се уакаtро I11ростре nреко затегнуте 

белине, замени је својим водњикавим, неуједначеним 
сивилом из ког су вирили овде-онде понеки друкчије 
обојени састојци, налик на оне из избљувака или не
ких diarrhea у :rюјима се разликују несварени зелени 
кликерчићи грашка, дугуљастобледе бомбоне пасу
ља, неразложене још крпице меса, неистопљени кома· 
дићи кромпира из гулаша, понеко неразједено зрнце 
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пиринча из реш пилава или листић нерастворене це
лулозе купуса. На доњем крају платна налазило се 
д:но юю у 'ма ЈКоје реке, пуно облутака и белутака, пе
ска и ША>у~Нчића. Текући nреко њих, мамаљуrаста се 
маса постепено прочишћавала, ·Смрад распадања је 
нестајао, неугодне киселине су ветриле док није, 
зачућујући све гушћа, та струја постајала све кон
зиатенЈ;нија, r,рубља, зборанија, тврћа, уобЛЈиченија, 

обојени ја. 

Свака од боја iИЛИ особина г,рубости, збораности, 
тврдоће или уобличености изазивала је слике глатке 
и напете главице купуса, леје младог лука, округло
-ведрог парадајза, ~оо патуА>асти бумеранr и;скрив
љених корнишон краставаца, притки с пасуљем, бун

дева у цвету, џелепа, говеда, крда, свиња, стада оваца, 

фарми кокошака, воћњака с патуљастим дрветима 
брескви, делишес јабука, крушака водењарки, белом 
машином IЮIКЈРИВених љубичастих шљивиних бубрежи
hа, поља анан ас диња и срем ских л убеница. Ти су 
л,епо наводњени вртоsи били у очима; стока је у про
лазу дизала прашину и остављала у зраку своје ми
рисе; али на платну се ништа од тота није појављи
вало. Њим је текла поново она мамаљугаста маса као 

и на почетку, тако водњикава да је питање нису ли 

она малочашња сугестивна грубљења, стврдњавања 

и она обојеност исто толико били измишљени као 1~ 

сва она поврћа, воћа и меса у предзакланом стању? 

У сваком случају, сива струЈа почела је да гор
њом ивицом добија облике канти за ћубре, енглес
ких клозета и чучаваца. Тих је било највише. А из
над њих, изван руба, отварала је глад сналажЈЪИва и 
чудотворна уста. Кишне глисте и гунде.IЪИ, колоније 
стрептокока и угљена Шll>ака, бачене коштице тре
шања и оглодани костури хијена, од ,самог 10азнања да 

су ту та уста налик на она неке милион пута увели

чане штедне касице, претварали су се у ресторане 

изван категорије и келнере који доносе најрафинира
нија јела. Цео пут од шакалооог ребра до келнера, 
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од трешњине коштице до гове_ћег бифтека, од кишне 
глисте до свеже и насмешене Јелене. 

Али помисао да све то лепо, нечујно и чисто тре
ба да оде у зем.л,у, из ње у траву, из ње у овчија цре
ва, из њих у гној за воћке и .Л!астаре, за храЈну мисли, 

снагу по.л,убаца, из њих у гладак лед лета, из њега 

у шакале, изазивала је ново осећање гаћења. И об
рапю! - викао је неко - и обратно! 

Клонуо је, препуштен нерасположењу и оном 
убиственоrм таласању мртвог мора кад ветрови глади 
сти;шају своја див.л,ања, а море немоћи тешко и кре
пано продужује да таласа .валове налик на лешеве у 
пуном 11ру.л,ењу. Дуго је улепмяю и лењо некако 

испитивао вредност неког Троскотовог става иэре

ченог у скупној соби још, не памти поводом чега, у 

пролазу га је чуо, али запамтио га, јер му се то учи
нило тад тачно миШ.LЬење: »Прошла су времена кад 
је Партија водила рачуна о нечијим намерама, важ
ни су јој данас једино резултати.« Учинак, последица, 
дејство, чињенице, објек11Ивно - то, а не субјектив
на цвркутања.- Тачно. 

Оно што се Слободану допало више од те саме 
(иди-ми-доћи-ми) мисли за све класе (преопште и не 
нове) би.А!о је Троскотово nозиваље на данас, на да
нашње време имплицирано у схватању да су извесна 

»времена<< »прошла«, у самом по себи одатле извед.е
ном зак.л,учку да су, дакле, дошла 1tова време1lа, друк

чија од бивших. Што је могю да ,се rразуме и као при
знање свих боrрачких права двадесетдвого,дишњаци
ма, :rюјима је пrрипаЈДоо и Слободан, осећајући се упра
во обвезником борбеног данаса и данашњег времена. 

То је оно у реченом што му је чак и rюлаокало 
и шю је имао права да сматра најважнијим. Иначе, 
јединство субјективiНiог и објек11ИВног - вајкадашње 
је. Одувек су добре намере а лота остварења мање 
цењена од лоших узрока а добрих последица. Човек 
- и независно и зависно од оног што Крајновић пре
даје, не би без тог јединства никад постао сопствени 
зидар, зид с прозорима и :юров с димњаком, не би то 
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постао у оној мери у юојој, nюричући интенције дру
гих пројектантских бироа, рецимо, оних физиолош
ких, уме да то учини обично таюо лукаво да, посмат
ран са неке замиШ.LЬене неу"Ералне и незаинтересо
ване страЈне, изгледа до последљег трену;rка да АIРУГО 

он неће доли да оствари юпенције тих не његових 
палирских тобоже планова ... 

То нису заправо биле мисли, него слике. Оне су 
у виду светлог снопа полазиле из пројектора за ди

јапозитиве али, путем до мехурастог свода, на чијој 
су се површини појав.л,ивале сличне сенкама, оне су, 
мора бити, изгубиле и боје и тродимензионалност. 
Чинила се да се то збивало у оној зони на половини 
пута измећу извора пројекције и унутрашње повр
шине лопте што их засвоћивала, у зони којом непре
~идњо дува невид.л,ив, нечујан а моћан инфраветар. Он 
Је само у стању да ускомеша эраке, растуrри их, разје
де им боју, растопи ш1 облину и искрив.л,еност. И да 
им услед то!Га даде неку продорну силу која ;разбија 

опнасти своди !Пробија се из њега до следећег. И тако 
седам пута из средишне лопте обв.ијене све ширим и 
већим концентричним лоптама. 

Тек тад кад је избио на ваздух, пробудио се, сас
в:Iм расанио да би продужио да истински размиш.л,а, 
ТЈ. извлачи ону прецизну линију што полази од по
датка и стиже до зак.л,учка кроз цео један сложени 
процес денатурисања и про"-шшћења чу лне сирови
не ~о 1!1Q110ВIOIГ фабiриката. Он :није обооезно с.лmюtвит. 
Бар не АОIК tОнако 11ру,лећи јесте, осећа да ;Не IПр.ИСтаје, 
осећа да ра:з.мишл:,а, осећа да доњоси одлуtк.е а не зна 
за шта, о чему. Ништа не зна. Једино осећа себе бо
лесног од болова, мука, киселина, слабости, полунес
вес11Ица, кратких одсустава, трајног присуства смрада, 
нелагодности и страха. Не може оно што :хоће: да за

мисли бекрај, да, држећи природу за грло, притисне 
АОво.л,но јако и задави:. Покуша. 

Одједном закрк.л,а. 
Немогуће. Сопст.веним се rрукама не :можеш зада

вити. Уколико напредује дав.л,ење, плима смрти сус-
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тиже оног који с11ишће овоје :лрло, 'ОВе лишенијеr 
снаге потребне да би се задаЛа коначна смрт. У јед
ном тренутку, који је тачка пресека намере и снаге, 

самоубилачке руке мора да клону и, клонувши, одус

тану од ци1ьа ако не и же1ье што их је дигла. 
Ко први попушта, грло или рука, намера или про

тивн:амера, природа или н:атприрода? 

Мутно су то наилазиАе мисАи с противуречним 
хоровима недорасАИХ, муцавих распоАожења што су 

их пратиАи, нервозне мисли, нервирајуће, увек по не
ЈюАико непрецизних у исти мах. То је још више замаг
.љивало оне које су моrАе бити јасније. Тад опет от
почну ·САИКе: уrАавном же1ье у виду дечијих неких цр
тежа хАеба, мл.ека, слаНiине, пасу1ьа, бифтека, прж·.ених 

кромпирића. Свако од тих јела јав1ьаАо се уско уста
њо.љених облика, као жене у припијеним баАским 
хаљинама што разголићују лећа и груди и појачава
ју мирисе од којих се чини да ,се ноздрве има да ши

ре све док се не ишчаше; ево, ишчашују се и лебде 
над ти.м обрисима јела и онда кад од њих није ништа 
више одрећено остало: ни знак распознаваља. 

Учини напор: треба бити јасан. Испод неких јуче 
избачених Тросwотових и Крајновићевих речи што су 
се угребале у његово испошћено, стањено месо пам
ћења, мора да се крију алузије које све није могао 
одмах да дешифрује а чији је значај судбоносан по 
све и њега. По њега нарочито. 

Једну-две -још је и растворио до пуног смисла. 

Ону, на пример, алузију на Јернеја, који да има до
казе. Какве? Доказе за шта? Али ако је миСАrю да 
каже да зна да је Витор испровоци.рао акцију на шетњи 
јер је пю сваку цену хтео овај штрајк, зашто то 
није рекао отворено? О томе ~не треба у алузијама. 

У остаЛсом, што ~се имаЛсо да каже о томе већ је ре

чено, упознато, делимично утврћено, :па, црема томе, 
превазићено. Алузијама ,се Троаrоот, мора бити, слу
)КИО да не би nрерано и до :краја одао друго нешто, 

незнано, тај:Iювитю а у:лрожавајуће. По Витора, ра
зуме :се. И по њега, Виторовог теХЈничара. 
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Осети се :стављен пред друrарске цеви пред юо
ји.ма :нема ни дiоброг ии Лсошеr држања. Оне хоће 
само истину и ·свако је мора рећи без :обзира х;оће 
ли се после ње пуцати ИАИ неће. 

Одједном отпоче фи.Nм негде из почетка, у вре
ме акције на шетњи што је била повод свему злом. 

~и филм је стао да се одмата пре но што му 
је постало јасно да већ хоће да пројицира матери
јал који је претходио <СЦени на јутарњој шетњи. Тек 
је стигао био до Јернеја на стубишту, а све ,се по
кварило, и он: је морао да се враћа на сцене у скуп
ној соби, па опет на прапочетне ,д;оживЈЬаје тамо . 
При томе ,се осећао као основношколац који, реци~ 
тујући »Као златне токе :крв1ьу попрскане«, долази 
до средине, збуњује се, не уме да продужи, запиње, 
мрмља nоследњу :реч, не може да настави и, у оча

јању, паници, ужасу, враћа се првом стиху, у за
лету долази до средине, па понекад, захвамујући 

доброј затрци, успева да с ла~м тРУЦКавим трепе
том преће цреюо препреке у средини nесме и до
тера у~спешно до краја. 

Он ту <арећу није имао. 

Оно што ra је чудило било је уверење да није 
малочас отпочео пројекцију па :стао и вратио се зато 
nочетку. Унапред ·се цраћао пре запињања из страха 
да не эапне. 

Зато га не nренерази пакост завереника у ње
му: на .најнапетијем месту nројекција се прекину
ла :као у правом биоскопу. Није се запалила трака, 
није дошло до квара у <машини, није нестаАЈо стру
је. Заверепици-строја:ри ~служили оу се :рафиновани
јим диверзионњм .оредствима. Приметио је само да, не 
престајући да zледа филм, почиње да се љу~и што 
Iерајновић, Iюји :годинама није легао у кревет, ју
трос томпю спава. Та безразложна .љутња таrоо не
очекивано nорасте да замрачи пројекцију. 

КоЛЈиюо га је пута видео како, седећи за столом, 
по целе ноћи rpa,L~~и, !ЮОАико ra је пута затицао клю
нуле главе на рукама поАоженим ,на дугу и широ· 
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ку стону даску што је, масна и прљава, смр:дела на 
лук и просуте иап,ьуоке безбројних nрежrаяих јуха 
посноr ту лаril-~К:р.омnира, IКytrry:ca или пасу ља. И коли
ко је пута приметио как;о се, ни десетак минута по

шю је кл,онуо, буди без 11рваја, одмах сав присутан 

и раоположив, и како, ни не мља:цнув:ши у.стима, 

наставља да чита тачно тамо rде је стао. 
А сад? 
Мора бити да не апава. Лл!и да се из неких важ

них разлога прави. 

Из IКЭЈКВИХ разл,оrа? - узнемири се И ПОМИСЛИ 

- да ли оних исmх који оу изазваЛЈИ llliPeiКИд про
јекције? Истих ·који су је и дозвали? А IIO су онда 
завереници и стројари тих ,1\/ИВерзија? 

У истом даху одrовори себи. 
Осећање уrрожености. 
Све је изазивало зебљу. Жећ дуб.л,а од rлади. 

Али и успомене на юск.у.сије пред штрајк и послед
љи кромпир-rулаш. Зашто да и он не зебе? Није ли 
Крајновић био виторовац и, као сваки iВИТоровац, 
био умешан, можда једући и оnавајући маље од ос
талих, али ипак био, у разне ИI1р·е, омицаА!Ице, наме
штања и прераћевине: пад с rраћевине ... 

На то, дожив.л,ено ниско, ry простору доњег трбу
ха као хлмни ветар падаља, реченица се распаде. 

Костур љеноr значеља поп\)lсТИ, олабави, неста, и 
речи тад стану да излазе неоу~ВИсло 1ИЗ тог нечеr пу· 

ног .смисла као ,к;авез. Не. Као трапез. Не. Као кине
ски камен. Не ... 

Уплашен од 11or бесмисла, стао је да ,се трза, оти
ма, опире . . . Већ је имао дово.л,Iю снаге да све то 
спозна и оцени, не и да врати у оrов:иrре значеља. 

Видео је како из увек растегнутих пора на ло

rичној окуци изл,азе речи сцремне да наставе лини

јом маљег от:rюра и да се одазову сваком позиву 

е:хюлалије, ономатопеје или сличног каЈНmленскоr 
безвезљаштва. Учини шшюр. Заустави то истицаље 
бесмисла. Прод~ужи да мис.л:и. И то речеЊ!Ицама што 
су nостав.л,але питања, одrоварале, mрдиле, износи-
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ле сумље и ис'I!Ине. Но после неког iВIРемена наићу 
опет мисл,и-сЛЈике, без речи. АЛЈИ пре тоrа се упитао 
јасно: 

Зар сваюи братковац то тэдюће није био? - не 
упита се, утврди, мада је изrледало као да се пита 
(nита од с:иrра, пита од спаванаћа; не, опанаћа!). -
Али на љих- одrовори себи- Троскот није алуди
рао. - И настави да уМИ~рује свој беСtМислени страх 
који ra јео. - Не, Т,рошют је друг а друг није ни
кад опасност с че.л,устима и канџама, с цревима и 

чмаром. Ко је 1ИЛ1И шта је 'ОНiда та опаоност од које зе
бе? Ко или шта? Је~дНа невИ\На јелеља исТIИНа? Њу 
чине објек11ивне чиљенице што постоје изван наме
ра; субјек11ивних, 1разуме се, као 1шшцла о:д јелен
ске руже. Уочавају само []ОСАедице. Одјеке поступа
ка, резултате (:канте за ћубре). Па су отуд у стаљу 
и да о свему суде само с rуnрошћавај:ућих, али нуж
них nозиција корисm по nо!Крет. Или с nозиција 
штете ( туча обори вола зрном леда као песница, 
Циганин се баци на nовече, зарива му нож мећ ребра, 
извл:ачи дим.л,иво срце, још дрхтаво, заrризе у 
живо љегово 11репереље, проrута га и одмах нестаје 

као Аа је испа:рио, одлетео). 

Хтеде да упита нешто Крајновића. Шта? 
Иако је одједњОtМ био уверен да не спава као 

ни Троскот, није ИtМао Хiрабрости да ишта заnита ту 
rюцрнелу главурду купуса с глатким образима и 

збрчкањом десном слепоочницом као корнишон. 
Зашто се не би дисципли'Н!Ова:о као и он ко ји из 

обзиrра (ако не из дисциплине) неће ни да шапне, 
ни да се nромешко.л,и, ни ичим да даде знак да је 

будан. Тј. уплашен. Тј. гладан. (Не []ребирај по кан
ти за ћубре. К ,себи руке!) 

Тама је најзад стала да плића, још :увек не ода
јући очима иједан од неуобичајених пово:да за С11ра
ву, што није nрестајала да му дахће nод грлом и за 
поти.л,ком. Имала је ·У тоАIИКој мери све облике ис
т.овреме!НО да ју је nреп.оЗIНа:вао ry ,свакој речи, а ни 
у једној ствари и појави. Поступно је ипак преста-
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јала од извесног часа да му nритискује ,срце и :крвне 

су,l\<ове док је са сламарищi на nоду ћелије зурио 
тражећи узалуд да одгонетне у обриоима које безо
бличје мрака nреnушта []редметима и бићима - те 

сnодобе с11раха, тако nрисутног а храњеног током це
ле ноћи неприсутпим, одсутним, расутим и не· 

знаним. 

То се, незнано -сада, не)\<овољгно осветљена да би 

се претворило у nознато, стало да nојављује још ра
зобличеније збуњено под притиском једног нагло по
зеленелог, невићено зеленог неба што се наметнуло 
прозору; небо већ прилепљено за решетКсе; истин
ско једно небо с двема посним наранџастим тракама 
нејед:наких дебљина око некаквог појаса таЈМо, висо
Iюг, високо иза даљине где је легло сунца. И шта? 
- зацвокота - указује ли да је извор страха у не
по јавности свих оних оила осталих на располагањ у, 

незгрушалих још у облике. С њима оу навикли да 
излазе на крај једино људи и сами сводљиви на 
њих, облике који -су граничари садржина. Расутос

ти не остаје друго да буде доли дамар страха, те 
водурине што iiipOTИЧe юрај срца које гсе суши. Рас
падање је и јутрос њеrов светли бич! 

И кад се разданило толико да је пред собом у 
димл.ивој маси кроз коју се назирала Крајновићева 
r лава положена на десни длан ... 

(Не). 

... кроз коју се сва та д:иформност -смаљивала 
згушњавајући -се у Крајновићеву главу ... 

(Да. То је оно што се дешавало.) 

... он примети како, окренут њему, отвара своје 
небуновне очи боје целера и одмах потеку из њега 

речи, мутне -сnрва, као iИCIIAaкa, затим све јасније. 
Али уколшю су оне приповедале све прецизније оно 
што му -се ноћас збило, rлос му је постајао муклији. 
Не од суздржљивости. Исповедао -се. Не зна од чега 
му се глас мутИЈО. 

Али од тог часа !П10Че да QИ[Ia 1све уске :неке и 
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тесне реченице, као да не мари за сувислост или 
бар разумљивост. 

- Откад з:н:ао да ја будаЈН? 
- Не! - и Слободан истим штедљивим шапа-

том. -Претпостављао. Све време? 
- Све. Сви. Ти. ТросКЈот. Ј а. Ј а энао. А ништа. 

Такав страх. Ништа споља. А унутра- ,цвокот, 
цвоюот, зима, зима, уша! Не смем ни уста отворити, 
ни мислити. Зверке ,страха, из:ишле из кавеза, при
тисле коленом лрло. То не1Ј1ојамно, необјашњиво. Ја 
да се бојим ноћи? Нисам -ни Паскал, ни дете у коле
вци, ни људождер, ни богомољац, ни празнина, ни 
баба~роrа. Ја, апюолутни атеист, ја пријатељ ситних 
сати, ја, ја са.\1: се препао ноћи, несаллетен у њу, ја са
плете-н. у ~у као пиле у 'кучине, :као вампир у крвне 
ЖЈИЛе, Ја, Ја ... 

- Бапске ;приче! јави се ~рапавим, суровим 
гласом Трошют 1са свог кревета. 

- Видиш - рече Крајновић још увек стегну
та грла али радосније - и он је буд<ш био. 

Тросюот пљушу ry марамицу. Лице му је изража
вало гаћење што је полазимо од -себе самог, прено
сило се на све ш110 гсе видело и није се задржавало 

ни на граници видљивог, па ни на оној -одсутног. 

Па ипак, Троскот себе није посма11рао, није видео 
и није се могао ни да гади себе. Деловао је као не
умитна 111\ре,д;метност несвесна себе и онда кад се ок

ренуо на бок и ускоро захркао тако дубоко као да 
ни он није сву ноћ ока склопио. 

- Ј еои ли имао у руци Дневнике? 
- А-ха! -хтеде да учини СЛ!ободан, али се одмах 

покаја. Упрюос нео:д~рећености тог »а-ха«, које би 
био изрекао да се није на време зау-ставио (но и у 
том би сАучају пазио да не одува свој смрад до Кра} 
новићевих ноздрва), није хтео да остави утисак да 
лаже друга само зато што су обојица ослабили. Лаж 

би и у том -случају била равна издаји. - Не. Чије? 
Нисам никад чуо за њих! -рече гласно па се наје
жи - ШТО []ИТаш? 
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- Због мал.очашњег. Питам се ... - говорио је 
све више и више с·гш<.а:ю а Пригушена као да се ~
врће, иак10 !НIИје. - Не. Не :питам се, знам како Је 
ro. На ;пример, човек је данас .лишен рациона.лних и 
ирационалних могућности да nрими_ апюлогетику о бо
гу родите.<Ъу у кога ипак овде-онде ЈОШ зажели да по
верује да се не би осећао као нахоче iИЗгуб.л"ено У 
свету ... Шта сам хтео да кажем? Онај дневник, да 
ужасно ДiИ!ВНО кука, грчи се, вапи, цмиздри, изазива 
саосећање. Ум rюкајничкм :истрчао IИIOILpeд осећања, 
разумео је да је бог зашао, али не fYMe да се помири 
с тим иако одраслом човеку - свод до колена. 

V~исак да се осврће перЭИЈстирао је. ilirporoњeн? 
Крајновић? Којешта. Рекне мирно: 

- Не видим везу ... 
- Просrо - и продужи стакато, дахтаво, с пре-

кидима у дисању као у човека који је трчао, трчао, 
па не може више, орушиће се - сањам, дакле · · · 
Не. Чекај ... 

Одраслом човеку свет и свод - до колена. 

-Шта ти је? 
- Боли ме nрло . . . а гутам мисли кад говорим. 
- Бо.л"е ћутимо. . . 
- Зашто? Што боли? Грло? Зар Је оно - Ја 

цео? Ја који са:м једанпут ... у све векове.·. имам 
срећу ... да бrудем човек? 

- Баш .орећу? 
. - Орећа је ... и знати ... да ниси орећан ... Сре-

ћа је бити овестан себе ... Моћи изурлати ... и глад 
као ЗIБери а не бити звер. Знати то. 

Прогута п.л"увачк:у. Лице му се зrрчи. Онда се 
диже, прути руку по бока.л, иопра уста, не хтеде да 
се наомеши без разлога, не наће га, насмеши се иnак 
nе11ронијевски, меона11о а као извин.ите за све и про
дужи, сад већ мање :mригушено, ширим, омиреНИЈИМ 
луковима не тако искиданих мис~ на пар:чић:. При
чао Ј·е дабоме о човеку- његовоЈ инаџИЈСКОЈ буби· 

' ' б •( и ци откад му је Троскот с11авио ону примед у али . 
без таквих би ствари он о томе, сад кад се осећао та-
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ко угроженим) - оно велико што је човек постао 
против себе, своје природе, што га сили да живи та
мањењем живих лоnти осетА.ИВОг парадајза, галва
ниЗИЈраних жабл.их батака ... (шта ја? шта?) - човеку 
:юоји :nокушава да цротумачи, nовеже, nреДЋиди, замис

ли, nрерадИ. Зато он, незадово.л,ан, н лије сиро
вине и материје у предмете којн нису постојали. 
Свет је да.леко од кохеренције. Подсећа га на неку 
безобАiИЧ!Ну масу нечега што он тек ЧЈеба да изваја. 
И nочиње ту да удара, тамо да о11:rоида, овде да од

ва.л"ује комад, онде ~да га леми и глача. ПQ:ЛаКо из 
немог блока каменог •Света !ИЗрања сувисла форма. 
ЈедЈНа. А :К!оЛИIКiО их треба начинити да би свет какав 
се хоће могао да постоји као очовечени свет! А ко
лико тек оюоса ва.л"а уюrюставити да би облШЈ)И ко
је је он створио могли да ОЖЈИЈВе равноП!равно с ос
та.л!ИМ што постоји незавионо. 

- Како? - Слободан vnита rи лецну се - по 
себи? 

Крајновић се \Наюмеши благо. Оно што је после 
говорио .личило је .на nрrисећање, а бпло нешто са
свим друш - аналоmсање. Био је mмн:азиста кад 
ое суарео са П!рВИМ тзв. модерним сли:rоама и с ку л

птурама. Стресле га, удариле, nобуниле. То уметност? 
Кюјешта. Сама :г.лупост. Не~олико година .~асније ви
део је већ рекламне цртеже који су се, у своје аги
та.ционе сврхе, користили принципима тих кубистич

ких, футуристичких, шта ли, слика и ску.\Птура. Оне 
су се већ наметнуле човековом животу, али и пеј
зажу. Дете се неће сутра- nред једном сликом чији 
ци.л" није rюдра.жавање !Прrироде нею изра.жавање или 
не, него .стварање :или не, него rизмиш.л"ање тота.л

нијих ис11ина о човеку и љеговој сл,ободи, с :юојом се, 
свестан своје 11рагике, игра као да га ·смрт неће ни
кад дочекати - да упита као он што се избезум.л"ено 

и АVГО расrrит:ивао :црви пут сударен 1с једним таквим 
плаrnам: »Пiта то значи? Шта ro представ.л"а, na 1'0 
је зезање мене у здрав мозак!« 

-Зашто обично .л"уди nред нево.ьама које их 
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сrюпадају а које не ·умеју да .објасне обавезно траже 
објашњења од уметности коју не разумеју? 

- Не узбућују ли те слике?- зачуди се без ве
зе с питањем. 

- Чак ни фотографије. Али мени ипак није јас
но шта !Повезује ноћашња цво:юотања и оно о обли

цима по себи. Добро! О свету по себи? 

- Говорио сам о свету чије облике људи извла
че из жеља помоћу којих они објективно непостоје
ћим замењују постојеће ... 

- ... како би субјективно подигли до објектив-
ног, је ли то? 

- Отприлике. 
- Зашто отприлике? 
-Зато што су и најћудљивије субјективне же-

ље изазване оним што објективно постоји, па су, према 
томе, И оне суштински објективне, без обзира што се 
јављају као да то нису. Проблем ту и почиње. 

- На основу овог, имам утисак да ... 
- Имаш исnраван утисак - не даде 1му Крајно-

вић м заврши rпримедбу и настави - чешљугар и 
дрозд не осећају терор предмета у свету, прилаюће

ни су му. Ти си ту, не они. Ниједне крокодилске сузе 
нећу пустити над осућеним предметима. Узалуд нек 
се жале на тероризам људских жеља. 

-Извини, удаљујеш ме од страха! - и одмах, 
извињавајући се: - Али аню ти противречим, то чи
ним зато што и сам мислим слично теби ... 

- Схватио 'сам. Све је некад платило. Вал се 
враћа. Сад нек се нас боји стихија. 

-Нас? 
- Нас. Стваралачке слободе. 
- Опрости, nоче~и смо о нашем страху ... 
- У реду, у реду! - nрекиде га нервозније неш-

то, осмехну се као крв кад истиче пред празним, тек 

отвореним просторима, с новим ситуацијама, нена
сеLЪеним рефлексима, успоменама, гробовима, циви
лизацијом обухваћеном радом. - Значи ли да су на
пуштене nросторије задовољавале оне који су их на-
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пустили? Не. Наши nриговори nретворили су се у 
nриговоре вашој ,савес11и, је ли тако? 

То питање наведе Слободана да примети да не 
би могао да прихвати као своје неко човечанства све
дено на пасивни пријемник друштвено немотивисаног 
незад:онољства. На шта му Крајновић рече да оно 
то и није, будући врло селективан nрераћивач ути
сака и антологијска збирка осећања. Што опет не 
значи да се мири с њиховом сировином, nолуфабри

катом, па ни с финалним њиховим nроизводима. 
Али рекавши то, ућута, па онда, после неког вре

мена, упита: 

- Знаш ли шта би било ноћас природно понаша
ље за мене бар? Устати, зал упати на врата, позвати пан
дура и рећи: - Отварај, прекидам штрајк, дај ми да 
једем јер сам гладан и јер ме стрюс Чекај, ја то ни
сам урадио јер ... 

- Дабоме, ШЈјОИ. И нико то од нас не би. 
-Зашто? 
- Шта ја знам ... Морал! 
- Морал. Али оно што називамо моралом ви-

ше је непотписани полицијски записник неголи дру
штвени уговор! Да! Морал би био д~обровољан приста
нак на пацке и л:ипшвања да није изнућен. Његових 

норми се не држе снажни, моћни :и неустрашиви. 
Они који полицијаки записник нису потписали. 

-Правили 1су свој, нов морал, ако !МИслиш на 
нас ... 

- Понешто су слично правили. Обично се лави
ћи и други младунци гоне, не само у баснама с нара
воученијем и без, да се огрну у стару магарећу 
кожу ... 

- Маrарећу кожу чега? 
- Старог морала. 

- Чекај. Како старог? Ако се тај морал јавља 
искључиво у људском друштву, он се и :м:ења с њим? 
Према томе ... 

Увек нестрпљив да сачека да му саговорник за
врши мисао: 
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- ... не треба ifiOBa маrарећа ,Iюжа! Оно што су 
све етике и моралистике забраљивале, и данас је 
забраљено. Закл,учак је прост: кад не буде ни јаких, 
ни слабих, кад >СВИ буду једнаки, оща 1морал ... 

Слободану се то свидело, али очима потражи 
Троскота, одједном муюю несигуран и можда забри
нут да то што је чуо није нечим изазвало или пов

редило друга који је, самим положајем што је зау
зимао наrюЈЬу, ыомпетентнији од Крајновића да из
ложи наша схватања о тој проблематици. Али Трос
кот им је лежао окренут лећима, непомичан, уснуо 
ваЈЬда. Слободан погледа ~рајновића на елама:рици у 
истој равни с њим и nосла му, ':юро3 чеК'Иње у које 
је соо обрастао, један блед осмех. 

-Да, али ... 
Али Крај:новићу ~се незауставмиво терао ветар ка

пом откад је изветрио дим ноћашњеr страха. Сад се 

реванширао себи и ћутњи. Говорио је nротив морал· 
ноr регулационог плана који епохе коригују, али суш
тински не мењају. Ах, морал, молим те, морал. Он зах
вата све нове и снове човекове зоне, подвргава их дру

штвености, инфилтрирао се и у област нагона и ос
талих ирационалија и унео и тамо анахронику паган
ско-хришћанских норматива. С другим само образло
жењем. Да таК:о није, ко би спречио љют да, rладују

ћи, усмрћује себе живу? 

-Идеали? Идеали, је ли? Шта они значе оном 
мени који се бојим, ,сrрепим, бринем, не мирим се, 

тражим излаз из зла и налазим га . . . понекад? Па 
тај нагонски, самоодржајни ја, он је најчешће дру
штвено неурачушьив. 

- Зато су у Партији - јави се наједном Трос-
кот- само најбол,и. 

Није закл,учио: - А не такви као ти! 

А ипак ... као да јесте ... 
Слободан претрну, укочи се. 

- И ја сам у њој! -- рече Крајновић суверено 
мирно. 
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- Има их који и залутају! - исхракну се и 
ОТПЈЬуну- ИМа ИХ. 

-Што се тога тиче, мислим, ако хоћеш тачно 
да знаш, у њој пре свега :није место теоретичарима 
локомотива који треба да се чувају и вагона који 
треба да се жртвују ... 

- Треба ли неко да води? упита Троскот 
неузнемирен. 

(Сви ови зна: ју тајну: остати неузнемирен и кад 
крв ЛИПТИ ... ) 

- Они који воде не треба да дају примере забу
!11авања ... 

. - Забушавање, знаш ... Забушант никад не пос
таЈе руководилац. Али кад то неки борац постане, он· 
да треба да ,сачува снаге за тежак посао руковоћења, 
а не да их циркусантски pacxma и не N1 се сулудо 
излаж:е намерно или случајно долуталим мецњvш. 
У оста~ ом, с таквим као што си ти, нећу да се над
мудруЈем. 

У исто су време кренула два питаља. 
- Какав је он? 
-- Какав сам? 
Без одговора. 

Крајновић узе књиrу. ААи посАе неКЈог времена 
окрену се САободану, који с·дмах рече: 

-Хтео си да каж:еш да ми доживл,ујемо као 
неш11о најприродније оно што је физrюлошки непри
родно. Зашто? Схватили смо да је нужније сада гла
довати, па и умрети у 11ом штрајку, негоАЈИ остати жив. 

Личним животом ставили смо се у службу над
личном. 

-Рецимо. 

- Зашто рецимо? 
- Једно само објашњење нечег ПI110 се може да 

објасни на више начина не исцрпЈЬује остала неиз
говорена тумачења тог нечег, ни то неш11о. 

- То нешто? Мислиш на штрајк? 
- Мислим на све што је Аепота оних који су 

убећени да морају стално да пуштају врапце из ру-
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ку ради голубова на грани. А да ~ морају вазда да 
чине пре но што је и стављено у земљу семе дрвета 
на ком ће једном нићи пословична грана за голубе, 
чија се мама, голубица, још није ни излегла. 

- Ми смо то. Зар нисмо? 
-И то. Али и друго. Ми који пуштамо враrще 

чинимо то тек пошто смо им везали ножицу истим 

дугим концеы: који сме себи обмотали око прста. 
Нисмо сасвим луди да им дозволимо истински баш 
да одлете. 

- Мислиш на ... - заустави се и очима показа 
на Троскота. 

- Не само на њега. На :еве нас мислим. У сви
ма нама мма и тих мисли. 

- Као што има и смрада - намршти се Сло
бодан као да је Тросюот - али смрад смрди а човек 
се мења набоље. 

- Да би се променио, треба непромењен да за

жели да се промени, да замисли себе промењеног 
привлачнијим, да реши тактичке и стратешке задат
ке тог похода. Али то чини још увек О!Нај стари а 
не :нови човек. Он извитоперује себе, зауздава наго
не, подноси бол и глад, сагорева на ломачама, трпи 
све могуће муке, спреман да се потчињава само на
лозима штаба свести о својим жељама. А тај штаб, 
у односу на реторику нагона, обично говори неубед
љиво ,као Братко у порећењу ·с Витором. При чему те
рористичке полиције и управе робијашница свесно 
рачунају да ће угрожавањем живота проџарати са
моодржајне рефлексе и да ће они, распаљени, пре
вагнути над неDiриродом што се тек смети, нереал

на, са хамера на пројектантском столу за којим ради
мо св.и, обични борци, идеолози, утописти и сањари. 

- Дркле, морал! - закључи Слободан одједном 
смирен. 

- О, да, морал! - узвикну Крајновић. 
-Ипак је нужан!- обрадова се. 
-Зар сам рекао да није? 
-Јеси. 
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-Кад? 
- Кад си говорио о ... 
Несигуран, одједном застаде. 
- Јеси ли говорио о враћању у детињство и 

позивању ;пандура? 

- Не знам. Можда је требало, ако нисам. 
- Али рекао си да би најприродније било по-

звати пандуре, прекинути штрајк. 

-Бр! Каква деградација. 
- Шта? Та тврдња? 
-Тај степеник ниже с ког је било могуће то 

чути загледан у онај на који се требало попети да 
би се рекло оно што је речено ... 

- Али ти си заиста рекао N1 би најприродније 
било ... 

- Ништа човечно не може да на:гна човека да 
изда своју будућност. 

Рекавши то, зевну двапут и без прелаза захрка 
два пута чулно а неснажно пре но што преће на рав
номерно дисање. 

Хркање, што се још два-трипvт јави, сваки пут 
све лакше, поста чак мелодично. Троскот се утом 

баш пр~у, одскочи. Седећи зати:r.; на кревету, ослуш
кивао Је укочено и напето неке Једва приметљиве и 

у сваком случају, неодредљиве, неуобличавајуће шу~ 
м ове. 

:-Шта је то?- уП!Ита храnавим, .као намерно не
приЈатним гласом и пљуну на зид - што смрдим! 

Ужас! Погледај, молим те, кроз прозор. 
Као да је једва чекао дирекгиву како би, после то

лико самоће, урадио нешто niro човек ради а што има 
сврхе и смисла, Слободан прекину ослушкивање ку
цања из зида самице изнад љихове, окочи са ,слама

рице и, не обраћајући пажњу на вртоглавицу од које 
се затетура, не желећи да ro региструје 'сад (касније 
ће то), залети се, поскочи и пружи јако смршале ру
ке - примети ro у магновенюм блеску ЊIИховог 

nружања - ухвати се за решетке, одигне оmрве зах

ваљујући залету, смести се у удубљење ,А~овољно ши-
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роко да прво клекне на њ, затим да незгодно седне и 

да, најзад, таК!о остаЈНе. Не мноriо згодно, али могло се. 

У том је тренутку приметио на Тросrоотовом лицу, 

према коме је био окренут профилом и могао да га 
види, попут птице бацајући очи улево- један осмех 
за који, из те птичје перспективе, није могао .да зна 
је 11си .самозадовол,ан, задово1ьан Слободаном или под

смешл,ив. И суд о томе одложи, па погледа у пусто 

још полуоиво ,1\iВОrриште с јещrим недалеюим пандуром 
К!Оји је изгубл,ено шеткао измећу неразумл,ивих сен

ки. Сам их је бацао неколико: три позади, вукући .их 

као шлеп, две испред и две лево, што су се под врло 

оштрим углом саставЈЮаАе код његових цокула. Било 
му је х1шдно, трупкао је ногама, онда кретао врло 

енертично према рондели шимшира или према стаб
љикама ружа умотаним: у окруталу главату сарrију, 
везану ликом одоздо за бело окречене притке. Стигав
ши до једног од та два циља, затрупкао би оштро у 
месту, при чему би изазвао несхватл,иве потресе и 

мршења мећу безбројним сенкама што •ОУ га окружа

вале. Не обраћајући пажњу на њих, реско би се окре

нуо налевокруг и исто онако псеу досврсисходно по

шаю ка зиду самица, који је- чинило .се- хтео да 

грудима и избаченим челом пробије и разнесе. 

Тад rюмис11си Кiрајновићев:ом мишл,у: - Па он је 
на нижем спрату од штрајкача. Нико се од нас никад 

неће спустити дотле. Али пандур то ради да би се 
загрејао и да би му прошло време. Руси зову стража

ре- часовој! 

Осветли се негде у његовој глави ниша с на
словом Живот стражара и жан.дара: два или три са
та на служ:би, 4 или б на O,lliмopy. Никад да се 

испаваш. А онда, шта значи такав живот? На служ
би пазиш да се не деси нешто што би значило крше
ље прописа које ти не прописујеш, који су ти про

писани. Друкчији неголи они за зат.воренике. Ти са
мо пазиш. У 100 даЈНа или месеци једанпут или није
данпут деси се да неки робијаш покуша да побегне. 
Тад твоје џеџање упразно добија некакав смисао и 
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некакву сврсисходност и оправдаље - служба што 

се састоји од пуштања да време протиче кроз тебе. 
Ништа горе од тог празног протицања. Пандур не 
би смео да пушта филм као Слободан што је то чи
нио да би убио досаду. Под претпосташюм и да ту 

тајну делокализације зна, стражар мора, досаћивао 
се или не, да буде будан и пази. Иначе би се бежало 
стопут дневно. Ох, што би се бежало. Добро, не бе
жи се, пандур бдије и то је довољно да се ништа не
прописно не деси. Бити пандур из неубећења, бити 
то плате ради (може ли се бити пандур из убећења?) 
значи изабрати самоћу, а не мислити за то њено вре
ме него пазити - значи губити nреме узалудно. Њи

ма .мџра да страшно споро nролазе она два или три 

сата на служби. Часовој с часовником у срцу, у цре
вима, у телу без мисли, без забаве, без пројекција, без 
ичег што људе чини неанимаkним, 1ьудским. Звер у 

шуми не зна за време, зна глади само. Нема пан

дура тако неразвијеног да не би осећао време и знао 

да је и живот, као и његово стражарчење, једно одав
де-д;овде, и да живот, као и плата стиснута у ПlрОцеп из

мећу првог и првог, пролази пребрзо за ону десетину 
хилоада пробердоканих ноћи што :ниrоад да проћу. 
Као ни робија што не пролази. Као ни робијање 
што не престаје. Ђу је он да робијаше опречи да по
бегну. 

Тад примети ретке, ситне, врло лење, врло самр
тничке пахуљице. Откидале су се t.::a тугом, падале 

оклевајући жалосна, нестајале у ранијим наметима 
снега. За два дана непадања - смршале су више но 
штрајкачи за исто време. Падање је за пахул,ице 
што за борце - борба. 

У коју спада и штрајк глаћу. 
И већ је хтео да се спусти и већ је заустио да 

каже оно »Ништа!« које би у том случају значило 
да се ништа необично не дешава напол,у, кад, ко
сећи главу уз решетке, примети, на последњем сте
пенику пред улазом у зграду, плаву паролу на ши

њелу другог једног пwндура. Овај је излазио држећи 
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руке низ .тело као да :ноои терет; сад виде то IНeiiiТO 

што се истезало; виде га како·rрасте, сnрва безимеiю, 

како се nосле једне тrрећине открива као .неочекивана 
нека носила (ко је умро?) с људским .ногама испод 
ћебета (болестан ли је?), као носила што су проду
жила да улазе у ЈЩДНО поље док •се .није IЮјавио и 
други носач; исто пандур. Није се видело лице чо
века који је лежао на носилима испружен измећу 
11РУди и лећа двојице nандура. Покривено ћебетом. А 
ипак, дужина тела, његов обим, били су познати уз
бућеном, загрцнутом Слободану. 

Али и Троскот је осет;и:о да је Слободан открио 
нешто необично, па забрза: 

- Шта је то? Шта је то? 
- Чини ми се Албрехт. 

- Како? Камо се упутио? 

- ·износе га на носилима. 
- Штрајкбрехер! - поскочи, диже се живо и 

снажно се усхода. - Ето! - као да је добио дуго 
чекано задовољење - зато и нисам хтео да г ласам. 

Крајновић се на то трже, сrвори трезне а са-
њалачке очи и упита тужно: 

- Зарвећ? 

- Шта већ.? - љутну се Троскот. 
- Рано је! - одврати Крајновић мирно, одјед-

ном будан- рачунали смо да може доћи и до тога, 
знаш добро. Али нико није мислио да ће се дезер
тери јавити после два дана гладовања у •самици која 
то заправо и није. Нико ниј.~ сам. Прошли пут је 
штрајк трајао 12 дана. Били смо заједно тад, сви 
у једној соби. Нико, разумеш, нико није ни nомислио 
да дезертира, А било их је који су дош.Аи :ю ивице: 
онесвешћивали се, добијали нападе .. 

-Ког дана? - упита Троскот промењеним 
гласом. 

- Једанаестог је већ Божовић :изгубио свест, али 
Рајку падавица није дала мира већ од десе-гог ... 

- Од сутра! - промрси Троскот гласно, Сло-
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бодан се трже: истим тим нагласком и сам de те исте 
речи био изрекао у себи. 
-А ко зна колико ли их је ноћас побегло! 

промрмља Т.роакот, опет друкчији, снажнији но досад. 
Поново се диже и ушета по ћелији, газећи у·чарапа
ма ивицом асфалта измећу Крајновићеве сламарице 
и свог кревета. 

- Тако је то! - заустави се после неког вре
мена, седе на свој кревет - хоће се човеку штрај
ка по сваку цену! Нити li>YAИ психички спремни, нити 
иницијативног позива од Ћаћ.е. С искамченим одоб
рењем се не улази у то. Не улази. А зашто? А? Ко
мандантство и парадирање ... 

Не доврши. Пребрзо IКАонуо, !Преста да говори. 
Свали се као врећа на сламарицу. Оронуо старац! 
-помисли Слободан и би му га жао. 

Но Крајновић поче да подсећа на своје преда· 
вање о Марксу и Париској комуни. Није се добри 
наш старац радовао кад је Thiers nочео да стреља 
комунаре. Дабоме, наш штрајк није пропао и, уоп
ште, аналогија се не држи ни за шта, али Маркс по
сле пораза Комуне није имао ниједну злураду реч 
било за њене иницијаторе, било за њу. Сав гнев је 
окренуо против њених непријатеља. Јер и кад греши, 
друг то чини ради добра свих, из нестрпљења. Док 
неки другови ... 

Застаде. Слободан погледа Троскота, збабљеног 
и наборанијег .но што је икад људско биће било. 
Једно време је седео тако, онда, још увек јадан, рече 
гласом тврћим и суровијим но иједан људски глас 
који је Слободан чуо: 

- Ствар је у томе . . . грешке су данас недопус
тиво расипништво. Живимо у време пролетерске пр
вобитне акумулације победа по сваку цену. Није у 
питању новац. О снази и уапеху је реч. Она је у је
динству ... Пљујем ја на све добре намере, ако су 
ооследице лоше. 

Пљуну одиста. 
Али док се cnpe~o да се пружи, рече, заправо 
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понови једну своју ранију мисао. Изгледа да разне 
и многе он није имао, али је др:жао тврдо до сваке: 

- Наша су дела престала да имају објективну 
и субјективну страну. То је луксуз данас. Обе су 
стране тако срасле у једну да је битна само корист 

коју покрет, као целина, извлачи из наших актив
ности. То је мерило. И ништа rдpyro. 

До сутра није више отворио уста. 

ДЕСЕТА HOfi И ДАН ЈЕДАНАЕСТИ 

По.Nулопте оу се испроиле пред њим нагло. Че
твртлопте. Тричетврт лопте. И уопште целе лопте. 
Све беле и rлатке. Све нежне и rугутаве, све зовне 
и tМамне, све nрлеће а без руку, све љубеће и обуј
мљујуће, све А;Олазеће и одлазеће, све сферично од
скачуће и позивајуће на травна сустизања. Полулопте 
су пред собом дизале штитове од прозирне јутарње 
измагll!ице пгго се бранила миловањем. Четвртлопте су 

носиле кецеље, тричетврт сукње, ЈIЈопте ,су саЈiдо биле 

голе као од мајке лопте роћене. 
Тако исто неочекивано и нагло како су се на

метнуле погледу, све су зацактале одједном на ви

соким потпетицама. За њима су стале да пужу ле
пљиве змије с неком камиљом грбом на глави. 
Одлепиле су се од земље кад су добиле небески го
лубија крила. Засветлуцале су њима, одигле и оста
ле тако у ваздуху налик на сунцокрете, осетљиве као 

све биљке на магнетска поља незалеп.л,иве светлости. 
Узалуд су савијали тешке ситнорогате главе, 

к,;ю смањепе неке улице пошючане турском калдр

мом. Било је тамно, упркос свитању, на које је све 

било осућено. Мора да зору сунцокрети још нису 
разневинили. Реке јесу. Биле су у њој пре сунца. 
У светлу су се купали гласови, тела се још нису ви
дела. Само су у голим као од мајке лоптама звониле 
унутрашње люпте: у унутрашњим- мање, у мањим 

- још унутрашњије, у њима - тачке без површине 
и запремине. Купају ли се то оне? 
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Полако се он то, спавајући мушки хркаво, стао 
да диже над пољем којим је текла река препуна 
звонких, ВiИ!союих гласова. Тад их угледа како се пре

кају меким рукама, како се бацају у смекшале тала
се, какЈО ПЛIИВају, роне, иэрањају, како се брчкају 
и wикоћу беле, обле, све голе четвртине, половине, 

тричетврп&не .1юrши с коЖЈом као од беле нутрине 
несазрелих л убеница. 

Тад се препозна у јастребу што надлете врбаке 
и џбуње с расутим кошу љама истканим за прошлог 
уштапа. Сmд га је то задржао да се као камена 
канџа не зарије у те звонеће, у:скипеле, одскачуће 

облине што су бубреле подложне сунчаници. 
Али стид није потрајао дуже но што је би.iш 

потребно оку да се снаће у тој облотравној хран

.tьивој белини, да на њу свикне, па да сикне и ши
кне у лабу дасюм луку свом јулском 1млечиком низ 

метални врх цеви за поливање свих по том парку 

11равњака од блузица и сукњица, 'Од таuvшооких бра
давица на зрелопутим дојкама што су вриснуле. Доц
кан.Осемењене. Осуте медним цватом. Обезимењене. 
Растворене и распаране лопте :с испалим 'ОАскоцrима, с 

преосталим доскоцима, чигре беэ игре. Само игле, 
суэе и 11рцав плач који се учи одзиву. Лозинци не. 

Има ли је? 
Последња лопта поче да се котрља растући преко 

целе зграде самица, свих зграда, свих на свету самица. 

Као да их је прогутаАа. А нигде уста. 
Пројекција се прекину неочекивано, по једној 

вишој фељтонистичкој логици, на најнапетијем месту. 
Али дијалози се нису прекидали ни у кратком сну, 

ни за време дугих ноћних бдења. 
На алузивна Крајновићева питања са закашње

њем од оваквих бескрајних 24 сата, стизали су дирек
тни Троскотови одговори. Понекад. Као сад. Не што 
би их смишљао толико. Није хтео само да се пре
терано »троши«. Штедео се. 

Та бакалска штедња била је прави разлог раз
дражљиве вехеменције или оних предавачких еуфо-
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рија којима је Крајновић продужавао да пецка Трос
кота. 

- Да би се дуго ж:ивеЛЈо, вал,а остарити, а не 
штедети! - rрекао му је оиноћ Крајновић и продужио 
свој силогизам без брњице - а да би се остарила, 
11реба оседети. Да би се ооедеЛЈо, мора се О!Немоћати. 
Да би се онемоћало, хоће се излапелост. Дакле -
смешећи се, дигао је дуги прст над главом- да би се 
дуго живелю, ваља што пре посенилити. Излапети још 
у колевци изгледа да је најпрепоручLЪивије средство 
да се остане вечно млад. Штеди се снага. 

Не претерује ли? - упита се тад Слободан, 
али од11овоrр је већ севнуо у њему: - Нема смисла 
тол,ико зафркавати човека. 

Не изиће из њега, не допре ни до Крајновића, ни 
до Тр<;>скота. 

- Све што се излапара не мора бити истина! 
- rрече истовремено Троскот, неузнеми;рен, сигуран у 
себе, и то смири Слободана, :rооји се чак не осмехну 
ни Тrрос:юоту, ни Крајновићу - змовоLЪав: што се од 
њега ни сад не тражи опредеLЪење које би значило из
дајство једног или другог друга. 

- А шта није истина кад је све што чинимо одраз 
стварности? 

- Зар је теби овај штрајк био одраз нужних nо
треба? - зачудио се искрено Троскот. 

Било је то јуче по по.дне. 
- Издаја не сме да буде одраз стварности! 

рекао је смирен (као мања лопта заштићена већом 
лоптом у чијем је средишту смештена). Ни Троскот 
се није ла:юо навикавао на тај крајновићевски начин 
играња. 

Али ни оваЈКВим иденТiИфиrкационим nомераљима 
онимLЪеног материјала није се допирало до истине. Не
достајали су ~Црави мотИВiИ протагониста. Главни ак
тер није ту б:и!о. Још прво nоподне је утврћено да се 
Витор с Луковићем налази с друге стране зграде, и то 
опрат изнад њих, и да је одавде врЛЈо тешко долазити 
с њима у директан контакт. 
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Други важан ензим њихове судбине, Троскот, на
лазио се ту, на домаку ока, уха, rруке. 

Он је углавном ћутао или ћутке ПLЪуцкао, будан 
.или у сну. Никад се није знало. 

Ноћ је трајала, густа и тежа но што су ноћи. Прво,. 
јер опет није могао да заспи. Зашто? - упита се -
зашто не може да заспи кад зна да се не треба бојати 
страха, чији су му корени познати? 

Боји се. Није беба. Сигурно није ни полулопта, 
али ... 

Тад одго:вор!И себи: не боји се он мрака, самоће се 
nлаши. Лоптоглаве засвоћености што затвара искрив
LЪени видик. Док су Крајновић или Троскот будни, он 
може да спава, али чим они заопе, он остаје пренера
жено будан, вребајући сваки шум који одаје њихово 
присуство поред њега. Само тако укида страх од ло
птолике ,самоће, која је увек поновни повратак у са
мицу. А то га, и као пук,а могућност, изгледа страши 
вшпе од овог rу;ништавајућег гладовања с накостре
шеним, rразрогаченим, напетим чулима. 

Упркос њима, која су одједном стала да као ви
лама набацују на њега :х:рпимице мирионе и слушне 
податке, он заспа чим помисли да га управо ти пода

ци расамLЪују. 

Сањао није IIOШITa о~ћено - 1ове неке облачио 
лоптасте облике који су се мењали пребрзо да би се 
иједан утиснуо у памћење после шока бућења. 

Крајновић је, лежећи на лећима, једним оклева
јућим, смршалим гласом причао с Троскотом. Учини
ло му се да је прошло прилично времена док је успео 
да схвати о чему говоре, али чим је стао да прати 
Крајновићева излагања, било му је јасно да га је то 
његов сад оклевајући, смршали и, упркос смраду, про
чишћени начин говора, не тај начин, него његов ста
њени а поколебани глас сам преплашио својим нео
чекиваним одударањем од одрешитости :rоојом је оби
чно помало двосмислено инт,онирао и развијао рече-
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ничну IМеЛО.дiИКУ својих мисли-nре .но што је разабрао 
о чему заnраво говоре ... Као лопта одбијена од зида 
rог ·сазнања ... У ·Следећем је 'Гrренутку уnутио себи 
питање: »А ја? Је ли се и мој глас променио?« Затим, 
горећи од же.л,е да то утврди, није имао пет.л,е да 
ишта глаоню изговори, али закл,учи: »Нећу издржа
ти!<< И, nогледавши Троскота, одлучи: »Умрећу!« Не
моћан се најзад осетио, неспособан и да им рекне: 
»Добро јутро!« 

Б.утао је не мичући се, као престрав.л,ени nаук у 
средини своје мреже- те нагонске nатке у коју су 
се хватале мале, преживеле мущице: били -су то чул
ни подаци. Необично свежи, они ипак нису освежа
вали. А касно зимско јутро почињало је да јужи мн
ришући на куваЈНе кукурузе, на кришке лубенице тек 
изваћене из бунара, на rсарме. Пиnну свој улегли, 
стврднутији но Јуче трбух. Замисли своја црева пуна 
скамењених nрозрачних а оловних брабоњавих лоп
тица, не већих од кликера. 

Виде та црева у магновењу, на.л,ути се на ту сво

ју дезертерску слабост, па се :юонцентриса коначно 
да би слушао К;рајновића. Али није успео да то учи
ни надуже. У скоро му стиже одлука, коју је по. свој 
прилици сам АОНео: »Нећу опрати уста, НИ ПОПИТИ 
гутл,ај воде за казну што се толико бојим за себе. 
Нека погинем акю треба, ја rce више нећу бринутИ за 
то своје тело :к:оје се зове мој живот и нећу зажалити 
ни што је неискусно младо и још же.л,но свега пред 
неизбежном смрти што вреба у заседи: иза првог угла 

слабости и немоћи ... « 
У ста му се на то напуне неком трулом, смрадном 

п.л,увачком која поче да му се цеди и просипа из уста. 
Сматрајући то недозво.л,еном физичком деградаци
јом, устаде, оде до кибле, измокри се, исп.л,уну, али 
се за.л,у.л,а, желудац му се нагло подиже, na поче да 
повраћа нек,rу .л,уту и .горку слуз из празног бурага 
који му се дизао и грчио мучећи га. Иnак, имао је 
снаге да измећу два дизања желуца :и д'ЈЗе навале 
rювраћања каже: »Не 11Реба да -се дижеш.« А није 
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био сигуран да ли се то Крајновић хтео да дигне или 
заиста већ дигао да би му придржао главу. Било би 
му то горе и од самог повраћања, које није сметало 
Крајновићу да, на једну неочекивану Троскотову при
медбу, не поче, стојећи још уз Слободана, жив.л,е да 
одговара, али оним исntм испошћеним гласом од ма
лочас. 

- Извинићеш, али није. Озби.л,но. Полазна теза 
теорије сазнања коју зовемо нашом не своди се на 
став.л,ање појма одраза уз бок некаквој пракси. Одра
зност би се онда морала да јави као иск.л,учиви кри
теријум :истине. Одразност! А обрнуто је истинитије. 
Пракса је оно одрећујуће. Од ње, чини се, треба је
дино и поћи и из ње извести све појмове и категори
је, па и појам одраза. 

Ућута на неко време, очекујући одговор који ни
је долазио. Троскот је, изгледа, јуче открио крај ки
бле п.л,уцу и сад је n.л,увао, опрезно гњурајући пола 
лица у њу, а Слободан је, исправши уста и покваси
вши ·своје уnа.л,ено чело, ·стојећи попио на nисак 

нешто воде из пруrастог бокала од три литре, тај бо
кал глећосан мрким тамнозеленим и жутим nругама 
од :юојих се чинио још тежи. Ка:к:о му је постајао прете
жак, није успевао да га мирно и исnравно задржи ди
гнутог. Танак му се млаз Често сливао низ чекињасте, 
већ толико дана небријане, разро:юо накострешене 
длаке доње вилице, низ голи врат и низ робијашку 
кошу.л,у (без овратника), кошу.л,у исnод које се је
жио онако никакав: сав један издужен јежур у окло
пу те круте :юошу .л,е од американа што је у прањима 

изгубила сав штирк, а ипак остала крута због без
бројних закрnа, једна преко друге. 

Брадавице му се болно у дрвене од млазића што 
их не освеже, па осети опет вртог лавицу кад упорно 

затури главу да би напунио прво неколико пута уста 
и :исn.л,унуо онај зарћали смрад па, исправши га из 
самих уста и улаза у једњак (но то је мало вредело: 
цела. зона смрада није могла бити испрана), поче да 
nије ту хладну воду што се цреrю ноћи била стала 
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да леди. Неколико заосталих ледених иг лица хрусну 

с бескрајним задовољством под његовим зубима же
љним таквих и других отпора, но у исти мах кад чу 

то хрускање, Слободан се уплаши да му другови не по
мисле да то жваће скривену досад коцку шећера, па 
испљуну нову иглицу леда алибијски из уста. 

- Људи нсћете веровати, лед се ухватио! 

Али нико не обрати пажњу на тај његов усклик. 
Крајновић је говорио о субјективном одразу об-

јективног света и у њему објективно постојећих одно
са и веза мећу појавама, стварима, представама. Гласа 
опет превучена наоблаком, стањена, уситњена, као 

исецкана: 

- Али тада се баш и можеш упитати, I"ao што си 
на неки нач_чн јуче и учинио - настави - откуда 

онда, поред тачних, и они лажни одрази? Кюю могу 
погрешни да настану из истих суштина као и исправ

ни? Како се то у неким случајевима долази до нереа

лија митолошких, фантастичних, неадекватних? Али 
и до оних синтетишућих, ако не и синтетичних и тако 
рећи ванис~суствених одраза? Какве стварности они 
одзрцаљују? Ванискуствене, неадекватне, фантастич
не, митолошке? Којешта. Не кривимо стварности за 
грешке! У ,сваком случају немамо права да оптужу

јемо за истинитост или неистинитост одраза - ни се

бе, ни вредност одсликавања појава и предмета, ни 
чула што преносе љихове слике или праслике у наш 

централни нервни ,систем, ни магационирано знање у 

мозгу, ни тобожње недостатке у том систему инерва
ција релеја и чега ,све не. Одражавање света и свега у 

њему није само људско својство. И минерали и биљ
де, дакако, и животиње умеју субјективно да юдража
вају објективне импулсе. На једном другом, дабоме, 
нивоу. У реду. Под условом да не заборавимо колико 
је висок ниво и како сложена незадовољничко-машто

вита природа људске праксе. 

Крајновић се сад љубазно смешио а онда проду
жи још стањенијим, утишанијим гласом, још распрс
нутије меснато крвавим петронијевским оомехом што 
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се извиња:вао тиме ш110 се смеiПИо и био свестан М! 
постоји. 

Објасни укратко шта све условљује исправне и 
неисправне одразе, зDдржа се дуже на овим другим, 

rювеза их са Енrелоовим злом и добијаљем: неких пар
пица сазнања тек у другој или трећој њш стотој ин
станци, и онда се расприча о субјективности, што, све 
ослобоћенија, врши селекцију измећу чулних дата о 

вићеном и сазнаном, бирајући не само оне које су јој 
потребне него и оне које јој се допадају (за разлику 
од извесних животиља Ј<:оје виде и чују и њуше само 
оно што им неnосредно користи или штети) и да мо
гућност за превазилажење имедијатне заинтересова

ности разликује човека, потенцијално ослобоћеног ро
бовања природи, од свега осталог што постоји. Слобо
да и није ... 

Слободан се изненади што јутрос не прихвата 
дефиниције превише генералних појмова као: та сло
боМ!, она љубав. И слично. Све што се о њима каже 
може и не мора бити истина. Јесу ли оне у питању? 
О чему заправо споре њих двојица? Добро, Крајновић 
је причао сад о слободи вол.е и рекао да свако бира 
у складу са својим интересима. Њих да може бити 
више истовремено и да је слобода тад резултанта по
вучена измећу свега одразивог: »Оно што смо одлучи
ли - ту сам реч употребио условно - да је за нас 
најбоље Мi од одразивог одразимо.<< (Ту где настаје 
- рекао је - фамозна слобода вол.е, почиње исто
времено и уочљива могућност исправног и неисправ

ног суМ!.) Закл.учак се намеће: и евентуалне заблуде 
из слободе избора ис'Горијски су усl\Јовл.ене, и не пред
с>tавл.ају дефекцију способности сућења. (>>Погледа
мо ли, iКрећући се у великим линијама епоха, у че~у 
би биле лоrичке грешке хомерс:rоог или оне касниЈе, 
из ранохришћанског периода, у чему оне из векова 

граћанске доминације или у чему оне из овог рано

пролетерСiюr оовјетс:rоог времена, видеће се да су у 
темеље откривених већ заблум, а.·ш и оних које ће 
наши унуци открити, уграћени интереси понети само-
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осећај.нцм и другим афективним захтевима субјекта у 
односу на свет, да они заправо и изазивају »грешке« 
и да су пречесто те грешке дужници ИЛЈИ исправљачи 

извесних недово1ьно сазнатих нужности. А те се за
блуде не исправ1ьају професорским црвеним масти
лом на маргини погрешног заКЈьучка и избора, него 
патљама и крв.л,у.«) 

Шта то он хоће тиме?- упита се Слободан још 
једном. 

Слушајући га маље паж.л,иво но икад досад, Сло
бодану се учини да је разумео чему све ·ю тек кад 

Троскот одсече реско и беспризивно против либера
лизма и другог попуштаља укусу буржоазије. »Онај Еп
тон којег нападат, он пише за раднике, уз љега је
према томе - Ескапебе, уз љега бо.л,шевици и све, и 
он има да остане, а ови твоји Лујси и остали« -
Троскот отпухну ка:о да пушећи избацује дим-: >>има 
да оду низ ветар. Не мари што нисам читао ни Једног 

ни другог, ја знам шта кажем и 1;ако је како ти 
кажем.« 

О томе су они почели јутрос? Зашто? Како је до 
тога дошло? Тајна. Истина, о тој двојици Синклера 
(једном је то име, а другом презиме) јесте да се по
некад дискутовало по собама, али што се Троскота и 
Крајновића сад тиче који је од те двојице писаца 
( Синклер име или Синклер презиме) бољи и који од 
љих има исправнији однос према уметничком тран

споновању материје? 
Крајновић се био одигао на лакат, посматрао не

ка:ксо жалостивно ТросКЈота и, климајући великом сво
јом главом као да одобрава, у ствари см:ишљаю оl';го
вор овоме, који је, лежећи на боку, говорио свОЈИМ 
најхрапавијим, као навлаш најнепријатнијим гласом, 
понављајући понекад и по три-четири щтта реч као да 

узима залет да прес:ксочи неки праг или просто са

влада неки унутрашњи отпор. 

Крајновић се заруменео лако кад реторски упи

та себе: 
Зар су полуr:шсменост и незнаi-Ре идеали? -
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замишљена и тужна израза, постављао је; питање пре 

себи негоА:И Троскоту - докле ће се идеализовати 
овај данашљи ванобразовни ниво експлоатисаних? Не, 
није наша класа осућена да остане незналица. Зар не 
схваташ да је једЗЈн о,д најхуманистичкијих задатака 

сваке револуције- подизање нивоа образоваља у на
ционалним размерама? Шта значи укинути разлике 

измећу села и града ако не поуниверзитетити, тако 
рећи, и села? 

Троскоту ј.а:ксо закрче црева, Наllдршти се, чак му 

преко тврдог лица преће покрет страха одоздо нави
ше, :l<Јрајновић је продужавао, iИстина све тише, али 
уносећи се и даље сав у оно што је излагао. При том 
је прскао својом пљувачком најближег Слободана. 

Овај ·ю није примећивао (пљувачка је моја инфект
није смрдл:>ива!- помисли С.!'!iободан) (и помисли, гле~ 
дајући му у све тамније црвене образе с постепеним 
цреливима као у Јабука рузмаринки од беложућка
сте коже образа ка шарлахном сад црвенилу јагоди
ца - нису ли такве као боје тих образа и неке жене 
- опо.л,а rладац, изнутра- смрад?). 

- Од тога - хюће АИ револуција шко~~:овати рад-
нике, и од средстава које ће улагати у то школоваље 
и темпа којим ће претворити заосталу, празноверну, 
пијану, неписмену, дивљу руљу у нацију инжењера, 
лекара, филозофа, уметника, nроналазача и научни
ка - зависи коначна победа. 

-Теби су радници- руља?- исхракну се Тро
сюот. 

- Зашто си подао? Зна:ш шта сам рекао и шта 
мислим. 

- Социјалдемократски си мислио и мислиш! И 
мислио си и цре 11аЈК!О 'ооцијализдајничкги док си се 
трудио да нас све гурнеш у овај штрајк. 

- Соцдеми не иду у штрајк! - насмеши се меко. 

- Против комуниста све реакционарно хоће ка-
мо они неће. Нећемо ли ми комунисти у штрајк, они 
ће у штрајк. 

- Треба да се извиниш што си могао и помисли-
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ти да ја ... Иначе нећу више ни реч да кажем. 
- Пуца ми преметало! Знаш! - рече тврдо и 

неопозиво Троскот. 
Крајновић се зату.л,а на лакту, хтеде нешто да 

каже, не рече ништа, само се спусти на сламарицу. 
• 1 

- Зар би био ту и штрајковао с нама да Је .... 
- хтеде да се умеша и Слободан, индигниран, али 

брзо прогута своју индигнацију. 
- Ништа се унапред не зна! - одговорио би му 

Троскот и ућуткао као онда у скушюј соби кад је 
nрви пут покушао да се суnротстави неким ШЈ:синуа

цијама nротив Витора. 
Зашто сам таква кукавица? - уједе Слободан 

себе за срце - докле ћу бити такав? Не може ли се 
са свима добро? 

Крајновић је зграбио једну од књига које је 
понео и као да је заборавио на све на шта не же~ 
да заборави, удубио се у текст: Немачка идеологиЈа. 

Зашто? Зар је же.л,а да га воле сви другови -
кукавичлук? 

-Опет неког односе! -рече Троскот и погледа 
Слободана, који, иајмлаћи и најлакши, не скочи она
ко нагло као јуче; с муком се попе на спуштену даску 
за седење, ухвати рукама за решетке и пошто два
-трипут безуспешно окуша, успе најзад да се, погрб
.л,ен јако, некако смести у удуб.л,ење прозора. Дисао 
је тешко, био сав ознојен, дрхтао. А онда угледа но
сила. Али овог пута није могао да препозна по мут
ном обличју rюкривача юо је ·ю лежао испод њега. 

То је ,слабост карактера. То је. Слаб?ст. . 
Та носила нису била једина. Још двоЈа се поЈаве 

за њима. Може ли револуционар који је достојан тог 
имена бити слаб карактер? Издржати батине и слаб 
карактер - немогуће заједно ... 

- КолиК!о их је? 
Зашто не бих рекао? Зар сам ја тврћи од њих? 

Зашто би њих поколебало оно што мене није? 
Тројица! - рече тихо, ипак уверен да је он 
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изузетнији од њих и да је он мање трагично схватио 
то ново, друго дезертерство. 

-И пред свитање су двојицу изнели. Је ли, Крај
новићу, беху ли двојица? 

Крајновић не одговори. Троскот nотврди. 

- Да, двојица. Шесторица ~осад. Лепи изгледамо. 

Али нека види друг мало. Силом и подвалом не може 
се у штрајк до смрти. Треба убедити .л,уде, а не ме

ханички -- демократским централизмом. 

- Пази, Слободане, ово. Преводим - викну КраЈ
новић прил,тшено, шаптаво али одушев.л,ено, и Слобо
дан оста прикован на прозору да му не би сметао 
- »Чим: имам један предмет, тај предмет има мене 
за предмет.« Али чуј и ово пре тога: »Биће које није 

предмет другог бића, претпостав.л,а да не постоји ни
какво предметно биће.« Или ово: »Бити предметан, 
природан, чулан, или имати изван себе предмет, при
роду, чуло, '110 је идентично.« Сјајно речено: »Чим 
имам један предмет, тај предмет има мене за предмет.« 
Другим речима, ја који о~ражавам предмете, ја их не 
остав.л,ам на миру, једнаке себи, ја их мењам, транс
цендирам ... - Слободан је нем гледао у већ далека 
прекривена носила па му је то лоше темпирано Крај
новићево одушевљење било нl:схват.л,иво колико и 
речи које је сипаю - ... и тиме та моја моћ одра
жавања, кюја ствара одражене .предмете друкчијим но 

шю су били и остали захва.л,ујући разлици измећу 
материје у којој су уобличени и облика у које их од
рази у нама материјализују, омогућује мени мислено 

у њима да сагледам не само стварне разлике измећу 

стварних себе и њиховог одраза у мени, него ми до
пушта да објективизујем саму ту своју споообност 
одражавања, али и да, полазећи од ње, прилаrоћујем 

објективност предмета њој субјективној и услов.л,е
ној мојој историји, оној иза мене и оној испред ме
не. Тиме .л,удска споообност одражавања постаје и 
сама предмет, и то дужином целюг лука што се за

тегнуо од бившег предмета до губ.л,ења предметности 
у одраженом ... 
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Говорио још неко време, а онда се ухвати за 

грлю: 

-До врага! 
- Шта ти је?- упита С.i\ободан. 
- Боли! - намршти се. 

И као да је, рекавши то, заборавио да ra заиста 
боле заушке и грло, затвори очи, постаја тако неко 
време, отвори их и, заборавивши на бол, настави да 
чита. Слободан погледа у Трошюта - спавао је. »Тре
ба се заокупити нечим<<- помисли и сиће с прозора, 
ухвати се за зид, поврати се после вртоrлавице, по

ла:кю доће до своје 'сламарице, леже, покри се пажьи

во ћебетом до пола 11ру ди м дохвати Зле духе. 
После пола сата, слова му поч:ну да играју. Али 

ускоро се увери да то није оно главно: прелазио је 
очима по страницу-две а ништа није памтио. Као да су 
се странице претвориле у беАс листове смртног анти
романа. Враћао се, али вал,да није успевао лако да 
открије место од ког је rючињао тај менталн:и фединг, 
па није ни сад, као ни раније, умео да утврди зашто 

му се то дешава. Слабост? 
Одлучи да овог од јутрос трећег пута потражи 

узроке том прекиду што га принућивао да се вра
ћа у више наврата на иста места; увек без резултата. 
Бљю је то јаче од воте. Враћао се колико пута, хо
ћеш, од извесног тренутка почињале су белине. 
Подсећало је то на Ембеову присилну неурозу пред 

вратима умиваЈьке, из које с nочетка није могао да 
сам, добровол,но, зююрачи у робијашку собу. А он? 
Је ли и он то није хтео нешто да сазна? Шта? 

Вешто се то њри.1ю, rизмицало му. 

Тек после једног сата случајно је схватио у чему 
су бик и рог. Отворио је поново био књигу и запео 
оком за једну реч што одмах сва побели и неста. 

Сач:ека, nогледа заривеног у то место. После не
ког времена реч: исnлута нагло. 

Прочита је. 
Сад поносан што се њему баш то деои:Лiо. Зна

чило је ;ка је много дисциплинован. 
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Поче сад да тражи и друга јучерашња и ранија 

места. Узрок - увек неке сличне речи: увек би по
белеле. Значи- то је. Отуд, дакле, све белине данас 
и ранијих дана, белине што би неприметно збрисале 
реченице и низ страница чим би се у тексту који је 
читао споменула реч: као чај, хлеб, шунка или ма 
шта што се једе. 

Белине су се дигле измећу његовог поимаља те 
речи - која је одраз - и ње саме. Као да му је 
појам хране постао табу! Као да је име јела нешто 
што се не сме више изрећи. Смрт перцепције из 

дисциплине. Не говорити о јелу, не схватити ни про
читаву реч: ако је име нечег што се једе. 

Је ли он увек такав? - забрину се. - Волео је 
свашта до тренутка док би оно једино што је најви
ше волео допуштаАо да се то свашта воли. Забране ли 

-у њему би војник стао мирно. Кад је одмах с по
четка штрајка проглашено за малограћанштину сва
ко говореље о храни (али не и изричито - размиш
.-'<>ање о :нюј), он је, мора бити, по.юренуо машинерију 
аутоматских унуnрашЊtИх rоочница :које сгу водиле 

рачуна да престане да мисли и говори »о томе<<. Грч 

којим би се затвориАа његова :иначе грамзиво отво
рена б11.енда утисака, свести и све,щочења био је јачи 
од неусловЈьеног грча ока што се затварала пред пре

јаrоом светА:ошћу имена хране и бржи од рефАекс
ног трзаја руке опечене свећом трен npe но што ће 
се опећи. 

Био је то снажан грч:, а неосетан, неспоЈьан 
могао је да продужи да чита још пуне две-две и по 

стране (четири минута) па да тек онда примети да 
за то време ништа није разумео ни сазнао од прочи
таного А ипак, мислио је о једењу" Кад? Ноћу. Пот
пуНЈо сам. Књига - то су ау11ори у њиховим АИЧНОС
т,има. 

Крајновић, коме то одмах исприча, одгурну Не
мачку идеологију, замисли се и, мрштећи се, прогута 
пьувач:ку. Б.утао је неко време. Онда рече једним још 
увек не својим, измењеним гласом: 
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- Заним.л:>иво! Коста би то назвао nодсвесном пар
тијношћу, неко други - паСи:оналним убиством са~ 
вести, алм мени сад пада на памет једно место из 
Раних радова. Цитираћу га по сећању: »Ја сам дру
штвен јер делујем као човек.« Па онда: »Ја делујем 
као човек и наступам као индивидуално биће јер 
сам друштвен.« Ја, »Моје сопствено постојаље је 
друштвена делатност, зато оно што чиним из себе, 
чиним из себе за друштво, са свешћу да то чиним као 
друштвено биће«. На овом твом примеру се то више 
него јасно види. Коначно, и на примеру свих нас 
:кюји се ту мучимо, дангубимо, радимо већ с четврт 
снаге, а будући 'Гога nотпуно ,свесни, настав.л,амо да 
радимо што радимо, управо зато што »ИЗ себе« деј
ствујемо »За дРУШТВО«. Ha.\ota :није дат као друштвени 
производ само материјал наше делатности, него и 
ми цели, физички и психички, наш језик, наше ево
луиране мисаоне категорије, па, ако хоћеш, и наше 
тело, све то носи печат друштва ... 

Престаде да говори. Држећи цредугопрсту руку 
око танког, дугог и меког врата, покушао је да неко
ли:rю пута прогута ваздух. Мрштио се, није успевао. 
Слободану се чинило да за то време Крајновића хва
та на "Гренутке јарост што не може да гута ни у праз
но, што нема с:наге ни да п.л,уне, нити да користи ка

ко треба своје знање, ум, својих пет чула, чије је ства. 
рање, рекао је јуче, цитирајући једног од четворице 

класика - >>био посао целокупне досадашње свет
ске историје«. 

Неочекивано []ОЧе да се пуни нежношћу загле
дан у ту Крајновићеву главу, у којој је, као и у сва
кој другој .л,удској глави, ·сажета целокупна историја 
друштва, али у овој ту савршени је нето у друmма Г ле.. 
дајући његово лице како се мучи и дави и како ћут
ке трпи болове, Слободан осети како се у њему све 
окреће против свега што није Крајновић; који све 
време намерно о филозофији прича да не би мислио 
на ситне ствари што деградирају, на глад, на муке. 
Он, као и Грујић, о батинама и мучењима кроз која 
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ое прошло није никад ни реч - стид обојицу да се 
помире с немоћи. И сад, гладан, из тог пркоса раз
миш.л,а само. Троскот то не схвата. Зашто само трпе
ти и ништа? 

И помисливши то, устаде дигнутих руку. Није 
знао камо, осећао је само слабост као лењост и тла
вобо.л,у као вр'I'оглавицу, а сопствене ого.л,ене, дигнуте 
руке чиниле су му се немоћне, танушне и без снаге. 
Али зубима је шкрипао гласно. 

-Куд ·си nOIIIao? - зарежа иза њега храпави 
Троскотов глас - стани! Доста ми је глупости! 

»Доста ми је глупости!« - рекао је, а Слободан 
је стајао већ пред њим дитнутих песница што су 
се, као пресечене, ,спустиле не у даривши Троскота, 

кюји је дисао тешко, кроз 'свој сп.л,оштени, полипи
ма ионако зачеп.л,ени нос. Гледао га је .сурово. 

- Лези! - нареди му. 
Против во.л,е, Слободан је стајао, стајао док не 

осети да треба да га послуша: Троскот је Троскот. 
Али тад примети да се Крајновић више не гуши она
ко очајно као малопре. И да, заборавивши бол, опет 
чита с максималном напетошћу Немачку идеологију. 

А ако умре? - упита се и задрхта пред том по
мисли, не цред чиљеницом што би та ослободила му
ка а са њима и неуплашеног својег кукавичлука пред 
друговима, кукавичлука јер само једно не може, не 
жели: да се определи у споровима мећу њима, јер хо

ће да га воле и једни и други, јер хоће - згрчи се 
у себи - да за њета не важе противуречја. - Крај
новић не може да умре - чу себе како тражи и на
лази разлоге- он је тако потребан ... 

»Не бих хтео да мећу нама постоје спорови.« »А 
дијалектика?« »У бескласном, сукоби се јав.л,ају на 
црти човек-природа« »Је л'?« - подомехну му се и 
.АЈОда - »ул,огу природе ИЈ11аће они .л,уди који за
остају!« 

Свестан одједном бесмислености својих разлога 
и противразлота, реши да заспи. Али није дово.л,но 
решити нешто и - готово - спавам. 
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Осећао је свој смрад. Даље! - нареди себи. -
Заборавити себе који се расnада, ради себе -- сло
боде. Неиструљиве, је л'? - подсмехну му се Крај
новић у њему. 

Није му се читало. Треба снаге и за то, он се 

осећао тако слабим, ма.лаксалим и безвољним да је 
једино могао да се пусти низ време као сплав низ 

реку и препусти се струји, наносима матице, запљус.. 

кивању таласа. 

Таласа чега? Речи? 

Чу их. Упућиване Троскоту: 
- Ти се ниси никад питао зашто Крајновић за 

све време говори о стварима без везе са штрајком ... 
- Маштања и остала филозофирања ... то је ис-

то: дезертирање. Не мислити о задатку. 
- .Наш задатак је и мислити. 
- На шта? То је питање. 
- Лењин. Лењин. Лењин (Учити). 
- Изврћеш. То није лепо. Трипут учити, један-

пут Лењин у загради. 

- Мислити. Мислити. Мислити. 
- Да. ми на оно што мобилише. 

- Насве. 

- Понешто у свему демобилише. 

- Говорио је о оном ш·ю њега пуни снагом. 

(Не. Не. Не. Лењин. Хтеде да викне: Он није 
мртав. Он неће умрети. Крајновићу, не смеш!) 
(Лењин). 

Шумови понове то инвокативно име. Удахну ду
боко, закаШЈI:>а се, смири. Тишина је напрегнутим 
ушима ослушкивала Слободана. Он- њу. Она је јед
вачујно шумела, каю шюољка на дну најдубљег мора. 

Далеко, два и по километра у ваздушној лr:
нији, бректала је локомотива што је вукла бескраЈ
ну композицију натоварену граћом, уг љем и ко зна 
каквом све не рудачом. Правац? Сигурно Хитлерова 
Немачка. Против које се, у крајњој линији, сви они 
толико муче. 
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Изговорио је у мислиllllа ми се мучимо, а осећао 
је само своје муке. Бедник сам! - прекори се. 

Покушао је да мисли о томе. Био је преслаб да 
одбије такву помисао. Слабост не даје човеку да бу
де оно што јесте. Да би се аутентично било, треба 
се опирати оном Ш'ГО, нападајући, долази са ,стране 

а не rиз себе. И не из других. Зато треба снаге. Слаб 
човек полази за ,сваком првом сугестијом. Све му је 
повод за поласке. Макар и против себе: оног у шта 
верује као у један и један два. 

Ту му се прекину неугодне још увек, карајуће 
мисли и њихово место заузму слике: 

. .. готски шиљати торњеви, псећи подшишане, 
задригле главе пивоrш:ја отечених трбуха, онај грле

но мр1ьави језик који се изговара млохавим уснама, 
фабрички димњаци, Parteitagi у Нирнбергу, крути 
редови, самртни rорици жртава из Дахауа, недале1ю од 

Минхена, заглушени hebl! hеil-узвицима - цео један 
хистеризовани народ, минезенrери, обавезно - Гете, 
Шилер (чаша шилера да му је сад!) (дим), Хајне и 

друштво, Deutschland ein W:interшarchen (како је Ла
за Лазаревић могао да се за1ьуби у чисту, акуратну, 

ташюкожу, румену, халаљъиву, хладну, сентиментал

ну, себичну, штедљиву Швабицу?), зеАени пашњаци, 
тешке краве (студентска посла), тешки rооњи, ароган
ција (das lass kh mich nicht sagen), Кант, Фихте, Ше
линг, Хегел, музика, музика, музика - ларма, Маркс, 

Енгелс, браћа Маркс ... 
Локомотива хукће на узбрдици. Г де год има лар

ме, човек нешто ;;юће. Он и јесте /кивотиња ·юоја ди
же галаму. Ларма, то има везе са алармом. Човек, то 

је аларм у свемиру. Будилник у космосу. Направљен 
да траје колико један зимски сан бескраја. Човек 
упада са звонцем, трубом, добошима, nролећем, о

тапањем снегова, локомотивама што вуку шуме и ла

пор некуд у Немачку, бакар и rвожће, олово !И среб
ро некуд у Не ... 

... мачку, а ја ту лежим на поду крај друга који 
има више знања у својој глави него сви универзитети 
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у земљи, са свим професорима и свим што заједно 
мисле и осећају. Осећао је себе као једну онежну ра
лицу- с гвозденим раоником на врху, где се састају 
две тешке талие раширене као ластин реп" 

У дарале су и одлазиле, вукући га цестом с које 
је требало скинути дубоко нападали снег и омогу

ћити нормалан саобраћај путем ... 
... у љ у дс кост, упрегнуту у ластин реп од две че

тврт лопте. 

А на том путу не машу анћели :к:рилима модел 
1936. Ни ћаволи не набијају на роштиље својих џи
тербокс-рогова људске душе осућене на муке ... 

... целокупна људска историја, та лопта усире
не крви, тј. оних пет-шест људских чула, стицаних и 
стечених за дугог крвавог успона против гравитације 
времена, начу&ени сад слушају ту љокомотиву која 
вуче дугу претоварену композицију уз наrиб и хукће 
и б&ује бели и сиви дим и зноји се и букти и тегли, 
тегли ... 

. . . а он, Сюбодан Раденик, лежи измећу двоји
це другова у овој сшшци, самој измећу других сто
тину самица, и сви су другови ту, и они из осталих 
самица налик на локомотиве које тегле измиШЈЬену 
претешку композицију човечанства, а исцрпљени од 

rлади, а уморни, а измучени ... 
. . . иако из кухиње дшшру мириси сировог меса 

што мирише на девојке ... 
... хоћемо сирово, црвено, пресно месо ... 
... људско тело, то закречено костима дебело 

црево, тај крвни суд ... 
... има таквих неких. Сипа, на пример. Цревце, 

шмрк, крвни суд . .Вода улази. Вода излази. У води 
храна. Фотосинтеза - у ваздуху храна. Би&ождери 
rооји се индиректно ~ране ваздухом. Човек кюји се 
храни месом би&ождера. Ах, шт:о није дрво, травка, 
цвет у коси лепотице Јелене ... 

Лежи и дише. Јелена не би ставила никад цвет 
у косу. Свака је длачица на њој класносвесна. Смр
дим, сем тога. Смрдљевак не смрди rоолико тај један 
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л.удски нужник: Слободан Раденик. Недостају само 
две карике - трава и говече или овца - па да тај 
ваздух храни све. Кад би неко открио тајну хлоро
фила, штрајк глаћу би био лак. Али будући лак, не 
би био оруће борбе. Орућа су увек тешка. Тешкоћа 
је напретек путем по антиприроди .. 

... Шта раде дру:юви напољу? Знају ли како је 
тешко десетог дана? Њима се не жури. Доручкова
ли су, ручаll!и, :одложили су састанак, акцију, ве
чераће. Сигурно има мећу њима и опортуниста који 
не мисле даме од свог страха. Њима се не жури да 
помогну робијапшма. База није Митровица. Кад су 
Ми11ровЧани ш11рајюовали, директиве су биле оштре: 

»Најхитније митинг, најбрже петицију, одмах у Ми
нистарство«. Али сад штрајкује робијашница База. 
Ту нема толико славних и познатих другова ... 
. . .. А од . Крајновића тешко је замислити умни-
Јег, паметниЈег и бољег друга ... 

. . . Јошка, Миле, они се не боје да другу кажу 
шта мисле. Ма ко да је тај друг. Јелена се исто не 
боји. Они знају да сам и ја у Бази. Они се једу као 

МАад месец знајући да Слободан продужује да се 
пати. Њима је теже него њему. Они мисле да је гла
довање теже но што је. А није тако страшно тешко. 
Чак не ни онолико колико је сам мислио на почет
ку да јесте ... 

Испрси се на то. Није се он испрсио. Помислио 
је само да би се требало испрсити.- Чинило му се 
да се заиста претерује. То што осећа није више ни 
глад. Изгледа, желудац не лучи више аутоматски оне 
киселине потребне варењу хране. А те киселине на

дражујући слузокожу бупца, стварају осећање г~ади. 
Г ладан ја ипак. Само то није она глад коју би 

могао, за разлику од ове, звати апетитом. Ово је не
ка летаргична глад која присутно спава, која се бу

ди на сваку, и најмању, помисао на себе и онда, 
бу дна, мучи ... 

Најбол.е је не мислити на те ствари. 
А на које онда? 
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Ни на које. Не мислити. 
Лежао је тру дећи се одиста да не мисли ни на 

шта. Неко време. И успевао је мислећи само: нећу 
да мислим ни на шта. А.Јш и то је нека мисао: Глу
по. А ипак MIICЭJo. Но као што није тешко жаби у 
воду, ни мислима није тешко да прескаче рампу 
забране и да, ухвативши се за ма који повод- зву
чни: заптивено ~исање Троокота, или за недисање, 

не, за једвачујно дисање Крајновића - одвежу од
мах слике с .л:анца забрана и да, невезане за њих од 

којих су почеле, одлутају за неком скривеном стру
јом ко зна где, ко зна куд. 

Рецимо, овај мирисни повод- пресно месо исе
чено на комаде и набијена на шиљке које роби· 
јаш кувар баца у замашћене казане с кипућом водом. 
Ти се огромни метални чаброви налазе :ксрај друге 
батерије казана у којима се вари купус с девојкама 
исеченим на шиљке. Сви добијају по један. Њему 
запада онај с њеним уснама и получетвртином ње
не дојчице. 

Црева му се диг.tiу. Није било ничег за повра
ћање. Сем смрада и дахтања. То се не рига. 

Забрањено мислити о јелу. Забрањено говорити 
у мислима о њему. У мислима се увек говори као на 

тргу за збор на ком говори говорник и говоре измећу 
себе слушаоци који га слушају; као на спроводу -
на коме не говори само онај ког спроводе на гробље. 

Отуд је грех у мислима исто тежак колико и 
грех на дел у. 

Био? Биће? Свеједно. 

Слободан је затворио очи да га неки визуелни 
nодатак не би бацио у мисли. 

Бојао се мисли. Свих. 

Свака је мисао, после низа окука, завоја, пре
вијања лабиринтима и меандрама, завршавала пред 
неким одједном из таме исплуталим тањиром, крит
ком хлеба, сликом желуца. 

Тад се кроз тишину зграде самица зачу далеко 
куцање. Од зида до зида оно се споро преносила и, 
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nреносећи се, стрпљиво приближавало. Слободан не 
узе кодекс, знао га је напамет па је и пре но што је 
куцање стигло, ширећи се као зараза до његовог зи
да, дешифровао Виторов предлог. А онда шифрова 
негативни Троскотов одговор. И Крајновићево уздр
жалање. 

Друг два - не; друг три - ни да ни не. 
Куцање се споро удаљавало. 
Није хтео да устане, али је устао. Троскот се, 

пос~е одбиј~ња Виторовог предлога, правио да спава. 
КраЈновић Је читао и, задубљен, није приметио да се 
Слободан дигао, или се правио да није приметио. Не
ка. Попео се па прозор. С муком, али се попео, сео 
и, наслонивши лице на решетке, сетио се преподнев
них носила. Правац - болница: млеко бели хлеб 

Не. ' · 
- Колико? - упитао је јутрос Троскот без 

нагласка. 

-Доста. 

- Колико? није упитао Крајновић. 
- Три носила! 
Троскот хукну: 
- Ко ће остати а!<'о то продужи. 
- »~укавство ума« чистих руку!- ишапну Крај-

новић Једним потпуно промељеним једвачујним 
гласом. 

- Ко то треба да, по теби, има чисте руке? 
Витор? Каком? Слушај ... 

Троскот се диже са кревета, ушета као сит чо
век, овог пута не водећи рачуна о сламарици. Била је 
празна. Газио је преко ње. Бесно. Гневно. 

- Витор и чисте руке? Витор - и, набравши 
уста у израз гаћења, испљуну реч - издајник. 

Не говори тако, друже Троскоте! - оте се 
Слободану на прозору. Упозорење је дошло одозго. 

- Шта си казао, штиг лицу? - диже главу 
Троскот. 

Сав тамно разrневљен, приближи се Слобода
новим ногама што су висиле. Он се полако, полако 
спусти с прозора на под. 
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-Ништа нарочито! - рече, ужаснут што се 

усудио да ,се суnротстави Троскоту, ужаснут, али 
смиренији но онда кад је прогутао био све своје при
медбе. - Само не волим такве речи. Нико се од нас 
није ту нашао из беса. Подносимо онда једни друге 
као што см:о nоднед.и мучења или као што сад под

носимо ГАаД. 

Троскот се савладао, почео лакше да дише, онда 

се nод.ако окренуо, легао и, спремајући се да засnи, 
промрмљао: 

- Имаш п:роозо. 

Пред мрак су упала три пандура, и пре но шт? 

је успорено разабрао шта они хоће, изнеАи 'СУ Кр~Ј
новића онако кањо је д.ежао на сл.амарици. Једва је 
имао времена да уз закаюнелу помоћ Слободана поку
пи књиrе. 

Витор је бл.аrовремено најавио ту могућност ~ 
тражио да се приреди дерача и уопште- одуnре ТОЈ 

мери. Већина штрајкашкоr комитета била је против. 
Разлог: исцрПА>еност и никакве шансе. 

Троскотов и Крајновићев одговор откуцао је 
Слободан као што је пре тога nримио и превео за 
Троокюта, који је лежао с рукама под главом, Ви
торове nредлоге ш11о ,су га бид.и заrрејали: све је 
бо.л,е од неборбене бесnослице. Она убија. А не са
моћа или глад. Сваки члан штрајкашког комитета 
имао је кодекс. Редом речи из умноженог пре месец 

дана трећег предаваља о дијамату. Над сваком ј~ 
била заnисана друга реч, као превод над гимназиЈ

ским Тацитом, Куцао се само њихов број по реду. Од 
један до десет, Једноставно за шифровање и де. А 
недокучиво Управи која је могла знати само уоби
чајену робијашку азбуку у квадрату, не и ову. 

- Сваког дана биће више ваздуха! - исцерио 
им се наредник Звук зак.л,учавајући врата. 

Ноћ је пала и на њих двојицу као и на остале 
другове- тешка и смрадна. (С :ким ли је сад Крај
новић?) 
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ЈЕДАНАЕСТИ ДАН И НОВ 

Тргне се, сањао је, не смири се брзо, али није 
ни остао будан, осећао је: данас мора да се заврши 
то што се није снило а толико хтело, У спав.л,ујући 
се, видео је опет себе ојачалоr каrоо улази у ћели:ју 
по ћелију - свака nразна на црви поглед; на други 
- приметио би у свакој само по једног друга у 
кревету. - Где је други? - уnита. Бебе се одигло 
не отворивши лице и из мрака се јав.л,ао равноду

шан глас:- Знаш и сам!- Како си га смео пустити? 
- љутио се. - Зар нисам објаснио у оном цредавању 
да се све може да оствари вољом? Кажеш. »Нећу да 
попустим« и издржиш.- Ти си техничар! Каква во

.л,а. Ти мислиш да су .л, у ди неке полуге, некакви ко
тури! 
-А шта су? 
- Изненаћења су људи. 

- Није истина! - поче да виче - свест не до-
пушта да је ишта .л,удоко изненади. 

- Не вичи! Прво, ако си техничар, ниси ми газ
да, друго, ја још нисам дезертирао, а треће - губи 
се, хоћу да аја-ајам. 

- Аја-ајаш? Шта му је то? 
- Хоћу да спавам. 
- Спава ј! Ко сnава, не издаје. 
- Саљам хлебове. 
- Али не дезертираш. 
- Не брини за мене. 
- Бринем за сваког. Пронашао сам начин како 

да сваком олакшам штрајковање. 
-Како? 
- Техника је проста: не мислити о другима, не 

осећати себе. 
- Марш. 
- Чекај! То није све. 
- Марш! 
То се nонав.л,ало на сваком спрату, на свакој стра

ни, у свакој ћелији. Исте речи, исти одговори. Кад сти
же у Крајновићеву, nоче да з~и раније но јуче, то га 
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обрадова, отвори очи: сви>tао. је једанаести дан rла
довања, мање гладан но јуче. Да ли се и на глад чо
век навикне? - упита се уз лупњаву срца. Или је 

отупео, па стога? Или су и жеље ослабиле, па мање 
интензивно жели да једе, па зато? Или воља, не сла
бећи, оставља утисак да је ојачала у односу на оста
ло, на нагоне, на пример, на те тако смршале нагоне 

да их, умирене, све држи левом руком (деоном, ако 
је воља левак) (воља је левак). А можда је просто 
пос>tао храбрији, па се ослободио малодушне психо
лошке глади која је, колико прекјуче још, притиски
вала и џарала до избезумљења ону телесну? Једана
ест пута двадесет и четири, то је двеста четрдесет 
осам сати. За то би време он сам организовао десет 
митинга и педесет делегација минис11ру, а писма би за
пљуонула Министарство. Мора да је све то и начи
њено. Па што Управа да данас не попусти? Мора. 

Јутро се чинила за карику хладније но јуче, али 
ведро. Кад одакочи сунце, биће и топло: тел,а ће се 
раширити. А осећање глади? И глад ће се прошири
ти, увећати, биће неиздрЖА>ИВо. Неће. Бој се да хоће, 
знана је глад, курва је она. Прерано је за топлоте 
што шире, март је тек, пети дан марта. Март. Проле
ће. Може ли га ко зауставити? Долази! Долази! 

Нешто га упО!рНо уверавала да ће rоком дана 
престати муке. Није празноверан (као клинац, није 
ЛИ На углу Катанићеве прелазио улицу •СКачући само 
на левој, а на следећем ћошку улазио у школу идући 
корак десном и стопа- левом?) (коли:rю је фуруна 
анонимних космичких река изваћено и пуштена низ 
воде да отече ћавољој матери), али нису узалуд ни 
та добра расположеља, те лакоће у телу, те бистрине 
у глави. 

А сан? Увек исто лице испод ћебета? Невидљиво, 
а знано? Његово! 

Неко је време слушао Троскотово днсање. Није 
се смиривао. Напротив. Речи, мисли и свест ван ак
ције. Осећао се напуштен, сам, оглувео за шумове 
ван самице, уплашен од смрада који стаде да њега 
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диференцира, за разлику од прекјуче, кад је још био 
У стању да му nорећа састојке. Згуснутији но икад, 
смрадови су га нападали уверавајући да је он 82% 
од воде, да је 0,3% од ·опиљака rвожћа и неких 
других оnиљака метала, остало да је ништа. 
-А од ооли?- упита. 
-Соли?- зачудио се згуснути смрад- зар не 

знаш да су истру леле. 

- Не верујем. Оне спречавају труљење. 
- Али rсаме труле. Обрнуто од кисеоника. 
- Ипак, свест последња трул,и. И воља. 
- Бесмртност душе! - насмеја се згуснути 

смрад - штета што те Крајновић није узео на зуб. 

Слободан се малоумно покри на то ћебетом пре
ко главе. Смрдело је на лето у распадању. Оно се још 
увек наметљивије лучило из изрованог, олишајелог 
грла него из подеране изнутрице, изрошављене уну

трашње глазуре цеви једњака, сад исхрапављеног, зап
тивеног, хркавог, згрченог, амонијачног, сумпорног. 
Као грех. 

Али на ту се реч откри. Цептео је неко време. 
Сав оnет у власти доњег трапа; меко наметљивој влас
ти. Није му nритискивала дrроб, назимогрожену трбу
шну шупљину. Само је окретала све мисли и задржа
вала их крај себе. Пипао се прстима по трбуху -
тврдо испод, а озго млохаво, без снаге да се увуче и 
улегне кад избаци грудни кош пун ~смрадног ваздуха. 
Без снаге. Увлачење трбуха изазивало је бол негде у 
цревима, мада, мислио је, она нису исувише густо 
проткана живцима. Ипак боле: ·сва су жива рана. 

Време је, при свем том, задржало свој равно
душно сnоља уједначени пуцамипрслук ритам. У крв 
изнемоглог ОНЈо је, правећи се rравнодушно, лако ула
зило И хватајући КОрак ·С лупњавом •Срца, ЧИНИЛО 
да удар бй:ла изгледа час као пребијено псето што 
се једва вуче, час као усов који срља у пропаст. Мо
ра да му се пожутело чело оросило - аритмија ло

шег изгледа. Али покушавајући да се ослободи задаха 
оопственог 11руљења, nоче да iПА>уцка свуд око себе, 
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нарочиrо у зидо Полузат:ворених очију, nримети мрље 
које је :Ј:IЈЬувачка остављала тамо. Стаде да !ИХ гл.еда. 
Једна је подсећала на стару, необријану рићасту веш
тицу, која rата сва омотана неким неизговореним ди

мом и паром: Пра:rоом! 

Решио је да се не миче, да читав дан ни реч не 

проговори. И Троскот је пљуцкао исто, али спава
јући. Једном је затим застењао као старац. После је 
зајечао као дете. А онда је, будећи се, упитао: 

- Који је дан? 
- Четвртак! - одговори, а онда се cem да је 

прекршио одлуку да неће цео дан ни реч. 
-Дан штрајка! ~ понови прекорно, гони га 

да троши снагу на измакуо 

- Једанаести! ~ (Зашто цео дан?) 
-Ух! - јекну, окрену се опрезно на бок, и nо-

че да, пд,уцкајући, гони смрад из себе. - Мени је 
најтежи смрад! -рече после некюг времена и дода 

нешто што, не би знао рећи заnпо, наљути Слободана, 
који избаци: 

-Не буди малодушан. Преживећемо! 
Рекавши то, Слободан није поцрвенео, није крв 

више примала и преносила његова осећања. Нису му 
осећања разјаривала крв. Али с11идео ,се себе који 
није рекао оно за11о што је то хтео да каже, него што 
је мрзео друга. Он -друга! А зашто? Што нису си
ноћ одвели Троскота место Крајнов:ића. Као да је Тро
с:rоот крив за поступке Управе. 

Није! - продужи. - Ако га не кривиш, што си 

био решио да цео дан уста не отвориш? - Из неза
довољства собом, не њим. - То је! Незадовољство 
собом. А откуд оно? Од мржње којом је већ знао да 
мрзи Троскота. - Није истина. Није истина. 

- Има ли бегунаца?- упита мирно Трос:rоот, %о
ји можда није ни чуо оно што му је рекао. (Ако му 
је оно стигао гласно да каже?) 

Слободан је већ седео на високом прозору. (Учи
нио је то онесвешћујуће брзо) (да се откупи за кри-
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вицу мржње?) Двојица пандура прошщала су с но
силимао 

-Нема. 
- Сањао сам, ваљда. Мислио сам - Крајнови-

ћа односе. 
- Злурад си! - извали осветнички, али Трос

кот само хукну и затвори очи. Ни сад није могао да 
:ra чује. Како би? Слободан то у себи говори. 

Око подне, учини му се да ће се онесвеститио 
Ни Троскот се није осећаю добро малаксао, глава
болан. Али је повремено бацао незабринуте погледе 
на С.любоданово жућкасто, болесно бледило које је 
од јуче .д;о данас д~обило јетрену, уштинуто немоћ
ну боју самртника. Рекао му је: »Изrледаш као мрт
вац«. Боју је Слободан измешао и ставио на своје ли
це. Није му промакло да Троскот дише све теже, крк
љајући. Не знајући шта да ради с њим, Троскот као 
да већ хтеде да закуца на врата, али неко је из даљи
не лупао у зид. Слободан се трже, ослушнуо »Нек Ви
тор и штрајкашки комитет јаве броју седам шта да 
ради с онесвешћенима«. fiyтao је неко време, не ски
дајући погледа с Троскота. Али из далека већ раза
бра прво тшю, па врло свечано откуцавану паролу 
што се приближавала: »Свака ће жртва бити осве
ћена. Живео штрајк до победе«. 

Тад загњури главу у руке, али не допусти да ra 
плач изненади, савлада потрес јецања, застиде се, ус

таде, затвори му мртве очи и помисл.и: »Сутра, кад 
отворе за воду, нека га изнесу«. Умрети у борби про
тив Iюје си, то би била најлепша смрт за Тросiюта. 
Није се застидео те примисли. 

Успављујући се, видео је неку баналну ливаду и 
промрмљао у исти мах - та чаша млаког млека. Али 
се стресао као ошинут. Сва срећа, Троскот је спавао 
дишући на полуотворена, мало искривљена уста, као 

многи пол:ипаш:и. 

Утом се дубоки глас пропе у њему као nастув и то 
га пропињање пресече caбi\dOM по дијагонали од левог 

Pfu'lдeнa до десног бубреrа. Место крви, из њега стану 
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да испадају, као из фоте.л,е, длаке, федери, облаци. 
То га забрину. Нарочито кад се пред њим просуле 
све четири гласне жице осуте јајаnщима речи- ма
лих још као гњиде. Неће моћи више ни да говори, 
ни да мисли. А мора да каже некоме (коме? не зна 
више) да· наредбу не прима. Несnособан је да је из
врши. Како да, пресечен дијагонално, стоји прав као 
суров дорски стуб. 

Место речи и :мисли, из њега излазе варнице 
што ·се гасе враћајући се у њега који цврчи заго

рео, пун набоја, рана, ~оруга, болова. 
У свицању искри што nродужују, 1он на магно

вење види понешто што мрак крије, не препознаје 
ништа вићено, препун сав претпоставки о оном што 
:rорије мрак из ког најдеб.л,и и најкрупнији глас на 
свету !(аже: »Биће добро!« 

Ништа му rне верује а ипак, мада је мрак, тру
ди се да му лице не открије ниједну од његових број
них неверица. Осећа одговорност још увек. 

Од ње је, rorнa:roo крупан, и дошао онај глас из 
мрака. Глас што се креће само низ надбасовске под
земне регистре. Он би да зацвркуће, закрешти, за
rрокће, закликће противреч: Неодговорно,ст! 

Прекорева себе за ћутњу: Неодговоран си! 
Хтео би да порекне то, да каже да он није заду

жен одговарањем ни неодговарањем. Он сме само да 
постав.л,а питања у средњем реrистру, не nретерано 

зачућена. Он је не-одговоран. 
Баво.,ъу матер! - јав.л,а се супербас. Одговори те 

окружују. 
Немам шифру! - хоће да каже. 
Пронаћи је! - одговара му лрекобас, живо на

бусит. 
На кога се .л,yni? Не би хтео да се на њега .л,ути. 

ЈЬути ли се? 

Не. Буса се над бусеном, на бусену. 
Бусену је лако. Прима наредбе лежећи. Изван 

витла времена - бусен. 
Дубоки глас, над длакама, трњем, кремењем и 
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тврдим травкама, nрисутан је. Он стражари, неизу
вен, нерасласан. Сам себи за читав педа.л, изнад ко
лена, одједном се раствара као пучина с видиковца, 
као эоо.л,ошки атлас. 

Шта види? 
Види ·сузе из очију. 
Пет! То се не сме. 
Ноћ је. 

Ако. Обавезан је. Везан. Оба (му уда) веза(на). 
Где су жене? Где девојке :можда? 
Он зна да :може доћи час од веза кад ће бити 

одвезан. 

Од чега ће бити? Од добра? 
Биће добро! Не бој се. Он је колено, он је појас. 

Биће добро. 
Сменићега? 

Биће добро! Опет ће неодговорни и необавезни 
бити г л уви 1И слепи. 

Као ја?- хоћу да питам, немам чиме. Само очи. 
Али њих затварам. 

Будио се у неколико махова, не успевајући ни
ка:rоо да се саовим расани. Троскот је, не мењајући 

положај, бунцао о свом длакавом илегалству с револ
вером у панталонама, с бомбом у џепу (»а у бомбу 
човек није сигуран док је не баци«) и о зависти што 
је понекад ужасно снажно осећао према .л,удима који 
се о подне враћају кућама, а жена с дететом у нару
чју на капији, док у рерни- бас ћувеч. »Идеалише 
малограћанштину« - понови Витора. 

Напреже стригнуле уши. Троскот је дахтао. 
Осетмивији на .мирисе хране у далекој :юухињи 

откад је Троскот nромрм.л,ао ћувеч у рерни у бас к.л,у
чу- осећао се, ма колико то глупо изгледало, нека
ко немоћнији а слободнији: слике су нава.л,ивале без 
реда, заглушивале га својом све енергичнијом неуре
дношћу, распојасане, нејасне, разбијене на слогове. 

Мање способан да чита, да мисли, да слуша, све 
их је више гледао. 

Без ингерирања у абу лични редослед. 
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Биле су, уцрюос непластчности и дводиме:щtи

оналности, све упорније, nрозрачније а nрецизније 
оивичене, круће. У сваком случају, чиниле су му се 
мање условА>ене глаћу но јуче. Као да се мрежа све
сти поцепала и опет ~саставила, али друкчије, реће, 
па .су те ·слике, као јата rирица, уцуривале у свест не 

само непосредно неусАОВА>ене глаћу него и неуслов
А>ене подстрецима знатно удаљенијим од глади. 

Али управо то, исцрПА>еност им је, nореметивши 
уобичајене IЮНтроле iИЗМећу воље и животности, и 
омогућавала да се, мање nодвргнуте запту nостајања, 
намећу, сигурне у своју неод,оА>ИВост. Биле су то бро
доломне слике детињства кад су nаркови тајанстве
ни као неразумљиви отац, кад се у једној малој рон
дели шимшира човек може да изгуби као у џунгли 
и умре од страха уплашен од виДА>ивих и сањаних 

офарбаних кепеца с белом брадом од тврде неке, 
гипсане и теракотне саnунице за татино инвалидско 

бријање лица и дрвене ноге. Биле су Шli>ИВе што су 
nадале нечујно у тањире cyne на столу под дрветом 
не nрскајући и не флекајући с'l'олњак ~округлим жућ
кастим окцима од масти и дебелим жу'I'обелим дла
кама, врежицама и леnтирским пипцима од резана

ца. Те су мрА>е постајале шарани у луку и nофезне 
што се грицкају топећи се под зубима као кожурице. 
Биле су онда ноћи страшно дубоке и неке мисли што 
оу текле као обасјане реке без давА>еника у дубина
ма. По тим .су мрљама пливале иэрезанчене хитре ми

сли и пецароши су их пецали на меку за гргече. 

Што је необично било, те су мисли често изби
јале на површину бацајући у засенак оно о чему је 
некад давно, давно Крајновић говорио, или оно о че
му се nрошлих дана трудио да сувисло мисли. Као 
да не брине више јесу ли далеки неки другови дале
:rоо, дале100 сазiНали да се овде такоће далеко штрај
кује, јесу ли ишта нејасно подузели и какви су ти 

незнанци :юоји треба да организују немогуће демон
страције које ће натерати неко министарство да по

пу,сти и nристане на некакве тужне и чу дне захтеве 
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робијаша: ,све од непознатих речи: сат више слободне 
шетње, новине, цигарете. Све је 110 иnак било некако 
безбрижно, ведро. Као и дан, уосталом. Било је сунца. 
Кажу да је Щ~анА>Иво. 

Би ли рекао? Ахо се глад одиста смањила, ис
црПА>еност је расла. Она рупа у nределу желуца опет 
се одмрсила и, зевајући, отварала се и затварала. Тај 
амбис је имао главу пуњене штуке. Ничим испуњене. 
Воду је 11рипут пио за то време изједначено с неујед
наченим дамарањем на измаку. Није био жедан. Али 
пијење је крепило. Варљиво. Као све. Као мршаво тело, 
поена снага: могао би га nребити клинац од три го
ДИiНе. Засnао је о.ко подне и сањао женске, много њих 

- наЈедном. Уопште, шарено протицање времена 
упркос полуцирању које слаби. Али откуд снаге за сла
бА>ење? Боље би било да није терао д.о краја оно у 
сну, али било је тако пријатно, а он преслаб да одоли 
тој пријатности, јединој неиздајничкој у roj бор
би nобедничке слабости против силе и снаге што мо
ра бити nоражена. Још данас. Неко је тихо ударао 
ногом у руб кревета. У равномерним размацима од 
секунде измећу два у дар ца, налик на откуцавање ку

хи;њског бу дилника. 

То је задатак, задатак. КQРаком. Речи су овлада
ле њим: звуци без слика, лупање срца. 

Отворио је, уплашен, очи: ro је Троскот лупкао 
ногом о к.ревет. Ј е ли уобразио да је nостао се
кундара? 

Пред мрак је иnак све постало друкчије но јуче: 
све као под nаучином. Надолазила је с реосећањем 
глади, којој је попустила последња, чинило се, петА>а, 
и почела да говори да говори, да се затрnава речима 

што ау из зеМА>е листале као ~спанаћ који се кроз 
мрак, осветА>ен ~споА>ном млечношћу рефлектора на 
зиду, чинио воштан и оаблаоно декоративан. Ах, опет 
опера! nомисли. (Слушао је десет дана пре хапшења 
дебелу Бугариновићку у Кармен. Затворених очију. 
Бебе му је јако смршавило, nрава рага а не ћебе, гос
поћо. Молим вас једну врућу циганску крв, његова 
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је хладна. Ваш аугеншпил је првокласан, али пропор

ција шл.иве није добра за женску бутину. Идем вам 
у суорет _ промрмл.ао је- о, цеви женске, о, кана

лизација по мери!) 
»Шта је то?« -тргнуо се- >>све неки патрл.ци, 

патрl'.,ци, пацицврци! Ех, богаму, једну шницлу ~А 
шщле, то ми треба.« Уз тај ,редослед! - говорио Је 
и проду.жавао - мора да ми се к:оначно урезале дв~> 

дубоке боре од краја уоана до носа, лево и десно од 

носа и још три на челу. Неко се вуче ходником. Пази. 
Доћи себи, празна к,ожо! 

-Шта ти је? 
- Ништа, ништа! 
-Е, богаму, ништа. Ко ће да наплати све те муке 

од Витора. Толики се л.уди сатиру за његов неки бес. 
Ј е ди опет нестао? Или није. Сад је Троскот ви

I<до да прелази границу. 

- Какву границу прелазиш? - наднесе се Сло
бодан над њим. Да је гласао за штрајк, нико не би 
дезертирао, Управа би већ била попустила. Овако, на
да се да је непотребно. 

- Пролеће је. На планинама - снег до уста. 

Пртим и једем снег. Нека ме жећ спопала, додај ону 
воду. 

- Кркљаш као да се давиш? 
-- Скорило се грло. Смрдим. Орах из руке нико 

сам себи да узме. Је ли Јелена nресна жена или није? 
Није га, вал.да, то питао? Дахтао је: несигурност, 

несигурност. 

Будан, није ЈI:ОЛазио ,себи. Не зна: чекао је. Питао 
је. Смркавало се више пута. Четвртак! - речено је 
одозго из угла. Неразмрсиво. Доста о преласку грани· 
це живог човека. Нисам ја :љу једанпут прелазио. Ко
лико сам ја nута прошао Караванке и Драву тамо. 
Жив сам ако здрав нисам, а да сам, ја бих мање 
цвокотао пред караванима тајни што вребају јер их 
вребамо. Јеси ли прешао границу Празне Коже? Не 
знаш где је? Не лупам. Ко лупа? Страх? У вези с 
Караванкама истканим у караванкима? Страх? 
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Цвокоће, цвокоће: rрозница. Срце премире, пре
слабо за велике оперске ефекте. Празна Кожа се је
жи и жао јој је што ће да умре а да није колико тре

ба ни живела, ни грлила, ни патиАа од .л,убави, ни 
убиАа из .л,убави, ни убијена била из л.убоморе. 

Строжак на прозор! 
Ко то шапуће убрзано? Строжак је већ стао да 

набија решетке у кости. Празна Кожа је добијала 
ребра од препи:л.ених решетки. 

Али неко се шуњао ок,о Празне Кож:е. Нечујно. 
Невидмиво. Безмесно. Бестежински неко. 

Налик на фотографију без ре.л,ефа. 
Кроз тиктакање се то неко шуњао. Онда је једна 

секундара ,i\:Обила очи и дрвене ноге. 
Сад ће експЛ:озија. Запуши уши. 
Живот није довол.ан ни за живот, ни за смрт. 
Она има глас који пита Празну Кожу: Сећаш ли 

се мртвих очева? Ко ли је кога пре појео? 
Али шуњање се наставл.ало упркос гласу који се 

није мицао с места. Сви су у исти мах почел.и да се 

једу: живи живе, мртви мртве. И помешано су се јели 
јер сви живи и сви мртви нису били у подједнакој 
мери мртви или живи због пречага. На њима је теш
ко видети ко је кога стигао пре да не умре? 

Не, то. Не. Тако. То није утакмица, то су разне 
боје. Празна Кож.а није ни будна ни уснула, аМI јесте. 
На границама. Непрећеним. 

У истом часу Празна Кожа угледа границу као 
лествице с пречагама од пушака. Све скривене у не
ким брзим врзинама што су се стале да ендендинају. 

Осетио је бол у крајницима уз нечујно куцање и 
ударце у телесни зид што је забридео, као пожар бу
кнуо, па се и угасио у стомаку. Уплашен као да ra 
деру, отворио је очи. Троскот је лупао у врата. 

- Бежиш?- застења ликујући наглас овог пута, 
аЛ:и раД;осно. Пандур није отварао врата. 

-Жив си?- окрену му Троскот мртвачко једно 
лице. Разочарано? Можда и не. Слободан схвати да се 
Троскот изненадио па, л.ут, Слободан хтеде да се ди
гне, да га ошамари. 
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-Хтео си м. останеш сам?- био је већ трезан. 
Можда га је ипак једном ударио, али слабо и нико 
није чуо оно што ни ошамарени Троскотов образ 
није осетио. 

- Мислио сам м. ћеш м. умреш. Колутао си 
очима. 

- Није истина! - рече поново гневан на смрт 
- хтео си м. ме поlli.Л:>еш у болницу и после причаш 
да сам изд:ај.ник? 

- Био си без свести, будало! 
Брже-б01ье дотрчала је .свест и, ·Сва д:ахтава, лап

таво изрекла, а зrрожена ·остала: 

- Б:ио би у стању да, користећи се 'ЮIМ мојом 
тренутном несвешћу, претвориш друга у издајни
ка? Срамота! - застење, али настави- знам зашто 
би то учинио. 

- Зашто? - Троскот покуша д:а се иапрси. Али 
гладни споменици ни то више не могу. 

- Само зато д:а би могао Витору и то да пре
бациш. Пожурио •си, нацравио /l)ачуи без крчмара. 
Стиди се! 

Чуо га је. Јер се намрштио, али правио се да није. 
Зашто? 

Чинило му се да виче, м. сви другови слушају и 
чују. 

Троскот је на то, шуњајући се, дошао до свог 
кревета, без речи легао и одмах захркао. Али изго
вориВIIIи IIipВИ пут понеш11о од оног што га пекло, 

С.лсободан није ооећао више ни мржњу, ни гнев; про
тив себе је почео да се јежи: глад није једина опас
ност; и Троскот је; поготово за исцрп.л,ене Празне 
Коже. 

Не сме више да бу де Празна Кожа. И Троскот 
је будилник суманут од слабости, без снаге м. тик
така. Иначе би пандур дотрчао, зграбио г.а, однео у 
болницу, налио му млека у грло. 

Какав је, може и сан да искористи, како би га 
штрајколомачки предао пандурима. Би му јасно: 
штрајколомац II!омоћу других! 
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Неће Празну Кожу? Троскот. Да ли је штрајко
вао? Ш11о да .ре ro не !МОЖе чинити и гладујући као 
он? Може се бити ш11рај.:rоол,омац желећи са.\ю да 
Ш11рајкащ; н_е успеју. Штрајкуј~ћи са овима, Трос
:rоот штраЈКУЈе nро11ив овог штраЈка глаћу и његових 
цил,ева. Изд:ати једног таквог, који има срца да изда 
све другове и њихове муке, изд:ати га, значи подржа
ти борбу. 

Како да изда Т.роскота? Како да та изда? Да га 
остави самог у самици? Знао је, Троскот ће послед
њи примити храну после победе. Он то тако мора. 
Али Слободан не мора д:а му олакшава муке. Нека 
се Троскот сам ту мучи. 

Али како М. га остави самог? Да он закуца по 
пандуре кад Троскот заспи? Да га преда непријате
му? Он - друга? 

Одбаци 110. Иако је Тросrоот баш та:rоо хтео њега 
да се ослободи. Да би још један штрајколомац више 
својом П/l)азном КЈожом наюреную на •С11рану пораза 
ионако преотежали тас. 

Свеједно. Слобод:ан се не може да служи тим 
средствима. · 

Али настави усплахирено да размишма како да 
га изда. Не предајући се бунцању, не слабећи - от
пл,уну први гутл,ај у ПЛ>уцу, другим исплаКЈНу уста и 
опет отп.л,уну, а трећи и четврти и пети и шести попи 
- само тако: радити супротно од оног што Троскот 
жели да Слобод:ан уради. 

Шта жели? - упита се - да га остави самог? 
Значи- не остаБИ'I1И га самог. Остати 1с њим. 

Смркавал,о се кад затопташе кораци много јаче 
и бројније но иначе; Слобод:ану стаде срце, осети ра
досно rушење: КраЈ! 

Није крај? 

Крај! - зажели тако силно да у исти мах по
црвени осећајући снагу што толика надоће да је ско
чио до врата. При томе му се није замутило пред очи
ма ни завртело у глави. 

Тад се запали свуд светлост и зачу се утројено 
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откључавање. Доле? Не. Прекопута. Али пре но што 
га проће грч од унутрашљег у дарања маљицама по ди

јафрагми као по неком добошу, Слободан је већ ста
јао код врата и, како је буша била сасвим затворе
на, он лаким ударцем руке увијене у марамицу разби 
стакло пред сам:rим поклопцем гукера и, туривши прст 

у коничну рупу што се сужавала ширином дебеле та
лпе, помери метаАни затварач за онолико колико му 

је биАо потребно да би видео шта се то дешава на 
,~~.:оксатима спратова nре:коопута. И да не би ,~~.:ржао дра
гог оrпет Троскота у изАишној напетости, он је стао, 
како је то већ учинио неколико пута, да претвара ви
ћено одмах у речи што су, збирајући по неколико сли

ка наједном у једну појаву, превоћењем на језик сав 
од друге, гласовне материје, сюкимале у скоро нема
теријални смисао њихову кабасту догаћајну сирови
ну. ИмаАо је то овог пута само облик питања: »Шта 
ће ту Аекар? Какве су оно гуме не цеви? Ш та ће ту 
канте с мАеком? Откуд млекаџије?« 

Место да се помири сам с чињеницама за које 
није требад:о много прониЦЈышости да би се схватиле, 
он замисли да је Витор, :не упита се како би се Витор 

понео у часу кад би сазнао да сва та бука не значи 
оно што је у први мах помислио да значи, јер је 
очито значила упорну још увек намеру Управе да сло

ми штрајк (као неко ко се објективно изједначује с 
њом, пандуријском Управом) покушајем вештачког 
насилног храњења па, не осетивши ни трун разочара

ња што се био преварио, поскочи, још једном погле
да кроз раније полуотворену бушу и изненаћен тек 
толико колик,о је nотребно да у магновељу поново 
схвати и потврди раније схваћено, викну први: »Не 
дајмо се храиити.« Не толиыо да би спречио, :коолико 
да би обавестио. Али Пнеуматик изнад његове ћелије 
већ је '.нешифровано куцао: >>Почињу вештачки да 

хране!« Одмах затим, ,~~.:ок се то преносила горе, удар
цима у таваницу, Лазица По,~~.:свест, две самице десно 

од Слободанове, јављао је то исто левокрилнима. 
Став ускоро стиже. Није прошло ни три минута и 

416 

већ одјекну Лазичин глас, смањен, наiшк на кркља
ње: »Одбијмо насилно храњење. Другови, доле 
млек,о!« 

Нешто тешко се опет негде свали али утишано, 
успорено, опет зграда задрхта, али без страсти, без 

гнева. Не као ономад. Сву су је захватили ови јако 
смекшали ударци, та rАувонема бура урлика, ста
рачки неюи недоме11ни г,нев !Нове пригушене дераче. 

fрујић и САободан, Праком, fазовић, Пнеуматик сва
ки у својој ћелији, дигли су спљескане порције: пре 
пет дана бачене у кут, принућени да их и пре побе
донооног краја штрајка употребе: да су се опклади
ли с Троскотом, формално би изгубили опкладу. А 
ипак сличним празничним погледима мора да су гле

дми око себе Јер су сличном методичношћу као и 
ономад лупали и сад у врата (Слободан је ударао у 

дебела врата млохавом руком, Троскот - лежао исто 
неrюмичан као и прошАи пут). 

- !роскоте! - викну - узми порцију! 
НиЈе одговарао: -Мани 1Се ii!ОКЈомотива, сви смо 

сад вагони! 

Није то рекао, није ни хтео да изрекне, ма коли
ко то и не било неумесно. 

Али Троскот је затворених очију лежао. 
Рачунајући да су робијаши ослабили, пандурско

·докторске »млекаџије« нису брзо одустајали. Били 
су понели и неке кошул,е чији су се преду~и рукави 

с учкурима вукли за nандурима као сива, испрана 
црева. 

Техника којом су се послужили била је једно· 
~тавна: по двојица-тројица пандура упадаЈ\.И 'СУ :у ћеАи· 
Је и, упркос OTIIOipy на юоји су наилазили, успевали да 
доста брзо увуку онемоћме штрајкаче у те кошуље. 
БиАе су то оне у које везују лудаке. За то би време 
че11врти "lјlносио :х:оклицу. Наnнавши ш'I'рај.кача, свег 
сапетог [{.Э!О шваргла, да сеј.\јне, no двојица су ,~~.:ржала 
исцрпљењоr човека кюји је 11рош;и:о т.юследње снаге да 
им се отме а трећи би га ухватио за нос, стегао ra и 
чим би жртва, гушећи се, 'отвдрила уста, лекар би 
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завукао rуменю црево у јеДIЫЩ IИ, кроз плехав:и тр~
тур којим је оочињало црвеню rумено црево, сунуо 
би пола литре млека из мерице каквом се служе мле
карке. 

Лупњава није nрестајала док се то де~а~ало у 
ћелији отворених врата прекопута ове из КОЈе Је Сло
бодан викао и ударао, чинило му се, као у неком по
лунемом филму. Много мање прашњаво него прошли 
пут. Мог ло се испод оmите буке ипак чут~ како ле
кар, надвикујући је, све ближи Тросюоrово] и Слобо
дановој ћелији, издаје све енергичнија нарећења. 

-Прво овог!- показа неочекивано на Слобода
на. Али се заустави.- Чекај. Шта је теби? Отвори 
уста! - рече доктор прrишавши непомичном Трос
коту. Ухвати га за руку, повуче доњи очни капак на
ниже. - у болницу, одмах. 

- 1Iазад. До победе ни мртав нико не излази 
одавде! - викну Слободан и, без видљивог напора, 
зграби киблу подижући је пуну над главом - сву 
ћу вам је сада свуда сунем! 

-Али лек ће да прогута. Болничар!- кримина
лац у белом мантилу преко ;робијашке униформе 
унесе кутију с лековима. 

- Мазање no кожи би још и дозволио да пре
трпи - викну Ембе, не, викну Слободан и скочи на 
Троскотов кревет газећи Троскота по ногама - али 
у уста ништа до победе или смрти. 

- Лекарска дужност мени налаже ... 
- Лекар у служби nандурије није лекар. Вуци 

се одавде. 

Лекар нЭIМIИгну пандурима и њих се тројица у исти 
час баце на Слободана, склептају га, набију у псе
ће тврдо i!IЛаТНО кошуље, а доктор га ухвати тврдо 
за нос и притисну му ноздрве. Хтеде да рикне, али 
се сети да лукавством или силом они и неће друго 
доли да га натерају да отвори уста. Трпео је, није на
седао, одлучан да не попусти, иако му се плућа грчи
ла дављена кужним ваздухом. У једном часу спустила 
се на њега !Нека ~pna пrro је ове затамНIИАа ЈИ учини-
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ла да све заборави, ЈИ унутрашњи притисак и у дар це 
сnоља и мрак ЈИ мучио заптивајући смрад. Тек га ка
шаљ неки стао да тресе, а затим грцање од пљувачке 

што му пошла накриво, низ душник, и истовремено 

силовање тог грла у сnазми грубим предметом што је 
силазио низ једњак, размекшан, али у све већем от
пору лрема свему томе, чак и оном благом загрева
јућем и окрепљујућем с"Dрујању :низа њ. Струјању 
млека? (Помислио је nрво невесело а мутно: шта сад, 
штрајкбрехеру?) Шта сад? А знао је да није штрај
коломац, да то не може да бу де. Но важније је да 
је од те мисли, од могућностн да бу де оно што неће, 
осетио како му се црева дижу и, у часу кад му је ле

кар спретно тргнуо гумени шлаух, спремајући се да 
преће на Троскота, осетио да му црева полазе за 
гумом и одједном схватио да је, у окрету тела за бе
лим мантилом који га је лишавао нечег, повратио и, 
nовраћајући, просуо већ з11рушане .комадиће млека 
доктору на нове ципеле и крајеве nанталона. 

- Мазање по кожи би свако од нас још и пре
трпео, али у уста- ни пилулу до победе или смр
ти!- дахтао је исцрпљен, али горд што ће за те ње
гове ,сад (а не више Ембеове речи) ови сазнати и сви 
их препричавати. 

Болничар га удари, Троскот, нем, одлучним nо
кретом одбаци nандуре са себе и полете главом на 
лекара, који цикну као жена, ионако у дугом манти
лу, и излете у ходник. За њим и nандури. 

Тиме је завршен тај покушај вештачког храњења. 
ИзгледЈало је да је завршен. 

Још је лежао nреисцрпљен кад неко викну: »Вра
ћају се да хране«. И одмах затим: »Носе клистире«. 

Није се дигао на то. Није стигао. Не што није 
хтео, аА1И све је nостало 'I1умено, све 'се растезало: 
секунди, покрети. Ничему краја. 

Уrом баш упадну сва три ранија nандура њима 
у ћелију. Ставила су Слободана nрво без речи у лу-
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дачку ,кошуљу, обQРила га nрек,о кревета IНа трбух, 
C'IiPГAa му naнтali!Oil!e, м манипулишући другим, деб
љим, ружичас11им 'гуменим цревом што се з<m:ршава

i\10 црним пиюrоом од тврдог каучука, дали му клистир. 

Лексuр rce iiЮјшшо на трен: »Из хиrијенских разлога«. 
Чинио је све што је могао да се одупре и тој 

терапији. Два пута му је испао каучук из чмара, из
бацио га, а rюcll:e, :иакю му ra је све време кримина
лац боАЈничар руком .д:ржа:о дубоко заривеног у црева, 

вода ·Се све време Вiраћала, не стиrавши ,1\ia му, као 
,дјругима ,Јюји ,су били после њега подвргнути истим 

xuzujeнcк:uм мерама, rразједе црева: у воду је лекар 

у белЈОм мантИll!у ,1\iОзволию да се стави много ооли. 
Незнање? З.л:оба? Наrрећење с вишег места? 

Посраном руком га је, још везаног у кошу.л,у, 
болничар ошамарио. »Нека« - рекао је лекар поз
ван да с врата види бару воде коју је СЈ~:ободан од
мах истерао из себе. »Доста му је и ово. Нека само 
покупи. А ви пожурите с другим.« Кад је и Троскоту, 
који :се отимао, так,оће безуспешно дат кЛЈИстир, дове
ду Слободана до врата, одвежу му опрезно кошу.л,у, 
стргну му је нагло и, као да су се бојали да није 
0,1\јИста и луд зато ш11о су га били ставили у лудачку ко
шуЈЬу, гурну га онажно и кад се затетурао и док се 

рушио лицем у июпуштену воду од клистира крај 
wревета, сва тројица су искочила из ћелије. Врата су 
закључана, били су безбедни. Но одмах заТIIм юъуч 

опет проради: кроз шубер за храну наредник Звук му 
убаци крпу: »Сваки нек своја говна покупи!« И опсо
ва им исраног оца. 

Ле.rкао је неко време, а онда се диже, отре лице 
и руке пешкиром и леже исцрпЈЬен: осећао се -
пре ће њега исрана вода да покупи баченом крпом 
неголи он њу. А ипак почео је да брише под. И пре
стао: - Бедниче! 
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НОВ И ДВАНАЕСТИ ДАН 

Ни плод не обасјава. 
Зашто грца онда? Што се зацењује од IПАача, што 

јеца, што цвили? 
Уплашен је! Не клизи по свили. 
Све почиње из почетка после тога: она није млеч

на, она је млеюо ... 
Безброј пута из почет:~tа. 
Па ипак . . . Ватра се полако сажимЈЬе у про

гледале очи, белутак добија - уши што чују, мле
ко - боrоове и бедра, стид - iросну юрв, латице 
f.нtрћевка и виоибабица - н:щдрве, упорност - руке и 
таласе, очајање- остале удове, а синкопе- прашни
ке и тучкове. 

Над свим променама, ландарајући, ветар роша
. вим језиком обара оловне страже што :се у подножју 
реке топе и руше. 

Па ипак ... Из дубина и са свих страна, у зави
Сiюсти од страна, чују се ужасни Јюмоти. Прека ли 
лед? Пуцају Ј\!И nренадувени бал10ни црева? 

Црелази се npe:~to јама што ее отвориле прете
ћи на све стране, сазнање се није истопило у потопу 
што је IНивелисао rrробишта .жсивих и дигао лешеве 
увис. 

Остају незалогаји дана. 
Онда се тргнуо преплашен од ванвремености у 

којој је боравио све до касног мрака: неко је ста
јао над њим - три пандура. >>Опет премештају« -
викнуо је и одмах осетио на устима тешку у.храњену 
руку што је мучно смрдела на бели лук и кобасице. 
Отимао се, бацакао. 

Али обрео се у трећој самици, десно од дата~ 
даш:ње. Празна. »Сламарица!« - рече помирено ста
вивши босу ногу измећу врата и довратка. »Имаш 
кревет!<< »Личне ствари, књиге.<< »Добићеш сутра.« 
Слободан гурну врата u наће се престравЈЬен на ес
тради што је текла дуж ниске од двадесет самица с 
леве стране првог сnрата. Не размишЈЬајући, проби 

се измећу два пандура, YIIIaдe у стару ћелију и у мра-
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ку, у два ЗaL\iaxa, nокупи своје ствари. дЈржећи их у 
руци, шаnну: »Трећа десно«. Не добив одговора, упита 
гласно: »Чујеш ли, Троскоте?« »Нисам :rлув. Здраво!« 
- одговори Троскот и стаде да г.љује: »Смрдим као 
јавни нужник. Неиздржљиво«. 

Слободан је, сипљиво дахћући, ушао у ћелију, 
ставио кутију с књиrама и материјалом на кревет 
и, иакострешен још, чуо како се иза њега гласају 
све три браве. Виде оне три боје. Из звука закљу
чавања су се јавиле. Одахну и спусти се на кревет, 
који се, шкрипећи, угну под њим, никаквим. 

После пет дана лежања на сламарици на поду, 
nрелажење на кревет била је пријатност као и трену
так кад се осетио закључан и сам, жељан да зајеца од 
срџбе, али за.стиде ,се већ пре помисли да би, и неви
ћен и Ј:Iечут, могао ,себи да приушти ту немогућу сла
бост. Но ипак и то је било олакшање: неюонтролисана 
nомисао да би ,се најрадије исплакао. Не би. Није. Али 

ипак. И то је нешто. С другима се не би усудио м 
тaiW што и помисли? Место цензуре примисАи, за
плаче сад да провери своју слободу и не обриса сузе, 
да би доживео до ,краја врлину ~самоће. Кад му до
ће једна до усне, осети да је сАана, небљутава, окреп
љујућа - физиолошки раст:вор. Поче тад да их скуп
ља и лиже. Самојед! 

Ипак, предности самоће 11or опуштеноr нечеz би
ле су недовољне да замене губитак Крајновића прек
јуче и малочас Троскота, Сад ноћу неће биm више 
спавања. Дању се ионако то не може. Ништа. Да 
види. 

На тренутак би му се сКАопиле несмирене очи, 
ми и тад је осећао да чека. Није ставио прст у уста. 
Пошао је палцем њима, дотакао их, продро до тара
бе зуба, ,стао да сиса прст, сетио се да није више беба, 

престао, извукао прст из уста, отро :ra, леП!ьивоr и 
усмрћеноr, о инфектно прљаво ћебе. 

Лежећи з:rрчен на боку, окренут вратима, ску
.IIЈЬених ногу, опуштен а спреман на скок, чинио се 
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себи звер :која вrреба жртву, и сама- незнано вре
бана жртва. 

Није знао шта је чекао. Чекао је. Можда куцања. 
Можда поновно упадање пандура. Можда ће да пре
тресају. Нешто материјала би морао да склони нег
де насиrурно. Не rлемјући, размишљао је где би на 
тих пет квадрата nода м9:rао да склони угрожени ма

теријал. Под бетон - не долази у обзир. У зидове? У 
слам:арицу? Не. Не. У кибАу! - сину негде у њему 
и у исти се час већ дигао: знао је тачно где и како ће 
да ,сКЈI:они. Не, кибАа није добра. Пео се с муком 
на прозор, али се попео: једна је мачка претрчавала 
круг дигнута репа и нестала за ронделом обрубтеном 
џбуњем ишмшира. 

Радио је кашиком ТИХ!о, брзо, упорно. Неколико 
се пута питао: - А ако наићу исто тако изненада 
да одведу и опет преместе? 

Настављао је м ради: ~А ако победимо? Још 
данас? 

Поноћ Је прошла. Ушло се у дванаести дан. 
Хладно: - Престиrнут је r лиrор. Дванаест дана 

неједења разарају (врата!) колико седам без хране 
и воде. 

Уосталом, шта се попије? Врата? Врат? Тело? 
Неколико rутљаја после којих се смрад расnа

дања, дотле компримиран и локал:изован, још неиз

држљивије мучио шири, растоПЈьен и расПАИнут свуд 
од моз:rа до црева. Још само тробојна омча недостаје. 
и готово- vдављен. 

Грозница: стрпљиво је дубио и гребао малтер 
наоштреном дршком кашике. 

Најзад је ишчашио циrлу исnод перваза и стао 
да јој дуби бокове у чија ће издубљена бочна уАеr
:нућа да омести део нај:~юнсnиративнијеr материјма. 

Није више био сигуран да ће му та ци:rла посАу-
жити као скривачница. 

Ипак, стави тамо један део ствари и леже. 
Не задуго . 
Пола сата касније врати све то у »џеn« сашивен 
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измећу .АЈОrПатица испод юошу.л.е још трећег дана 
штрајка, тамо у ДИВIЮј скушюј ·соби Базе. 

Тек што то заврши, зааnа, али, неодморен, чу 
ударце: отnоче куцање. 

Витор је нешифровано, обема песницама, јав.л.ао 
да је сазнао да је до покушаја с вештачким храње
љем дolllAIO под nри11Исrоом јавности, која се узнеми
рила (а логика? дакле сазнало се!) (што се Витора ти
че, он је у то био уверен још шестог дана, уочи пре
мештаја у самице, протумачивши већ тад то премеш
таље као сигуран доказ постојаља снажног притиска 
на Министарство, али и одлуке Министарства да не 
попусти) (било им је, министрима, важно да у тој 
сrюредној казни01ни уведу и одрже строг rрежим) (у 
Мит,ровици, nреблизу центру, 'I10 и lНIИје било тако ла
IЮ) (сем тога, тамо се налазило и неколико кому
ниста чија су имена била позната широкој јавности 
итд.) (Министарство је зато и хтело да баш овде, у 
Бази, по сваку цену заведе строг режим како би пос
ле, rпремештајима и рокадама, ослабило Митровчане) 
(штрајк овде и сад, био је у ствари - Витор је то 
осетио - део битке за Митровицу). 

Витор је куцао: »Напо.л.у се демонстрира. При
тисак јавН!ости све снажнији. Треба IИЗдржати још 
мало«. 

Не зна колико је тако лежао и шта се збивало 
с љим. Ал1И се одје,дiН!ОМ т,ргнуо. Дигао се и с МУiКЈОМ 
примао нешифрована куцаља што су нешифровано 
јав.л.ала да током ноћи нико није напустио фронт 
борбе и да треба издржати још мало, победа је ту. 
Тај необично оптимистички коментар после срамот
ног клистирања обрадовао га и он га је пренео да.л.е, 
куцајући лежећки у леви зид, неуверен толико да је 
тачно то што преноси. Не зато што није веровао. Ви
ше зато да не би после ( аКЈО се покаже да је то била 
обична радио-кибла-«3ест) пребацивао себи лаковер
ност. Одбијао је да верује у оно у шта је убећен био 
да је истина ис11инитија од себе и од бола који је осе
ћао ВIИШе ·свуд неголи у поiВрећеном 1сфинктеру ану-
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са, што је, нагрижен, крвавио влажећи стално. Уско
ро осети грчеве. Испразни се. Још трипут. Грчеви 
нису престајали. 

Не спавајући због свега тога што се збивало с 
цревима, чуо је истанчанијим слухом но икад досад 
пет пута отварање врата на разним спратовима. Пет 

је .л.уди, значи, однето у болницу. Онда се ипак све 
стиша. Сем металних rюклопаца што 'су одзвањали 
кроз .глувило ноћ.и. Долазили •СУ ти звуци :као и бердо
каља' са •СВИХ стр·аrна. Па 1М!У је од тих IКfИбли што 
су се све време пуниле празнином и :крв.л.у било 

још смрд.л.ивије но досад. Цела је зграда баздила 
на нужник (и на цеви канализације пред кишу). 
Многи су, седећи исцрПЈЪени на киблама, помиш.л.али 
на прекид штрајка више као на тренутак кад ће 
престати тај смрад неголи на час кад ће почети да 
једу. Слободан се нијеДIЮм није са зебљом упитао 
колико ће их још да дезертира. Чиљенице не могу 
ништа упорности. 

И кад су поподне још једног пренели, ни тад. 
Био је покривен nреко главе: пазило се још увек да 
ш11рај;качи не ;ИДентифи:rоују дезертера. 

Убећен, као и Витор, да су ·СВИ притисци којима 
је од јуче прибегла Управа знак љеног губ.л.ења жи
ваца и признаље да губи битку, •није !ИЗГЛедао себи 
ни ШаiМПiiЮН аnсурда, rни будала. Веровао је више 
него икад у победу. Ово јучерашље и данашље чИни
ло му се стопут бо.л.е од дотадаљег глувог лежаља у 
пустиљи недешаваља и нечекања. Ово је сад, враће

ним покретима, нудило задатке, тражило тоталну мо

билизацију свих преосталих још снага. Био је сигу
ран да свако има ље, снаге, више но што се слути. 

О дезертерима није хтео да мисли (о љима ће 
после победе). 

А и тад, они нек мисле и нек се стиде као што 
то већ чине (!lЮК!ривени ћебетом nреко rЛЗ!Ве док их 
преносе). 

Мора да су лупали у врата, уверивши сами себе 
да су на измаку снага. Онесвестили би се тек кад би 
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зачули nандурске кораке. На ·прагу су их налазили 
покошене. Оневињени у својим очима, омоrућили би 
тиме nандурима ~Ф- их однесу у болницу. 

При чему је дезертер бар толико крив колико 
и љегов друг из самице, који је, не опирући се сла
бости свог суrладника, а ни својој, подло прихватио 
бившу троокотовску лоmку: што горе, то боље! што 
више бегунаца, пре ће се све то свршити! Мећутим, 
дезертера ипак није било ни дванаест. Више од двес
та људи је гладовало. Подлост ту нема добре изгледе. 

Било му је лакше ОД тога. и можда је касније, 
за:боравивши многе детаље, има:о права кад је ми
слио ~Ф- је тог дванаестог дана био и радостан. Осе
ћао је целим бићем да се Управа мора сломити, 
издржи ли се још мало. То се осећање одржавало с 
почетка лако, после, како се време примицало под

неву, кад далека кухиља јаче замирише ветровитих 
дана као и овај што је био - са све већим напором. 
Још мало! - понав...ъао је у себи. 

За разлику од ~Ф-На кад је . крио и од себе да је 
бацио крв, сад, иако је избацио за пола пљуце, није 
дозвољавао себи да се лоше осећа (сем што су му то 
сопствено распадање, тај смрад труљења и сад та 
крв ишли на живце више но икад дотле). Он је чак 
затворио кревет, гурнуо га у крај, сав наелектрисан 
и напет шеткао по ћелији и, кад год би му се учинило 
~Ф- Троскот још увек у недалекој оној, донедавна за
једничкој, ћелији отвара очи, зажелео би да му каже 
да је страшно сигуран да ће се ускоро победити. Још 
највише 24 часа (у себи се, не педаrогишући са собом, 
мирио и ·са 48). Уnрава ће мораш да за11ражи nре
говоре. 

Једно је време замиш...ъао ~а је остао у ћелији ·с 
Троскотом, коме је одједном страшно позлило. Из
губио је свест? Шта ~Ф- уради? - упита се као да је 
одиста пред њим онесвешћеним. Мора шифровано 
да обавести другове. У питању је члан штрајкашког 
комитета. Јав...ъао је бацајући погледе у правцу зат
вореног кревета. У једном ra је тренутку·· заиста уп-
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лашило самртничко Трос:юотово бледило. Стао је бр
же да. куца. Није хтео да узме на себе њеrову смрт 
(знао Је: деси ли му се ишта, биће 1С11рашно .юрив nред 
другима, али страшније још пред ообом) (а зар свако 
од нас не одговара најстрашније за сваког од нас?) 
(не и Троск:ат; он не пристаје да одговара за људе, 
~амо за инте~есе nо:юрета nристаје /Ф. одговара). Гру
Јић, па и КраЈновић, биМЈ: rби за то да се Троскот nре
баци У болницу. Братко да се затраже преговори. Остао 
би У мањини. Витор би заборавио да пита за миш...ъе
ње Луковића, који је лежао с њим у ћелији, толико 
би се уплашио за Троскота. Захтевао би нека му се 
одмах јаве сви дета...ъи и како је Троскоту. Али Јернеј 
би био nротив тога да се Троскот nремести. И он не 
nризнаје субјективне аргументе. ПредлоЖИ:О би да 
Троскот nродужи штрајк до nобеде или смрти. Витор 
не би то прихватио, али би се nокорно већини и не 
налазећи могућности да је у самици надмудри и ~е
веде жедну nреко воде, nлачући би nредложио да се 
заnева »Ви жертвоју nали в борбје раковој ... « Што 
би другови у штрајку nрихватили и својим црклим, 
немоrућним гласовима заnевали nесму коју је Лењин 
волео. 

Тад зачу ову nесму коју је и он волео. Дизала 
се из свих ћелија као танак дим nоследње снаге и 
.шире~ се низ ходнике, улазила кроз буше и шубер~ 
У ћ~ЛИЈе као неко бешумно таласање. Посумља у слух. 
Ни~е био сигуран да заиста чује nесму. А ипак звони
.ло _Је и он с~ nредавао цвокоћући њеној свечаној, суз
НО] мелодиЈИ. 

Не. _Слух га не вара. Он одиста чује ту nесму. 
Р~уме Је зато што наnамет зна математски кодекс 
КОЈИМ се интервали таласних дужина nретварају у зву
чне од~осе што стварају не само мелодију него доз· 
ВО..<ЪаВаЈ'!( М се осете различите гласовне обојености. 
Захва...ъуЈући томе, у Слободановој се свести, као у 
амплнфикатору, mифровани таласи претварају у ри
там.и речи и сва л~ца певача. Од тога му би изузетно 
nријатно. Као м Је одједном зап...ъуснут таласима и 
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заљу.!Ьан на све стране. АIШ његове су га изузетне 
техничке способности одвеле и даље. Користећи се уr
Аом упада· нечујних звукова у себе, цео већ нал.ик на 
динамо амплификатора, успевао је да се користи уг

лом одбојне силе и да, држећи се рукама за њега, 
онак:о лак, nолети као .лопта. Са сваким од раз.личито 

обојених а трипут шифрованих инфразвукова успевао 
је да без напора уће у сваку безrласно распевану ће
лију и одатле, кроз отворена уста, у грло певача, а 

оданде све до његових гласних жица. Преко њих нас
тављао је путовање мислима и осећањима сваког од 

знаних другова. 

Тако је и постао, већ крајем тог дванаестог дана, 
а нарочито пред rюноћ, свестан свега што се збивало 
са друговима чије ни најтајније мис.ли нису имале 
више тајни за њеrа. Продубљавала се за то време ње
rова мисаона иакиданост, општа разбијеност на ће
лије примисли у ћелијама примисл:и. Али чула која су 
првих дана била заrЛi[Шена, сад су радила ужурбано, 
набацивала утиске, 'сигналие:ала појаве, регистровала 
доrаћаје. Нека, ако их ништа није изазивало. Мамуза
на гл.аћу, nровреднила се, сећала се, бљувала ричете 
nрошлог у ,ове празне чаюо(Ве. Слике су, исцрвотоrчене, 

иопадале из 11рупл.а речи и губиле оно малю безусл,о(В

ног уроћеног смисЛЈа ш11о је nрестајаю да их сасвим оба
сјава nосле нес11анка њшювог прироћеног ,сјаја који је 
у систему речи играо улогу сунчане светлости. Од 
спонтане сликовитости звукова, узбудљивих некад, 
није више много остајало. Одјекивало је а ништа 
ое није кретаА'о. Трооюот ,се само цробудио, али од 

брига, не од тих звукова. Юоји ли је дан? Одговор 

поће са неких неидентификованих глаоних жица: -
Vрезуј сам. Секиром. 

Смисао се тад врати и Слободан л.еже. 

-То је све зато што ништа не читаш - рече 
Грујић из ћеЛЈије по:юрај Тросrоотове јер de Слободана
ва сnособност била зар.азна. '---Заокружи оЧiима: чист 
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~аздух. V поверењу. Није та способност заразна али 
Ја сам, разумеш, ја сам у тајну тог свог открића уdутио 
све другове! -Бесплатно?- упита господин са гла
сом од зифта.- Шта ће нама паре?- Па да- же
на У бунди - шта се може за новце да купи у данаш
ње време,. кад rниче:r rнема на пијаци, ни 'У радњама, 
ничег за ЈеАо - IЮЈЬопривреда - шта, нисте чули? 
- пољопривреда се солидарисал:а с нама. - Имао 
би више успомена. И не би увек исто. 

- Књиге, сама гол:а rразбарушена глупост _ за
режа Троскот. 

1\,рајновић се црисећаю: 
- Повео ја моју баба-Нату у оперу. Право из 

Округлице у оперу. Травијата. Знаш IШ шта ме пи
тала? Вели: >>К:ако јој rce, боже, пева таrоо лепо кад 
зна да ће да умре?<< Са~ бих јој одговорио да је морал, 
нюn: класни морал, НаЈвећи композитор самртничких 
ариЈа. Сто двадесет смо ми ћелија. V свакој _ по 
две ,омрти, ~обро, негде и по једна, :сама, каюо и треба. 
А какви nевачи! Какав :хюр. Каква дивна опера без де
зертера. Шта? Има их. Пацови се свуда увлаче. И у 
штраЈк rл:аћ_v. Зашто будући дезертери улазе у пок
рет кад знаЈу какви су? Нико, мора бити, није био 
~довољан оним што јесте. Дезертер би хтео да буде 
Јунак. Рекао сам- дезертер. Мислио сам- будући 
дезертер. Јер нико себе не зна унапред. 

-Ко има права да због нерашчишћених рачу
на са собом наноси објективну штету покрету? 

-Али ко није и ужасно радознао? Радозналост 
хоће да провери слутње. 

- Човек има морал, за разлику од пацова. Он 
не дезертира. 

Vс.та~е опрезно, rл:ава му се испразни, побел.и. 
ХартиЈа Је први пут ставим ногу на патос из ког не 
ра~а жито, :r:и nacy.IЬ, ни купус, ни rовећи тиљак, 
таЈ комад ЛОЈа ИIШ вимена крављег на чачкалици два
пут недемю (меоо, месо, ме•со-ме, ,соме! личне кисеЈШ
не, 1рефлекси, условни и други, на моју команду! мир
-но.). Из nода IШкну кл:ас тих и миран! 
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Бар тањир да је nразан, лиз по рубу да удариш. 
Ни тањира ншде. Звезде :како да једеш? Облачио је. 
Небеске лућке! Да један од '!1ИХ ЛИЛIИ-хшюва домаш:им, 
лако бих једење. У хип би звезду! 

Један мозак одлази у недоћин. Глупо је отићи за 
њим и потрошити све резерве накупљене, или добије
не роћењем на nоклон, стечене радом, борбом, уче
њем, а чему? 

Још један мозак - у исту врућу, тоnлу, длакаву, 
роћену рупу. 

О, мила моја незнанко, кад бих смео једино што 
не смем! 

Један мозак се топи, не командује стварима, за
јашиле су га, заједно са успоменама на тањире и де
војке, ца шетње и све што никад више неће бити. 
Неко је под батинама почео да помИШlЬа да одвеже, 
да nровали. Али како да провали оно што не зна,. 
како да провали будућност. Нестала је. О будућнос
ти! У nровалији себе? Шта онда вреди прошл,ост, 

шта садашљост кад су и оне нестале. 

Збогом, збогом, другови, ни nаролу једну да ви
кнем. Плакати никад више. 

ПодАаци завиде дезертерима, не борци! Никад. 
А сада да завиди, стид га што им некако завиди: 
смрад је пРестао за њих, млеко су попили. Зашто да 
се стиди? Зар су батињања тоАико трајала? Дванаест 
дана, јесте, али не свих 24 сата на дан. r лад није 
бол. Али ако би nоднете болове од мучења разредио 
на све секунде ових дана и ноћи гладовања, у свакој 
би се секунди rладовања нашао деб.!Ьи слој ужаса но 
ма у којој од оних које су обележиле игле под нок
те. Ни до колена овом премазаном као бутер на хлеб 
дана жаусуо Не, ужасу. Је ли :ra жао? Себе? Ажус! 
Готово! Грца, нема ваздуха: :rорвна зрнца без кисео
ника, мозак без крви, душа без наде, црева без из
мета, Нула ... 

Раападање и rючиње од нуле, која је увек негде 
унутра, у тој цеви тела, у nримитивној канализацији 
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човека - града. Лакше кашд:.и и штеди мало ту крв 
и за сутра. Сав се испрска! Апстрактно. Што смрдиш. 

са,м У тринаестом (да ли?) мраку опет се изгубио. 
Прво Је повраћао дуго неку зеленкасту, горку слуз, 
онда дахћући исnрао уста и, враћајућн се кревету, 
неочекивано пао на сламарицу исnустивши бокал. 

~авидео је себи. Као малочас дезертерима. Али 
био Је тако свестан да њима нема зашто да завиди. 
. Пракому није добро, мислио је Јернеј. Осећоо 
Је и сам гњио неки умор и оnшту малаксалост шv
мело му је у ушима, а nритисак у глави - као ~а је 
заронио двадесет метара дубоко - IНИје престајао 
да шири неку болну nycroш у све већем зеву nразни
не без мисли. 

Час су то биле коре хлеба из сандука, час кожу
рице од САанине, час јужна воћа. Доносила их је 
~ша лепа девојчица, САободанова роћака. Леnа, рекао 
Је напамет, no сећању на утисак што је оставила на 
њега У о:~юм кратком тренутку кад су им се очи ере
ле, а он ЈОШ мислио на друrоо Ех, да му је QHa ДQШЛа 
У IПQсету треће:r дана штрајкао Покушавао је да је се 
сет~. У~отребио је сате једног nреподнева на то. Чу
дно. Ооично добро памти лица. ДовоЈЬно је једанпут 
да по г леда човека и може бити сигуран да ће га n:ре
nознати и тридесет година после. Иако су се окато 
У судском ходнику nогледали, он не само да није за
памтио њено лице него ни боју косе, ни очи које су га 
некако прождИ!Руће гледале. Не сећа се ни боје ни 
облика, ни јесу ли биле мутно влажне или светл~ су
ве, округле или дуrуЈЬасте: nрождрљиве само као пра
зно на празнинио Оставиле су једино дубоко брз ути
сак леnоте, неки цик у њему, бешуман неки врисак. 
Зашто леnота потресе, узбуди? Зашто је тако гласна? 
А ништа није запамтио, ни нос, ни усне, ни чело. Ни~ 
штао Само то: преци наслећују потомке! 

Неко мора да умре! - помисли Газовић. Иначе 
се нећемо никад извућио Неко мора да умре. Не зна 
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се никад ко ће. Лутрија. Шт~та ако nanaraj извуче 
смрт. 

Прислони уво на зид. к ' 
- Шта кажу? - уnита на то Троскот. ога. -

упита сасвим забринуто Грујића, уnита сваiWдневним, 
обичним гласом Крајновића. . . . 

О ори, зачућен: Ни zласа ЈОЈ се не сећам, и 
дrов ехни••<>nлt<".пм Слободановим гласом. 

1'0 пословним, т "'""'Ј:-'_____ б . 
Али Троскот показа лакат искрививiiiИ з оран? лице. 

- Шта мисли Витор, Ni ће ме се тако Јевтино 

ослободити? Неће мајци. Неће! 
Као да није лежао још малочас онеовешћен, 

Слободан се диже с постеље, истина у облику Тро
....... tтuнни пет корака без вртог лавице. 

скота, и мирсп.v 1 ~-- • 
Налево круг. Па опет nет корака. НиЈе газио тврдо 

б n .. ж уnркос извесној млохавости листова, 
као 0 ично, <UL« r • ћ 

· · 0 .• •учн·о р·авно без клецаља. РУЈИ У, 
корачао Је ,,...... • ' · r · ћ "> И 
који га је глеNЈ.о, дошло NJ. га пребиЈеЗ РУЈИ · ~ 
њега препозна себе. Крио се. Зашто? ар nодваљуЈе 
да су му nотребни сведоци? Ако се дващтт онеовес:ио, 
два пута је дошао и себи, ништа, нека га пусте да ЈОШ 
двапут као кретен куца у зид и гони исцрПЈЬене људе 
да преко свих релеја преносе његова питања и одго-

воре на њих? 
- Зар ниси био малочас онесвешћен? - упита 

суздржано. 
Троскот га, одвојен од Слободана, погледа и про-

. ћи да шетка с неким маторо мрзовоЈЬним из
~~~;' зарежа као кратка и јаросна опасност: 

-Шта онNЈ.? 
у том трену помисли Ni није цео дан помислио 
Ј не во .~жн ли Ј"е више' Чиме? Снагом. се во-

на елену. """"" · 
ли, не ·слабошћу. Заrо леже и:стино:ки исцрПЈЬен, 
згужван, замућен. Мисли му :нису више бод'Ро :рчка-

. ћи лево десно од пута, као ловачки пси 
рале њушкаЈУ - Каз 

ш~ени 'с каиша. Нису ,ое уmшпе nомицале. , аЈЬке 
: њиховом сату каю да су црест.але да ое кi)cliy. Оое
ћао се на ивици тоталног слома. Осећаље наг лаш~не 
немоћи долазило је и од бесnомоћи да се одупре Јед-
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ном гадном утиску који је Троскот, тако различит од 
осталих, остављао од почетка, али сад га тек прециз

но сагледао и схватио. Рецимо, од Грујића. Он није 
човек који воли да не воли људе. Напротив, он воли 
другове, оне које изабира за друштво и оне које је 
једва стизао, у општежитију веАиких соба, да препо
знаје по надимку или имену, реће по једном и другом. 
Зато се одупре, ваљда последљом расположивом сна
гом духа, закључку свега што је сагледавао, смислу 
rюнечег што је горко схватао. 

Затворио је очи, дисао тешко и, не мирећи се 
са слабошћу што му је вероватно и наметнула онај 
закључак, истовремено завидео Троскоту што је до 
малочас могао тако неуморно дуго да шетка. На прагу 
тринаестог дана! Они из управе верују да је број три
наест баксузан за њих. Биће, дакле, срећан за штрај
каче. Победиће! 

Да увек о томе мисли, брзо би га проШАа изве
сна сазнаља. 

Но Троскот је и сад настав.ъао да мумла неза
довољан. Гунћао је нераскрчено некако и с времена 
на време махао оштро рукама, при чему се није 
трудио да сакрије од свог већ прек јуче несталог 
цимера свој малодушни (претпостављао је овај) бес. 
Ни жељу да га подели с њим. 

То све није предуго трајало, довољно ипак да 
на том иначе шкрто суздржљивом, камено тврдом 

лицу, с до крви скоро усеченим борама што су сво

јом дубином више мутиле панораму на људски од
рећен израз но што су помагале да се јединство би
ћа, сажето у карактер, открије, први пут сагледа јед
ну тако интензивну снагу мржље да, место гнушаља, 

осети неку сажаљиву топлину према љему, мрзећем, 
уплашен да она није неизбежно класно условљена 
неприликама на које је осућен човек радник од ро
ћеља до смрти и да је тај бескрајно веАики акумула
тор мржње ту само да би постао што ефикаснији 
спроводник ревандикационих захтева класе којој при

пада. Јер мислио је тад: онај само може да искупи 
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одвратност мржље ко на другом тасу носи још већи 
терет љубави које не мора бити свестан, али љубави 
за људе. Страх је у томе што Слободан, за оних пет
-шест дана проведених с Троскотом, није никад сам 
осетио присуство тог другог таса. Схватио га је тек 
сад кад се удаљио од љега, а био је, с Крајновићем, 
противник дословно узете теорије дистанце. 

Разумео је: човек, као и дезертери, навија за оно 
што није, да не би био оно што јесте - дезертер, 
човек. 

Зашто изједначује страх и храброст? 
Зашто? - повика и с-;rиша се. 
Знао је. Сећао се те технике изједначавања нејед-, 

наког. Сазнаље о томе морало је бити негде у љему. 
Скривено, запретено, заштићено као срж биљности, 
као минерална способност кристалисања и рашћења. 
Али у љему је морало бити. 

Њушкао је, тражио у памћељу, у брзој ментал
пој ревији свега што је од доласка досад рекао, учи
нио; чиме се људи и нехотице одају, пропуштајући 
кроз такве кратерске продерьтине - инрупције у 

суштини туће радозналости, у скривеног себе. Ништа. 
Отуд одједном паничан страх да љегово присуство 
мећу робијашима, да његова чиста прошлост, слав
нија и шире познатија но што то она сме бити код 
илегалца (лишена претпоставке о љеговој способно
сти да воли), може све да унесрећи. 

Био је то блесак суров и брз. Онда ништа више, 
ни ·Сећање Кога?- упита се. Шта? Дотадаља Трос
котова су~држљивост, љегови неодрећени, рачунџиј
ски ставови, избегаваље отвореног супротстављаља 
штрајку с којим се очито није слагао ни хтео да сложи, 
деловали су негативно, бар на Грујића, продубљујући 
недоумицу у коју га бацио од свог уласка у скупну 
собу. Али сад ... Сад ... 

Треба бити врло опрезан! - закључи не знајући 
тачно зашто, ни зашто је помислио: Биће трке. Гос
подо, грош кила људског меса. Тад се сети: на поли
цији је изједначавао неједнако да би наговорио себе 
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да изда. Па? Вредело је то као були гаће - није 
издао. 

Али, уплашен, покуша да· што пре заспи. Убез
бројавање се продужавало легализовано оним мало
чашљим проломом распорених муња: како да заспи? 

А толико је то хтео. Иако ни сан не одмара више и не 
ослобаћа ни смрада, ни жеље да се неки хранљиви 
поток од чаја, млека с nрисом и говеће супе с резЗЈН
цима наведе силом да проструји кроз ждрело и је
дњак, кроз меандре црева. Не мора се задржати у 
њима. Али нека вечно протиче низ тај тракт као што 
поток- низ долине! 

Ништа није д~оносило ни одмора ни олакшаља. 
Ни снови: згрчени, уплашени, зимогрозиви. Ни ово 
будно убезбројавање што је тако замарало. 

ТРИНАЕСТИ ДАН И НОВ 

Ајкула је отварала уста што се смеју- почело је 
и да свиће. По протоколу. Ka:roo природи не досади то 
природословље! Како ничем или ником у њој не па
да на памет да прекрши конвенције и уговоре! Као 
онај лепи старац осућен на осам година што је сило
вао кћер. Пре три године је изишао и један који је 
спавао с мајком. Југословенски Едип је имао водену 
главу. Мајка је то са љим- из мекоте и болећивости 
нехеленског срца. Зашто се све природно мири са за
конима и робијама? Уговор? Зар их само уговором 
предвићене клаузуле држе и, трпељиве, чине? Не чо· 
век. Не издржљивци. Ни дезертери. Ни родоскврни
тељи. Јесте. И они би хтели да буду људи. То бити, 
таiЮ је ... Тешко је ... Историјски посматрано, сем 
изузетнијих припадника класа на успону (и изузеци су 
изузетни) .... не сви најбољи. Само изузетни мећу 
њима. 

Продрма га 1И муну сазнање од главе до ребра: му
ке 1И патље кроз које се пролази и пос11оје зато да би се 
елиминацијом извршио тај одбир изузетака способ
них да угризу сису прво и откину после брадавицу 
с :rюје треба да пију. Лаж! 
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(Лаж! Разлике иису битне. Разлике су троуrласте 
као минималке. Врх им у зем.л,и. Основица им окре· 
нута небу подвезаном као пупак. Само то. Он нююм 
не припада- бестелесан, прорачунато неурачун.л,ив, 

суров и длакав). 
Отпоче првенство у такмичељу изузетних. За ти

тулу првака историје? И? Историја •Се тако прави: 
уједи мајку. Тако се човек претвара у историју. И? 
- загрцну се - И? Првак историје у трећој рунди 
последљег дисквалификационо квалификационог меча 
у ком су сви дозво.л,ени ударци - и они ниски. Је 
ли то онај меч против природе? Зашто онда изгуб
.л,ени меч? Зашто бити комплексиран кад постоје и 
такве тврде бронзане главе каква је Троскотова, 
такви вулкановићки страсници какав је Витор, такви 
упорљаци какав је Братко, такви умови какав је Крај
новић? Зашто дозволити смрти да импресионира живе 
.л,уде својим бескрајним жетвама? 

... Исти шкрi ути, исте цревне чежље, исте чмар
не мисли из исто сиво извијуганих змија у сивој маси 
мегаломанског мозга у мраку испод темена од зем

.л,ине коре проткане жицама ру дача и корељем цвећа 
да појачају таму и преваре потомке исцветале у коп

риве што жаре, драж што боде, трн на ком сви остав
inају каишеве меса да се сасуши и претвори у судбину 
- фекалије, фекалије у виду извора, кореља, руда, 

млека. Фекалије ... 
- Раздвојили су нас пре три дана, Троскоте! 
- Нема раздвајаља! - насмеја се и Јернеј врло 

близа- сем за оне који се припремају да дезертирају. 
- Никад! Разумејте, никад! 
После тог »никад« све се измени. Улазили су је

дан за другим у ћелију уобличенији другови но јуче. 
Ходали су на прстима, шапутали. Брзо би му саоп
штили што су имали и нестајали. 

То што су говорили није било увек важно: Све 
теже заспим! (Љуба). Нисам ока склопио! (Газовић). 

Троскот се дуго није будио, онда је, лебдећи хо
ризонтална, пола метра над падом, улетео медијум-
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ски, с ону страну свести, као Свенгалијева .л,аубв
ница, прошао вид.л,ив крај љега и нестао кроз зид 

пре но што су заједнички ишта схватили. Морао је 
да прегризе грло својој зависти, својој беди и ера· 
моти (а комуниста неки, а ни завист није савладао) 
да би му другарски махнуо ру:rюм. 

Целог ме дана пролазе неки жмарци ( Илац). 
Дрхтим неконтролисано као кољске сапи (Пнеума
тик). Грчеви ми мрче ишмирглану кажу (Лазица Под
свест). Мозак све блећи, не управ.л,а ничим (Луко
вић). Славине су отворене (Праком). 

Речи наилазе, одилазе с патр.л,цима реченица, су
вислих ретко, најчешће несувислих, пролазе ти патр.л,

ци у контексту без садржине, изб.л,увотине несnаре
них догаћаја, биваља, неасимилирани комади меса, 
успомена, супе, наталожене мучне прошлости .л,уд

ског рода. 

Постићен што ништа више није ни остало од ума 
и свести, тог поноса .л,удског, узалуд поче да изгова

ра однекуд знану неку шаманску формулу: Гулаш. 
Краставац. Минестра. 

Јуче је ипак некако било. Као да су се резерве 
прошлих колена с дна тела превратиле из магле у сна

гу, из сржи у храну (Крајновић). Јуче сам стигао да 
исисам прошуп.л,ене кости, сад сам лакши за ·сву про

шлост, остала је поганштина сама, то сам ја, али ја 
сам и же.л,а да се не дам и будем јачи од своје пагани 
(Венче). А како ме трзала док сам са кревета, јощ 
раније (док се могло) довученог под прозор, стој.ећи 
гледао бегунце, дезертере, шрајкбрехере (Кавурић). 
Мислим да бих могао бити бар толико суров према 
дезертерима колико им сад завидим, мада и испод 

зависти имам нешто разговетног сажа.л,еља за љих 

(Пататока). Долазило ми да нешто урадим, убио 
сам пандура, управника, изводе ме на •стре.л,аље. 

Посадили ме на столицу, одижем робијашке пантало
не да ми не избију колена: Изволите, плотуни! Тиши
на (Грујић). 

Троскот крк.л,а. Шта да се ради? Куца: Троскот 
онесвешћен. Шта да се ради? (Лељин). 
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После краће тишине, робијашки морзе одговара: 
Нека дезертира. Ембе неће никад. 

- Шта кажу? - Троскот отвара једно око сас- . 
вим, друго сасвим мало. Тргне се. Опет га преварио. 
Каже nрегласно за празну ћеАију: 

- Ништа не кажу. 
(Ником није остало мозга, тог савршенства, тог 

nоноса. Шта кажу? Кажу да дезертираш, ако си из· 

губио свест. И други се на то ваде узалуд! И ја који 
сам куцао, иако сам знао да симулираш несвест. Под
лаци. И ти. А ти? О, ја не ... ) 

... Што су се бранили кад нас нису одбранили? 
Што смо се растворили када смо за друго, ваљда, 

створени? ... 
Дабоме, то остаје у њему. ААи Троскот као да га 

је чуо: 

- Еве им га на! - велики босански грб севну. 
Виде јасно: Троскот устаде и ушета се опет: дивл,а 

звер тако по кавезу, снажно, срдито, безумно.- По
казаћу им ја, матер им -малюграћанску. 

- И малограћанске им мајке гладују у њима. 
- Није истина, имају резерве. Ја ,сам право из 

самице у летео у то. 

Чудно! То његово инсистирање на л!lжи! Сви 
знају да му је у самицу ушверцовано више рче хрэ.не 

но што су је добили другови по скупним собама. Чу
дно и то његово шетање га с почетка подсећало па 
равнодушан рад шеталице. Откуд? Није важно. 

... Наилазе фекалије на две ноге, у четири усне, 
безброј мисли и снова ... 

Постоје ли још звезде? (Есингер). И ја устанем, 
бела моја! (Пататока). Ноге ми од макарона, да их 

поједем? Чиме? Уста ми од кибле, зарћала, бетонира
на (Венче). 

То га увреди. 

... Поједите нас коначно. Пупчане врпце су пре· 
кинуте ... 

-Јели? 
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Али Крајновић је већ nредавао кад се Слободану 
учинило да је стао на сам праг тишине. 

Зашто? Да би опет испровоцирао Троскота? 
Или ... 

Дрхтао је, колутао очима: није видео ништа· 

више. 

r лавобол,а. 
Г лавобол,е? 

r лаво-пол,е? 
Не. На пол,е. Напол,у да смо. 
Уморан? А упоран? Не. Узоран. Не. Споран. Не. 

Наборан као бора. Је ли слана та бора? 

Слана је спол,а, изнутра - ињава. 

ЧЕТРНАЕСТИ ДАН, БЕЗ HOfiИ 

Несвест га тако звизнула одједном. 
Земља се вртела тако снажно да дан није из

гледао исти кад је отворио очи: лавирано сивогрун
дирано платно с црним мрл,ама. Нигде боја, трепе

рења, односа. Предмети су почињали и завршавали 
се на обрисима својих обима, уденути у прл,аву, мрку, 
блатну пустињу простора украденог сунцу. Откуд тај 
мањак маште? - питао ,се, памтећи нека:rоо да тако 
није било некад. 

Пловио је језером свих сланих и rорких суза од 
памтивека: таласи дечјих суза, суза напуштених де
војака, суза на rробл,у, суза самоубица који не пла
чу кад духне неi\.И ветар источни или западни, север

ни или јужни, бура или шиљок, бурин или гарбинада, 
леванат или понент. И они измећу: подједнако сиви. 

То се узвио глас једног малишана упућен неком 
оцу инвалиду који је вукао дрвену ногу, ослоњен 
једном руком на штап, док је другом држао црвену 
заставу уденуту у кожну футролу о појасу - лепр
шање, лепршање. 

Земл,а је случај лудила у сунчаном систему. Хва
ла за случај и хвала за Луцифера, за nобуну, у име. 
моје смрти. Здраво! Круг је затворен. 
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Слободан отвори мутне још очи (»Већ сам те 
хтео да пошал,ем у болницу!«), сети се ко је то ре
као. И кад (пре три дана). Ничег се другог није ви
ше сећао. Ничег. Избл,ува нешто бул,аво, најежено, 
отровно мокро, киселогоркол,уто. Очи му засузе. Че
.лю се охлади знојна. Руке такоће, МЛ:охаве, нарочито 
у чланцима: кост је хрскавица већ, а хрскавица је 
мека, старачки пихтијаста лакорина. Опет ·Се осећа
ње помери: то Троскот држи Грујићу одсечену главу 
која бл,ује крв: Је л' ти лакше? 

(Зашто Троскот држи, зашто - Грујићеву 
главу?) 

Нигде ни:rюг око њега. Само Витор однекуд по
враћа и пита озбил,ним гласом, неузнемирен сувише: 

»Хоћемо ли се ослободити тог смрада за шест месе
ци? Макар и за годину дана?« 

Од 228 л,уди који су пошли, остало је 202. Неке 
од љих зна добро, неке површно, све воли. Сваки 
од преосталих и одбеглих зна себе много озбил,није 
и неповршније. Али Слободан је уверен да свако 
осећа да више не може да замисли ништа, немоћан да 
сагледа чисто зеленило и да га разликује од оног пла
вог зеленила, од оног белог, црвеног и жутог зеле
нила чији садржај увек обећава бил,ну сочност по

врћа: парадајз, лук, салата и све остало што, бујају
ћи и хранећи, чини и, чинећи - мисли, и, мислећи 
-делује, а не испуњава обећања. 

Зато и не схвата више ништа. Ни наду. Ни логич
но уверење да је јуче морало да се све то заврши. 
Нешто на врху језика хоће да се сети, чини напор, 
мрачи му се, трза се. Не. Не више у несвест. 

Круг је разбијен још једном. 

Не каје се иако умире неостварен, не успевши у 
оном што је хтео: да сазна безгранично и уради нуж
на, да генерализује слободу, разуди л,убав. Пендреци, 
жиле, ланци, зидови, глади. Још ће да се млати, још 
затвара, још убија. Иако је прошло време за то, не-
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нужно више. Зато ће се ускоро сви· дићи,, :ц ~раздувати 
и разнети то зло што не даје правди да буде једнака 
себи, ·свему, л,убави, слободи,. нужности, бескрају, 
, · Један lИспит савести још ·предстоји, · . , 

Тренушк није []ј()ВОА>ан, пресд::јЈб је, цреизмучен. 
А ипак. · · 

Пошло се .. Није ·се стигло. Нису ни први ни .. пос~ 
ледњи. БескраЈне су колоне 111рошле .. Бескрајније наи
лазе. Лично неутешен, зна да ће 110 да утеши· будуће. 

. Али тад от:rюче оуноврат налик на трезност после 
пиЈанства. (ЖЈИвоте! Ж:ивоте!) Витор ·је lК!уцањем ја, 
вио да је Ауковић издахнуо дванаестог дана. Послед
нт ког је требало изнети није дезертирао. · 

Преслаб, дигаь се као аутомат, ван потребе за с:на" 
rом мишића шю хоће хране да би дизали терете те
ла и узбурканих осећања. 

Нико није могао да поМисли, да поверује да ће 
110 да се деси. Без. обзира што оу ;сви нооцли главу 
У торби, смрт 1ИiМ Је свима била далека, апстрак11На, 
незамислива. А сад - Ауковић! Али Витор је јавио. 
Зашто нешифроваiЈ:о? Шта је хтео да постигне? Анти
деморализацију? Ипак .•. Био је диван друг, покојни 
Ауюовић, централни економ, почасни председник 
У дружења Ј елен: у басту, касније Аванаестерац, скро~ 
ман, непретенциозан, несигуран у себе, плаш.л.ив, 
>>пун малограћанских комшекса« - како је говорио 
:--· >>али на путу да отпочнем да се подижем, изграћу
Јем,_ чели..:шм, бол,шевизујем«.· Уверен да је остао АР 
краЈа на почетку тог пута. А готово с ·путем. · 

· Сети се да је !Кроз прозор морао гледати цвоко. 
ћући, упаничен, без суза, како и њега износе !На носи
лима као деЗертере шrо 'су. Као да је и драги, неор~ћс 
ни АуюовИћ де~ерт~ао. Није ли? Испа.<> је из c1ipoja~ 
У iflаЈНезгодниЈем Је часу умро. ЛосЛ:е ће уцвељени 
OIIOrptyниctи, 'IЮјИ ra нису волели, да: оптуже Витора и 
свал~ и ту rомрт на њега. Наnравиће афёру од •ТОга. 

•··. · 'ЈЬутнd се уйаnред на Њих, да бИ савлаДао суЗе 
шт~ му зачудо· нису навирале· упркос свим'Ј)нтуално 
са.жал,;ивим .речима {добрщ јуначiЩ;. ЖЈраб~ :;ДуКЈООЏ~ 



ћу!), Иако се љутио и на себе. И :Витор мора бити та
ко м мисли. Од слабости не· сузи. Све му не даје да 
:мисли како треба на Луку. Испитује како му је. Ус
таје тешко са сламарице и нервозно хода ћелијом, 
као звер по кавезу, коо д;1 је :rладовао двапут по четр
наест дана. Покушава д;1 јаукне: Зашто да ми то сад 
nред крај наnравиш, Ауко проклети, Ауко. 

Неважан дотле, сад је мртав постао важан њему. 
И не само њему ... 

Чуо би његоо одговор. Махнуо руком. Али rлас је 
постајао наметљив. Витору се сад обраћао. Волео ra 
је Ауковић. 

Волео је да ra консултује по питању сланине или 
сира. »Још двојица rастритичара изградили антисла
нински комnлекс. Хоће им се сира.« 

Тај Ауковићев :глас није имао ниче:r заrробноr. 
Одјекивао је и сад најобичније, најсвакодневније. 

Шта да уради? ~ помисли Слободан да се Ви-
11Ор морао да пита већ други дан тражећи одговора 
-да nредЛ!ОЖИ nреi\!Ид акције? Не. Он не може да пре
ДЈю.жси пораз! Није то њеrово. Братко нека то учини. 
Али од чега ЛiИ је Ауковић могао да умре кад се он и 
толики други другови осећају још сасвим у реду, сна
жио и томе слично, rюкретно? Два дана :Витор није ни 
прилеrао. :Кажња:ва се rили д;оказује ·себи да нико није 
толико ослабио од глади да би морао да умре двана
естог дана, Бар м је једанаестог дезертирао. Кад му 
је Пнеуматик - ћелиј.а до Вююрове - тихо :неuшф
ровано јавио да се Газовић не јавЈ.,а, Витор, који је, 
гледајући већ у смањену и стиснуту Ауковићеву гла
ву, мора бити откуцао да ником ништа још не казује, 
не, него да ниюо :није више дезертирао. :Ноћrу је хтео 
сам да закуца, позове nандура и пријави. Да ra неко 
од ш11рај.кача и види, помислиће nрво- дезертер, али 
ће се зачудити шrо :ra не односе у болницу, него га, 
ногу наnред, nреносе nут зеленоr борика .с капелом и 

робијаш:rоим :rробтем, И схватиће. Настала би паника. 

- Ауковићу- окренуо се оном који је престао 
да заудара из уста- хоћеш лн да се појакаримо? 
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Ауковић не одговори. Још је сnавао, већ мртав. 
Слободану се уч:шm:ло м се Витор тад наслонио 

на врата и мислио: 

»Постоје кукавице и нормални људи, Изгледа м 
се првих све мање pal5a. Двадесет и петоро је само 
дезертирало. Истина, двадесет и петорица дупло три
јерисаних: на полицији и ту. Мећу њима је 7 наших 
и 18 брат:юоваца. Ипак, још је увек сувише кукавица. 
:Како је могуће да и таква, дупло ла и троструко ( сту
паљем у илегални покрет) проверена и про nуштена 
свест кроз сито избора :х;рабрости као садржајноr 
животноr позива, поnусти у једном обичном штрајку? 

Да ли зато што је снага свести у зависности од 
снаrе мишића? Штета што није ту с њим Крајновић 
место овог неrюмичноr Ауковића. :Крајновић би знао 
шта наука мисли о томе. Али, у сваком случају, после 
овога, ја више не могу да .. ,« 

Тад Слобомн осети да му је из срца кренуо 
низ жиле дамар диваљ као ударац nеснице: -Шта 
је? ~ ооврну се. Знао је- Аук,овић. Да није умро, 
све би било у реду. Ал;и овако, каrоо да човек живи 
дате, да се бори, да се игра? 

Далеко откључавање! Прерано за воду- трже 
се - шта значе ти кораци? Пандури су разумели 
шта је јавио друговима. Сад долазе да изнесу Аукови
ћа. Је ли зато - малочас - јавио за његову смрт 
куцањем, нешифровано? Два дана је провео уз њега 
мртвог. И две ноћи. :Не може више. Опрости, друже! 

Место одговора, врата њеrове самице се утом 
откључају и тамничар се nојави жмурећи, Шта хоће? 
-упита се Витор, али у исти мах скочи као да је 
знао. 

-Јак си још!~ стукну Драгутиновић. 
- У зубима бих те триnут одавде до машинхау-

за! - иоорси се Витор. 
-Доста и jeдamiYтl. ~ тамиичар nокуша свој 

љубазни осмех. 

- Трипут! - эаинаm се Витор. 
-- Не би одолео себи већ првог пута да ме не 

бациш у хrотао парноr rрејања. Тежак сам. 
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- Трипут! - настављао је лицитацију Витор 
жагрећи. 

- Теби би бљю .д:оста и једанпут. В~рујем ти. 
- Јаки су ми зуби, страшни уједи ... 
- П ону дио бих откуп. 
- Не бих га примио. 
-Од мене?- стукну старац. 
- У казан! Сувише си верно ,служио два цара 

и пет краљева. Не дирај. Спава. 
- Мене би ипак у казан. Такви као ја потреб

ни су свим режямима. 

Витор настави игру јуначења, пркошења, очајања: 

- Можда бих те поштедео ако би нам с времена 
на време учинио неку услугицу ... Да се опкладимо 
да ће и Министарство морати да попусти. Нисмо ми 
тикве без корена. Јаки смо. 

-Ти си јак. А други? 

- Ми смо рачунали с тим. Свако се по плану по-

вукао. То је био договор. Сваког дана по неколико. 
Захваљујући томе, били смо обавештени о свему. Од 
нас који смо остали ншю неће више да дезертира. 
Вести које имамо ... 

Тамничар опет жмирну. Да ли се то боји за себе? 
Оно - никад се не зна с тим политичарима. Оно -'
из самице се може право и у министарску фотељу. 
Оно-'- треба бити љубазан с љима. Оно- чинити им 

понешто. Оно ~ не ангажовати се сувише. Оно 
и ту и тамо - понешто. 

- Управник те зове!- рече најзад тамничар. 

- Зашто? - направи се да не схвата. 

~ Из Министарства . . . хм . . . на~рећење. 
- Сам не идем. Има нас још шесторица чланова 

штрајкашкюr 'комитета. 

~ Доћите сви .. (И нагнувши се - онакю огроман 

и подбуло разводљен -као да су њетюве юимпат:Ије 
одувек биле на 1страни ш11ра}каша, рече шапаТом:. »Ту 
је начеАник«.) , 

Витор ликујући уће прво. Јернеју у ћеАију·и сак
ри страх. 
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- Можешли? 

Јернеј покуша да се одигне, паде, сруши се, онда 
рече мрштећи се: 

- Имаш мој глас. Победио си! 
Троскот, који се 'од подне чинио поново онесве

шћен, одиже се уз зверни један трзај што проже цело 
њерово безмесню тело црепуно тврдих и ,квргавих ко
стију. Напето је ослушкивао. 

Тад угледа прво Крајновића па Витора у оном 
свом прљавобелом кожуху. Али чим му виде лику
јући упаљени а истовремено радознали поглед, де
тињски отворен и нестрпљив, Троскот се диже тромо 

и некако наглашено безвољна. Учинио је то пре но 
што Витор изговори оно исувише дуго и мучио оче
кивано да би радовала: 

- Брже! Зову на nреговоре! 
Савлада се. 
- Зашто зову? 
-Победа! 

Радост не nоказа, мада није ни било логично да 
се не радује крају, ако не nобеди - R'pajy мука, 
ако не престанку мржње. Зачу.&;и се: Витора није осе
ћаю да мрзи - овршено је. Крај смрада, I<:paj сла
бости, крај болести, крај несвестице, крај убрзаног 
пуАса омрти, ,к,рај успореног ударања срца, њрај нечег 
,с чиме се - чинилю му се сад - био nомирио. 

Помирити "'е 1С нечим, значи признати своју сла
бост; значи бити принућен да се навикнеш на то што 
је јаче од тебе, макар то биле и муке што убијају. 
Сем тога, претезаАа је код њега нека доследност 
или леност: није волео да мења положај, ситуацију. 
Таман се, ето, навикао тако да по цео дан лежи и 
ништа. Тако - лежати и ништа! А сад све треба из 
почетка, и хлеб и ларма и говори. 

Троскот коракну, згрчи се и затетура. Витору 
се учини да претерује. Нема се више разлога за из
водијаде. »Готово је, Троскоте« - рече му јер се, ко
рачајући, држао лево за јетру на коју се више пута 
жалио - »јетра није лево, Троскоте!« ~рекао му је. 
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Кад ли је :и :ка:ко научио да :и.сцрiLЪен човек !ИМа јетру 
на nогрешној страни? Од ког ли је nровинцијског 
глумца научио да тако nосрће у ходу? 

Ипак., сви су страховито изгледали. Не зна на 
шта је он личио, али они - да их не сретнеш ноћу 
у :пустој улици. А случајно, у штрајкашком комитету, 
овог nута били су све сами тврдо граћени, снажни 
и здрави људи; а сад сваки- бар десет :кила лакши, 
десет година старији, десет туга тужнији. 

Не. Тужни су се чинили јер необријани, с по две 
рупе величине дечачке nеснице исnод очију, на осек
нулим образима, обучени у крnе што ландарају. Али 
неко од њих се саnлете nреко nрага. 

То је био nовод да сви nрасну у смех. 
Одједном, :као по команди, nочели су да се веселе, 

остацима снаге, оирових асоцијација, 11рубих nокрета 
(готово је с nамћењем, с осветом!). Није се још зна
ло како ће се све свршити, а ипак - срећни. Чак је 
и Троскот рекао: »Не пристанимо на све«, а Братко 
додао: »Можемо ми још који дан да држимо ако 
треба«. И покаја се. Но реКЗiо је. 

Знали су да су оnет заједно nосле толико дана и 
то им је дoвo.lbllio било за радост коју су исnољавали 
почињући поново, после тог договора усnут, од ког 
се Витор осећао nресрећан, nресрећан :као никад ни
ко, да се nодсмевају један другом: »Што изгледаш! 
Као фаш:и.стички цртеж бољшевика-људождера.« И у 
смех. »Бедниче!« И К:ИIЮТ. »0, cтpanmvю, погледај га!« 
И хахаха. 

И Братко је морао nризнати да му је сазнаље да 
се иде на nреговоре и да ће се, можда, буде ли среће 
и nамети, још данас окончати овај мучни штрајк, у 
много већој мери но пријатнохладан и миришљаво 
свеж ваздух, вратило снагу (:као што га долазак на 
лекарску, и пре nрегледа, лечио од болова) и да је 
nосле nрвих неколико несигурних :корака сад већ 
ишао чврсто :и рекло би се та:ко снажно да га Крај
новић ухвати исnод руке и рече: »Да се nридржим. 
Ја сам мислио досад да страх од глади исцрiLЪује 
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више но глад сама. Нестало је страха а једва се 
вучем«. 

-Имам Јернејев глас - рече неnотребно Ви
'rор !На улазу у уnравникову :канцеларију. Знали су већ. 

На оiШiте изненаћење, Уnрава је била опремни
ја од штрајкаша на :капитулацију. Уnравник је стао 
да емендира листу захтева. Ово може одмах, зграду 
Анекса не можете одмах добити, треба да иселимо 
криминалце, да је уредимо . • . Витор му није дозво
лио да юврши о Анексу, него устаде са столице и nоће 
вратима. Уnравник викну: »У реду«. 

Неоче:кивано, добило се сасвим глатко nраво на 
легално nушење. Практично неограничено. 

Преговараље је трајало nола сата. У листу захте
ва увршћени су намерно и такви који су стављени 
ради ценкаља. Није се, на rпример, озби.ыrо ·мислило 
на nраво набавке :кљига из иностранства, на nраво да 
се nосете жена и вереница обав..ьају у четири о:ка без 
nрисуства nандура, !Нити да трају читава два сата, ни
ти да се сасвим укине мртва шетња и дозволи сл уща

ње радија. Али Уnрава је, уз сагласност начелни:ка, 
пристала на у:кидање мртве шетње, не nрихватајући 
само nродужење nосете и набавку :кљига из ИЈНостран
ства. Цен:каЛIИ ·СУ се око nосета, nродужили их на 45 
минута, дабоме, у nрисуству службени:ка Уnраве. 

Штрајк се могао зак..ьучити. Витор је ишао ужагре
лим очима од једног до другог. Штрај:кашки комитет 
се једногласно сложно. 

Уоnште, све што се захтевало било је исnуљено и 
зато што је последњи дезертер Ауковић умро у ћелији. 

- Зашто ниси два цела дана обавестио IllТiрЗјкаm
ки КIОМИТет о Ауковићу? - уnита Братко - :како 
си могао? 

- Због осталих! - одговори кратко. 
Тамничар Драгутиновић је сутрадан шапнуо Ви

тору да се nриликом обдукције утврдило да је узрок 
Ауковићеве смрти, nоред оnште слабости организма, 
:к.рварење улкуса у дебеюм цреву, изазвано механич
:к.и дејством јаког раствора ·кухињске соли у води 
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којом је клистиран. Министарство је још увек опсе
дано породицама и делегацијама. Независно од тога, 
последљег, дошло је већ петог дана до демонстрација 
на Београдском универзитету, до протестних петици

Ја и осмог до демонстрација: чуљо се некако да су 

двојiица подлегла. »А ОНiО ~један :само!« »Свиљо!« -
крикну Витор и полете на тамничара. Два пандура га 
заклоне, зауставе и смире Витора који је дуго још 
пенио и псовао. 

Али и то је створило 'ОНУ :ситуацију на коју је 
Витор рачунао улазећи у борбу. 

Он је, нарочи1'о за време првих диокуюија о штрај
ку, био пажљив према Ауковићу, па се Братко сад у 
једном трену сетио тога и помислио питајући се: Ни
је ли Виюр рачунаю на улкус Ауыовића? Али је од
мах то одбацио: Бедне ли сумњичавости недостојне 
Apyra и човека! Што? Није ли Витор инсистирао да 
Ауковић буде у ћелији поред љегове? Тад се не упита, 

ыонста~юва само за Грујићем, 1који помену Аукювића: 
»Пази, нико, ни ја, још није стигао да га по;:кали«. 

Кад се после потписаног споразума устало од сто
ла, управник је одједном, без икакве потребе, рекао 
да није био убећен да ће комунисти тако компактно 
издржати пуних четрнаест дана и да га је у то увера

вала, до дванаестог дана, и стаље у 'КОМ су се нала

зили они које юу онесвешћене односили у болницу. 
Он не употреби реч дезертер, већ један маље :r:uрезрив 

и егзекутиван термин, па једном чак рече »ваши сла

бији другови, храбри људи, који су до краја остајали, 
ка:ксо ви кажете, у строју, alliи кюје омо, онесвешћене, 
преносили у болницу. С фанатицима је тешыо изићи 
на ~рај«. 

То је таыо у :ра11у: бellio за једне, црно је за друге. 
Но утом Витор устаде и рече врло јасно. 
~ Другови, пред моралним кривцима за убиство, 

поћутимо минут и о,дајмо пошту палом борцу, другу 

Ауковићу! 
С11ионутих у;саца и језика, сви устану оа столица, 

дрољави, брадати, скорени. Огромним неким очима 
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гледали су ћутке у управника и начелника, који се 
нису усућивали ни да их гледају ни да примете, да 

виде што се то ради ту пред њима, ни да чују оно 

једва милеће цротицање секунди. Чули су оно »слава 
му!« и, нечујr-ю крећући усне, правили се да пюнав
љају за њима r:юсу;ровелим. 

Витор је ликовао и напол,у, не одолевши једном 
свом импулсу који се, мора бити, јавио пре као мо
гућност неголи као жеља, али пошто је био пресАаб 
да разлЈикује помиса:о од њеног оствареља, он је јур

нуо, саплео се, поорнуо и, поцикнувши, пао на један 

високи юмет юнега гла:вачки, као 'У во:ду да се бацио. 
Непредвићено. Али видећи Крајновића и Грујића 
каыо се пријатељеки омешкају, он, у жељи да их и 

даље забавља, 'стаде да ,се ваља, праћакајући се, гри

зући снег. 

Троскота је прошла, изгледа, !Прва радост. Није 
мрднуо ни једним мишићем лица. Гледао је одсутно 
пред собом с изразом лаке зимогрозиве дрсаде због 
задржаваља на хладном ваздуху кад постоје и преча 
посла и кад никакво циркусанство не може да оправ

да задоцљеље да се објави ыонац штрајка. 
То, ваљда, помисли и Витор да значи Троското

во држаље, јер скочи и, не отресајући снег са себе, 
дојури ,1\ЈО групе из штрајка:шког комитета и рекавши 

као да се правда: »Радост!« стаде да даје инструю~ије: 
»Сваки нека обавести ,своју страну да је штрајк ус
пеruно закључен и да треба примити хра:ну«. 

- Хоће ли и колектив да ода почаст Ауковићу? 
- упита Грујић. 

~После, у Анексу. Крајновић ће говорити на 
академији. 

- Допршrео је победи - Крајновић стисну из
вијене усне. И сад, очито тужан, чинило се да се под
смева. Себи, ако не другом. 

- Мислимо на живе. У реду? 
- У ,реду! - реыоше двојица-тројица, а fрујићу 

се смучи од тога »у реду«, од безнаћа с којим је то 
речено, али и од Троскотовог држања. Просто, ноге 
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му од ,свега тога смекшале. Од ногу, чи:нило :му се, да 

брзо н:адолази мрак. Целог га обузео. 
Дошао је свести у болници, сећајући се послед· 

њеr што је чуо, Троскотовоr гласа кад је рекао: 
~ Не знам могу ли тоЛсико да трчкарам. Ноге ме 

боле. 
Одјекнуло је у њему оно »трчкарам« тако нагла~ 

шено да :ra је, дигавши поглед, нешто у rримаси коју 
је учинио Витор подсетило на миша у мишоловци. 

Било је то последње чеrа се сећа: мишоловка. 

Алл. пре :юга је ,стигао да види Ви11ора како, 

на улазу у своју ћелију, једним одрешитим покретом 
главе и руке одбија да попије пружену му порцију 
чаја с румом, како је после, не противуречећи себи, 
узима да би је, одмах затим, не при:носећи ·је устима, 
понудио Јернеју лево. Овај га је nогледао упитно. 
Учинил,о ,се да му је вилица задрхтала кад је проша

путао: 

-А ти? - Јернеј Је већ био посркао ужурба
ним неким ситним гутљајима своју порцију чаја с 
р умом. 

-Ја чај? - зачуди се Витор некако пренагла~ 
шено и продужи с неком презривом лакоћом - ни
сам болестан. За мене ће се наћи пасул,а из казана! 
-и окрену се пандуру:- Јеси ли чуо? Једну порцију 
густиша. 

Непознати пандурчнћ, усхићен тим јуначењем, са
же се некако слу:rански скупљено пре но што одјури 
низ дугу лоћу на спрату. У шюро се врати с порцијом 
nocнor робијашко:r пасуља који је мирисао сито, као 
да је онај дивни, војнички. Јернеј се намршти, али 
Слободану удари вода на уста. 

- Не парадирај! ~ рече Јернеј затегнута ли::щ 
- стањила ти се црева. 

Витор је, једући халањъиво, одбио неким: покре
том тела тај nриювор (ћелије rcy остале 011Ворене на 
тој страни) и наставио да и:rра за све који су га мог
ли чути. После поче гласно да их извештава о току 

разговора. Мљацкао је при том: страшно, гутао неса-
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жвакана зрна, журио као и увек да што npe завр:utИ 
једење. Можда и зато што је :већ nочињао. да осећа 
rрчеве. Ускоро је rюбледео и, колутајући очима, сру
шrю се. У часу кад је nочео да ,се руши, Слободан је 

чуо кахю упућује неком питање. Није се знало коме. 
-Зашто м nреко нису откл.учане ,све ћелије? 

- упитао је још једном после, :кад су се појавила 
носила. 

Ставило га на њих, понело низ ходник на чијем 
се дну nојавио тад први пут Троскот пред отвореним 
вратима своје ћелије. Било је нечег газдинскоr у ње
rовом ставу, а оqито једва се држао на ногама. При
метивши Витора, није скочио и није викнуо радосно, 
али ликовао је без топлине кад је, изравнан с носи· 
лима на којима је онај лежао, промрсио сиктавим 
I'AaCOM: 

- Аха, напушташ борбу! 

Витор је, упркос ужасним боловима, мора бити 
чуо тај глас, схватио смисао осуде пре свих, учинио 

напор да се дигне. 

САободан је nосле рекао да је викнуо, а можда 
је само помислио да добаци Троскоту: 

- Не подваљуј! 

Можда је већ у том часу схватио заиста све, и 
изгубио свест да не би мисл.ио да друг може тако 
што да напакује другу, ,кад цео штрајwашки ко

митет, кад сви знају да је штрајк закл.учен по свим 
прописима, и то победом, и да ње:rа односе зато што 
је одиста nретерао и учинио глупост наждеравши се 
пасуља. Није то учинио из халапл.ивости, није он 
Венче. Урадио је то да би клонулима ди:rао морал, 
свакаrоо не зато ш·ю је штрајкбрехер или томе сАично. 

И још нешто ra је поразило: изглед Троскотов. 
Троскот је тако био смршао, уфитил.ио, помод· 

рео и ужутео да га је било жалост nогледати. А, ето, 
и такав, никакав, он наставља да му подмеће и па

кости. Стањена и зашиљена носа, на чијем је врху 
бшю места само за душу што га, тако рећи, наnушта
ла, на самрти, имао је воље и сна:rе да мрзи и да се 
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прелања OIIO :питања nрес~ижа. Али шта брине? Није 
ли му Витор јавно рекао да му уступа секретарско 
место после штрајка? Молим, буди секретар, али ос

тави ме на миру, не дави. 

Лекар је Витору испумпао желудац, напојио га 
чајем и полуонесвешћеног стрпао у болнички кревет. 
Сад се осећао онемоћалијим од осталих. 

Тек сутрадан се око девет сати сам: с пандуром 
појавио у згради самица и одмах ушао Троскоту у 
ћелију. Блећи но што је иједан човек могао да буде, 
Троскот је згрчен седео на кревету. Једва је дисао. 
Мртвац. Али угледавши га, помери се, јекну: 

- Где си досад? - упита, али Витор га полако 

преће целог опет ужареним својим очима, одмери, не 
одговори одмах, уздахну и испусти: 

- IПта то значи? 
- Штрајк! -одговори Троскот. 
- Зар ниси саопштио да је све готово и да треба 

ПрИМИ1'И Xip3:Hy? 

- Зашто? Је ли то била одлука? Не сећам се. 
Сем тога, до мене је Ембе Један - одговори Тро

скот неким гневним али алибијским гласом мирне 
савести - он не разуме. И не преноси. 

- Врата су била и остала отворена! наста-
ви Витор, сад строг. 

- Ноге су ме болеле - ишапта као да тражи 
оправдаље; ыо ово га rни самог не задовоmи, па до

даде- а онда, он ме није препознао. 

- У реду оп, а остали? Зашто ниси виыом оба
вестио другове да nрекину штрајк? 

Троскот се тад диже ;нек:ом љутом одлучношћу 

више неголи снагом: 

-Док и nоследљи друг не прими храну, ниједан 

члан штрајкашког комитета то не сме, а док и они 

не почну да једу, штрајк се не може сматрати завр
шеним. А ти, је л:и, пожурио да се наждереш. Добро, 
твоја ствар. Зато не -гражи од мене да од штрајк
брехера учим шта да радим. 

Витор се заљуља, онда хтеде да насрне на ње-
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11а. Више од свега га задржа Тросrоотова исувише 
очигледна изнемогл:ост. Можда је и шенуо. Витор се 
савлада и, грицкајући своје сјајне бркове увучене 
под юрњу у;сну, процеди: 

- Добро! Разговараћемо још о томе, Р~ сад се 
дижи, дужност т~ба обавити упркос свему. 

- Чему? - упита Трошют. 

- Знаш и сам чему! - и плану ~ знаш боље од 
мене! -али се савлада кад се Троскот диже и зате
тура. Чак пружи руку да га придржи. 

- Је ли ти лакше? - упита. 

- Не брини ти за мене! - брецну се Троскот. 

- О, људи! - Витор погледа у таваницу- ова-
квог подлаца мајка још није родила. И умнрући ће 
да ћошкари и интригира. 

- Боље је да завежеш! - зарежа сад Троскот 
и изиће први из ћелије. 

Витор обриса уста и ,сркну, прогута гутљај, па 
заједно са неколицином из штрајкашког комитета, 
заједно с Братком и Троскотом, од ћелије до ћелије 
обавести преосталих 28 људи на левој Троскютовој 
страни да је штрајк још синоћ завршеп и прекинут. 

Неко рече: 

- Ј а сам видео да се преко прима храна, али 
мислио сам - штрајкбрехери. 

Кавурић је то био. 

Праком је питао: 

- А што Троскот ништа да не јави? Зар му није 
жао другова. Ова је ноћ била најгрћа од свих. 

- Имао је својих разлога! - јави се однекуд 
мистериозна Јернеј. 

- Не разумем, синко. 
- Схватићеш! - додаде не објаснивши ништа. 
Ембе је непо:мично гледао у решетке caCBIIM по

бледелим, скоро белим дужицама. 
-Победили смо, Ембе! -обавести га Витор с 

прага. 

Али овај се не помери. 
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- Зар ниси знао да је. завршен штрајк? -
yrrn:тa ra ymaвnm у ћелију. 

- Јесам ли ти рекао? - nромрси Троокот и седе 
на Ембеов кревет. 

- Има разних штрајкбрехера! - одговори тад 
Ембе - ја само Витору в~рујем и I1111рајкашком 
комитету. 

Витору rpyнyme сузе: 
- Чај за друга! -окрену се - тај ће, за раз

лику, волети до nоследњег даха. 

- Г ладан са;м! - ,рече. Држао је nорцију nред 
устима и гледао трезно у витора- смем ли? 

Витор nотврди. Први nут после толико година, 
упути му и nитање што се није nробило кроз nроде
рану мрежу логичких веза. 

-А ти? 
-Ја сам већ поnио свој чај. И сви. 
Ембе је ћутке сачекао одговор. Разумео га. Али 

иnак му nружи своју nорцију: 
- Срюни, да ВИДiИ:М! 
Витор обриса уста и сркну, прогута гутл.ај, учи

ни »ха«, као да му то све страшно nрија. Ембе није 
скидао nогледа ,с њега, алЈИ тек тад сам nружи руку, 
узе nорцију, nопи је сву у јеДНОIL\1: даху, отури је, она 
се скотрл.а на nод, јекну гласно. 

- Главно је да смо победили! - рече нешто ка
сније Ембе и насмеши се nmpoкo и озарено. Први 
пут nосле nе'I'наест година. 

- Ми увек nобећујемо. 
То је рекао Витор, такоће насмешен, али тек сад 

ВИдА:>ИВО 'СVВ и смањен некако. 

О nодне се добило и млеко. Увече болничка ве
чера: тзв. фаширана телећа шницла од мало меса а 
много којечег другог, nрезластог, nире-кромnир, чаша 
млека и 250 грама белог хлеба. Врата ћелија се и да
ље нису зак.л:.учавала. Паrндури су изгледали такоће 
срећни. 

- Ништа није лenme од белог хлеба и млека 
после штрајка глаћу!- рече Венче. 
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