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I 

Ав.анаесrи марr 
Солуп~ШаТ'UСТ'а 

На простору који се од Рица, у великом, 
правилном четвороугаонику, отвара према мору, 

бректало је већ двадесетак таксија, џипова и ка
миона. Шофери су се нервозно довикивали, скуп
.!Dајуlш се у гомиле пуне гестова. Двапут је већ 
пала -команда: у кола! - и двапут је повучена. 
Неки су и по треlш пут потрчали према коАИМа, 
запалили моторе, изИШли из реда, затрубили очај
но, и вратили -се. Само су им пажљиве, чупаве 
главе, које су провукли кроз отворен леви про
зорчић, биле уврећене, а псовке густе. ·и неми
лосрдне. 

На свим су се коАИМа, спреда - на ки.Аеру, 
И одостраr __;" на резервној rуми, на крову и бака
вима, вашарски истицали натписи који су огром
ним, упад.tЪивим словима најављивали: »Не пуцај 
и 'не прави сметље. Машина и .!oy/JJI припадају 
Уједиљеним нацијама«. Заправо »Епитропи Ерев
Нису«, то јест - АнКетна ј комисији Савета без
бедности. 

Те платнене траКе са натписима лепршале 
су се на јутарњем поветарцу, заједно с већ праш
њавим заставщама- за сваки случај. Иде се у 
зону »rраћанског рата«, мислио је генерал Дел
воа, »Опрезност не· ШКО/Ј.д«. С тешких делегатских 
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лимузина:;вијорила су се по два мала, _тр,оугласта 
етЩарта• на;А> фаровима. и веАИКИ барЈак на кро
ву~ Заставе су биле светлоПА~е, са црним, штам- · 
паним:·rлобусом у средини и ЈОШ неким тамо као 
маmницама и вешџrма око зеМ.tЪине кугле. Али 
отисци грба на ПАатну остали су прљави и мутни, 

као бачена макулатура. Испод тог глобуса писало· 
је на два језика, на енглеском и француском: »Ор
ганизација Уједшьених нација«. Само на приват
ном вилису совјетских делегата није било ни 
натписа ни неубедљивих застава. Шофер је мирно 
посматрао буку и пушио цигару, налакћен на 
волан. Преко летње зеленкастосуре униформе 
красноармејаца навукао је цивилни зимски капут 
од дебеле, црне чоје. Из Рица су носачи, стег
нути широким кожним појасевима, заједно с хо
телским момцима у пругастим кецељама, стењући 
и мрштећи се, износили тешке сандуке с конзер
вама корнедбифа и сланине, и остављали за собом 
неугодни мирис зноја, белог лука, и нечег не
одрећено накиселог. Цшарете, гума за жвакање 
и кекс у картонским кутијама већ су лежали не
уредно бачени на дно камиона, поред неколико 
великих бачви с бензином и пар бидона с уљем. 

Изме'15у носача, који су се полако, сваки час 
кунући, заглављивали у недовољно широким вра
тима хотела, стално су струјали, час унутра час 
напоље, као јегуље, клиски и забринути чинов
ници секретаријата, преводИоци, стенографи, дак
тилографкиље. Сви су навукли једнаке зеленосиве 
балонске панталоне, налик на скијашке, али с то
лико џепова, и то на најнеочекиванијим местима, 
да се морало питати: »Чему ли служи сва та 
силна практичност?« 

Но више од свих, новинари су се понашали 
изгубљено, јурцајући бесмислено од једне групице 
до друГе, сметајући и носачима и оној двојици 
чиновника секретаријата који су бележили у но-
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'тес бројеве џакова за спавање и куфе~а делегата, 
маркираних видљивим, масним ИНИЦИЈалима. 

- Шта ли су се тако избе::sумили? - уnитах 
Џима, који ме је увек обавештавао о новостима. 

- Ма ништа. Грчки представник је јутрос 
предаu Лунду писмо у коме одбија _да поће заједно 
с нама. Он сматра, каже, недостОЈНИМ џентлмена 

делегираних од стране Уједиљених нација да губе 
време на разговоре с друмским бандитом типа 
крволочног Маркоса, човека без образоваља, про
стог радника, садИсте и убице. И да, у св~ом 
случају,· грчКа влада неће. учествовати у ТОЈ ~а
шој, каже, комунистИЧКОЈ авантури. Влада Је, 
каже грчки Киру, дала налог своме представнику 

у Поткомисији да се повуче. Сем тога~ он,. грчки 
лијезон Киру, користи се прилико~ да ЈОШ Једном 
обавести цењене чланове комисиЈе да она, грчка 
влада, скида са себе одговорност за све непри
јатности и незгоде које се могу десити Поткоми
сији, као целини, или ма ком од њених чланова, 

каже, за време боравка мећу одметницима и 
Маркосовим пљачкашима и паликућама, каже. 

- Ето - рече преводилац Џим, који је, за
хваљујући својој фантастичној меморији, могао 
да репродукује дословно читаве странице - то 
је отприлике текст с нешто уклона, тек да се 

подвуче његова лепота и простодушност. 
Џим нам је увек о свему говорио на некакав 

шаљиво-озбиљан, гротескан начин. Хоћу да ка
жем - о свему што се односило на Кируа и оне 
реакционарне дипломате који су подупирали ње
гове тезе, иначе је о осталом умео да суди како 
треба, не мешајући »родове«. Но као »персонал« 
Комисије, без илузија о објективности њених ~е 
сувише блиставих лидера и осталих трансмисиЈа 
и зупчаника англо-америчке· гласачке машине, он 
се после првих саслушања »грЧКИХ сведока« при

ближио нама, Југословенима, спријатељио, и већ 
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дошао дотле Да се отворено, без устезања, pyrao 
својим »босовимак, карикирајући редом све »ycr 
бражене балване«, како је звао љих и ·љихове. 
А ~смевати их умео је вешто, хватајући и откри
ваЈући жаришта љихових слабости и осталог не
људског што су крили. 

-. - Хелоу! --- викну нам Роби_ у пролазу. -
ЧуЈе се да нећемо yomnтe ићи. До ћавола, _магарци 
су сад нашли опет да заказују тајну седницу. 
Проклета.матора конс:rшрација! Вешати их треба! 

Џим ме повуче унутра. · 
У холу су се, окруживши сиРијца Инглезиа, 

комешали новинари, обучени у, неке необичне, 
дуrе, беле јагњеће бунде и опаклије, извезене 
~окицама, огледалчићима и друrИм дрангули
Јама. То су све били познати репортерИ, досксr 
рашњи енглески и. амерички ратни дописници, 

чувени више сензационалношћу :но квалитетом 
дописа. У бару је исто тако шашаво_ опремљена 
групица, у разнобојним,_ чупавим, плитким шуба
рама, пила већ четврти виски од јутрос. 

- Погле' их - кривио се Џим; -Као Амунд
зенови спасиоци који су се вратили необављена 
посла. Шта ће им то? 

- Хеј, ловче на штиглице, куда? 

Али Валтер, у јахаћим панталонама, уско, по 
амерички кројеним, у високим траперским -ципе
лама с индијски шареним укрштеним пертлама, 
пројури не заустављајући се. Само добаци: 

- Ни друrог генерала нема. Ово је редња. 
Мис Сокрис се стресе. То је била нестварна, 

танка особа ногу уских као кажипрст. Она је 
пребацила пространу белу чојану пелерину пре
ко својих скоро непостојећих рамена, па је из
гледало да огртач и не обавија тело, него лебди 
у зраку. Она је дрхтуљећи, сва трепетљива, раз
говарала с неким масивним, жилавим плавим 
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атлетом, мрачним човеком, правилна, скоро лепа 
лица. У холу је било топло. Мис Сокрис се ипак 
све време лако, али упорно тресла. Из ље је бйла 
нека хладноћа, као из уста после посисане мен
талне бомбоне. Тај хладни ментални-ветрић ду;. 
вао јој је и из зеленкастих, мало разроких очију, 
које су, једине, зверајући на известан паничан 
начин, живеле на љеном ситном лицу без црта. 
На љему су потези плавог крејона замељивали 
обрве, а штапићем ружа нацртано п.л,оснато срце 
- уста. Чак је и ноздрве, необично мале, као на 
пилећем кљуну; обележила ружом. Иначе се не 
би виделе и ко зна би ли могла да дише; 

Плави атлета, наслољен на стуб ·оА лажног 
мермера, гледао је у љу, али тако као да је она 
прозорско стакло кроз које се ублажено провиди 
сва та гунгула и врева зажарених и узбућених 
људи. Но и лепо, мирно лице тог снажног, виссr 
ког, развијеног човека, имало је нечег одбијајућег~ 
Он би с времена на време уморнопрезриво затвсr 
рио очи, прсећи истовремено јаку, обријану четвр
тасту вилицу, наследио оптерећену лулом. Кратка 
сен очних капака прелетела би му лако-преко 
образа који би потонули мало, а избаченија брада 
постајала тврћа, чинило се- свирепија. 

Ј оанис, пун, кривоног човек с рахитично оте
ченим, оћелавелим увек ознојеним челом, допи
сник демократског атинског листа, приће нам за
бринут: »Знате ли оног тамо што се наслонио на 
стуб? Зову га Убица. А име му је Бил. Роби га 
зове и Крвави Бил. И смеје се као обавештена 
фирма. Али оба су надимка прилично речита. Не? 
Он није ни новинар ни члан делегације. Долетео 
је јуче из Атине. 

- Знам само - продужи Јоанис бледеЩr -
да је био умешан у низ политичких убистава на 
Средљем Истоку, а јутрос се довезао жутим ками
онетом право из овдашњег хедвортера. Приме
тили сте, ваљда, напољу та жута колица, с бројем 
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ПБ-124, покривена цирадом. Бил је возио, а крај 
њега је седела она тамо· морфинисткиња с н<r 
гама као ... 

- Шибице ... - нашали се Џим, али Јоанис 
је остајао забринут и блед. Он слеrну раменима. 

- Уџраво. Јесте ли приметили њен поглед, 
зао као у птице, хладан, као да из њених очију 
дува ... 

- Ментол •.. 
-Сасвим. Баш- ментол. Разумете ли? А? 

Спреми-ли се! - Он нас погледа напрегнута. 
Његове влажне очи биле су без сјаја, само вруће, 
задимљене. Он продужи: 

- Неки говоре да се неће yomnтe кренути. 
Прво су причали да је убијен Маркос, а сад Роби 
проноси да је киднапован генерал Делвоа, пред
седник ове Поткомисије број 2, одрећен да оде 
у Врховни штаб Демократске армије. 

Из лифта изиће Аунд, висок човек, сивкасто
-ружичасте мале главе, као заборављене на врху 
ватрогасних лествица. Он преће погледом преко 
нас и увуче пуно ваздуха у пространа плућа: 
његове боре, дебеле као жиле добро подливене 
крвљу, оштро су се пењале од крајева уста ка 
ноздрвама, сужавајући се и дајући изразу ње
говог иначе бестрасног, пасторског лица-----. нешто 
солидно и упорно. · 

За њим је ишао Делвоа у генералским бриче
сима, високим жутим чизмама и карираном ци

вилном капуту боје винских мрља на кафанском 
столњаку. Тај Делвоа, још држећи шездесетпето
годишњак, румен, избријан, танких усана боје 
образа, са сачуваним зубима и пажљиво очешља
ном, седом, још увек густом косом, упркос доброј 
физичкој кондицији, остављао је утисак исцећена 
сенилна човека. Прави подетињали старчић. Он је 
за време рата био војни аташе поражене Белгије 
у ВИШију - Петеновој престоници поражене 
Француске. Но то му није сметало да се и после 
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ослобоћења поново појави на банкетима, и то у 
име владе која се још у емиграцији свечано оба:
везала да ће казнити све сараднике окупатора. 
Он је убрзо затим послан да представља своју 
земљу у Уједињеним нацијама, као да се хтело 
тиме да да свету на знање да се у Брислу ништа 
није променило и да се Виши, за тамошње мера
давне, везује за Аеик-Суксес обичним знаком 
једнакости. 
-У кола- рече Аунд ауторитативним, али 

безбојним гласом. Делвоа диже руку: ~ Господо, 
само један тренутак! 

у кругу око генерала, председника, брзо су се 
сјатиле све репортерске »муње« жељне сензација, 
до rрдила сад наћићане шареним чизмама, трапер
ским ципелама, скијашким гојзерицама, каљача
ма, бундама, шаловима, шубарама ·и перушкама. 
На себи су имали пуловере најдивљије боје меса, 
са шарама у виду татуажа и црначких цртежа. 

-Чули смо да сте киднаповани- рече Вал
тер, али се Делвоа окрете Зафиридису и нареди: 
- Преведите све што ћу саоmnтити, реченицу по 
реченицу. 

Преводилац Зафиридис је и пре недавног ин
цидента с Кируом изгледао као човек прогоњен, 
и у високом степену нервозан. Али откад га је пре 
неколико дана Киру неочекивано прекинуо на 
јавној седници, рекавши му да је комунистички 
бандит и да ће одмах по одласку Комисије из 
Грчке имати да одговара за злонамерно и сабо
терско извртање смисла текстова које преводи, 
Зафиридис је постао још мас.линастије зеленожут, 
а његов поглед, иза дебелих наочара, још укоче-
није лепљив. · 

Генерал Делвоа почео је да говори, обрва диr
нутих до косе: 

- Као председник, тражићу од вас, господо 
новинари, апсолутну послушност и дисциплину на 
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путу. Разумете. Ј а сам офiЩИр - рече самодо
Падh>ИВО и размекшано - и не волим никакВу 
:ишщијативу МАаDИХ. Чему распојасаност? У рату 
се то не трп::И. · 

Дебели Роби, који је навукао преко сакоа 
страшно плав пуловер са стилизованим белим 
јеленима, голим девојкама и чаrи.:.ама, добаци 
оним .својим предузИМЈоивим, као раздраженим, 
увек Једнако подпгнутим гласом коме су нијан
сирани нагласци били потпуно тући: 

- Рат је давно престао, чико. 
- За мене је увек рат. Г де сам ја, ту је и 

рат - одговори Делвоа и, окрећући се Зафири
дису, рече: - Преведите то. 

Он сачека, гордо, подИГнуте главе, да прево
дилац заврши, и избацивши мало ногу у чизми, 
продужи. 

~ Прво - дисциплина. Друго - хоћу овако 
јавно пред свима да изјавим ... - Делвоа мљацну 
уснама на неки посебан, самодопадА>ив начИн -
ја лично - продужи сачекавши тренутак да па
жња порасте - немам намере да пружим руку 

оном . . . тамо . . . Маркосу. Да. · 
- Кажу, да га његове присталице називају 

»Генералом«. То звучи пре као надимак неi'оли 
као чин, зар не? У сваком случају, грчка га је 
влада уценила као обичног бандита. Логично је 
да као председник Комисије, представник своје 
земље и генерал који је свој чин заслужио верном 
и савесном службом свом краљу, отаџбини и томе 
слично, да, логично је да од мене не сме нико 
да тражи да се према оном . . . тамо . . . Маркосу 
понашам као према себи равном. Он за мене није 
генерал. И ја њему нећу пружити руку. Никако 
и нипошто. Разумете. Ј а му руку нећу пружити. 
Ето. Шта ја знам . . . Исто тако, изјав1ьујем да 
Поткомисија коју ја водим нема намере да се ода
зове позиву на ручак или вечеру, уколико нас 
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онај.:'. Маркос позове на тако некакав банкет. 
То би значило изићи из оквира нама одрећених, 
и могло би се тумачити као мешање у унутрашље 
прилике Грчке, што ја, en toute impartialite~ не 
желим да учиним ни дозволим да учини иједан 
од делегата које водим. А затим, не желим да 
седим за истом трпезом ... 

-Зар не зна да држи вИЈьуmку?- добаци 
Бриџ. . 

- Али ножем зна да барата. 
То је рекао Васвос, уредник крајње десног со

лунског То фоса, мртав, рохав човек образа про
бушена 1943, еласовим метком. Неки се насме
јаше. Дебели Роби· га срдачно rimecнy по лећима 
и викну: - Браво, тако се говори. 

Аунд погледа на сат и понови, као да гаси 
светлост: - У кола, господо. 

п 

Кренули смо тек после неколико пробних 
полазака и враћања, компл.иКованих излшi:шиМ 
премештањем lьуди и прт.!ьага. у старом зелен
кастом форду из 1930. налазили смо се Роби, Пав
лос, Његов · пријате1ь кога смо звали Чириmки, 
Нури и ја, нас двојица тек сад срећни, умирени 
поласком, коначним и неопоЗивим. Чинило нам се 
- после подне, најкасније сутра видећемо генi
рала Маркоса. 

. Иза градске малте цеста је нагло изгубила 
асфалт. Но убрзо н ест а и бетонске подлоге и от
поче импровизација_- час калдрма, час рупе, час 
локве. Правац: слободна територија. До мрака 
требало је да будемо у планинама. 

Мост преко кога смо прешли био је енглески, 
војнички, и чували су га, поред грчких војника, 
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и два томија, у плитким шлемовима с мрежом. 
Лево од излоканог nута појавио се ланац планина, 
иза којих су се, у другом плану, дизали врхови 
прекривени блештавим снегом. А у воћњацима 
крај којих смо милели трешње су щ>чиња:ле да 
губе цвет и да показују прве, још зелене бобе 
воћа. 
. Роби, који је седео крај шофера, окрете нам 
.свој угојени, дрско извучени профил и закрешта, 
без нијанси, у једној линији, постављајући питање 
за питањем. То је код љега била професионална 
деформација. Знао је само да поставља питања 
и да пише на машини, чак и спуштајући се падо
бр~о!'f. То је све. Књше није. читао, али је пио. 
СвоЈОЈ деВОЈЦИ, негде у Италији, писао је писма 
са знаком питаља иза сваке реченице. Телеграми 

које је слао својој агенцији нису их имали -
из штедње. Он није Синклер Луис, бранио се, да 
прави лепе реченице. Он има да шаље агенцији 
чиљенице. То ј~ љегово. Интервјуе и информа
ције сваке врсте. Ствар је уредника, директора и 
акционара да материјал који им шаље искористе, 
преформулишу, дотерају, пусте или баце; што се 
стила тиче, - могао би га дотерати и сам, да хоће. 
Али чему?- Да ли ће ми платити више? Неће. 
Онда, чему напор и тако. Бесмислено, зар не? 

-Да ми је знати зашто смо уопште кренули? 
Знате ли ви? Да је Маркос убијен, чули сте, а? 
Знате ли да је шала са Делвоаом упалила код 
Валтера? Мејд бај Роби ... 

- Шта, јавио је листу? Чудно - примети 
Чиришки, који се још љутио на Нурија - човек 
верује само у оно што му се свиЂа. Ниси знао? 

-Јесте ли чули- продужи Дан, који није 
волео да ћути кад не пије или не игра покера 
(две основне љегове страсти)- јесте ли чули да 
Маркос лично спаљује своје погинуле коман
данте, а рањенике коље, чак и оне лаке? 
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- Зашто? - упита Чиришки и стресе се. 
- Кад немаш муниције, можеш ЛИ да пуцаш? 

Нури не издржа: 

-Ти одјутрос као по канти. Само лупаш. 
Али као да се покаја и за толико. Намршти се 

и разви један прастари број Борбе. 

III 

Градић К* нас је дочекао шпалирима деце 
и Ьака средљих школа, скауiима и војском. Сама 
варошица опасана је жицом, на прилазима су по
дшнути бункери с утврЂељима за митраљезе. На 
тргу, пред већницом, ударао је добош и свИрала 
блех музика под заставом на јарболу. Деца су нам 
махала плавим барјачићима од хартије, аАи ста· 
рији свет је изгледао мрки туробан. Нити нам је 
ко измеЬу љих махнуо руком, нити се насмешио. 

k* се по своме изгледу не разликује од наших 
касаба или македонских rрадића, сем што је у 
градљи кућа и калдрмисању, турски укус још 
изразитији. Само је неколико зграда на тргу оду
дарала од- опште архитектуре: ниска већница у 
лошем античком стилу, са јонским стубовима и 
лажноготским порталом, филијала Народне банке 
у класицистичком стилу, и гимназија налик на 
масивну касарну - дизале су се, подвучено руж
не и здепасте, неоргански никле уз оне кржљаве 

турске кућице, махом с дрвеним доксатима, увек 
помало нахеро. · 

Разуме се, лордмер нам је пред општином 
одржао кратак говор који ниједан преводилац 
није сматрао за потребно да преведе, но Делвоа -
који није разумевао грчки, али је уживао у тим 
церемонијама- одговорио му је с пуно рутини
раног достојанства и правовремене срдачности. 

2 Оскар Давичо - П 17 



---Је suis profondement emu- рекао је Дел
воа - дубоко сам узбу'15ен вапшм речима, драrи 
председниче. Ми ћемо урадити све што је у нашој 
моћи. Трудићемо се скромним средствИма на. рас-:
полаrању. На часну реч, ваља помоћи Трчкој да 
што пре изи'15е из траrичног хаоса. Да. Из хаоса 
траrичног у који су је бациле нередовне после
ратне неприлике. - Затим, окрећући се Зафири
дису нареди: - Преведите. 

После ручка - млака чорба, хладни макаро
ни, печена јаrњетина, поморанџа и резина (вино 
које мирише на борову смолу), - уnутили смо се 
у емпорију покрај ресторана. Тамо је требало уз
гред испитати два нова сведока грчке владе. Јед
ну старицу и неког рањеника. Али се рањеник 
није појавио. 

Из емпорије, која је комбинација сеоске ба
калнице, кафанfl и апотеке, изнета је тезга, али је 
келнерај остао. Поткомисија је засела око столова 
распоре'15ених у облику слова П. За новинаре су 
у дну просторије унели неколико '15ачких скамија, 
а здепасти шеф локалне полиције - тешка сре
довечна људина, с тамним уснама- сео је иза 
келнераја на једну шамлицу, провирујући оданде 
с времена на време тек колико да добије одговор 
од Васвоса с пробушеним образом, ко је ко ме'15у 
новинарима, а ко је Рус ме'15у делегатима. 

Мада није било грчког представшttа, делегат 
Халкиос, британски вицеконзул у Солуну, иначе 
Грк, пристао је на молбу америчког представника, 
пуковника Милера, малог, мршавог човека, с хлад
ним, празним небескоплавим очима и горким из
разом око носа - пристао је после дугог, пропис
ног натезања - »да узме и неприпремљен« на себе 
улогу одсутног грчког представника: - У инте
ресу саме ствари, мада бих и ја лично имао низ 
важних приговора таквом решењу- рече. 
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Сведокиња, старица. Евангелија Василију, сва 
у црном, повезана тамном шамијом, ушла је наrло, 
као гурНута, и застала ВИД/nИВО уплашена, сва 
збуљена, вртећи само узнемирено зборану главу. 
Освртала се у страху, као да тражи неког, и дуго 
затим није могла да· на'15е столицу постављену у 
средини изме'15у кракова слова П. Стајала је боса 
и сва црна, а прљаве, скорене, испуцале пете биле 
су јој тврде, скоро рожнате као копито. 

Избраздана дубоким, прљавим борама, сувих 
очију на прагу плача, с капцима без трепавица, 
стара Евангелија је тек на треће питање почела 
да тихо и полако говори причу о својој деци. 

- Најстарији, телефониста, отишао је 1943. 
године у шуму, а када су Немци протерани, вра
тио се- рекла је и застала. 

Зашто ли је Киру њу изабрао за свога све
дока? Није било јасно! Јоанис ми шапну: 

- Она је имала три сина. Један је убијен, 
други служи у жандармерији, трећи је побегао 
у партизане. 

- Ко га је убио? Кад? 
- Жандари, почетком октобра прошле годи-

не. Тад је побијено шездесет људи у месту. Све 
бивши борци Еласа. 

- Па зашто, онда, њу .. ; . 
- Не разумем? Можда су је уценИ.ли, пре-

тили јој, ко зна шта ће рећи? 
-Шта је радио кад се вратио? - упита 

Милер. 
Старичин глас зашушта промукло и тужно. 
- Ништа, пењао се на стубове и састављао 

жице које је за време рата покидао да напакости 
Немцима. То му је био посао. Био је весео и рас
певан, радећи преко дана, а у оно време - додаде 
благо - увече, толико уморан од верања по бан
дерама да би за столом заспао са кашиком у руци. 

- Други мој син - уздахну старица и по
тамни - позван је 1945. године у војску, на Криту 
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је још увек,јер су га одредили у жандармерију, 
по њиховој вољи. . . 
-А где вам је трећи син?- рече Халкиос, 

тражећи нешто по џеповима свог ка.рираног одеАа 
од Iilкотског твида. · -

Старица се обазре немоћно око себе: .. 
- Ко би то знао, господине? Бог нека га по

живи на његовом путу; сва су ми деца лепа и 

добра била. . · · 
Халкиос најзад извуче из џепа табак хартије, 

отвори га и задуби се у читање. После неког вре
мена диже дебелу главу с нечим проНИЦ.LЪивим. у 
изразу очију које су умеле да гледају као да буше. 

-Како се зове ваш трећи син?· 
- Георгиос. 
-Тачно, Георrиос. Где се сад налази? 
- Не зна мајка, господине. Одрастао је он 

човек, отпутовао. Што .би ми рекао куда? .·. 
Халкиос се насмеши, а искра у зеницама не

угодно му засветлуца- оштар зрак с врхом као 

сврдло. 

- А кад је, како рече, »отпутовао«? 
-Одмах после. оног. . 
Халкиос као да разумеде шта је значило 

»оно«, али му не посвети НИкакву пажњу. Само 
рече: 

· - Размисли добро шта кажеш. Заклела си се 
да ћеш истину говорити. . · 

- А ко би све тачно знао ... 
- Овде пише да је отишао. од куће, септем:. 

бра ... куда? ·. 
Старица претрну, оста тренутак отворених 

уста, затим рече гласом као паучина, једва-чујно: 
- Немојте ми живе синове убити. Поштедите 

их мајци старици да с њима мртвог жали. 
Совјетски делегат диже руку. . . 
-КоЛИко јој је синова убијено? Кад? Ко? 

~ашто? Нама није ништа објашњено. Тако се не 
може радити. Доводе жену - ништа не знаш? 
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Ра.'Зви се Дискусија коју прекиде канда добро 
информисани Халкиос. Убијен јој је само најста
рији син. Други је на Криту, у служби кра.LЪа, 
трећи је, према поузданим подацима, побегао 
Маркосовим бандитима, и то још пре убиства Кос
таса, најстаријег његовог брата, мада старица 
вели: после.- Ја лично.верујем информацијама 
које тврде: пре. Али то није битно. Разумљиво да 
се старица боји за њега. Иако и сам бандит, ипак 
би га његове колеге убиле ако би она рекла 
истину о убиству и убицама. И Евангелија Васи
лију. се оправдано боји да му се не деси нека 
несрећа. То објашљава њено држање, и сами 
видите- страх је гризе. 

За то .време, Евангелија Василију, савијена у 
столици, главе на коленима, сувИх и црних пес

ница у коси, понављала је тихо и беспомоћно: -
- Не убијте децу старици. Све ћу казати, као 

што треба. 
-- Хоћете ли да прекинете тај .. циркус -

дрекну Халкиос. - Нисам вам ја, ва.LЪда, сина 
убио? 

Евангелија не одговори, само преста да се 
клати. Халкиос погледа гневно делегате, тешко 
окрећући уrојени кратки врат. ·. 

- Ко вам је убио сина и кад? - упита Граур 
обра.ћајући се овај пут директно сведокињи. Она 
се осврте и погледа према вратима.: · 

- Дошли су ноћу, било их је много, звали га 
да изиће и онда га ножем ударили, одмах, чим је 
изишао из куће. · 
. -Какви су то људи били?- Јесу Аи имали 
униформе? · · 

- Ноћ је била, синко, ко би ·знао? Знам, на.:.. 
ши нису били. 

- Шта значи то наши? - упаде Халкиос и 
упре прстом у старицу, која се трже као њим 
дирнут а: 

- Наши! !Dy ди из места. - промуца. 
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Нешто се затегло у емпорији. Делегати су се 
наrнули преко столова да је боље чују, као да ће 
њен одговор раэрешити тегове. који су притисли 
плућа и учинили да је ваздух постао као КаЈ14еН, 
немоrућ, неиздржљиво тврд. Оно скривено и не:. 
исказано ·није rушило само старщу кидану болом 
и ужасним тихим страхом на две стране, него је 
ухватило и новинаре, пренело се на делегате, и 

преводИоце, и ·обузело све, напете у ишчекиваљу 
нечег важног и битног, што је само она, старица, 
знала а бојала се да изговори. Али сведокиња као 
да се опет препала, ћутала. је, непомично, а деле
гати су наваљивалИ. Она прошапта, можда не
свесна шта говори, тек да се не опире, не при-

личи то жени: , 
-Наши! lьудИ из места, познати! 
- Неће имати среће с њом ни Киру који је 

изабрао, ни Халкиос који је мучи!- рече Јоанис 
више за себе. 

Халкиос се трже и љубазно се обрати деле
гатима. 

-Ја још разумем грчки- рече, и погледа 
важно једног по једног делегата. - Сведокиња под 
»Нашим« подразумева овдашње наоружане људе, 

тј. овдашњу полицију, жандармерију, војску. Она 
је хтела да каже да нису органи власти убили 
њеног сина, а тиме је, узгред будИ речено, деман
товала врло уверљиво све што је у своје време 
писао Ризоспастис. Наиме, да су »наоружани 
десни бандити и жандари« - ја цитираМ: текст 
Ризоспастиса - »извршили масакр демократског 
становништва у целом срезу почетком октобра 
1946«. Сведокиња· је јасно рекла- нису то наши 
учинили, то јест ни наши жандари, ни наши ци
вили. Ја констатујем да је она уплашена. Дозвсr. 
лите ми, господине председниче, да наставим испи

тиваље. Колико ми још времена дајете? 
Делвоа уопште није пратио дИскусију, али је 

био учинио покрет као да хоће да заустави Хал-
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киоса.· Он је, у ствари, само бележио трајаље 
интервенција, уносећи име сваког делегата у је
дан од два отворена нотеса пред собом, покрај 
расклоП/оене златне швајцарске стоперице. 

- En toute impartialite et objectivite - рече 
свечано, расејана- трудећи се да будем што не
пристраснији и објективнији, ја ћу свакој од 
страна дати подједнако времена за. саслушаље. 
Али како нас време гони, то не сме изнети много. 
Грчкој странци дајем 40 минута, но и противној 
исто толико. . . . 

- Шта подразумевате под »грчком стран
ком« - упита пуковник Милер, г:Ледајући строго 
у генерала. 

-И ја сам то хтео да питам- викну Хал
киос бесним, готово претећим гласом. Делвоа је 
остао неузбућен, неизненаћен. Смешкао се лику
јући као победник. Он жмирну ћаволасто и на
смеја се. Без тог запрепашћења које је изазвао, 
не би му било тоluшо пријатно да им објасни 
своје откриће. Но његов смех је деловао мучио, 
сенилно, одударајући непријатно од стравичне оэ
бюъности коју је унела мајка распета ратом. Тај 
рат јој је раздвојио синове и мучи јој старо, 
зборано срце. 

- То је мој проналазак, објаснићу вам! 
У ~ом часу Делвоа није имао разумеваља ни 

за шта изван себе. Отуд и оно немоrуће »Ваво
ласто« намиrивање као увод у систем којим се 
спремао да усрећи не само ову седнщу, не само 
ову Поткомисију којој он председава с чашћу и 
достојанством, мислио је, него и све: будуће кон
ференције, пленуме и скупшхине УједИЉених на .. 
ција. . . . 

-Боже мој - поче Делвоа не без лажне 
скромности - откад председавам, приметио сам 

да се сва иэложена мишљења и све интервенције 
дају свести на две групе: на оне који бране грчку 
тезу и оне који су против ње. И у свој својој 
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неnристраснщ::ти u објективности, одлучио сам да 
одсад дајем свакој од тих двеју странака, да их 
тако :назовем, или групација, ако хоћете, једнаке 
ша:нсе за одбрану својшrпозшщја, то јест, исrшти
вање сведока. Разумете ли ме? Дакле, конкретно, 
Грчка, Е:нrлеска, Америка, Сирија; ФЈ?а:нцуска, Ко
ЛУЈdбв:ја в: Аустралија чине једну- грчку партију. 

- То је монструозно! 
Хал:киос удари избезумл;ено по столу. Пуков

ник Мв:лер добаци горко и увреЂено: 
- Ми истражујемо истину, друrих интереса 

немамо. 

- Инцидещ је за.к..ъучен! -рече Делвоа мир
но, в: с nуно достојанства диже председнички че-
~ а.л:в: ra не спусти на кафански мермерни сто. 
- · еч ама господин Халкиос .. , · 

Овај хукну, поДиже наочари на чело и погле
да nут старе Еванrелије, чије су очи доШле још 
уrа.IПенв:је и тврЬе, а АЈЩе још изrужВа.Није. 

- Да ли се твој убијени син бавио политиком 
после nовратка из шуме? 

-Костас?- уrшта старица после тешке али 
неодреЬене станке. Можда се питала у себи шта 
то xohe од ње да чују, можда је само понав.ЈЪала 
питаље да би га разумела. · 

- Куд би, ГОСПОдИНе! ..__.одГовори, и оnет се 
наже мало напред, као гурнута изнутра. - Није; 
Оправљао је диреке, везивао жице које је под 
Немцв:ма :кидао, и ништа више. Н~ би ме уцвелио 
без невоље. Шта ће Људима политика кад нема 
фашв:ста 1:1. има рада? -

- Значи није се виЂао у друштву комуниста. 
Толико само. Остало је излишно. 

Али: старицу опет обузе страх. Можда је рекла 
нешто РЬаво. Она хтеде да Исправи грешку. 

- !<остас? Куд би, кад је то било забраљено. 
Радио Је.· 
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~-----·-
Њене су руке као дрвене црне протезе лежале 

у крилу., једва вешт~ светлије од црне памучне 
суюье, старе и дотразале. 

- ГосnодИНе председниче - с презиром се 
обрати Халкиос генералу - још једНо питаље. 

ПреДседНИК погледа важно у стоперицу пред 

собом. 
- Дозво.ЈЪавам! 
И одмах поче да сабира цифре унете у· десни 

блок. 
- Ко је убио. вашег сина? - обрати се Хал

киос нагло стар:шщ и, мрк и строг, -nоново упери 

у њу кажипрст, опасан као нож. Али његове су 
речи сачувале потребну форму. - Ништа. се не 
бој - говорио је - слободно кажи. 

Старица се мучила у себи; ћутала је; дуго-:
овога пута. А Грк, енглески конзул, нава.ЈЪивао зе 
изговарајући утешне речи претећим гласом поли
цијског иследНИКа. 

- Говори! Ти се налазиш пред МеЬ~арод
ном комисијом Савета безбедНости. То НИЈе суд. 
Ни полшщја. Нико неће да те ухапси, слободно 
реци. Ко га је убио? 

- А мој син? - Yim,Тa она брижно и као да 
се нечему чуди. 

- Пусти сина, ја те питам за најстаријег 
твог Костаса, како рече. Он. се није бавио поли
тиком кад се вратио из шуме. Је л' да? Он се 
смирио? Одбио од бивших другова, постао поштен 
човек? Је ли? Зато су ·га и убили? Је ли тако? 
Они комунисти Еласити? Зато што се одбио од 
њих.- Халкиосу су се сијале зенице, а-у Њима 
су играла два мала светла сврдла која _је видела 
Евангелија, иако је била збуњена. Она Је ћутала. 
Али Халкиос је ронио у њу зеницама. 

- Није имао среће! - изговори мукло кроз 
стиснута грло. Само су јој се очи рашириле као 
да је на њих хтела да удахне зрака. 
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- Господине председниче - обрати се Хал
киос делеrатима - сведокиња је уплашена. Она 
се боји да призна истину. Кад бисмо били у стаљу 
да rарантујемо живот љеиом млаВем сину, који 
је лакомислено побеrао бандитима, уверен саМ да 
би рекла и име убица. Јер она их зна. Ј е :ли тако? 
- обрати се још једном. · 

Старица не одrовори. Крупни шеф полиције 
у К* промоли ·тамне усне иза келнераја. Еванrе
лија ra није видела, сва скочаљена, нема, без суза. 

-Реч има совјетски представник! -равно-
душно објави rенерал и записа време у нотес: 2 
сата и 15 минута. 

-Јесу ли волели људи вamer сина? 
- Костаса)-:- упИта одједном старица брзо, 

као да није хтела да пропусти прилику.- Ко ra 
не би волео? Био је висок и леп, да замреш. Весео, 
певао је. Кад запева _; прозори се на сокаку отва
рају, а rде то не смеју од укућана - бар завесе 
дшну. 

- С ким се дружио у последље време? 
Граур је напипао пукотину. Требало је про

ширити, да би се моrла уочити џеизбежна истина. 
-Пре но што се оно десило, био је с дру

rовима. Допратили су ra до куће. Он их је позвао 
да ућу. Ушли су. 

Еванrелија је rрцала. 
-Јесте ли их познавали? 

- Како их не бих познавала. И љих су убили. 
А после рата су се вратили заједно с Костасом 
из шуме. О, што су-тада певали! Све нове и лепе 
песме. »Што смо рушили, дићи ћемо сами!« -
певао је Костас заједно с друrовима кад се вратио. 

Граур је поrледа као да хоће да се извини, 
али рече: 

-Јесу АИ долазили к вама неки ... људи? 
Јуче, или прекјуче, ових дана можда? 
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Еванrелија, која се навикавала да Грауру од
говара одмах, застаде. Очекивала је нешто, затим 
рече: 

- О томе се не сме говорити. Тако су рекли. 
Граур је имао лице непрозирна. Нико није 

моrао да види радује ли ra одrовор ·или не, мада 
су ra сви rледали кроз ону rусту, крајљу, напету 
тишину која је испуљавала својом тежином сав 
простор. Нико се не би моrао помаћи с места, 
прикован муком. Али Граур провуче кроз тишину, 
не нарушивши је, своје питаље: 

. -Познајете ли их? - упита кратко, брзо, 
као трзај. 

Тих rлас, на рубу нечеr неодрећеноr, можда 
јецаја, можда кајаља, бола свакако. 

-Не знам ... 
- Јесу ли они ту у rраду? - питаље клизну, 

а одrовор се јави као одјек: 
- Јесу. · 
Сви се поrледи опет бацише на љу, секући се 

на љеним сувим очима као зраци у жижи. Није 
се моrло дисати. Људи су се дизали с места, али 
очи старице остале су yrameнe. Ништа их није 
моrло више упалити. 

Шеф полиције провири иза келнераја. Поrле
дао је Халкиоса. Овај немоћно рашири руке. 
Граур је приметио тај покрет, али није се моrло 
да докучи како ra је протумачио. Аице му је 
остало затворено, а rлас једино- мек. 

-Како су били обучени? Као цивили? 
- Зашто ли је толико опрезан? - упита ме 

Ј оанис блед. Без даха. 
- Не! - одrовори старица, стресе се и обори 

rлаву. 

-Јесу ли то баш жандари били? 
Питаље је изненадило . .Еванrелији је дошло 

до свести тек сада, после неколико секунди које 
су све уништиле, у каквој се опасности налази ... 
љен син. Онај на Криту. Она је застала. ))Како су 
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ти ~уди свирепи?« То је изгледало дуго. Шеф по
лиције изиће и коракну у .салу, према старшщ; 
која се у том часу подиже са столице и једно-
ставно пружи руке: \ . · 

..- Господине, мој син је код њих, ја- не могу 
ништа да кажем . 

..- Ваш син на Криту? 
-Да- одговори она брзо, једвачујно;· њој 

се учинило да се њен глас изгубио у сунћерастој 
сени тих жутих људи који муче срце мајке, као 
да нису од жене роћени. Тако су јој далеки били. 
Она затвори очи и спусти главу да је не би чули, 
да не би видели Шта ће бити ако су је чули. 
Додала је жалосна, више него уплашено: - Ја 
можда говорим што не треба. · 

Халкиос обори наочари с чела на нос, и по
гледа је несигурно. 

Граур је исто тако постао наједном несигуран. 
Бледео је. 

-Можете ли ми рећи шта су вам говорили? 
Она је ћутала. · : 
-Јесу ли вам спомињали сина на Криту? 
Ког другог би могли да спомену? 
Јасно, њега су спомињали, ваљда не оног што 

је у шуми, слободан. Говорили су о ономе на 
Криту, о оном о ком она с највише бола мисли. 
Није осетила кад је изговорила: 

-Јесу! 
-Сигурно су вам још рекли да не кажете 

ко је убио Костаса, иначе ће страдати ваш син 
на Криту... . · 

Евангелија се спусти на столицу. Откуд овај 
све зна ... 

Рече немоћно: 
-Кад знате ... 
Тако је почела, али се тргла, уплашена . .!ьу

бав јој је отворила очи у страху, она је мрзела 
тог човека који хоће да зна оно што се не сме 
знати. Она се плашила њега, Граура, који је све 
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noraћa'o и играо се са животом њеноr сина. Зато, 
како није имала снаге и како ra се бојала, она 
nокуша да му се у добри. 

-· МоЖда сам рекла што не треба. Ви сте 
учени људи. Лако вам је мене, неуку, натерати 
да говорим што не треба. Грех .је играти се живо
том деце и срцем мајке. 
. Граурово лице је постало сиво, а чело му ~е 
било лепzi:,иво и мокро, очи су ra пекле, било Је 
сувише светлости у соби. Само му је глас врmио 
дужност, иако је постао тронут, nажљив, у жељи 
да не nовреди старицу. · 

- Хвала вам, мајко. ОПростите, био сам су-:
ров. Али ни ви не бисте дозволили да на успомену 
вашег сина пљују они који су га убили. Они хоће 
да ra ·прикажу као издајника. И да извуку закљу-:-
чак - чули сте га._ .. . 

- Који? - упита старица, први пут· заинте
ресована оним што су говорили. 

- Да су ra убили партизаiiИ, њеrови другови. 
- Ко то каже? - старица се споро усправи 

растући, висока, кошчата до бола, страшно гнев
на. - Није истина, њега су убили жандари. 
Зашто лажу кад већ убијају? Они ra ~кад нису 
волели, ни пре рата. А њеrови другови Јесу, увек 
су волели Костаса. Ту је пред вратима један његов 
убица - додаде и стаде да слуша као да ће се 
оно страшно сад одмах. да догоди. Али f!И!IПа се 
не деси. Врата _су остала затворена. ЊоЈ Је срце 
ужасно лупало. И страх кад ускипина ватри 
гнева, не може да оћути. - Другови су Костаса 
волели. Веран им је био. И како веран! Сад се то 
може рећи о њему који је пао од ножа. Ко~ 
су код њеrа ноћили или се крили. Многи. Он Је 
мртав и жандари му ништа више не могу. Није он 
био издајник. То не сме нико више дак~е. Н~о, 
ја не дам. Он је био поносан и волео Је своЈе. 
Такви су моји синови. Чисти љуАИ и поносни; 
Такав је и онај што ми је на острву, у шуми, код 
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нових партизана. Ј а сам их све родила и знам шта 
говорим кад кажем што о њима ... 

Али сузе су јој се опет зауставиле на свом 
прагу, у угАовима очију. \ - . · 

- Убиће ми средљег! - шапутаАа. је врућим 
уснама.- Убиће ми оног на Криту, преко мора. 
Из шума се синови увек враћају, аАИ море гута 
несито. Али како да дозвоАИМ брата да му вре
Ьају? Он га је највише воАео, иако је сад жандар, 
преко мора што се пени. Тај преко мора. Не знам 
шта говорим, неука сам. И трећи, онај на ОАИМПу 
што је, и он га је највише воАео. Само ја, мајка, 
сад највише воАИМ ова два жива. И за њих ћу све 
да урадим, да живи остану и нећу рећи ко ми је 
убио сина, јер зидови чују, а он је пред вратима; 
убица. 

- Предлажем да се сведокиња не узме у 
обзир. Она је током овог испитиваља дма два 
супротна исказа! - рече Сиријац и одrурну с до
садом пакАо цигарета. 

- Сматрам - рече Граур - да председник 
треба да се у име свих нас захваАИ храброј мајци 
која стоји пред нама тако црна и сама. Није Аако 
увек рећи истину, треба разумети и бити мило-
стив према мајкама које још увек тако пате овде. 
Сами сте видеАИ. Али она је ипак реКАа истину, 
јер јој је теже да поднесе вреЬање мртвог сина 
но смрт - живог. Не би можда свака мајка тако 
поступила. Не· би можда ни свако, ком је до 
истине, имао срца да јој је под овим усАовима 
ишчупа. Али зато моАИМ да се председник захваАИ 
ЕванrеАИји ВасИАИју на јунаштву и ПАеменитости. 
Она нам је помогАа да сазнамо деАић страшне 
истине коју су убице хтеАИ да сакрију од нас. Ја 
моАИМ да наша захваАНост, коју ће председник 
рећи тој мајци уочи њене нове короте, уЬе у за
писник ове седнице. 

Председник диже гАаву: 
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- 'време је испуљено. Предност има грчка 
страна, она је испитивма шест минута виШе. А 
што се захваљивања тиче, МИСАИМ, нико не може 

да има ништа против. Хвма вам - обрати се 
старици не разумевајући да се захваАИо свим мај
кама које су радиле борце за сАободу.- Можете 
ићи - рече и зевну. - La sеапсе est levee. 

IV 

У сумрак смо стиrАИ у Шатисту, маАИ ПАанин
ски градић, прикљештен меЬу брдима, сав изра
стао око манастира чија звона не престају да 
звоне. Он Аежи дуж цесте, танак као црево, са 
два споменика покрај гимназије, на уском тргу. 
УАаз у гимназију био је заштићен џаковима песка 
и бАоковима камеља са тврдим пушкарницама на 
све стране. Јоанис се саже, диже ШIDунак и са 
десетак корака, убаци га у отвор једног бункера. 

Опет су деца махма заставицама, rимнази
сткиње певме, а три поАИЦИјска агента с прозора 
префектуре викаАИ су наизменично. 

- Смрт Бугарима! 
-Напоље Бугари! 
- Смрт бандитима! 
Један поп, са завојем на руци, пришао је 

генерму ДеАВоау и завапио: 
- Убијају! Све нас живе побише! 
НекоАИКо старијих жена у најдубљој црнини 

довуче се опрезно за попом и једна, пуна и једра, 
удари у кукњаву. 

- ПроКАети комунисти- заПАака- кћер су 
ми убИАИ, невину. 

- То су ЧАанови породице убијених и одве· 
дених тмаца! - викну јаросно агент с прозора 
у партеру и одмах се раздра коАИКо је могао; 

- Смрт Бугарима! 

31 



Васвос npиDe пуном мирном младићу и пока
за очима на nредставника Бугарске. Младић се на
мршти, nрибАИЖИ Петрову и ненадно му повика 
над увом: , 

.:..... Напоље Бугари! 
Али Петров се не помери, nравио се да не 

чује. 
Нури и ја, nрема распореду који је оДМах са

оmnтен, требало је да ноћимо код неког трговца 
вином, тако нам је бар рекао маљави СТИДiЬИВИ 
скаут у кратким панталонама. 

Путем сретосмо совјетског nредставника. Он 
се већ враћао. · · 

- Банда! - рече, црвен од гнева. - Одреди
АН ме да ноћим код неких . . . неких девојака ... 

Дочека нас нелепа, коштуњава трговчева же
на, с уплаканом бебом у наручју. Два малишана 
гледала су нас неповерљи:Во, држећи се за мај
чину сукњу. 

Нури помилова децу, за њим и ја. Ја више 
зато што нисам знао шта бих друго. С домаћицом 
смо изменили неколико мршавих реченица о лепо

ти и значају Шатиста, који је, сразмерно броју 
свог становништва, дао Грчкој веАИКИ број nрвих 
људи, министара и уредника новина. Оставили 
смо ствари и оnростили се од ње. Школу смо 
једва нашли, јер је ноћ већ пала, а градић био 
замрачен као за време рата. 

У учионици Зб разреда већ је вечеравала 
једна група nри светлости карбитуше. 

Ја седох на прво испражњено место, пРема 
Аунду, који је стрПЈЬиво жвакао тврдо, недопе
чено месо и изгледао забринут, уколико је већ 
могло да изгледа забринуто оно његово обријана 
лице са жилавим борама подливеним крвљу. Не 
знам зашто ме је подсећао на фотографију нека
квог пастора-боксера који је, после изгубљеног 
меча, отишао да служи мису. Али његове крупне, 
као ишчашене очи биле су сад изваљеније но 

32 

обично: а доња усна још извученија под кратким 
камишем луле коју је запалио, отурив најзад 
исnражњен тањир. 

На упитан поглед пуковника Милера, који на
иDе, Аунд слегну раменима. 

-Треба што пре одржати тајну седницу. 
Малочас ме је позвао командант дивизије. 

Роби, који није скидао очи с Аунда, поче да 
виче из угла: 

-Докле ћете конспирисати? Хоћемо АИ да 
обавештавамо јавност или не? Зашто смо поШАИ 
с вама? Проклетство! 

- Штампа ће бити на време обавештена! 
Срећом, тајна седница није дуго трајала. 

Ројан, који је одржавао везу са штампом, окупи 
новинаре и на онај свој лажно вицкаст начин 
рече: 

-Ништа. То је све што сам хтео да вам 
кажем. 

И онда, почекавши да се стишају разочаране 
и шаљиве примедбе, настави: 

- Овдашњи генерал грчке дивизије позвао 
је Аунда и рекао му, цитат: - Ја сутра почињем 
офанзиву. Ви не можете Маркосу. Ви не можете 
у ту авантуру -рекао је генерал- и ја вам 
саветујем, у интересу ваше сигурности, да одус
танете од пута - у сигурну смрт. То је рекао 
генерал Аунду. 

Ројан стисну усне. Горња му паде преко доње 
као поклопац шлајпика. Човек с једном усном 
nродужи да реферише: 

- Аунд је на то сазвао седницу на којој је 
говорио само један делегат, али тако енергично 
да је одлучено да се nроба и оно што се иначе 
не би смело. Полазимо сутра у 7 изјутра. Дакле, 
ништа. 
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- Rорак! - добаци неко. 

-Који делегат?- упита Роби. 

- Ах, Роби! - насмеја се Ројан, али се одм~ 
уозбиљи: - Комисија је једног.Аасно одлучил.а да 
проба срећу. То је све. 

Али Роби је навм.ивао: 

- Немам ли права да обавестим јавност који 
се то делегат игра са животима чланова комисије, 

нас новинара и осталих? Ко, дакле? 

- Ааку ноћ! - горња Ројанова усна паде још 
ниже, и покри допола његову малу оштру браду. 

Иако је »грчка странка« у Поткомисији била 
против овог путовања, а с њом и већина новинара, 
ипак »авантура на помолу«, перспектива обилног 
»Лова на добре приче« необично је мамила све 
њих. Тако је Роби rунћао сам, што му се досад 
никад јо~ није догодило. Осталим новинарима 
овладала Је предузимљивост, они су с поносом 

загледали своје високе траперске ципеле и тето
виране пуловере, своје луцкасте бунде и неоз
биљне шубаре. Дошли су себи важнији, друкчији 
од осталих ~оуди, чак је И стари, троми Комвеј, 
понесен . духом екипе, почео да псује генерале 
који треба већ једном да престану да »забадају 
галонирани нос у ствари које их се савршено 
ништа не тичу«. 

- Нећемо вм.да дозволити rрчком пупавцу 
да нама нарећује! 

-Врло важно! Нека одложе мало ту идиот
ску офанзиву! - сложи се рићи Валтер. А Павлос, 
који се није ни осећао Грком, допуни: 

-Ми се не мешамо у њихове мајмунлуке, 
нек нас оставе на миру. 

- Ј а бих му вратио његов савет подмазан 
ршџmусом, да га лакше прогута. 
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Cвil су i'оворили у исти мах, и· Чиришки, и , , ,/ )\ 

Комвеј, и Валтер. Псовали су до миле в01ье вој- "' 1 

ску, сваКи поредак. Човек који не би знао да су '"'\.\ 
Валтер и већина осталих ~оуди повезани не само >\ 
са редакцијама својих листова него и са још које-
каквим центрима за информације, помислио би да 
је залутао мећу анархисте. Бесни на rрчког гене-
рала, они су све неrирали и подсмевали се свему. 

· Само је »Аепи убmщ« стојао пострани, и над
висујући све новинаре скоро за читаву главу, мр-

. зово~оно преживао rуму за жвакање. Мис Сокрис, 
дршћући као да јој је зима, причала му је нешто 
оним леним, размаженим носним гласом којим 
се служе америчке а у последње време и енглеске 

жене кад говоре с мушкарцима. 

Кад сам изишао, неко звизну. Ускоро изрони 
Нури из ноћи и ухвати ме за руку: 

- Откривена је мистерија ПБ-124. Обична 
војничка емисиона радио-станица малог радијуса 
и неколико ручних бомби. Остало - конзерве, 
џакови за спавање и бачва бензина. 

Нури је био и радостан и револтиран: -
Срамота! Војни камион закопчан до ryme! Мисте
рија! ПБ-124 са храстовим лишћем. 

v 
Домаћин,_. човечу~оак с ретком косом и каи

шарским разде~оком над увом, дочекао нас је с 
чашом вина. Кроз вертикалне ноздрве на дебе
лом прћастом носу могао си му сагледати све до 
мозга. Рекао је, дижући своју чашу са цвети
ћима, да је срећан што му је пало у део да под 
свој кров прими Србе или, како их сада зову, 
»Гјуrозлаве«, али да нас моли да му, без увреде, 
одговоримо зашто се то ми, Грци и Срби, некад 
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савезшщи у тр~ pa'ta, сад нешто наједном не сла
жемо. 

- Како то и зашто? И ко је, молић.у, крив? 

Нури једва дочека то mпање да рцзвезе ·на
nшроко о политичкој ситуацији, окупацИји Грчке, 
.Монархофаmистичком терору и свему што је до
вело комисију овамо. Домаћин, који није поста
вио mпање да бисмо ми њега политички просве
ћивали, него с намером да нам сервира »своје« 
АИЧНе судове и закључке, опрости се ужурбано, 
пожелевпш нам нагло:- Лаку ноћ. 
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Трuна.ести март 

LUатиста--Воzацикон--Ј.Lмудара--Аспроклиса 

1 

Устали смо пре домаћих и при дневној свет-
лости размотрили безбројне фотографије којима 
су били украшеНИ зидови ове мале и непроветрене 
rостинске собе, пренатрпане ружним намештајем. 
На готово свакој од тих слика налазио се и до
маћин, често у жШдарској униформи, реће у ци
вилу. 

-Јесте ·ли још у жандармерији? - упита 

га љубазно Нури кад се, чујући да смо устали. 
помолио из своје собе, чупав, у спаваћици и папу
чама, гледајући нас штедљиво само једним, мут
ним оком. 

- Има већ две године како сам свој човек! -
одговори мамурна и зевну не прекривпш шаком 

уста. - А до пре две године јесам. Није то сра
мота. И сад пензија добро доће. 

- Па срећан пут! - довикну за нама пошто 
се захвалисмо. - Ништа! Ништа. 

- Хвала и на томе! 

Из оближње кућице изиће и Јоанис, зноја
вији и брижнији но икад. 
-У поверељу! - поче, не здравећи се -

али, молим вас, ником ни~речи!- понови .и про
дужи тихо - синоћ ме је позвао Ројан. Ви сте 
већ били отишли.- »Аунд би желео да говори 
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с вама!« - рекао ј.е. Добро, помислих, не хmтајући 
се зашто Л унд· хоће баш са мном да разговара 
у поноћ, и то у својој соби, стопосто насамо. 
Ројан ме је допратио са војником до Лунда, К()јИ 
је био распорећен у манастиру, у гостинску собу. 
Знају калућери да почасте ехmскопе и такве госте 
као што је Лунд. Намештај је био скроман и 
једноставан на изглед, али од оне врсте једно
ставне скромности, која, преведена у драхме ... 
да се најежшп. 

Лунд је управо палио лулу. Он ме премери 
кад сам ушао, и заставши код врата, повуче дим

-два, понуди ме да седнем, примаче своју столицу 
и нагну се према меНИ, извали водњикаве очи, 

и без увода ухmта, просто, као да смо одувек 
о томе разговарали: 

»Но! Г де ћемо наћи Маркоса?« 
»Шта?« -запрепастио сам се.- »Маркоса?« 
»Лакше!« - рече мирно - »Могли би и да 

чују. Дакле?« . 
Ј оанис обриса надланицом чело и уздахну: 
-Можете помислити како ми је било. Обли

ли ме таласи зноја наизменично хладног И врућег. 
Пред очима ми се маглило. А мисао, као луда, 
преврће, копа, хmта се, врти се у месту, не разуме. 
Шта му је? Не схватам. Је ли то провокација? 
Откуд код њега претпоставка да ја могу знати 
где се налази генерал Маркос? Ми у градовима 
немамо везе са mумњацима. Ј om нам само то 
фали па да нас Зервас прогута. Ионако је почео 
да хапси и у АтинИ све одреда. Али, с друге 
стране, хmтам се: Је ли Лунд с ума сишао? Не· 
изгледа. Ипак. Баво ће га знати с ким је он све 
говорио у Солуну линијом контакта с Маркосом. 
И ко зна, можда му је речено да ћу ја о томе 
бити обавештен у Шатисти и да ми се тамо 
обрати. За време отпора радио сам у илегалном 
техничком апарату. Знам да се и тако успоставља 
веза. Али у том случају, ваљало ме је на неки 
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r начин 'Предупредити. Или не. Зашто предупре
дити? Непознат човек може да ми доће, рецимо, 
сад, пру~ коверат и замоли да га одМах предам 

Лунду. Зар не? Не морам да га познајем. Щта ту 
има? Непознат човек ми је дао затворен коверат 
и просто замолио: Предајте га Лунду! 

Зашто да га не предам? Предао бих. Не мо
рам ништа да знам. Нити ко је тај човек,· нити 
шта пише на цедуљiЩИ, нити какву улогу шрам 

предајући коверат с назначеном маршрутом. 
А предности суочите. Ако је Лунд »нечист«, Мар
косова веза остаје законспирисана, а ја - ни 
лук јео ••. 

Јоанис је био крајње узнемирен, крајње за
бринут, и никако није престајао да се зноји. 

- Само - продужи - ствар је у томе, што 
ми нико није пришао, нико дао писмо, нико ре
као да ћу имати да одиграм ма какву улогу у 
успостављаљу контакта. 

И сами знате, зову ме Пататухас. То је јунак 
једног нашег популарног романа, човек забора
ван, неспретњак, на лећа да падне ~ нос би 
разбио. А и ја сам такав. Па. сам ван себе од 
ноћас. Можда ми је неко и рекао у Солуну нешто 
у вези с том мојом улогом, а ја заборавио као 
на смрт. Деmавале су ми се већ Таi(Ве незгоде. . 

Али мислим: ово. је крупна ствар и одго
ворна. Да Шr је што речено, зар бих могао да 
заборавим? И тако лупам главу, али сигуран сам, 
није ми ништа речено. Према томе? Зашто то
Л унд? 

Претурио сам све разговоре и састанке с дру
говима за последн;их пар дана.· Ништа. 

Погледао ·сам Лунда. Он је пушио i..улу и по
сматрао ме стрПiЬиво, ћутке. 

»Ништа ја не знам« - рекох му већ сигуран. 

»Нико ме сличним послом imje задужио« -. 
кажем. - »Био бих врло срећан да сам могао да 
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вам учиним услугу, али жао ми је, господине 
Аунде«. · ... 

Хтео сам да устанем, али ми он спусти руку 
на раме и погледа ме као хшпiотизер, упорно и 
самоуверено. Аунд ме је сасвим збунио·том свсr 
јом стрii!nивом, разарајућом упорношћу. 

»Ја знам« -рече - »да вам је познато где 
је Маркос. Ја знам! А у интересу је вашем и ваше 
Партије да ми ви то кажете.« 

Већ сам поново стицао убеЂеље да је тај 
човек луд. Један од оних тихих, нешкодљивих 
лудака који тако, из чиста мира, уобразе да им 
сусед има стаклену главу. Аунд је био сигуран 
да ја знам где је Маркос. 

»На жалост, варате се.« 

»Ви знате. Ви морате да ми кажете. Ја знам 
да ви знате.« 

Он ме је убеЂивао да знам оно што нисам 
знао. 

»На основу чега мислите да ја- знам?« -
Има тако ситуација кад је потребно да по сваку 
цену будеш начисто, макар и страдао. 

Пре но што ми одrовори, Аунд диже цилин
дар с петролејке, усекну фитnл:. маказама, и уз 
помоћ чисте марамице коју извуче из рукава 
врати врели цилиндар. Пријатна, мирна светлост 
разли се по соби. Он ме опет погледа, упорно, тру
дећи се да својим очима даде убедљив, проНИЦЈоив 
израз. 

»Ви знате, јер сте комуниста.« 

Не, Аунд није лудак. Ствар ми постаде јасна. 
Сасвим јасна, поражавајуће проста. Аунд није 
лудак, он је незналица. Он је претпостављао да 
је довољно бити грчки комуниста па знати где је 
Маркос, одржавати чак везе с њим, и, тако рећи, 
на равној нози дискутовати с њим од јутра до 
мрака сваку његову акцију. 
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Ја се поново дигох да поЂем. Но Аунд ме опет 
ухвати за раме. Али молећиво, сасвим друкчије, 
извињавајући се, несигурно~ 

»Ваљда ме нећете тако оставити? Посаве
тујте ме бар. Дајте ми макар приближан правац. 
Да знам куд сутра да кренем. Јер ја не знам где 
је Маркос. Ја сам питао толике људе у Солуну, 
разговарао са шефовима ЕАМ-а, с комунистима, 
нико није знао ништа да ми каже. Зар је то 
могуће? Помазите ми.« 

После оноликог страха, сад сам одједном псr 
жалио тог крупног, обично мирног човека, солид
них живаца и снажне воље, који у том часу моли 
мене, новинара, да му помогнем. Аунд, кога су 
звали »Маестром подземља« и »краљем шпију
наже«, био је неспособан да, упркос неограниче
ним средствима којима је располагао, дозна ксr 
јим се путем може да уговори састанак t генера
лом Маркосом. А сваки би грчки демократа знао: 
у прву шуму. Свуд где је слободно, тамо је 
Ма р кос. 

То ме је сазнаље испунило толиким поносом, 
да сам престао да га жалим. Био сам срећан што 
припадам истој оној тако човечној струји која 
инспирише акцију и осећања људи као што је 
Маркос, срећан - пгго је тајна његове неопходне 
неприступачности тако добро чувана. Али с друге 
стране, уплашио сам се опет, и то страшно. Аунд, 
који ме није испуштао с ока, мора да је помислио 
да сам се препао њега. Стога рече, повративши се 
нагло од малопреЂашњег клонућа: 

»Не бојте се, бићу апсолутно дискретан.« 
»Није ТО« - рекох одлазећи. 

Другог ме је нечег било страх. Уплашио сам 
се, и отада ме та мисао не напуnгга, да се саста

нак с генералом Маркосом можда неће остварити 
захваљујући неспособности и неумеmности људи 
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којима је повеЈ?еНо љегово организоваље. Рекао 
сам: неспособности ,.и неумешности ... 

- А ја мислим - рече Нури, чији језик није 
никад био маље длакав но за време првог дела 
тог пута - да је посреди рћава воља или нешто 
још горе: свесна саботажа. Зар није моrуће да те 
је Аунд позвао на тај разговор само зато да би ти, 
кад се вратиш, могао причати како је он, јадник, 
баш хтео, али није знао и умео? А он је у ствари 
могао, али није хтео! Бар сам ја у то уверен. 

п 

У гимназији је владала она дезорганизована 
живост која је карактерисала све наше поласке. 
/ьуди су јурцали на све стране, сударали се, су
кобљавали, враћали, мељали правац, заборавља
ли куд су наумили, застајали~ и опет полазили. 
У Зб разреду, неколико чланова Поткомисије пи
ло је млеко из конзерви, грицкајући кекс који је 
мирисао на машинско уље. 

Аунд, прав и сигуран у себе, самосвесно за
поведи својим мирним, ауторитативним гласом: 
-У кола! 
Стрка спласну, смаљи се, најзад се стиша. 

Аунд, заједно с генералом Делвоаом, крену првом 
машином. 

Аош пут водио је, пељући се кроз кланце, сер
пентинама у брда. На једној окуци шофер зауста
ви кола. Дефект. Лево од цесте, на заравни према 
нама, измећу камеља, седела је крај ватре група 
војника. С ћебетима пребаченим преко лећа, они 
су се грејали крај мале ватре, која их није могла 
раскравити, па су дедовали смрзнуто, онако 

јадiЩ и жалосни, далеко ()Д одушевљеља којим 
се свака добра војска уздиже над. невољама, не 
примећујући их и савлаћујући их пркосом и оним 
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пламеном од ~ог и уморна лица могу да одишу 

неукротивошћу што заноси. Необријани, мусави, 
црни, у изгужџаним енглеским униформама, они 
су пружали скочаљене прсте према жеравици, 

тупи и равнодушни, слИчнији пре чергарима но 
војницима који су отпочели одлучну офанзиву 
»широких размера«. 

Дефект је оправљен. Шофер се нагнуо над 
волан, трудећи се да достигне колону која нам 
је измакла бар четири километра. 

На главици испод пута чета монархистичких 
војника укопавала је, лармајући, тетки митраљез. 
Пред селом Пеликанос, чим смо изишли из пот<r 
ка, прошли смо поред друге чете, која се спре
мала да некуд крене. А на косама изнад цесте 
виделе су се две колоне у покрету. 

-Је ли то ваш граћански рат?- окрете нам 
Роби поспрдан осмех. - Имате ли дурбин? Баш 
бих хтео да видим једног партизана. Да нису то 
ови с круном на капи, камуфлирани, а? 

-Изгледа да је офанзива почела- примети 
Чиришки. 

- Ово је последље место које држи влада! -
одврати Нури са сигурношћу. 

- Откуд знате? 
-Много је војске- значи, граница. 

Колона се заустави на раскршћу, одакле се 
цеста рачвала према северу и југозападу. 

Наш караван се заустави. 

Аунд изиће и упита два сељака који су пасли 
овце крај цесте. 

- Има ли у близини партизана? 
Јасно, за трен ока, сви смо се сјатили око 

љих. 

- Свуд около! - одговори млаћи сељак. -
Овамо, десно, пут води у Герму. Тамо се налази 
љихова сила. Има већ три дана како су у. Герми. 
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-Какви су партизани?- упита Нури, сме
шећи се у очекиваљу одговора који је закашња
вао, јер сељак нhје знао шта младић мисли. 

-Јесу ли добри?- хтеде да му помоrне, aлii 
опрезни чобанин претпостави општа места и за
коном дозвољене мисли: 

- Рат није добар, господине. 

- Бију ли краљеву војску? 

- Ех! - учини сељак и П.IЪудну. - Боје се. 
А партизани се ~ ноћу не боје. 

-:-У кола! -заповеди Аунд, али место пре
ма Герми, скрену са својим штабским затвореним 
колима лево, у правцу Вогацикона. 

III 

' 
Ту нас нико није дочекао. Војшщи, постро-

јени пред јарболом, дизали су заставу. Могло их 
је бити стотина и нешто више. Мештани су такоће 
морали да присуствују двапут дневно том обреду. 
Ми смо остали у колима. 

После »вољног«, војшщи се окуmџпе око чла
нова Поткомисије. Али официри су се повукли у 
зграду штаба. Плави човек у униформи и кожном 
прслуку мотоциклисте, али без опасача и оружја, 
немарно је преводио групи новинара жустре ре

чи храпавог жандарског наредника који је при
чао своја јуначка дела »у сталном рату против 
словенско-партизанских бандита«. 

»Крвави БиА« стајао је крај свог камиона и 
бацао презриве погледе на све око себе. 

Мис Сокрис, узбућена, сними храпаво, цијано
тично мще· жандара с томиrаном преко испупче

них груди, и забележи његово име у нотес. Биће 
то добра причица.- Јесте ли војник?- упитах 
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~·· 
~ . плавог 'Човека у униформи и с мотоциклистичким 

кожним прслуком без рукава. 
-Да, већ две недеље, на жалост. А ви? 

Француз? 

-Југословен. 

Плави се преобрази. 

- Каква срећа! Ј а . сам био официр Еласа, 
зовем се Апостолос. Професор математике. Преба
цићу се нашима, још колико ноћас или сутра. 

Иако је последњу речеiШЦу изрекао тихо, по
гледао сам га. Али није он био провокатор. Чему? 
Нисмо се морали чу дити Апостолосовој неконспи
ративности. Грци виде у сваком Југословену Ти
товог човека и без икакве резерве поверавају му 
све, ·одмах. Ја га брзо упитах за партизане. Како 
је и шта је с њима? 

-О, има их пуно! Сва брда што видите, сло
бодна су. Цестом се може ићи још двадесетак 
километара - после је и то њихово ... 

Он је оклевао тренутак, затим се исправи 
наrлашујући сваки глас, и уживајући у сваком. 

-Наше, јер и ја одлазим к њима. 

- А офанзива? 
Апостолос се зачуди. Никаква офанзива није 

у току. Тачно је да се врши кшщентрација у За
падној Македонији и Тесалији.- Али да је већ 
отпочела каква већа акција - знало би се. Но 
није. 

-А ова војска по цестама? 

-То је углавном због вас. Патролира се и 
иначе. Партизани силазе на цесте и уништавају 
камионе и ауто-блинде. Али синоћ је јављено из 
Шатисте да током целог данашљег дана истурамо 
веће групе дуж цесте. Оне, истина, дрхте од стра
ха, али ви стичете утисак да нема партизана. Ми 
смо избацили две чете које сад шпартају путем. 
Сигурно сте их срели. 
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Ројан и Зафиридис одјурише ЏШiом. За њима 
још два аутомобила. Аунд их је послао у Герму. 

· Четири сата касније вратили су се. Одмах за-
тим кренули смо опет. Коначно. · · 

IV 

Сунце је блистала већ мекше и свежије над 
. сенкама које су расле. 

Ј(олона ауто-блинда и камиона, крећући нам 
се у сусрет, зауставила се на широком завијутку 
и пропустила наш дуrи караван. А после неког 
времена зауставили смо се и ми на новој раскрс
ници чији је десни крак водио у Аргос Орестикон. 
Аево се одвајао колски пут. Над њим су се дизали 
виногради, а ниже пукле су озеленеле ливаде, све 

до оне тамниЈе, криву даве црте' коју су повлачили 
густи врбаци на обали Аијакмона. 

Одмах крај цесте, неколико жена и мушка
раца подвезивало је ликом жилаво чокоће за гло
гове врљичице. Виноградари, наднети над земљом 
као да је њуше, дигоше за тренутак главе и по
гледаше споро и равнодушно у наше таксије, џи
пове и камионе. Прашина коју смо подигли била 
је већ легла, а дан - јасан, тих и прозрачан .. 
Подаље, гонећи широко преко ливаде своје стадо, 
кретао се споро чобанин у црној кабаници од 
козје длаке, али, гледан с брдашца- дошао је 
мален као играчка изгубљена у пространству које 
се отва:рало свуд око њега и над њим. 

Фато-репортери су пуцали у пејзаж својим 
апаратима. Чилеанац Гручо успео је да с крова 
таксија ухвати у објектив свог великог кодака 
и далеког чобана са стадом, и виноградаре који 
су продуЖИЛИ да раде, и неколико облих чука 
које ·су, иако незапоседнуте, изазивале сећще 
на рат. 
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С Чела се одвоји џшi, с Ројаном, грабећи уз
буЬено напред, скрену лево а не ка селу које се 
назирала на неколико километара, И·одјурl{ ДЈ:Iја
гоналом колског пута према речици и мостићу 
који смо приметили тек кад су кола пројурила 
преко њега. 

- Еј, куда ћеш, Ројане? - викну Роби и 
истрча из свог аутомобила.· 

-Куд је то отишао? - упитао је елегант
ног официрчића, Француза Аелонrа. Овај се иро
нично наклони. 

- Екселенцији Маркосу! 
- А ми? - викао је Роби. · 
-Ми чекамо, као што видите, наоружани 

стрпљељем, смерношћу и осталим својим много
бројним врлинама. У меЬувремену шкљоцамо лај
кама. Наместите се. Тако, молим. Пазите. Узимам, 
тако рећи, отисак ваше бесмртне душе. Хвала 
лепо. Увек на услузи. 
-А ми, шта чекамо, онда? -'- упита опет 

Роби чим престаде да показује свој предузим
љиви осмех над колинос-зубима. - Зашто не 
кренемо за њим? 

Али Аелонr је већ разговарао необично живо 
с енглеском делегаткињом коју су сви звали Мис 
Питигрил. Право јој и..че нисам запамтио, мада 
сам га чуо. Она је обукла за пут мушке панта
лоне боје цигле у магли, али оне су је тако не
укусно стегнуле, нарочито у бедрима, да се чи
пило, коракне ли наглије, њене ће се размекшане 
облине пролити и разлетети на све стране. Своју 
већ проседу косу она је покрила свиленом мара
мом интензивно шареном, али упркос борама и 
осталом што није могла да сакрије пудером и 
шалом, и смежураности коју је откривала исече
ном блузом, она: се кикотала мазно и невино, 
и, заборављајући се пречесто, давала свом говору 
нагласке шипа:рице на првом састанку с му
шкарцем. 
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ЛеАош је уживао што је чини смеiiШом пред 
свима и удвајао је занимА>ивост свог »козираља«. 
Јер на Сјiстmщима Поткомисије, Мис ПитиrрИА 
једина је од британских представника дозвољава
Аа себи арогаiЩИју и rрубост да Аарма неотесаiю, 
као да је њена зеМ..tЪа још увек она сИАа која већ 
дуже времена није. 

Но Роби није попуштао. Пришао је ДеАВоау. 
- Није ли гАупо стајати ту насред цесте? 
- Тако је уrоворено с партизанима у Герми. 

Они су поставИАИ усАове. Ми смо их прихватИАИ 
и сад, као што је уrоворено, чекамо на раскрс
ници пред Аргос Орестиконом да се Ројан врати. 

-Нема ли у Аргосу жандармерије? 
-Па шта? 
- Неће ли нас приметити кад кренемо? 
-Онда? 

- Зар не бисте, на њиховом месту, пошли за 
нама и ... убИАИ Маркоса? 

-Ко им забраљује? Ја, не. 
Путем из сеАа јурио је к нама светАуцави 

точак. Судећи по КАаћењу теАа бИЦИКАИсте, као 
срасАог с точком, он је педаАирао из све снаге. 

Сви су гАедаАИ пут бИЦИКАИсте, једино су 
фато-репортери бестрасно ШК..tЪОЦаАИ, изузев, на
равно, Груча, ЧиАеа.IЩа са смеiiШИМ брцима, који 
је Аегао у једину Аокву на путу, и нишанећи апа
ратом брда пред собом, стрП..tЪиво чекао да пове
тарац натера у објектив бели обАачић наАИК на 
једрИАО. 

Гручо је био естета, како је говорио, и за 
бољи yrao снимаља дао би све године живота, 
жену, сто нових одеАа, да их има. А како су, као 
за пакост, ти »добри уrАови« бИАИ увек на rра
нама, крововима ИАИ у бАату, он је вазда ишао 
поцепан, прљав и тра..tЪав. 

»Лепи убица« једини је остао за воАаном до 
гуше закопчаног ПБ-124 и пуштао дуrе димове 
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из своје АуАе. ААИ му она није могАа, овог меког 
и тихог проАетњег посАеподнева, да даде традИ

ционаАНо миран изгАед. Он је у овом часу остав
љао утисак човека више утучена од очекиваља, 

више напета него равнодуiiШа. · · 
Мистерија која је обавијаАа многе ствари у 

вёзи с нашим путем ИМаАа је један од својих нај
гушћих центара баш у сфери овог »Крвавог БИАа«. 

Други центар био је Лунд. .. 
Он је седео на МИ..tЪоказу, и дижући понекад 

кротко погАед у правцу бИЦИКАИсте који се брзо 
прибАИЖавао, тонуо је у неку расејану з~
љеност. Но, у суштини, он је ВАадао својимжив
цима, и његово је АИЦе сачуваАо сву жељену при
браност и концентрисаност. Тај ХАадни човек са 
патетичним борама, често поДАИВеним крвљу и 
као надраженим, воАео би да се сад, седећи на 
камену, сасвим препусти проАећним саљаријама. 
Но кад му Роби приDе и поче да поставља питаља, 
он диже разводњене и маАо изва..tЪене и прибране 
очи на окруrАог Американца и рече само: 

-Да. Да. 

БИЦИКАИст дојури до раскрснице и скочи из 
сема. Судећи по капи, био је rимназист. Он на
САОНИ точак на патрљак недавно одсеченог теАе

rрафског стуба, и поче да нас посматра, раДо
знаАо и без увијаља, као да хоће да каже: 

»Ево, Посматрам и шта ми можете!« 

- Шта .радИ војска у сеАу? - упита га Роби. 
-Ништа. Неки пију. . 
-Знају ли да смо ту? И куд Идемо?. 
-Што не би знаАИ? Пише у новинама. 
МАадИћ је одговарао више но раnнодуiiШо. 

Друrо је њега занимаАо. 

-Има ли овуда партизана? 
Он звизну отегнуто. 
- КоАИКо хоћеш. 
-Зар их војска не напада? 
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- КаКо кад. Некад нападне. Али њу ВIШ!е 
нападају. _ - - · . · · · 
· - Знаш ли што 9 Данашњој офанзиви? Какви 
су реэултати? 

-Не знам ја за офанзиву. _.-
-Ко т~ је nослао, младићу, а? Жандари. 
- Нико. Сам! - одговарао је све извирку~ 

јући иза Робија, који му је сметао да види што 
је хтео. 

Вукући за собом Зафиридиса, Делвоа се nри~ 
ближи граници око Робија· и б:И:циклисте. На усне 
му је nала -оштра, nшл,ата сенка· дyror обореног 
носа. 

- Роби nоче да виче: 
- Шта ви . . . то? Враћамо ли се· одмах? 

Доста ми је- већ овог излета. Уосталом, смешно, 
у Аргосу се налази велики гарнизон. Г де би онда 
nартизани смели· да -се задржавају у о:колини? 
ПоiПА:>еш nатролу- да их све за уши доведе. 

- ~есте АН читали у новинама·шта су рекли 
заробљени немачки- генерали· Аmr.делу Харту -
уnита Делвоа живахно. - Он је разговарао с њи~ 
ма о. макију, nравећи савесну, историјску већ ан~ 
:к ету о томе, какву је врсту брИга задавао Окавеу 
nокрет орюра. Јасно: »Ни најмању!« --:- одrов~ 
рили су му сви генерали као _један. -._»Да _смо 
nобедили на гдавном фронту, nочистили -би иХ све 
као креду __ ~унЬером« -_рекао је. генерал Милх. 
Интересантно.· Не? · .· 

и за.Мисливши се мало~ Делвоа Продужи: 
-. Било је већ црајње време -да- се . у свету 

nодузме неШто За раз_бијање тоГ глуПог· и наду
веног ·мита о отnору. Хајте, .МоАим вас; Цивилист 
и .с i:IуШКом остаје цивилист, несnособан -Да се 
бори nротив регуларне,·· -nрофесионалне • војске. 
Замислите, молим вас; с једне .стране .. силни вер
махт, а с друrе, онакви: виноградари до- ·очију 
nрљави од земље. Смешно. Ја разумем зашто се 
за време окуnацИје то.лико -рекламирао, отnор. Дај 
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шта даш. Али сад је -време да се ти . . . те ·масе 
уразуме. -· . . 

. _ _:_ Шта мис~те nод >>за време окуnације«? -
уnита Нури скоро љубазно.- Подразумевате ли 
nериод рата од ~939 до 1945? _ . 

- Дабоме. Рат, окуnација, свеједно. Ми ка
жемо за време окуnације, pendant l'occupation. 
Тако кажемо... . . 

-·- А код нас - Нури заблиста - код нас и 
деца о том nериоду кажу: »За време рата«. Не
ћете ниКог чути да говqри: »За време окушi.ције«. 

-Интересантно. А зашто? ' -
· Нури је само то и чекао. Његово лице доби 

неки лукав~мерни изглед·. _ 
--' Просто. Зато што ... - зато што код нас 

нико поштен није nризнавао окуnацију. Сви су 
ратовали против завојевача. 
~ Ево Ројана! - вИКну Роби и одјури. 
:Ројанов ЏШI журио нам је у сусрет одскаку

јући Преко pynчara и џомби. Чинила се да nред:
њиМ точковима као рукама вуче nростор у себе, 
граби, мота га nода се и дотура заДњим точк~ 
вима да га nрегазе. Не смањујући брзину, Ројан 
дојури до раскрснице, направи широк nолукруr, 

·nостави се опет на чело каравана, угаси мотор 

и искочи из кола. 

Лунд се иаЬе на месту. Боре над уснама, nод
ливене крвљу, нагло су му одебљале .. · -

Рој ан nоче нешто да .му говори, али сви, деле

rати, новинари и теХIШЧКо· особље секретаријата~ 
створили су _се у тред ока крај- њ:их. 

: ---- 0-ке! -рече Л унд н:еодреЬено. - Контакт 
је усnостављен. Крећемо. 

· · Наста r.ужва~ . Сви у ·исти мах јурнуше аут~ 
мобилима који су ·стајали на цести, неуnаљенщ 
мотора. Шофери су nсуј_ући- изишли из кола ,и по
чели да џале моторе .ручкама~ Ноћас су им. свим~ 
исnражљени- акуму.датор:џ. -~ : . - · · 
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Та журба и страст која је обузеАа готово све 
~ьуде нашег »тима«, бИАа је наоко несхват~ьива. 
Ва.~ьа узети у обзир да је огромна већина заиста 
гајИАа осећаље нераспоАожења и чак непријате~ 
ства према Демократској армији, и yomiiтe, »По-
сАератном ребеАству које је обичан бандитизам 
еАемената у рату навИКАИХ на убијаље и неспо-
собних да се прИАагоде мирнодопскиМ усАовима«. 
Тако је то у скоро научној формуАИ изреКАа 
Мис ПитиrрИА на једној седшщи. Но, с друге 
стране, ЩЈантура- у очима ЕшАеза, Американаца 
и оних који се васпитавају у љиховој сеiЩИ -
има чари нама неразум~ьивих. Они говоре о аваu

тури ради авантуре, правећи се да верују у њено 
постојаље. · 

ПБ-124 носио је за сваки сАучај емисиону 
сташщу и пар ручних бомби. Но бИАо би пре
једноставно рећи да су сви новинари бИАИ као 
»Лепи убица«. Пре свега, БИА није био новинар, 
иако је могао да покаже докумеще дописника 
ког хоћете- .ли6ераАНог ешАеског АИста. 

БИАо је и новинара само професионаАНо радо
знаАИХ. Они су изrубИАИ два дана на путу. Вра
тити се без некоАИКо ))добрих причица« изгАедаАо 
би им као неправда. На сАободној територији 
наћи ће материјаАа, ИАИ бар подстрека, да »удесе« 
нешто НаАИК на •story« по свом укусу. 

Пред мостом караван опет стаде, а Аунд обја
ви да сем руског вИАИса, коме Демократска· ар
мија дозво~ьава да преће на њихову територију, 
остаАа коАа морају да остану код моста и да 
причека ју. 

- Ми још не знамо коАИКо ћемо се задр
жати. По свој прИАИЦИ један-два дана. Зато саве
тујем шоферима да оду у Аргос Орестикон, а ми 
ћемо их бАаговремено обавестити кад треба опет 
да доћу и да нас повезу натраг у СоАун. 
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БиЛ дојури, хтеде нешто рећи, аАИ одустаде, 
махну руком и врати се трчећи своме ПБ-124. 
Мис Сокрис пожури за њим, набадајући несигур
но своје ЖаАосне, танке ноге у рапаво и скорено 
бАато пута. 

У скоро БИА промоАИ црвену гАаву из цираде 
својих коАа и искочи, држећи у руци два четвр
таста војничка ранца. Мањи пружи без речи Мис 
Сокрис, а већи пребаци себи преко рамена и с 
остаАИМа се упути уском дрвеном мосту који је 
деАИо окупирану од сАободне rрчке територије. 

v . 

Стада су мирно пасАа на АИВадама дуж обе 
обаАе Аиакмона, у коме се огАедаАо ведро, про
Аећно небо. Овце су се поАако кретаАе кроз 
високу траву, а сасвим МаАИ, дрхтави јагаљци, 
кудрави, црни и беАИ, јурИАИ су неспретно као 
деца. Сваки час би се неко од њих као canAeAo, 
ЧИНИАО ти се: ето, паде. Од раздраганости неко би 
и поскоЧИАо, одбацујући се право увис са све 
четири ноге одједном. А кад би се дочекаАо на 
чисте, још ружичасте папке, они би свеже од
звоНИАИ при удару о Аедину. Други, допоАа загњу
рени у дуrе ресе овчје вуне пуне чичака и сувих 
'rравчица, готово изrуб~ьени у прашњавом и вру
ћем материном кожуху, пожудно су сисаАИ МАеко 
из дуrу~ьастих вимена дршћући од страmног за
дово~ьства. 

Јоанис је већ прешао мост и с насипа упијао 
у себе свим чуАИМа сАободну територију брда, 
у некоАИКо венаца, падине у трави, по.~ьско цвеће, 
стада и даАеко чобанче с двојницама. Крај њеrа 
је стајао Жермен, дописник Иманитеа. 

Кад сам им пришао, Јоанис ми показа два 
скоро иста, ситна див1ьа каранфИАа. 
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. - Овај је убран преко, а тај--'- на слободној 
територији! - Он се смепшо расејана, срећан; 
узбу:Dен. 

Он се смепшо удиmући мирис воде, црвен:. 
касте и суре зеМ.tЪе, траве, једнако светле ·и бујне 
с обе стране обале. Ројеви ситних провидних ин
секата играли су се над нама, без mума~ Они би 
поЧињали свој лет из центра у ваздуху, тачно над 
главом Жермена. И, описујући немирне кругове~ 
враћали. се у ту замишљену тачку из које би се, 
чим би Ј~ дотакли као ударени неком бешумном 
експлоЗИЈОМ, опет распрскавали у ситне, једва 

приметне, светле, крилате капљице живота. А кри

ву ље љиховог мајушног кружења сукобљавале су 
се у зраку, секле, додиривале и текле упоред~ 
Њихови лукави су се ломили и губили кад би 
пролетале кроз сунчани ·сноп. · 

Славуји .и косови су цвркутали из трња 'Кад 
смо у колони по један кренули стазом која,· пре:. 
бацивпш се преко ливада, поче да кривуда; ·ди"' 
жући се првим оrранком брда у снегу, од главе 
до појаса. . · 

Сећања на маршеве и битке долазила· су· до 
свести, као да их· је видик доводио за руке до ње; 
Сећања - кротка као деца на исriиту. Жермен се 
сети неких детаља. Како су га болела колена кад 
се спуmтао низ Massif Central, где је читав дан 
водио битку, пред смирај већ не разликујући ЦВЈr 
кут птица од звиждука метака. Нури је мислио 
на планине своје Шкипије. Жермен рече: · · 

- Не знам само какве су то птице биле. Зебе? 
Дроздови? Чворци? Али савршено су научиле да 
отцвркућу метак који долази да убИје. 

Убрзо остави птице. Сад су га коте занимале.
-Не личе на ·наше у Француској. Искида-

није су, оштрије. · 
-Само· ... 
Он се заустави зверајући на· све стране: 

Нигде човека. Где су људи? 
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Жермен поче да се осврће, али још увек није 
било партизана. Албанац Нури уздахну: 
-Ми смо већ огуглали на нашу слободу, 

свакодневна ствар. Дишеш је и не примећујеш. 
А. овде је у свему видим. Ваљда зато што се још 
крвљу плаћа. И ваздух је овде друкчији и цвеће. 
Иако - ова два каранфила .... 

Нурии Жермен борили су се, сваки у својој 
зеМ.tЪи, за њену слободу, за слободу свих земаља. 
Брда Шкипије различита су од ових у Западној 
Македонији, али још је већа разлика изме:Dу њих 
и Massif Centrala, где је Жермен бранио част и 
независност Француске. Али сад су били . један 
другом најближи. Ухватили су се испод руке и 
тако, скоро заrрљени --:- пошли-. . · . 

Пут се губио у усеку изме:Dу коса које су се 
нагло приближиле. Човек по човек гинуо нам је 
с очију тонући за њен кук. Но кад стигосмо до 
усека и стадосмо и ми да силазимо у то грло, пред 

нама се, као левак, отворио видик на долину са 

селом, под врхом брежуљка, и воћкама тек оли
сталим. Ј оанис звизну од дивљења: 

- Г ле куће! - Зиданице. 
Ја сам, не знам зашто; очекивао да угледам 

оне босанске, дрвене, с кровом који расте из 
зеМ.tЪе. 

Куће су биле ушорене, чисте, доста велике, 
приземне и на спрат, свеже окречене ружичасто, 

бело и плаво. А под раселином крај села, угле
дали смо постројену десетину. 

- Јурищ! Ето напшх. 
Ј е ли то викнуо Ј оанис? 
Он се сави и насмејан појури као ветар, пре

стиже све и дотрча до њих. Но тамо су већ били 
и сви лиезони, неки делегати и нощшари. 

Десетина је стајала на стази обучена и на
оружана, по партизански, с одећом и оружјем 
свакаквоr порекла. Две исте пушке за лек да 
не наЬеш! Шарац пажљиво очишћен и. засићен 
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машћу, постављен на своје кратке ноЖЈЩе, личио 
је на издуженог црног дакла који је сео, опра 
се о предље шапе да Аане. 

Необично Аепа, танкострука, вИЖlЪас~а, мр-. 
шава :Партизанка, у енгАеској војничкој Унифор
ми, држећи енгАеску машинку у руци, обрати ми. 
се прва. ААи ја, за разАИКу од Нурија - не могу 
да говорим кад сам срећан. А што онда да муцам? 

Ја јој показах ћутке своју новинарску карту. 
~на проЧита да сам ЈугосАовен и трже гАаву, коју 
Је нека скоро боАНо сјајна светАост оmинуАа од 
чеАа до ока, до усана, сву. 

-Твој другар већ је у ceAyl -рече маАо 
посАе. - Љубе га сви. ААи ако пуно разГоварамо 
по нашки, помисАИће још ова ваша реакција да 
смо доШАИ из ЈугосАавије, а ми смо одавде, 
Јегејци. 

-Одакле? 
- Јеси АИ чуо за Нестром? Триста парти-

зана дали смо ЕАасу. А сто двадесет сад Маркосу, 
али још нисмо осАобоЬени. . 

Васвос с пробушеним образом стиже задихан. 
-Српски АИ збориш?- упита стари охра

нит који је натуцао бугарски. 
- Не српски, ама се разбирамо! - одврати 

девојка љупко.- Ми смо САаво-Македонци. А ти 
- Бугарин АИ си? 

- Охи! -увредИ се Васвос и показа своју 
пропусницу. 

Пољубио бих брда и притиснуо их чврсто на 
грудИ. БИАо ми је у крви вруће као посАе каА
цијума. Тек сада ми је јасно да Сам у оној 
Јегејској Македонији о чијим сам патљама и ја 
писао. Две године су rоНИАИ, хапсИАИ, судИАИ, 
тукАИ и убијали њен народ. А сад се бори. Шта 
би друго? 

Г Аедам у десетину пред собом - присна, она
ко траљаво обучена, по старински, ко у опанцима, 
ко у гумашима, ко у енгАеским цокуАама ИАИ 
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градским ПАИТКИМ ципмама. Неко је навукао 
црне сукнене чакшире, неко зеАене немачке, неко 

енгАеске · каки боје. Онај бЛедИ, наrАо израсАИ 
МАадић навукао је на војничку кошуљу ЦИВИАНИ 
капутић и опасао се беАИМ, парадним жандар
ским опасачем. ААи о каишу висИАе су канапом 
везане три АИМунке. 

А онај оИАКош, чист и уреЬен као за коАо -
већ је три месеца у партизанима. Омањи, широк, 
чврст, он је у ПАанинама као код куће, њему 
маршеви нису _проКАетство, а спавање под звез

дом ИАИ у штагљу не представља разАог да се 

запусти и ратује изгужван, прљав, необријан. Сав 
је као изАИВен, у оном мрком сељачком одеАу 
од сукна, скоро новом, затегнутом на његовим 

мишићавим АеЬима и АИстовима, а у АИЦу је 
ведар као ово поподне; ПАаву је косу кратко 

omиmao и сад стоји као камен, прав под старом 
пушком, »францускињом« ___,. трометкуmом. Стоји 
мирно, не трепће, али из његових светАИХ очију 
избија понос и весеље. 

Но пушака је бИАо збИЈоа ·свакаквих: од оних 
МаАИХ карабинијерских, па преко немачких· мау.:. 
зера до енгАеских и америчких, али и оне -
различите. 

Официр је разговарао са Аундом уз помоћ За
фирИдИса. Претпостављао сам само - да је офи
цир, јер никаквих ознака чина није имао, ни на 
рукаву, ни на раменима ИАИ реверима свог каки 

копорана италијанског кроја. Носио је прекро
јене енгАеске чакшире и ЗеАене вунене чарапе 
преко њих. Но био је - по партизански - сав 
умотан у каише: четири, који су се сеКАИ преко 
грудИ.- Први, од упртача, ишао је здесна уАево, 
други од парабеАума, укрштао се с првим и тре
ћим, од кожне торбице за секције. - Четврти, 
од Цајсовог дурбина, висио му је пребачен око 
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врата и досезао до .опасача с кожним џепићем 
за бусолу,. 

. По свим тим ферцајцунзима судећи- морао 
је бити официр. . ... · 

VI 

Упркос друкчијим брдима и кућама, све је 
остало Подсећало на наШе крајеве. Народ, мислим. 
Већ из далека чуле су се пароле, а кад смо уШли 
у· село, Заталасала се· rомила збијена на тргу. 

· Амудара Аежи сиро'i'ињски згурена на··· малом 
платоу, усеченом у ·коси под врхом брежуљка, али 
народ, деца, момчићи, младе девојке, старији, 
тврди људи и њихове огрубеле жене - свИ су 
обукли своје најбоље, празнично рухо, на коме су 
се још видели квадратни буrови - јер то што је 
сад на њима, још пре пола сата. лежала је преса-. 
вијено у сандуцима. ОкуnА>ени на тргу, машући 
избледелим, већ више пута употребљеним паро
лама, исписаним невештом руком на картону или 

комаду даске која је била прикуцана на подужој 
летви, људи су тражиЛи независност, демокра-

тију, владу Еама и амнестију. · 
~артони с паролама били су украшени врпца

ма, пешкирима или још једрим пољским цвећем, 
малочас убраним. Десно, мушкарци су извики
вали: »Нећемо другу окупацију! Нека оду Енгле
зи!«, а жене- лево: »Хоћемо амнестију и владу 
Еама«: . . · 

Кад стшосмо пред њих, · састале су се обе 
групе, а поклици проломили страснИје. Делвоа се 
љубазно клањао. Једна девојка у белој марами, 
дрхтавим, пуним и мало замагљеним алтом за

пева прве речи песме Еласа, коју су одмах при
хватили сви, женскиње и мушкарци, збијајући се 
једно уз друrо. Јоанис је стао да брише зној. Он 
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је· отворио уста, сузне. очи су му трептале, није 
могао ·да дише. На лећима капута одједном му 
се појавИла тамнија, влажна ·мрља, 

»Назепшћу!« - помисли и махну. руком. ...,., 
Глупост! - ре~е гласно.- У Атини се већ две 
године не чује ова песма. Кад се вратим, рећи · ћу: 
»У Амудару, другови певачи!« И видећете- нико 
неће остати у Атини. Али откуда бисте ви и могли 
да схватите шта та песма. значи за нас. 

Песма је била необично складна и полетна. 
Јоанис запева промукло: 

Е.мброс вЛас ·Влас вdас 
Ја тин. Влада · 
То дик:јо к:е ти Аефтериа. · 

Пратећи песму, он је затворио очи да га не 
в~е, а сам дабољ~ види. Али његово се узбу})ење 
НИЈе изражавало Једино прекомерiiИМ лучењем 

зноја. Плакао је, такоће. Било му је свеједно: 
нека га затворе кад се врати у Атину .. 

--: Запевати то у неослобоћеном селу - рече 
каснИЈе- значи смрт, у граду.- хапс, али ово 

овде, то је као некад. Као да је она стара, позната 
слобода! Код нас је то био кратак али незабо
раван полет живота . . . измећу. протериваља- Не
маца и доласка Енглеза. Тад смо - народ је имао 
власт - укус слободе тек почели да. осећамо. 
И тек што смо је осетили врхом јеЗика, дланом 
щто ју је још ненавикло Држао - већ' нам је 
отета! 

-:- Сањам ли ја, је ли време овде стало? -
питао се Јоанис ван себе, сузан, тужан, знојЮЈ, 
:радостан, брижан, док је песма све снажније од
Јекивала. 

Неки људи, кад су најузбућенији, почињу да 
глуме. Они покушавају да се сете како се то 
глумци изражавају да би могли и сами нешто да 
кажу. Иначе би остали неми .. Јоанис је грворио 
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1 тако страпшо фразерски да га човек не би могао 

слушати да није, у ствари, био искрен. Његова 
лоша фраза није сметала, упркос сасвим ·немо
гућној и на изглед лажној патепщи. 

- Па то је моја стара, слободна Елада - го
ворио је пружених. руку као глумац·- она права 
Грчка, једина. 

Дописник Бибисија, ефеминирани четрдесето
годишњак, с беличастим паперјем над ушима, ће-
лава темена, одједном се осети рћаво, заљуЉа, 
и како је управо пролазио крај нас, ухвати грче-
вито Јоаниса за пружену руку. 

- Воде! Магли ми се! . 
Пегава девојка одјури и врати се оДМах но

сећи воду у кутији конзерве. 
Иако још блед од срчаног rpt;J:a, Бибиси на

прави израз савладаног гаћеља, попи гутљај, по
гледа у небо и захвали се наглашено, потцртанИм 
осмехом и покретом главе, како то чине комичар:И 
на филму. 

Тај ефеминирани ћелави четрдесетогодиш~ 
љак који је сваког јутра очајсiвао пред огледаЛом 
док се бријао, приморан да гледа себе остарелог 
и поружњалог, био је сав састављен од конвен~ 
ционалних., условних. гестова који су више кази~ 
вали шта би добро васiiИТан човек требало · у 
датом часу да осети но оно што је он у том тре-
нутку стварно осећао. 

Разрогачити очи и отворити мало уста - по 
том условном кодексу мимског бонтона - ·зна~ 
чило је бити изненаћен; пријатно изненаћен -
ако оДМах затим следи осмех, корак уназад, иза 

кога долазе брзо два-три - напред, пљесак, ох! 
и руке пружене у правцу оног чији те је сусрет 
или неочекиван долазак тако пријатно изненадио. 
Али ако се прва фигура изненаћеља (разрогачене 
очи, отворена уста) продужи, онда је то већ сли
ка непријатног сусрета, запрепашћеља, страха. 
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Овај четрдесетогодишњак је изражавао га
Ђеље мрштељем носа и напорним покретима, као 
да гута сопствену пљувачку. 

Али трептати ситно, ситно, капцима, осврта~ 
ти се око себе као да тражиш врата на· која би 
излетео, представљало је за љега и љегово дру
штво израз збуљености или признаље да си учи
нио грешку. 

И сад, чим се ћелави Бибиси повратио, изви
нио се одмах Ј оанису с р д а ч н о (осмех, диг
нуте обрве, чело плисирано у хармонику) што се 
дрзнуо, кад му је позлило, да се ухвати за љегову 
руку. Затим поче да се осврће и ситно, ситно 
трепће капцима (признаље грешке): ...,.... Хиљаду 
nута вас молим да ми опростите!- Онда се уда
љио мало од нас, клатећи се у куковима. И до
бацио Јоанису: - Ала сте јаки! -Али ускоро 
поче да шкљоца апаратом, сликајући више поло
жај села и пејзаж но са.\1е сељаке, који су пре-
стали да певају и разлили се у групице око свако•· 
од нас. 

-Новинари, Грци, неуморно су бележили. Дес
ничар~ би се прво дуго одлучивали, скањерали, 
не зна]ући од кога да почну, а затим би стали да 
постављају питаља каквој младој жени с дететом 
на руци, или старцу који би изгледао маље 
-одушевљен или више уморан од осталих. При том 
би га узели опрезно под руку и покушали да се 
изДвоје с љим подаље од »гужве«. 

Жермен је већ држао једно голишаво дете 
на рукама, а бака малиmанова, бриmући сузе, 
rоворила ми је македонски: 

- Чула сам за Скопље, никад није било тако 
весело ... 

~ опет брисала смежураном надланицом очи, 
док Је љен човек, сеоски пекар, понављао озбиљ
није но што би да се није трудио и сам да не 
заплаче: 
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.__ Не плачи стара, срамота је.· Шта ће ми
с.лити .о. нама Титови љу.А;И. Не :ваља таж.о· .. ; ·ко 
је видео да се на празшш. плаче?-· . · 
. Ја сам им причао--'- док је Жермен, милујући 
и љуљајући дете, потврћивао главом ......... о-Скопљу, 
највеселијем југословенском граду.- Увече, кад 
се пролази улицама- додао је он- чује-се· само 
смех и песма. · 

- Мора тако! - приметИ пекар, и- затресе 
главом.- Тамо је први пут откад је света славо-
-македонска држава. ·· 

. Око Ј оаниса, већ свиклог на слободу и. при
миреног, иако свег ознојеног1 окупила се· велика 
група љу.А;И који су задивљено слушали свог дру
га с окупиране. територије, новинара,. који им је 
вешто и правилно тумачио све о чему су се про

питивали. Но шш.о ra .није питао колико ће »све 
то« још да потраје. 

Из Робија су пљуштала питаља. Она су се 
вртела око одрећене проблематике:- .· ·.·. . ·- . 

-Откад сте слободни? Шест месеци? А ко
лико дана још? Шта мислите? Два или. трИ? 

Он се чу.А;Ио, дизао обрве, али се није за
устављао; Избацивао би по •рафа,л од три питаља 
наједном.· 

· _ . .:.._.Има ·ли терора? МуЧе :ли вас партизанИ? 
Пљачкају ли вас? · · · · · · .. · ··· · · ' 
. - Когаi- упитаmеrа с;коро Ь!еЖућИ ·н~ко
АИЦИНа. - Нас да: ли пља:<Iкају ПартИзани? КЗК.о 
би то могло, љу,А;И - сам себе да пљачкаш?. 

.. . . А др~, · ~редоЏе~ай, . Квргэ.В. cek~, qбј~сни 
јоШ сПорије: · · · ·. · · - · · .. ··., :.:. · , · 

--:--- Из ј~дног_ с::вог, џеца·да_.укрм~ш.и стрпаш 
у други свој џеп- тако пљачкају. Г де се. то чy.I\Q, 
другови? .. Сам .себ~?. . _. .. . _. . - ... .: 

Мис- Сq~рис: ~е IЩтересQџаЛа .. За .;Mapioca,·~: 
ко И3Г.деда, .. је_ ди тршав1. смећ, г_овори :ЛИ:·П>~, 
да ли су га сопственим ушима чули како_rg~рр;и 
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Али шш.о није зн~ю '~а јој ма_ шта ~~.Ген~ 
р~. Маркос уопште шш.ад ·није· долазио у овај 
краЈ. . .· . . · 

-Па је АИ он далеко. одавде?- запиТа она 
забринуто, дрШћући као да јој је ·хладно. 

- Ко ће то знати? Он је тамо где је највише 
потребан. Овде код нас је мирно. ·.. ·. 

- Колико има одав_де до· албанске граmще? 
- Нема пуно - одговорИ старчИ:ћ - Четири 

сата, тако је увек било. А штО? Ца ц овде Је сад 
слобода. · · 

-Колика је n'артизанска територија? -
распитивао се Валтер. - Ово село и ово брДо _;_ 
а после? Има ли још које село слободно? 

- Одавде па до · Пелопонеза можеш проћи 
само с пропусницом наше војске •. То знам. И сва 
брда колико ·их видиш и о~а иза · њих што се 
не могу сагледати, и сва села.коАиkо их има.у 

брдима - све је то слободно. . 
- Шта значи слободно? · 
- Значи слободно! - одговори танак. мла-

дић уск~ бледуњава лица, повећа . носа и жИвих 
крупних очију.- Немажа.нДара И, краљеве. вој
ске, нема банди, нема Енrлеза .. То.значи слобоДно. 
.Сам народ и _његова армија. То. . . . • . . . 

- Не·. разумем - обрати_ мИ се ~~. 
који је ишао .с Валтером. - _Сећате _ли се iата су 
-причали комисији гр'Ц{И сведоЦи, . .АнИвас, :Валта
дорос? Или онај 'мАадић __,.... исто сведокКируа .,
у .~катер1рШ?_ Охи- .~Л;с;>бодна терщоријаt Нема 
Је .. А сад. видим<;) - ~еА<>.·и ·ова брДа. АКо још 
поверујемо том ЧQВеку ~ 'сА:<:Юо~а терИТорија' Се 
протеже и д~;. с краја на крај ГрЧКе. Како се 
онда може говорити· о:·бандит:ИэМу? Како се сме 
писатИ да партизани· силазе: у села -само да mъач
кају • и убијају?: Народ је. бар овде : њима задо
вољан. Није тачно, значи, да су партизани_ -:-



груmща полудив.л,их крИМШiаАаца који живе као 
животиње, у пештарама и јамама, дан и ноћ го
љени јединицама жандармерије. Ја сам против
ник нетачног обавештаваља. Код нас је то већ 
традшщја неутраАНости. 

Али Јоанис, који пристиже, не издржа: 
- ПравИАНо, што се тиче обавештаваља 

рече - а неправИАНо у погледу на - традшщје 
неутраАНости. То су причам-ти-причу. Но погле
дајте ово некоАИКо војника. Десетину сте видели 
на прИАазу Амудари. У селу - вод. Горе, на поло
жајима - јер је ово село ·на граници слободне 
и пороб.л,ене територије- има још вqјске. А ка
ква је? Аичи ли на гоњену звер? Можете, истина, 
рећи: »То -што видимо, маАо је, није озбИА>на 
ствар«. Али •.. Не слажем се. Прво, то је МаАО 
војске, мада то, уз партизански стИА ратоваља, 
не мора увек да буде. Кад сте у стаАНој офанзиви, 
не испуштајући иницијативу из својих руку, и 
примајући уз то битке где и кад ти највише од
говара - с маљим се бројем војника може тући 
и дотући кудикамо већа војска. МеЬутим, ово је 
село САободно пуних шест месеци. Значи, Демо
кратска армија располаже снагама кадрим да се 
на црти Аијакмона опире сваком продору непри
јате.л,а, пуних шест месеци. Видели смо владину 
војску дуж ц~е и у гарнизонима. Има их доста. 
Не могу претпоставити да би кра.л,евски генераА
штаб трпео слободну територију да моЖе. да. је 
ликвидира. Значи - не може. 

ВаАтер поздрави Јоаниса по војнички, iюгле
да га иронично и цмокну прИАИЧНо гласно својим 
ПА>оснатим језиком Као од . џиrерице. 

-Ово је већ катихизис. ХваАа. Ја проnа
ганду не воАИМ. Ја поштујем само чињенице. 

А Јоанис се поКАони поспрдно и одврати бри
шући зној: 
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- ПоКАоник сам ове ваше изјаве, укоАИКо 
представ.л,а критички осврт на ЧАанке које сте у 
последље време објавИАИ. 

- МисАИТе да је тамо бИАо пропаганде? 
- Горе. Правог масакра - истине. 
- МоАИМ, конкретно. 
Јоанис ме је још у Солуну упозорио на те 

ЧАанке које је паж.л,иво прочитао и исподвлачио, 
спремајући један свој оглед О западн.ој слободи 
штампе. 

- ИзвоАИТе. Ви сте написали да је Југосла
вија из појм.л,ивих, како рекосте, разлога наду
ВаАа питаље Ј егеј ских Македонаца. Ови за вас 
»Појм.л,иви разлози« представ.л,ају, потпуно недо
казану, »претензију Југославије на Вардарску 
доАИну, ук.л,учиво са Солуном«. Је ли тако? 

- Дозволите ... 
- ДозвоАИТе ви мени да ја вас прво исцити-

рам. Ви тврдите да сте обишли целу Јегејску Ма
кедонију и да нигде нисте наишли на компактне 
групе Словена. И затим, да су приче о прогонима 
Словена- обичне изМИША>отине. Је л' тако? Про
гони, терор, »тобожњи прогони и терор«, како 
дословно и ориrинаАНо кажете, »представ.л,ају 
IЈАод фантазије југословенских анексиониста«. 

Тај ваш ЧАанак датиран је 2. марта. А ви сте 
1. марта стигли у Солун из Атине. Авионом. 
У Солуну сам вас видео и 1. и 2. код Флоке. Кад 
сте обишли целу Јегејску Македонију? Али, че
кајте. Још нешто. Амудара је настаљена исКА>у
чиво Словенима. Са свима друговима из Југо
славије могу да се споразумеју својим језиком. 
С децом и старицама. Овде живи 600 .л,уди. А одав
де све до Костура, и оданде до Лерина, сва су 
села словенска. Компактна словенска села допиру 
до под Солун. Ако жеАИТе, ја бих вам се ставио 
на располагаље з~ једну професионмну екскур
зију по Јегејској Македонији. Могли бисмо поћи 
чим свршимо ову. Пристајете ли? А могли бисмо, 
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у духу ваше пр~оријентације на поштоваље чи
њешща, и да заједнички прику:пљамо материјал 
за ревизију ваших чланака ... 

-Драго ми је што тако пажљиво и кри .. 
тички читате моје написе. Али, збИЈЪа, ја. бих сад 
морао да се код Аунда распитам за новости. 

У исти час Аунд диже кажипрст увис: 
- Господо! 
Валтер се љубазно насмеши. 
- Видите. Мораћемо други пут наставити 

наш необично занимљив и поучан разговор. 
Кад се окуписмо, Аунд рече: 
- Имамо три сата хода до идућег села. Тамо 

ћемо се мало одморити и продужити пут до ме
ста где ћемо срести генерала Маркоса. 

Пуковник Аелонг, алпинац, гунћаоје у браду. 
- Шест сати пешачења најмаље. Merde. Не 

би се исплатило тако ходочастити ни Госпи од 
Аурда, а некмоли самозваном генералу. Merde. 

- Заостанимо - рече Ј оанис, живахан, осве
жен, пун ситних, веселих покрета.- Упознаћу те 
с једним дивним другом из ОК Еама. Ово ту, нај
бољи је део македонског народа: Како вас само 
воле! Како су поносни и борбени! · 

И по типу Јегејски Македонци су се разли
ковали од наших Македонаца, виши су, таљи, 
оштрих црта, кошчати. Своје напредна словен
ства они још нису до краја пропатили. Али боре 
се с вољом - ни -старе жене не показују смисла 
за мирење с ропством. 

Јоанис се уозбИLЪи, али умирио се није. Где 
би то жива могла? 

-Као за време рата - Еласу, Словени и 
сад дају Демократској армији све најбоље што 
имају. Видео сам згаришта кућа које су краљеви 
жандари спалили пре осам месеци. Налазе се де
сно, на крају_ заравни. 

- Знаш ли - присети се - имају и но
вине. Шапироrраф. На македонском језику пишу. 
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Школу'су отворили у овом крају прву- насло
венском језику. Сви уче слова. Штета што се 
нећемо задржати дуже. Сутра им долази једна 
позоришна партизанска група. Замисли! Значи -
сасвим слободна територија. А они, тамо преко, 
мумлају о некој офанзиви. 

VII 

Генерал Делвоа, стари коњаник, пошто се на
пи још једном воде, појаха опрезно доратасту 
му л у. 

- С мулама се никад не зна. С њима и же
нама! - примети и насмеја се својој примедби, 
која му се учини чак и духовита. 

:Колона опет поnе, али овог пута праћена пар
тизанима. 

Јоанис и ја заостадосмо. Ишли смо полако 
узбрдо, пребацили се стазом која је вијугала пре
ко rребена, спустили у склад, прескочили пото
чић, не престајући у себи да се дивимо простор
ној стварности слободне територије. То- да је 
тек освојена слобода, опипљива, да је то ова 
земља, шумарак, поток, партизани пред нама, 

њихово оружје- било нам је и драго и присно 
и необично. 

- Како драго вијуга овај путељак! - при
мети Нури, којинам се придружи и опет утону 
у гледаље и сећаље. 

Спустили смо се у поток и почели да се из
влачимо на стрмо, купасто брдо, кад се Аајонел 
диже с камена на који је сео да одахне. Бунду 
је био пребацио преко самара мазге која је не
далеко пасла. Мећутим, он је, бришући зној испод 
своје јагњеће шубаре, псовао: - Проклете суво
врати! 
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- Какво је то барбарство - рече дижући се 
с наnором- принућивати поштене људе да се у 
половини ХХ века ломе овим гудурама, страшним 
и за звери. Још један дан оваквог марша, и ваш 
ће добри Лајонел крепати од жалости за асфал
том и добрим фордом. 

Још је било светло, али он се саплитао о ка
мење и корење букви. 

-Што не појашете?- упита га Нури. 
- Ма . . . право да вам кажем, коње и ове 

њима сличне животиње видео сам само у каубој
ским филмовима. Али мораћу . . . Иначе нећу 
бити ни за шта. 

Помогосмо му да појаше своју мазгу, коју му 
је деветогодишње сељаче водило за улар, и пусти
смо га да нам измакне. 

Сумрак је почео да сужује видик, све више 
нејасан и плавичасто мутан, као да си ставио на 
очи наочари и постепено метао на њих тамна ста

кла све веће и веће диоптрије. Мрачило се, но 
звезде су биле још бледе. Газећи одмерено оним 
сигурним, једнаким сељачким кораком, појави се 
и друг из овдаmњег руководства Еама. 

То је био онај бледи младић с уским АИЦем 
и крупним очима. Руковасмо се, а он се извини 
што се толико задржао, имао је нешто посла у 
селу. И одмах, као продужујући прекинути раз
говор с Ј оанисом, рече: 

- Да. Не живи се баш најлакше. Соли нема. 
Хлеба - слабо. Војска се храни - куваним јало
вицама. Није само зеМ.!nа крива. Имамо нешто и 
плодних бара, али све су на граници. Доћу се
љаци да ору, а жандари оспу Па.!nбу. Народ је 
код последљег: од коmуље до залогаја. 

Он се обазре, откину прут трске и гулећи га 
ножићем, продужи: 

-МноГо је пропатио наш народ. Јасно. Они 
који су били бугараши за време рата, сад су 
енглезанери. Откако се потписала Варкиза, изби-
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ли су ·из мишјих рупа, наоружани и све. Кажу: 
»Ми дуплу игру играли, а ви жваћите rвожће, бу
дале«. Заиста тако испада. Били смо наоружани, 
а предали пушке Енглезима. Ови- њима. Пла
као бих. Митра.!nез који сам ја отео од Немца, сад 
носи бурандар, кољач из mваnског бата.!nона си
гурности. Упадали су у наша села, енглески се 
носили. Па пре но што почну своје, хвале се: 
»Нама увек добро. А ви, марво, слободу што хо
ћете, и нисте за друго но за клање као што ће 
и да буде свој комунистичкој марвинчади. Што 
не играте као и ми дуплу игру. Увек добијаш. 
Изненаћења нема. Према сваком газди од бога ____,. 
буди увек млаћи, па ћеш имати доста шија под 
собом за гажење. Више но петао кокоmи«. 

Усколики младић насмеши се, и гледајући 
нас светлим очима, рече с нагласком: 

- Истина, тог Филипа што је тако говорио, 
ако би хтео да видиш - морао . би ашов узети 
и копати. Убили смо га првог. Поставили га Ен
глези за председника у Амудари, а био је исто то 
- председник, и под Немцима. Ј а знам - дупла 
игра! Углавном је то- дупли изговор. Енглезима 
су потребни људи искусни у терорисању народа. 
То ти је. Како да поверујеш да су баш све најгори 
немачки кољачи били потајни енглески људи? 
Сигурно нису, упркос томе што сад и Калчев . и 
Димчев кажу: »Што јест јест, клали смо, али да 
се камуфлирамо, Немци да не посумњају«. Може 
ли се с таквим речима, браћо, мећ' поштене људе 
изићи? Руке крваве, а душа у рају? Не може! 

Што је најгоре, ми смо две године кротко тр
пели освете тих бивших наmтампаних немачких 
слугу, за старе рачуне њихових побећених газда. 
Сад су долазили да их наплате, обучени у Енгле
зе. Шта ћеш, ми нисмо играли »дуплу игру«. 
Хтели смо слободу и независност. То нам нико 
од њих- ни нови окупатор, ни слуга новог и 

старог - не опрашта. 
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Пре но што смо почели поново да се бијемо, 
понеки од,нас упитао се: 

»Јесмо ли одиста сами криви?« »Нисмо« -
одrоворили смо себи. »Али треба им отети оружје; 
нама на превару отето - и бити паметнији но 
што се било«. Народ нема разумеваља за »дупле 
шре«. Не седи се на две столице. 

У ско.ЛИКИ опет застаде и уздахну: 
- Нису седели ни они, дупли шрачи. Они су 

зајашили народу на шију. Тако су хтели Немци. 
Сад тако хоће Енглези. Бити против народа -
то је тајна дупле шре, једина »веза« с Интели
џенсом којом се могу похвалити њени оМИ.!Ьени, 
данас орденисани бандити. Ј а уоппrrе мислим да 
је прича о дуплој шри накнадно изМИII11Ъена. Јер 
ништа не може да оправда злочине под Хилтеро
вом заставом. Речено је да ће сваки ратни кри
вац - ког хвата та околност - бити прона.Dен и 
осућен. А оно, сви се сад ваде на услуге савезни
цима. Услуге? Није ли их Елас највише учинио? 
И то само услуге. Услуге и ништа више. Па шта? 
Једино еласите сад на суд изводе и убијају. 

Идући тако у разговору стазом, умало се не 
сударисмо с Бриџом, сувим, кочоперним новина
ром, који је прекјуче допутовао из Бугарске и 
прИКiЬучио се нашем »ТИМу«. Он је петљао нешто 
око свог самара, али остави посао чим смо на

ишли. 

- Хоћете ли мало коњака? - и извади из 
стражњег џепа панталона П..tЪоснату металну чу

турЈЩу. 

-Хвала, ми не пијемо!- одврати Нури. 
- Добар је! Слободно само. Учините ми за-

довољство. 

- Не могу. Малочас сам истресао и последњу 
кап из једне сличне чутурице! - слаrах ја вра
ћајући му коњак. 

Бриџ отпи два појача rутљаја, ушрафи за,. 
пушач и врати чутурицу у џеп. Нури, Јоанис и 
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УскоЛИки продужиАи су, не заустављајући се. 
Бриџ примети, гледајући за њима: 

- Згодни су ваши другови. Интелшентни 
младићи. За који лист ради Нури? 

-Пре свега- рекох~ у жељи да му проти
вуречим, киван што ми је прекинуо разговор. са 
секретаром окружног Еама - нико од њих није 
ми нарочити друг. А затим, ја, који их ипак маље 
површно од вас познајем, не бих могао рећи ни 
за једног од њих да је нарочито интелшентан, 
поготово не - фин. 

- ЗбИ..tЪа, много васпитани нису. Груби су н~ 
како. А у којим новинама раде? 

- Ко би знао све атинске и албанске новине? 
-А ви? 
- У 20. otcroбpy. 
- Ј е ли то дневник? 
- 20. октобар је дан ослобоћења Београда и 

име недељног листа који је први изишао тог дана 
у Београду - ослобоћеном борбом наших корпу-. 
са под командом Пека Дапчевића и Ждановљевог 
моторизованог корпуса Црвене армије. 
-А пропо, јесте ли кад видели својим очи

ма генерала Пека Дапчевића? 
-Видео ... 
- Он је тршав, је ли? Средњег раста, смећ, 

мршав, сувог тамног лица, мало повијена носа? 
-Отприлике. 
Изишли смо на зараван и газили по ниској и 

жилавој планинској трави. Било је мрачно, иако 
су се звезде расуле свом облином свода, али жми
раве, далеке. 

Бриџ уздахну: 
-Видео сам и ја генерала Дапчевића у 

Трсту. 
- Били сте у Трсту? 

- Да, али цео свет зна ко сам и шта сам -
додаде брзо. - Реакционари чак тврде да сам 
комуниста. Али ја вам отворено кажем: нисам. 
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Ја сам вам BШIIe симпатизер И тако, yomuтe, неки 
напредан, прогресиван неконформистички дух, 
кога политика не интересује у толикој мери да би 
осећао потребу да се веже за неку странку: 
У сваком случају, према левици ја не дижем гра~ 
ничних стубова, нек граmщу преће ко хоће, из~ 
вол'те! - а о новој Југославији имам веома 
високо МШlliЪење. 

Сасвим близу су залајали груби, промукли 
гласови сељачких паса. 

- Село! - рече БрЩI и пожури напред, сам. 
У скоро смо ушли у Аспроклису. На врху гре

бена, изнад села, као урезано у дубоко светло 
звездано небо свуд око њега, оцртавала се силу~ 
ета борца на стражи. 

VIII 

Нури ме је чекао пред селом. Он је грцао од 
радости. 

-Друго слободно село! То је кудикамо 
BШIIe но што сам рачунао полазећи из Солуна. 
Двадесет километара који деле ова два села пред
стављају пречник од 40 километара слободне те
риторије, јер тај крај је брдовит, беспутан, тежак 
за контролисаље из гарнизона дуж пута. Са стаза 
којима смо прошли, свуд докле око може да 
допре - слобода је, без жандара и њихових Ен~ 
глеза. 

Пријатан умор који сам осећао у мишићима 
одвиклим у градовима од напора пешачења, на 

свој, посебан, не маље убед.л,иво радостан начин, 
такоће је потврћивао дивну реалност ослобоћеног 
простора. 

Значи, бледи секретар Еама, онај младић 
уског лица и живих црних очију, има право: -
без пропуснице неког штаба Демократске армије 
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не моЖе се проћи Грчком од северних њених гра
ница до јужног Пелопонеског рта. 

Као из самог срца реске планинске таме, ис
крила је висока, жива ватра од сувог прућа на
сред округлог косог трга Аспроклисе. Лица и прса 
жена збијених лево изгледала су сва руса и 
румена. Густа, заљихана гомила људи у потка
вици око огња, певала је и извикивала пароле 
снажно избацујући увис руке стиснуте у песнице. 
Њихови покрети су се - одражени на скелетима 
кућа које су палиле још казнене експедиције Ита
лијана, Немаца, а касније и бурандадеса- пре
тварали у глувонему, црну игру сенки. Безбројне~ 
оне су се преплитале, бешумно укрштале, веће и 
брже од таласаља гестова који су их раћали. Било 
је тешко поверовати да толико много сенки може 
човек да носи кришом у себи и избаци их иза 
себе у ноћ док му пламен и раздраrаност оба
сјава лице, а он пева радујући се слободи, својој 
борби, самом себи. 

И Аспроклиса је настаљена Славо-Македон
цима, Словенима, као и читав костурски крај. 
Лица мушкараца и жена, немирна и јарка од пра
скавог пламена сувог глоговог и брезовог шибља~ 
била су потресно лепа. 

Стаматос, усколики секретар Еама, стојао је 
по страни и шапутао с некоАИЦИНом горштачки 

високих и витких сеоских младића, поноситог, от
меног држаља. Утом један од њих позва из левог 
краја потковице две девојке у чистим, белим ха
љинама, глава повезаних црвеним марамама. Оне 
су му пришле, говорећи нешто брзим, цвркутавим 
гласовима. 

Мећутим, један део чланова делегације спу
стио се одмах на пар троножаца и на под као 

играчка мале, дашчане емпорије, подигнуте уз 
поцрнели зид спа.л.ене камене куће. Уморни и 
необријани, они су без достојанства халап.л.иво 
гутали кобасице, кисело млеко, мед, суве харинrе 
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и некоАИКо тврдих јаја - све што се нашла за 
јело на тезги сеоске бакамшце. 

Новинари су ушли за њима и успеАИ да купе 
ракије, тек коАИКо да напуне своје ПLЪоске .. од 
муминијума. А стари Комвеј, макав и ·сивкасто 
рић као јазавац, чепркајући по поАИЦама, про
наће четири заборављене кутије лопшх цигарета 
и хтеде да их све сам откупи. 

-Ми тешко набављамо робу! -успротиви 
се МАадић за тезгом. - А ово што имамо, прода
ћемо свима редом. Није право да само ви пушите, 
иако сте стари. 

- Плаћам 20% више! 
Комвеј у потврду Извади нов, црвени кожни 

бућелар и тресну љутито њиме о тезгу. 
МАадић се насмеја. 
- Да је ту бивши газда Максимос, направио 

би добар посао с вама. ААИ он је био фашиста и 
побегао је пре пола године. Сад је ова емпорија 
сеоска, цене су утврћене. 

-Како побегао?- прогура се Вмтер. ААИ 
Роби га одгурну и изби на чело, АИЦем у АИЦе 
с МАадићем. 

- Како? - понови. 
-Лепо. Побегао је уочи самог ослобоћења 

АспроКАИсе, лукав је био, знао је шта га чека. 
-Зашто? 
- Па рекао сам, фашиста. 
- Шта значи то фашиста? - прасну Роби. -

По чему ја да знам нећете АИ и мене прогласити 
за фашисту? Какве гаранције постоје код вас? 
Јесам АИ ја фашиста? 

- То ви боље знате. ЛИце није партијска 
књижица. 

-Па добро- љутну се стари сивкасторићи 
Комвеј и поче преопширно, као увек кад се љутио. 
А љутио се скоро увек. - По чему знате да је 
био фашиста? То се често каже за неке људе, аАИ 
ако их питате: јесу АИ? - они ће рећи да то нису. 
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Какав 'је, дакАе, критериј за ту кваАИфикацију? 
Судска омука? Је АИ суд, на пример утврдио 
да је трговац . . . хе . . . хе . . . МаксИМИАИјанос. 

- Максимос. · 
- Да . . . био фашиста? 
~ Шта ће ту суд? Није село проваАИја - сви 

се ми знамо. . 
-Значи, анархија! - промрмља бесно Ком

веј и записа у дебеАИ кожни нотес некоАИКо речи. 
Прво: АспроКАИса и датум, затим, крупним, штам
паним словима забележи још: »Максимос - трго
вац, побегао - произвољна оптужба ( фашист) -
анархија«. 

- Мени је доста за причицу! - рече,. и гу
рајући се кроз гоМИАу, изиће. 

- Хоћеш АИ да се КАадимо да ћу је ја пре 
тебе послати? · 

Сиријац Инглези, пун и таман, наслољен на 
рагастов, говорио је протежући се: 

- Пописно сам умоан. ААИ пијатно. 

Мис Сокрис је тихо, непрекидно дрхтма, гле
дајући иза Инглезиа у ноћ својим хладним раз
рогаченим очима из којих је дувма нека мен-
тална промаја. · 

Једини је Делвоа сматрао за потребно да се 
похваАИ својом издржљивошћу. Он се кретао 
около, завиривао свуд, и истичући да је у свом 
елементу, казивао сваком: - Ала сте пропаАИ од 
умора! А ја- ништа. Могао бих још тоАИКо. То 
је од јахања и, уопште, од шведске гимнастике. 
Препоручујем - сваког јутра. Пипните - моје 
мишиће! Тврдо?- и доброћудно се смејао опи
павајући сопствене мишке и бутине. 

Зафиридис, који је изгледао мање преплашен 
аАИ не мање узнемирен, наиће с Капитаносом -
комесаром батаљона у АспроКАИси, а Делвоа, је
два дочекав жртву, утону с њим у разматраља 

о ноћним маршевима. 
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Капитанос, који схвати да се Аелвоа распи
тује колико бисмо још морали да прећемо даНас 
- само зато што би остао ту да ноћи - каза 
да нема још много: 

-Ао поноћи ... 
Аелвоа јекну. 

- Поноћ, а какав је мрак већ сад. А пут ... ? 
-У Грчкој нема добрих путева. Овај не би 

спадао у најгоре. 

- Може ли се јахати? - упита скромно. 
-Може. Сем два-трипут што бисте СШIIЛИ 

- низбрдица. · 
- Шта да се ради? - јекну генерал. - Није 

ми до себе, али људи су ми као убијени. Ја могу, 
ако устреба, до зоре пеiШЩе, без обзира на терен. 
Ја сам стари војник. Навикао сам. Иако су ту го
дине, ја сам најсвежији. А издржаћу и без јела 
и пића најдуже. У добри час, спрема ли нам се 
ту вечера,и конак? 

К.апитанос се зачуди. Но Делвоа објасни: 
-Наиме, нећу да доносим сам одлуку. Поса

ветоваћу се. Али сам сигуран да моји људи неће 
хтети да крену по мраку. Знате како је. А сам 
не могу да nримим на себе толику одговорност. 
Ноћ је. Свашта може да се деси, мада су моји 
људи оставrtАИ златне ствари и новце у аутомо

билим:а који су сад у Aproc Орестикону, на сигур
ном месту. Да. Ј а сам војник. И више волим да 
вам то кажем у брк но да заобилазим. · 

- За време рат~ - поче Капитанос, савла
ћујући с напором гнев - на мој су аеродром 
Ешлези спуштали падобране са фунтама и злат
ницима за потребе својих мисија, а некад би 
ветар однео те џакове са златом бестрага далеко. 
Но ми смо их проналазили и увек и све преда
вали. Увек на броју, јер ми на злато пљујемо. 
Није злато оно што нама треба. 
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_;:__ Не кажем ја, И3вините, ништа - убрза 
Делвоа. - Али убедите ви - оне друге, па ћу ја 
први кренути. А право да ·вам кажем, главно је 
код љих - умор. Ето, поћимо и пробајмо. 

Капитанос се насмепш, луnи петом о пету, 
окрену се и изгуби у народу. 

- Боље остати! - одлучио је Делвоа кад је 
ушао у емnорију, где су га сви, одморни и про
дрмусани алкохолом, дочекали с оним изразима 

претераног· nоштоваља у којима увек лежи при
кривен подсмех. 

- Дакле, госпоДо - отпоче самозадовољно 
Делвоа с лежерношћу у гесту и несигурношћу у 
гласу - дакле - рече - ствари стоје овако. 
Ао Кастанофита би нам требало још шест сати. 
А можда и више. Ј а знам шта значи сељачки сат. 
Слободно га помножите с два, па и три. Но то нам 
није једина неугодна новост. У Амудари нам је 
мање-више отворено дато на знање да ћемо Мар
коса срести овде, у Асnроклиси. Ј а нећу да ана
лизирам зашто смо преварени, алИ судећи по ва
шем уморно-згужваном стању, мислим да би нај
боље било преноћити овде, не упуштати се у 
вратоломије ноћних маршева, неnознатим тере
нам, у пратљи бандита, који, све у свему, не ули
вају повереље. А верујте, ја се у људе разумем. 

Лунд изиће, али се брзо врати. 

- 0-ке. Све је у реду. Остајемо овде. Чему 
nразНИ разГОВ!;)рИ? 

Напољу је Стаматос, заједно с одборницима, 
правио nлан где кога да сместе. Говорили су ма
кедонски измећу себе. Руси су добили једну од 
двеју најлеnших кућа, а Југословени, Албанац 
Нури, Бугарин Петров, и Жермен- другу. Дел
воа, Лунд и секретаријат смештени су у доста 
nристојне собе. Ешлезима је дато најгоре. А љи
хови новинари преноћили су на поду емnорије. 
Но они, као да су то сматрали· nраведним, нису 
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1 протестовали. Б.утећи су развИАИ своје џакове, 
увукли се у њих и убрзо заспали. 

Или су се правИАИ да спавају. Стаматос је 
говорио одборницима, одлазећи с Јоанисом. . 

- Припазите на све, али нарочито-на аНrло-
-америчке новинаре. Специјално на оног високог, 
јаког, с четвртастом вимщом. 

- МисАИШ на оног у чоји, с белим рукама 
упрљаним. овлаш машинским зејтином? 

-На њега. 

- Не :<\опада ми се . . . баш ништа! - рече 
отпљунув Један од гонича, жустар, средовечан, 

јед~к, сав зборан сељак. - Хтедох да му узмем 
онаЈ ранац- а он никако не да; љути се и све 

га иза лећа сакрива, да га случајно, што но реч, 
не опипам. Шта АИ му је тамо? 

- Ништа, добро. Нек стражар само, с вре
мена на време, погледа како спава. 

Сељаци се насмејаше. 

Ватра на тргу је још горела, али су се људи 
и жене разИШАИ пословима. Остала је млаћарија 
и стари с унучићима који су жмирећи гледали у 
пламен. Девојке и неуморни момци певали су 
песму за песмом. 

- Све саме руске арије! - рече стручflо пу
ковник Милер плавом аустралијанском капетану 
с мщем као у девојке. 

- Не знам зашто би се њима ХВаАИАИ пред 
нама? · 

- Ј а ћу вам рећи! - поче Жермен и про
гута I11Ъувачку.- За време рата, свуд у Европи, 
партизани су_ певали руске мелодије. Оне су нај
лепше на свету, али није само у томе ствар. Од 
Француске до Пољске, и овде на Балкану, народ
не .парт~занске војске осећале су у Црвеној ар
МИЈИ НаЈвернијег савезника. А затим и ово: Руси 
имају партизанских песама, јер су имали парти-
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зана. С таквим се мелодијама може ићи у борбу. 
С џез-шлагерима на уснама, не rине се за слободу. 

- Шта мисАИШ - упита Стаматос кад смо 
се удаљИАИ- ваља АИ који од ових Енглеза које 
су нам послали? 

Јоанис обриса зној и слеже раменима, за
жмири и махну одречно главом. 

- Ја лично - рече Стаматос - да ми ~а 
који од њих го седне на усијану фуруну и у подне 
рекне: подне је, ја лично, видиш, ја бих се упи
тао: какав АИ ми сад камен хоће да ували у 
торбу? После Искуства с њима - не можеш им 
веровати и да случајно- хоћеш. ААи ко би био 
луд да хоће да буде преварен. Енглез је - доста, 
не треба ми више. КАасифициран је у - непри
јатеље. 

Ј оанис се насмеши неодрећено, а Стаматос 
настави још убећеније: 

- Да се разумемо. Говорим о овима што се 
мотају по земљама, у свету. Код њих тамо, на 
острвима, вероватно је радник - радник, сељак 
- сељак, а класна свест кад је ко од њих има -
класна је свест, шта би друго и била. Има и по
штених људи мећу њима тамо у Енглеској, али 
они· не путују, боре се код куће, раде за карицу 
хлеба и залогај меса. А ту ти је код нас - сам 
олош. Ето онај у белом чојаном капуту што је 
уљем умазао руке да бисмо мисЛИАИ радник је, 
носи у ранцу чим кућу да нам запали ... 

Ј оанис га ухвати брзо за руку и наже му се 
у мще: 

-Је л' ти ко рекао за Била? -упита. 

-Ког Била? - зачуди се Стаматос, али се 
досети. - Ах! Разумем! Не. Нико - ништа. Шта 
би ми ко и рекао? Сам имам очи. А што мени 
промакне, неће другом. Знамо ми ко нам је при
јатељ, а ко није. Сами смо се договорИАИ да 
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пазимо на непријатеље још пре но што сте стигли. 
По човек, по два, не скида ока са сваког од њ:Их. 
Рат је, другови. Каква бисмо војска били да ни
смо будни? А од непријатних изненаћења q;wo 
будност спасава. 

IX 

Кућа у коју смо ушли, била је на спрат. Доле 
- кухиња и трпезарија, предвиl5ена за празнике 
и свечаности. Горе ·- четири собе за спавање. 
Једна од њих обавезно одрећена- као у свакој 
од кућа по селима Јегејске Македоније - за 
госте. За кревете се истина не зна. Али преко 
ћилима се простиру дебели, чупави, тамноцрвени 
биљци, на којима се спава без снова. А јастук пу
њен свежим миришљавим сеном чини се умор

нима најлеmпе узглавље. 

Оставили смо ципеле на прагу и ушли боси 
у собу где је домаћlща простирала биљце. То је 
била крупна, снажна, пуна жена, смеће косе, у 
необично чистој белој хаљини. Иако у последљем 
месецу трудноће, она је хитро радила, савијајући 
се без напора. Пошто простре биљце, она изиl5е и 
врати се брзо носећи у руци снопић сувог прућа, 
чучну и зачас наложи ватру, која запуцкета у 
простом, добром камину. 

Бледи, усколики Стаматос, уведе своја два 
друга, који поседаше на ниске троношце. Жермен 
је имао способност коју сам много ценио. Умео 
је да разговара присно с људима које први пут 
срета. Без увода, прелазио би на питања која су 
њих, а увек и њега, у том часу највише занимала. 
Ту страст и обузетост темом осетио би свако, и 
разговори с њим од самог би почетка потекли 
.живо. 
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Упознајући нас са друговима, Стаматос рече, 
показујући на оног мањег, бубуљичавог момчића, 
необријаНих свиленоплавих, ретких маља: 

- Овај вам је јуче побегао са окупиране 
територије. Био је руководилац омладине У 

Костуру. 
Жермен као да скочи с пода, пружи му руку 

и одмах упита: 

- Аrитирате ли мећу омладином на окупи
раној територији да ступа у .Редове Демократске 
армије? 

-Зашто? - одговори младић једноставно. 
- Нама не мањкају борци, него оружје. 

- А шта раде епонити у градовима, сад 
пошто вам је омладинска организација стављена 
ван закона? Чекају ли код куће да доћу жандари 
и да их ухапсе? 

-Сваки омладинац зна да постоји и друго 
решење. 

- Друшкане, не питам ја зато што хоћу да 
те провоцирам, него зато што ми је потребно да 
сам схватим. Ј а видим ово: постоје две државе 
у Грчкој: слободна и окупиРана. ~уговима омла
динцима на окупирано] териториЈИ прети опас

ност прогона, хапса, стрељања. 

- Тачно, нарочито оним познатијим. 
Уто домаћица, отворивши лактом врата, уће 

насатице, носећи под мишком пшенични хлеб 
који се још пушио, и ниску округлу софру. За 
њом хрупише њена деца, две одрасАИЈе де~оЈчице 
и троrодишњи боси мушкарчић у краткоЈ кошу
љици која му је допирала до половине надувеног 
трбуха, какав имају лоше храњена ·деца. 

И док је домаћица, распитујући се јесмо ли 
се одморили »малкичко«, стављала преко ~?фре 
чист извезени столњак, најстарија њена девоЈчица 
унесе огроман тиrањ с миришљавом, светложутом 
кајганом, а друга, комад свињске плећке и за-
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струг сира. За трен ока се однекуд створи чуту ... 
рица с грчком ракијом од аниса и три чашице. 

Одломив комадић хлеба, домаћица га овлаш 
посу сољу, коју с два прста захвати из дрвеноr 
сланика, загризе крух и поче да га једе нуДеlщ 
нас nшроким покретом руке да се послужимо 

оним чиме љена »сиротиља може да госте поча ... 
сти«. Она нам нали чашице »узом«, сама не хтеде 
да пије, »због стаља«, рече, али на наше нава
љивање ипак узе чашицу, усу дв~три капи, ус .. 
прави се и, стојећи, изговори здравицу: »Да по.. 
бедимо и да нам се мушке главе живе и здраве 
врате кућама из проклетог ропства фашизма кој~ 
мрзи народе«. 

Пре шест месеци филаки су јој одвели му .. 
жа, заједно с још 20 људи из Аспроклисе. То Ш4 
је био последљи злочин. Два дана доцније село 
је ослобоћено и отад, »иако је рат, знаш кад 
леrнеш да ћеш осванути«. А и школа ради. Девој .. 
чица јој је већ сва слова изучила, а она, дома-. 
ћица, сад је почела. Но моли нас да јој сутра 
понесемо писмо, које ће заједно с ћерком напњ 
сати, и да га спустимо на пошту - муж јој је на 
острву Ксирос. 

Ми јој обећасмо, драге воље, на што се она 
повуче, одбив да заједно с нама вечера, изгова .. 
рајући се да има да положи децу у кревет и да 
посвршава још пуно кућних »брига и послова« 
пре но што седне да напише писмо. 

Другови Македонци такоће су се нећкали да 
вечерају с нама, потржући све добро знане пар.. 
тиэанске разлоге од »Нисмо гладни«, »Ми смо већ 
вечерали« до последљег: »Неће онда вама ништа 
остати«. Но како је Нурију било тешко одолети, 
изменивши прво погледе измећу себе, три друга 
су најзад попустила и заједно се с нама прихва .. 
тила јела. Јели су стидљиво, некако крајем уста, 
као да им је то први пут у животу да жваћу, па 
не знају заправо чему зуби, и трпа ли се хлеб 
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у уста.· У сваком случају, јели су споро, захва
тајући мало дрвеним кашикама, али, за. узврат, 
не престајући да говоре. Занимало их Је све о 
Југославији, нарочито како живи и ради омла
дина, распитивали су се о Прузи и какве су биле 
грчке бриrале. 

-Чули ~мо да се наши нису обрукали! -
рече Стаматос с неприкривеним поносом. 

- Мећу најбољима су били! - дода бубуљи-
чави омладинац. 

-Најбољи другови. Најбољи!- упа~е Нури 
и развеэа све што је знао о љима, а знао Је дос;rа 
и о љиховом херојском раду на насипу и касниЈе, 
на усеку. Описао им је љихов логор .»најурећ~ 
нији и најдотеранији«, и антиимпериЈалистичке 
пароле које су истакли на улазу и све. 

После поноћи, пошто смо вечерали и нараз
говарали се, Стаматос и омладинци су се опро

стили. 

- Сутра ваља рано кренути, ви сте и уморни, 

а ми имамо још мало да радимо ... 
- Немој тако одозго, и ми смо парт~зано

вали, нисмо седели у запећку! - насмеЈа се 
Жермен и пружи му руку. 

Заспали смо одмах по љиховом одласку, ЧиМ 
смо се испружили и загљурили под биљце. 
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Ч етрн.аести март 

Аспрок:лиса-Кастан.офито-Моzила 

I 

Нисмо стигли ни да се сви умијемо, још увек, 
буновни од дубоког и брзог сна, а софра је опет 
била постављена. Попили смо по чашу козјег мле
ка и жвакнули комадић сира, кад дома.liща, све
жа и чила, донесе своје писмо. 

- Моје је само име потписана, а остм.о је 
руком најстарије ћерке. · 
. На растанку остависмо деци сву чоколаду ко
ЈУ смо имали, а љој нешто новца, који с почетка 
~ако не хтеде да прими, чак се и увреди, али 

НаЈзад попусти, и ми се пријатељски растадосмо. 

На тргу се увелико спремм.о за полазак, по
следљи џакови и куфери су везивани за самаре 
магарића који су, равнодушни и једини мирни у 
вреви која је кипела око љих, кидали трље и бу
сеље избило из полусрушених зидова спаљених 
кућа и гутали га без одушевљеља. Још само да 
Зафиридис пронаће своју жуту велику ташну, 
с пуно преграда, какву су некад носили трговачки 
путници, па ће се кренути. 

Он је јутрос био необично раздражен. Оста
вио је торбу у емпорији где је ноћио, и кад се 
мм.очас вратио с чесме, није је више било. Ла
ментирао је сад гласно и гневно на мм.ом округ
лом тргу. Стојећи крај места где је синоћ горела 
велика ватра, и разгазујући својим америчким 
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цоку.Лама с ћоном од гуме неспепељене штапиће 
дрвеног угља, говорио је Лунду: 

-Покрали су ме! Бандити енглески. Знам ја 
љихове методе. Нисам ја џабе радио годину и по 
дана за љих. 

-Молим вас, само, без скандм.а! Без скан
дм.а! - говорио је тихо Лунд, бацајући кратке 
погледе на све стране. - Наћи ће се! Ту нема 
лопова. Кажем вам, наћи ће се. Дозволите! -
И Л унд се удаљи. 

После неколико минута викну Бил, или неко 
од новинара који је с љим стајао крај гомиле 
таАПИ, уредно порећаних као у дрварама, да се 
брже суше: 

- Чије је ово? 
Неко подиже Зафиридисову ташну. Вм.тер је 

донесе смешећи се: 

- Да се није Бил, онако тежак, наслонио на 
талпе и обалио једну, не бисмо је приметили. 
Вешто је била сакривена измећу љих. Сигурно се 
свидела неком од бандита. Хтели су, ваљда, да је 
поклоне Маркосу. 

Зафиридис га погледа мрко кратковидим очи
ма које су јасно изражавм.е љегово мрачна и 
претеће расположеље, затим зграби торбу и без 
речи се окрете, отвори је, и поче да претура 
по љој. 

-Фали ми један блок, али - празан! -
рече гласно и погледа опет Вм.тера, који га је 
ћутећи посматрао, и додаде: 

- Блок ми треба, и ја молим да ми га »бан
дит« кога и ви и ја добро познајемо што пре 
врати. Иначе биће свашта. Одмах, молим! 

Али један други догаћајчић скрену општу 
пажњу на Делвоаа. Он је, свеже обријан и извик
саних чизама, прво гордо и стручно извршио 

смотру свих магарића, мула и коља. Затим је иза
брао себи високу белу мулу, на изглед кратку. 
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Њен водич је брзо оседлао, а Делвоа му је гово
рио колико сме да притегне коАан под трбухом 
и колико да дигне узенгије. Даде савијено ћебе да 
му се одостраг привеже за седло, и пошто се .сам 

увери да је добро причвршћено, попе се на један 
камен, повуче муАу себи, ухвати се десном руком 
за ункаш, увуче ногу у узенгију, викну: хоп! -
и таман хтеде да се прописно вине у седло ... 

У истом трену муАа учини неколико корака, 
повуче га с камена с кога се већ одбацио, спре
ман да узјаше. 

Делвоа, с уmтинутом чизмом у узенгију, др
жећи се рукама за крајеве седла, стаде да ска
куће, цупкајући на Аевој нози за муАом која, 
узнемирена, пожури и преће у кас. Достојанстве
но АИЦе генераАа поста љубичасто, затим модро. 
Он је псовао вичући: 

-Зауставите животињу! Зауставите, сто му 
богова! . . . Стоп! Стоп! Нарећујем. 

ААи нико се није мицао с места, сви, у први 
мах, као скамењени. Но сАИка се већини учиниАа 
у толикој мери комична да су прснуАИ у гАасан 
смех, упркос нагАашеном поштовању које су се 
ниаче увек трудиАИ да генераАу изразе на све 

могуће и немогуће начине. 
МуАа појури кратким касом, а Делвоа је, псу

јући и претећи онима што се смеју место да му 
помогну, поцупкивао све брже и брже, несхват
љиво неозбИiоно. 

Коњоводац, онај жустри, зборани сељак, први 
се сажаАИ и заустави муАу. 

Делвоа извуче ногу која му се бИАа загАа
ВИАа и искривИАа у узенгији, и погАеда с бесом 
на животињу. Но муАа окрену кротку беАу гАаву 
и стаде да чупка ретку траву, НИКАУ измећу ка
мења. 

- Каква дивља бестија! 
. МуАа се ЏИАИтну као да схвати да је њој на
мењена псовка. Њено МаАо беАоружичасто копи-
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то севну поред коАена генераАа Делвоа, аАИ га 
срећом не закачи. То јој је био посАедњи ексцес. 
»Бестија<< се помири са судбином и поста сасвим 
кротка. 

-ВИДИТе! Видите! -поче он да виче, чим 
до'Dе себи. - Намерно ми је подметнута бесна 
животиња ... 

- Да - рече ВаАтер - и ја мисАИМ, на
мерно. У вашој особи они хоће да дискредитују 
предсеника Поткомисије. 

- Јесте АИ ви баш коњички генераА? - упи
tа га Роби, направивши дрвено Лице с каквим 
обично равнодуmни покојникови пријатељи из
јављују сажа~оење породици у црнини. 

- Како? Зар ниси знао? - као запрепасти се 
ЛајонеА. 

-Ма видео сам одмах да је из коњице. 
Онако може да се држи само савршени \коњаник, 
аАИ нисам знао. Не, нисаМ знао. 

ГенераА Делвоа објасни тихо коњовоцима да 
хоће да узјаше баш исту муАу. Он се поново попе 
на камен, аАИ овог пута узјаха сАева. Без инци
дента. Тек тад, наместивши се добро у седлу, 
диже гАаву да види не тумачи АИ се »стварчица« 

на његову штету. 

Но ништа необично није приметио. Сви су га 
љубазно и доброваспитано поздравИАИ. 

»L'incident est clos !« помисАИ у себи. А затим, 
завршивши са собом, рече rАасно: 

-Господо, поАазимо. 

п 

Група новинара, не сачекавши све деАеrате, 

iюШАа је према Кастанофиту, месту где је. тре
баАо према, како неко рече, »НИ с које компе
тентне стране још ненајавlnеНИМ«, аАИ ипак »По-
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узданим« претпостав.кама - да доће до састанка 
с генералом Маркосом. . 

Од самог поласка па за сва три сата марша, 
нашу је групу необјашљиво захватила права па
нична журба. Американци су се просто помамили. 
Невероватно колико је дебељушкасти Роби могао 
да издржи. Дахтао је, сав у пари, али није за
остајао, а у финишу је избио на чело сетивши се 
»ИНдијанског корака« - педесет ходом, педесет 
трком. 

Али остаће заувек тајна како Мис Сокрис, 
на пример, није поломила оне своје ножице, тан
ке као шибiЩе, журећи преко неравна, каменита 
пута, трчећи готово, тела избачена напред, испру
жена врата попут птiЩе, полузатворених, превр

нутих очију од напора. 
Бил је жвакао гуму у ритму својих брзих 

корака. Жвакао је брзо, избацујући методично 
дуге, тешке ноге, као краке шестара кога покреће 
неки невимив мотор. 

Лајонел је јурцао, застајкивао и опет јурцао. 
Овако захуктали, под пуним гасом - сваки 

је кључао као котао. - Не заустављајући се, про
шли смо тако крај неког села у тренутку кад је 
народ, на челу са заставом, транспарентима и цр

ним, брадатим попом, избијао на стазу да нам 
преда меморандум. 

Неколико младића су нам замахали рукама, 
вичући нешто. Поп Чак појури за нама. Али 
новинарска машина под пуним гасом продужи 

удвојеном брзином. 
Циљу - састанку с, Маркосом. 
Јер свако је хтео да јави свом листу: »Ваш 

дописник је разговарао први с генералом Марко
сам стоп. Он није измишљена личност стоп. То је 
такав и такав човек стоп.« 

Брже. Новинари су цедили последњи дах из 
стиснутих плућа, као последњу кап сока из ли
муна. У тој тркачкој психози, заостати - чинила 
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се исто што и лоше писати, бити слаб репортер. 
Никад себи да опростиш. Брзина се није успора
вала ни на узбрДIЩама. Оне су се прелазиле у 
трку. Падало се, бауљало и котрљало низ стрме 
стране, при чему би се панталоне и пуловери ре:-
довно, као из нечије незнане чисте злобе, качили 
за лесково џбуње. Оно би се увек испречило и 
никло тамо куд је гравитација гонила тркаче си
лом да пројуре, котрљајући се, неретко, низ брдо. 
i'ьуди су падали, но ДИЗали су се брзо- без јао! 
без псовке, кунући само чело које је одмицало 
низ беспућа. 

Улазећи у финиш, Роби у магли добаци: 
- Да се кладимо да Маркос није Грк! 

И опет одјури индијанским ·кораком, стис
нувши своје мале, као дечје песНIЩе на широке~ 
дебеле груди, док му се глава клатила на млоха
вом врату, као смршала камиља грба. Он се до
чекивао, тежак као трупац, на своје дустабане 
(истина, у ципелама је имао најбоље улошке),. 
и сваки корак трком осећао је као оштар бол све 
до колена, али он не би за живу главу допустио· 
да га престигну, макар морао као маратонац да 

издахне на самом циљу. 

У питању је била част агенције. Част? Боље 
рећи џоб, посао. Јер он је био од оног типа нови
нара који су, заправо, ловачки пси у људском 
облику, у трагу не за зечевима, него сензацијама 
које дижу тираж. Шта је Роби знао о Маркосу?' 
Да је шеф бандита, чак убијен, како је јављено 
уочи поласка Поткомисије на састанак с њим, 
и да он, Роби, има сад да добије први интервјv 
с њим. Мртвим? Противуречја не сметају људима 
његова кова. Он није филозоф или политичар да 
умара мозак. Ако је Маркос жив - интервјуи
саће га први. Ако је мртав - први ће јавити свету 
да је мртав. Остало га се не тиче. Јер посао је 
посао, џоб је џоб. 



Негде у њујоршкqј централи његове аrеiЩИ

је, постоје по.литички уредющи који формуАИШУ 
тезе према мање и.ли више недискретним миrо

вима с »Меродавних« места. Коначно, штампа. је 
-слободна у Америци! Нико не хвата уредНИке за 
rymy. Mory и да не усвоје. Mory, истина, и место 
.да изгубе. Али није ствар у томе. Задатак који он, 
Роби, има да реши, састоји се у следећем. Наћи 
у стварности илустрације за те ставове и тезе по
АИТИЧКИХ уредника. То јест, чињенице које их 
потврl3ују. Што индиректније - то боље. 

Причица о згоди и.ли незгоди која је задесила 
·тог и тог конкретног човека, име и презиме, су

марни опис, одело, адреса, може да делује убед
љивије но чланак - под условом да се као 
.закључак наметне само од себе потребно нараво
ученије. А на периферији главне матице дога'13аја 
моrу увек да се на'13у такви отпаци: индивидуе 
незахваћене општом струјом, људи заrлављени у 
кљусе приватних проблема у чијој се п~рспе~
·тиви дога'13аји од опште, битне важности ЈавЉаЈу 
изврнути на главу, умањени, споредни, безначај
ни, док ситан .лични проблемчић расте, надима
јући се до светских размера. Уколико таквог 
материјала за story нема, треба га измислити, 
. али у складу с можебитним, с оним што се вруће 
же.ли да догоди. Инспирације врве. Реченица 
.из рекла-казала, једно уплаmено око примећено 
.иза прозора на којем се брзо спушта ·завеса. 
»У канџама Опле, Маркосовог Гепеуа«. Какви се 
·бомба-наслови моrу извући из саме чињенице да 
се трком прошло једно место. 

Једна партизанка про јури, сустиже челне, и 
.заустави нас. Тако је бар гласило наре'13ење Дел
воаа и Аунда, а у споразуму с осталим делегатима. 
Она нам га је само пренела. Псујући најrрозни
јим псовкама из богатог интернационалног репер
. тоара, новинари су се дашћући бацили на земљу, 

·90 

. 
. ··'i!i 

t 
.. t:д· 
~.3 
·:~ 

са жиЛама које су им искочиле на слепоочницама 
и врату, дебеле као палци. 
-Ми нисмо робови, ми смо слободни људи! 

- викао је Роби чим је дошао до речи. Био је 
апоплектичан. Чинило се - сад ће да му се до
годи несрећа. 

Али она лепа, црна партизанка која нас је 
легитимисала на улазу у Амудару, стајала је на 
стази с машинком преко груди, и за разлику од 

нас __:._ задуваних, мокрих, уморних - она је дело
вала одморно, свеже, глатка, мирна, осмехнута,, 

једва с којом капљицом зноја на слепоочници 
крај корена тамних праменова. А. и. те капљице 
су пре биле измамљене сунцем КОЈе Је упекло са 
плавоr, сво'13еног небеског мана. 

- Нареl3ење .....,_рече извињавајући се љупко, 
и гледајући нас црним, сјајним очима пуним са
жаљења, спремна да нам помогне уколико би 
коме одиста позлило. 

- Ј а ћу протестовати, то је скандал без 
премца у историји слободне штампе! - · заџакао 
је Роби и сео под тек про.листао rрм дивљих 
ружа. 

- То значи, господо, ометати ш:rампу да 

врши свој посао. 
- То су хуље! - рече Аајонел . 
-Будале генералске. . 
- Уображена колена! - .лицитирао Је ће-

лави Васвос, који је легао у траву раширивши 
руке - као оборен барокни крст . 

- Сама парализа, господо! 
- Куга и колера на њих! 

Бил запали лулу. Мис Сокрис се врати у пред
стаље, у своје танке, кржљаве зглобове и ча;ши
це- врат, прво, па ребра, бедна бедра, и наЈЗад 
колена. Да је трка потрајала још мало, она би 
катастрофално, просто испала из себе, толико се 
била истегла од напора превеликог и за нормал

није rpal3eнa створа . 
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-Роби! - обрати му се Нури rрицкајући 
МАад киселкаст .л1rстић букве - по вашем уве
рељу Маркос је - бандит. Он је мртав бандит, 
уз то он није Грк, заправо, он је инострани мрЈ:ВИ 
бандит. Је ли тако? А кад је тако по вашем МШII
љељу, које сте и малочас изразили, зашто се 
толико узбуlsујете што ће вам десет или петнаест 
минута касније допасти ретка срећа да интервју
ишете мртвоr rрчкоr бандита из иностранства? 
Ј а бих са вашим политичким уверељима био за
хвалан Лунду, или ком било од Лундова, за тај 
одмор, као за добродошли интермецо. 

-Слушајте! -викну Роби оним својим не
издрж.л,иво равним rласом, који као да је изла
зио, појачан, из интерурбанске слушалице. -
Слушајте, ја сам вам већ једном рекао: ја немам 
увереље, већ запослеље - џоб. Мени је свеједно 
шта ти мислиш- пошто ми је свеједно шта ја 
мислим, бу дући да ћу изгубити посао ако не ура
дим оно што ме мој бос плаћа да радим. То је 
једино што знам. А једино о чему би се исплатило 
размиш..ъати, било би да докучим босово МШII
љеље уочи свакоr новоr љеrовоr мисаоноr зао

крета. У случају да поrодим, добио бих повишицу. 
Откуд нова »Теорија« да је Маркос странаЦ, 

питао сам се, изваливши се подаље од стазе на 

којој су, да се утеше, rрчки новинари у круrу 
почели да причају вицеве. 

Шта се заправо крије иза ље? Ко је суфли
рао Робију ту »моrућност«? Паде ми на ум опис 
који је Мис Сокрис дала, распитујући се о Мар
косу код људи у Амудари. На влас исто описао 
ra је и Лајонел, и Роби. Сви су се, значи, опили 
на истом извору?- Харашо! То значи да фото
rрафија- која им је, вероватно, пред пут неrде 
показана као тобоже Маркосова - није истоветна 
са оном објављеном недавно у новинама, а на 
којој Маркос није ни cмelse тршав, ни мршав. 
нити му је нос мало повијен. Маrла мистерије се 
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зrушњава - како то кажу писци криминално

-детективских романа који утичу на формираље 
душа И асоцијативних рефлекса: анrло-америка
наца у истој мери у којој на нас наша јуначка 
народна песма. 

Дакле, мистерија постаје rушћа. Ножем би је 
моrао резати. 

Откуд да Маркос буде странац? . 
Ја се сетих првих коментара о љему у десно] 

штампи. Према џ.има »Тај бандит« био је Грк. 
само није имао никаквих школа, био је неук. 
диваљ, прост дувански радник, рецидивиста, се

дам или осам пута ocylseн на робију, и тако даље. 
Биоrрафије те врсте имају исти ци.л,, као и приче 
о баба-роrама, - да заплаше плаш..ъиве. А који 
су ти? Симпатизери Маркоса? Па то су »Мале ка
рике«, људи с улице, радни свет па, следствено. 

дувански и остали радници и сељаци. Плашити 
љих тиме што Маркос нема факултетску спрему. 
то јест што је један од љихових, обичан дувански 
радник, исто је што и плашити мечку решетом. 
Ништа. Занимљиво је да rоспо,А.а која су на вла
сти у Грчкој, и кад би да демаrоrишу, не успе
вају да се отресу својих класних предрасуда. Они 
кажу радницима: немојте rледати у Маркосу 
ослободиоца, он није фин човек, rосподин-човек 
као ми, он је прост, rеачина, будала, неук, обичан 
дувански радник. 

Тешко је, и поред најбоље воље, замислити 
да би после такве приче радни свет појурио за 
владиним rоворницима да им каже: 

-Узмите нас, роlsени, у заштиту од Марко
са. Мили наши, заштитите нас, страшно смо се 
уплашили. 

-А што сте се уплашили? - требало би 
онда да их као запита полицајац, коме се још 
однекуд дими шмајсер. 

- Зато што је Маркос прост као ми, а не фин 
I(ao ви. 
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Тешко би и сам још димећи се шмајсер по
веровао у тако што. Но - дављеник се и за 
сламку хвата. Ако исплива, ухватиће се за другу. 
Конкретно, он се и ухватио за другу. Кад народ 
није линчовао Маркоса зато што је дуВански 
радник - онда је изМИШ.IЬена друrа прича: Мар
кос није радник него је генерал, али није Грк, 
јер уопште није Маркос, него је ... 

Зато ме је Аајонел и питао да ли сам својим 
очима видео генерала Пека Дапчевића? Зато је 
наврат-нанос долетео из Софије у Солун и био у 
трен ока прИК.!Ьучен екипи која одлази Маркосу! 
Он је видео Пека у Трсту. Значи, он треба да 
рекне своју ауторитативну реч је ли Маркос до
иста Маркос, или је то генерал Пеко Дапчевић, 
који, за рачун ФНРЈ, буни Грке и води рат против 
Енглеза- то јест, види, ако те не мрзи, детаље 
те дрске, клеветничке изМИШ.IЬотине у Цалдари
совом меморандуму. 

Но људи нису иrле, и ко год потражи Пека 
Дапчевића може да га наl5е тамо где је. Али пре 
и на самом месецу- но на слободној територији 
rрчке Демократске армије у својству њеног вр
ховног команданта. 

Ј а се диrох. Држећи елегантно десну шаку на 
куку, дојахао је генерал Делвоа на високој, белој 
мазги, просипајући десно и лево осмехе налик на 
нешто презриве благослове: - Еј, ви пешаци, 
како сте? 

Али Роби се није дао благосИ.!Ьати. Он скочи, 
заобиће белу мазгу и дојури Аунду који је јахао 
мршаво, риће К.!Ьусе. 

- Ј а ћу направити највећи скандал. Зашто 
сте нас задржали? Направићу вам најгору штампу 
коју је икад nуковник имао. 

-Видим!- климну Аунд загонетно главом. 

Образована је опет колона и- напред. Нови
нари су остали у зачељу, али сви у једном реду. 
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III 

Указа се убрзо Кастанофита на друrој обали 
брега: густо зидано село с белим кућама које су 
вириле из пролисталог храшћа. 

Зачеље је, у истој линији са челом колоне, 
прошло крај постројене групе партизанки које 
су, на оштру и пискаву команду свог водника 

прописно поздравиле Поткомисију, с пушкама 
пред прси. 

Оне су биле све једнако обучене, у преправ
л,ено енглеска војничко одело. Оружје им је било, 
можда, уједначеније но у бораца из Амударе, али 
ипак довољно разнородна да се са ·сиrурношћу 
могло рећи: 

- Партизанија, она стара, драга, права! 

Кастанофита је, од устанка 1943. па до данас,. 
више пута паљена; али мека, тршава трава, ни

чући из оЖИ.!Ьака и црних опекотина згаришта,. 
пркосно се лелујала на истом пролећнем ветру 
који је свечано надимао заставе и транспаренте 
над празничном гомилом света, густо збијеном на 
широком простору пред црквицом из XIV века,. 
у стилу једноставном и љупком. 

Ту на тргу било је народа из свих околних 
села, чак и оних на десет сати хода одавде. 

А свако - окупило се у групу око својих бар
јака, парола и жена повезаних марамама живих 
боја. Поветарац је развијао крајеве застава и за
тезао платна транспарената као једрила, и веселе 
боје женских пуловера и кошуља- жутих, пла
вих, зелених и црвених - деловале су још раз
драганије и ведрије. Пролазећи крај мноштва 
које се таласало од песама, поклика и осмеха, 
осећао се, поред живог мириса зноја, и мирис 
цвећа и ружичастог сапуна, тамјана и штирка, 
жутих зимских јабука и онај неодољиво прија
тни, хлорни мирис чистог рубља. 
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Јоанис, већ од Амударе са сузама у углу ока, 
лреведе наглас строфу пријатне и раздрагане 
nесме коју" су заједно певала сад сва села, свако 
nод својим барјаком. 

Ј om Ршас је рекао: 

Српски и zрчки народ 
Заједно с албанским и буzарски.м 
Своју слободу налазе 
У јединству балtсансtсих републюса. 

Мушкарци су певали наслоњени на своје ду
тачке пастирске штапове од дреновине, глатке, 

:као да су политирани. Утакнуте змијолике дршке 
биле су од маслиновог корена, махом изрезбарене, 
и представљале су афродмте с косом оплетеном 
у курјук који се завршавао барокним змијским 
репом. Но било је и дршки које су биле налик на 
гуштере, рогате овнујске главе, фантастичне пти
це, акрепе, ћаволе, али и жир или чашицу лале 
са стабљиком која се· завија у лазину врежицу. 

- Хоћемо да Енглези оду! -повика тамни 
и бркати горштак у црном сукненом оделу. 
Иначе, већина муш:караца носила је памучне, 
куповне панталоне и танке, кратке капутиће, на 
рубу похабаности. 

На повик препланулог човека, мноштво за
П.tЪеска из све снаге. Овде-онде, по који женски 
глас, пробијајући уједначен, дрвенаст звук П.tЪе
скања, винуо би се светлуцаво и склиско, као 
комадић стакла бачен пут сунца. 

Двориште у које смо ушли обухватала је ве
лики квадрат ограћен с две стране високим ка
меним зидом. Трећи је био порушен од потреса 
бомбе, која је пре неки дан пала недалеко, на 
пусту брину. Са десне стране, иза срушеног зида, 
видела се читава коса све до склада, одакле се 

чуо хук п отока, н аб уј ал ог од тоП.tЪења планинског 
снега. У дну дворишта дизала се зграда од грубог, 
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нетесаноr камена, сва изгукана, као да је про
ткана ТврдИм~ кратКим мишићима. С дрвеног бал
кона, вила се велиКа грчка застава: бели крст на 
плавом пољу. 

Зашто наМ Маркос не излази у сусрет? -
викну Роби оним својим равним, вашарским гла.:. 
сом, који је избацивао речи ·из грла као челичне 
кугле из продртог лежаја. . . 

- Држи до себе, господИН дувански радщш! 
-Дувански р8L',ник? Горе, ·странац. 
Али нико од новинара није суМљао да ћемо 

баш ту срести Маркоса, или оног кога тако зову; 

IV 

С врха дрвених степеница радознало нас је 
гледала rtартизанка са IIiмajcepoм. Она нас про
пусти, склонивши нам се просто с пута. 

· Ућосмо у собу. У дну, у углу измеЬу два 
прозора, чекао је сто застрт ћилимом, налик на 
пиротски. Према њему био је други, нешто нижи 
и простији, покривен табаком плаве хартије~ Кусе, 
четвртасте стоАЈЩе без наслона, клуmще и тро
ношци распорећени дуж голих, бело окречених 
зидова, запоседнути су у трен ока. Но иако овећа 
- соба није могла да нас све прими. Уосталом, 
недостајало је и стоАЈЩа. не· либећи се, закаснели 
су седали на под. Око стола покривеног ћилимом 
сместили су се· чланови Поткомисије а да их нико 
није понудИо- сматрали су то неЧим самим по 
себи разум,ъивим. На вратима је врило. 

Млад партизан - пробијајући се кроз неред 
који су чиниле поразба:Цане ноге новинара обуВе
них у каљаве траперске цокуле, гојзерице, rумене 
чизме и градске плитке ципеле, које су за неrtун 
дан теренског марша изгубиле сваку претензију 
на елеганцију - постави на столове две тамНо-
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зелене флаше с водом. Затим извади из. џепа од 
чакшира мутщт чашу од дебеле срче,.коју овлаш 
обриса рукавом и, рум€нећи, поће излазу. • 

Имао је зеленкасто-смеће очи, и као НаЈ
финијим туmем исцртане. тамне трепавице ·над 
топлим беоњачама, кожу нежну као девојка, врло 
прецизне, а благе црте, прћаст нос и још детиље 
усне. 

-Како се зовеш?- упита га Мис Сокрис, 
која није престајала да дрхтуљи и да се јежи. 

- Атанас Климас! - прегласно, као основац, 
одговори курир, шрајући. се збуљено затвара чем 
шмајсера, чији је шаржер вирио из џепа љеговог 
немачког копорана. 

- Јеси ли одавде? Или си Грк? 
- Славомакедонац, из Костурског. 
- Откад си бандит? 
Он поцрвене и не одговори. 
~ Што ћутиш? Јесу ли те силом одвукли у 

шуму? 
. -Мене?- Атанас погледа јаросно у мрша

ву, дрхтаву новинарку, која се окрете Билу: 
- Штета, зар не? . 
- Да су ти брата убили и ти би изишла •.. 

ако си за демократију и тако ... 
-Ко ти је убио брата? . 
- Зна се ко убија! . . . Краљ и Черчил. Ко би 

друrи? ... 
Енглески и амерички новинари пpficнyme 

брзо у прегласан, неприродан смех. Валтер се 
први поврати и упита снисходљив.о, презривим то

ном архео:Лошке величине у разговору с уроће-
шщима из околине језера Њасе: . 

- Лично ти краљ брата убио? - Валтер 
направи забринуто лице човека који као с једне 
стране и верује, а с друrе се као бојИ да каже 
отворено: дажеш, будало! . 

- Види· ти њега! - настави Валтер да се 
ишчућава. :--А Черчил му помагао. Свећу држао? 
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Оnет грохотан смех искочи · - као па ј ац из 
кутије. Атанас је збуљено. гледао хрпу ноrу. 
»Какве добре ципеле!« помисли, али у њему је 
кувало. Новинари Грци нису се смејали. Леви су 
се притајили, узбућени, у очекиваљу Маркоса. 
Десни, уnлашени откад су ступили на слободну 
територију, нису, по обичају, правили од себе 
сервилни одјек сваког. иностраног звекета. Васвос 
је бледео замишљен и одсутан, као да му пред 
очи излазе сви љегови чланци, читав љегов живот. 

»Не ваља се никад тако експонирати, до врага«! 
Павлос -. такоће. Није био v форми. Он је, 

истина, дописник швајцарског Бунда и нико му 
ништа не може. Али ипак,. он је грчки поданик, 
на жалост. Са нескривеном завишћу посматрао је 
како се Енглези и Американци понашају слобод
но, не плашећи се да би им се било шта непри
јатно могло да догоди. »Ех, да сам странац,· како 
би ми лепо било! Али немам ти ја среће! Немам!« 

- Проклети странци! - промрси с искреном 
мржњом нагињући се Васвосу. · 

-Читају ли, ови ту, све новине! А? 
Ово »а?<< било је кратко али несигурно и 

клецаво. 

Васвос се намршти, прогута с муком пљувач-
ку и одврати шапатом: · . 

-Они мене ·знају одавно! Баво ме однео~ 
кога врага тражим ја овде? 

- Само да нам се једном :читав извући! -
уздахне Павлос и куцну кришом у даску тро-
ношЦа~ · 

- Неће нас дати Енглези ... Али непријатно. 
НеПријатно.· · 

- ЕнtлеЗи? Биће задовољни ако сами изнесу 
главе. Не знаш ти Маркоса.· 

-Шта знаш ти о њему? 
- Читао сам у ... 
- Пусти IIiтo си читао; реци шта знаш ... 
-Па то... · · 
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- Ја не верујем у оно што ,се ПИIIIe ••• 
- Дај боже!·. . . ........,. оте се Павлосу ~асвиМ 

без везе. И он опет куцну у дрво. · . · · · 
· Васвос обори главу, онда је подбочи дланом~ 

Смех се стишао. Атанас је стајао крај врата, сав 
црвен од речи које су вриле уњему а нису знале 
како да изаћу. , 

-Дакле краљ?- уздахну гојазни Сиријац; 
спреман да се опет зацени. . · . · . · 

- Краљ или љегови бурандадоси - исто. Ја 
мислим ... , - поче Атанас својим· високим гла
сом - најглавнији ти је за убиство онај који 

· командује; 
-Колико имаш година? . 
- Петнаеста! - одговори курир с· нескрив~ 

ним понрсом. .. . . . 
- Јеси ЛИ· учествовао у борбама? .,.... раздра 

се Роби, спреман да се скандализује1 веЦ унапред 
згаћен. 

- Осам пута већ! 
-Значи, убијао си? упита Мис Сокрис 

и стресе се од зиме. 

- Скандал! - премери га Бил. __; Тако млад. 
Балавац. 

Али Жермен не издржа: 
- Он се бори против убiЩа - рече мирно, 

готово шаnатом.- А ти, Биле? Можеш ли.се по
хвалити? А зову те Лепи УбiЩа . .Уосталом, ти ниси 
ни новинар, ни делегат, прикрпио си се делега

цији као не знам шта, и нај~аље си квалифико
ван да се ту сканд~зујеш. Има ли кога да 
МИСЛИ друкчије?. 

И Жермен мирно премери делегате и нови
наре. Госпоћа Питиrрил направи покрет раменом. 

- Ј а мислим да се нисмо скупили овде да 
бисмо један друrом постављали неваспитана пи
таља. 

Жермен већ скочи да одговори тој. . . Али 
баш тад се појави незнан, дубок, одрешит глас. 
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Сви се окренуте вратима у чијим је испражње
ним оквирима стојао мршав офiЩИр Демократске 
армије. Његов је глас· био сув и дубок, ЛIЩе дуrо, 
тамно, мршаво, с дубоким рупама под . оштрим 
испалим тамним јаrоДицама. У љихова удубљења 
Аечју песницу да сакријеш. 

v 

- Петнаест годИна! ._ рече, и поће полако 
столу. - Имамо И млаћих бораца. Они носе шмај
сер, иако би им више приличила дрвена пушка, 
уколико приличи пушка. Али ко може да .се иrра 
клиса и труле коб:Иле кад крв тече? Он?- висо
ки официр поrлади у·пролазу Атанаса по темену. 
- Ето! Он не· може да се ·иrра. Њему. су буран
дари убили брата, у лето 1945. Зашто-? Борио се 
против Немаца. То је влада сматрала rрехом. 
У доба кад се Црвена армија борила још на при
лазима Берлина! То је тако. Да. 

.-..Ви сте Маркос?- диже се Роби, вичући 
као обично без поштоваља и обзира. 

-'-Не. Ја сам Георrиос Јанулис, командант 
одреда ·Демократске армије на Грамосу. Врховни 
командант, генерал Маркос, још није стигао. Али 
ст:Ићи lie сваког часа, ако је у договору с вама, 
госпоДо· делегати. Он је тачан. · 

Командiшт. Грамоса изговарао је слогове 
опiтро, искиДаНо, . као. да укуцава ексере .. 
.. - А! Ви. cre Јанулис? Знате. ли. да су вас у 
Солуну споШпьали· сведоци rрчке ~ладе: Валта
дорос, Анивас и _ћщиос? ~да је ваша глава уце
lЬена?· Имате ли шта да кажете на· то?- викао 
је Роби.· · · · . . 

Аунд се диже са стоЛIЩе, и не пазећи куд ста
је, приће Јанулису, ух:Ват.и га испод руке и из
веде из заrушљивости собе~ 
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Павлос рече тихо Аајонелу: 
- Значи тачно је што нам је рекао гонич; 

Маркоса -нема у овом крају. Зашто смо онда,д~ 
шли овамо? 

Аајонел одrовори расејано, клизајуlШ: -нок
тима низ nруге својих сомотских чакщира затег
нутих на колену: 

- Питајте А унда. Ваљда му је речено да 
ћемо га овде срести. Где би другде могао бити 
колико-толико безбедан? 

- На 20 МИЈьа од границе? 
- Вм.да-не у Тесалији? 
- La seance est levee! - јави се Делвоа и, 

обраћајући ~ Зафиридису, који . није долазио 
себи од немира, нареди: - ПреведИТе! 

Сачекавши да се његова бесмислица nреведе 
на енглески и. грчки, Делвоа климну :достојан
ствено главом и изиће, извињавајућ.И се свакој 
нози. . . 

Одмах за .њим диже се и Роби. 
Делвоа уће у собу nрекопута наше, на дру

гом крају ходника, и затвори за собом врата. Кад 
је Роби стигао до њих, неко их је већ изнутра 
био зак1nучао. 

-Какве су то нове мистерије?- викао је 
лупајући својим смешно малим песmщама У'За
кључана врата. 

- Хоћемо ли већ једном знати шта је у ства
ри с тим Маркосом? Постоји ли уоiЩiте? 

Он је сад ухватио кваку и стао Да је цима, 
вичући: 

- Је· ли убијен? Је ли Грк? Или сТранаЦ? 
Доста нам је мистерија! Аунд, чујете ли? 

Десет минута касније, Аунд, стиснута, уко
чена лица, изиће и nроће крај новинара као 
месечар. 

-Зар без коментара?- навали Роби~- Где 
је Маркос? Ко је он? 
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Де~оа исnаде из . собе као из паре, сав заја-
пурен, готово љубичаст. · · · 

Пос.Л:едњи се појавй командант Грамоса. ·Он 
мирно и испитивачки укрсти своје очи са нашим, 
упереним у њега. Он је иШао погледом од _ АИЦа 
до лица, и задржао се најзад на Васвосовом, које 
побледи. · 

-Гле, Васвос? Откуд ТИ овде?- упита не 
без извесне нехотичне, лаке строгости. · 

- Јанулисе, роћени! - кликну као у усхи
ћењу Васвос. И полете му зането у сусрет раши
рених руку. Али Имао је да ·се Пробије· кроз чита
ву rужву Људи око ЈануЛИса, који после nрвог 
изненаћења није више показивао нимало воље да 
nриће Васвосу. У овог су сад сви гледали с рази
граном радозналоillћу. Осмех, који ·се у nрви· мах 
сигурно зарио у крајеве његовИх разДељених тан
ких усана,· поче да дрхти. Не nробије ли се одмах 
и не падне ли Ј анулису око врата - неће издр
жати, лице ће му се згрчити. Васвос је осећао 
на себи погЛеде чију је искричаву радозналост 
тумачио као увреДЈЬив подсмех. Он последљом 
снагом ухвати Павлоса за· раме, и хукнувши 
дивље као кад се цепају дрва, гурну га и nродре, 
nроби се кроз nрва два реда и застаде nружених 
руку пред Јанулисом, који жмирну посматра~ 
јући га као што би публика у позоришту гледала 
глумца који лоше игра. 

Јанулис се најзад покрену: 
- Сећаш се ... ? . 
- Како се не бих сетио! Како? Заједно смо 

ету дирали у Атини! - окрену нам се Васвое и 
искористи nрилику да, и за себе неприметно, ~пу-
сти руке. · 

- Да! - рече Јанулис без страсти, као да не 
говори о себи, већ о другом. - Ти си ме провалио, 
тад 1938. Зашто? 

- Сачувај боже! Зар ја? Никад! То је кле
вета, мили ·мој, најординарнија. Ја одбијам од 

103 



себе тако ... тако •.. Глупости, драги. Чуо сам 
већ: ко је те . . . страшне ствари проширио о 
мешr. Ја бих _га одмах на мщу ~еста. . • ја.. . у 
те бесмислице. - _ 

Али не дорече шта би ~о, толико је 
брзајући поцрвенео од -гнева, док су му ноздрве 
иrрале нервозно, можда и индиrнирано. 

- Али ти не верујеш у то • • . то јест . . . у те 
бесмислице. Је л' да не верујеш у то? Како би ти, 
тако интелиrентан, културан, моралан ... 

-Знам!- ре~е мирно Јанулис, без страсти 
као да је реч_ о нечем далеком, историјском, ис
конском.- Видео сам твој зmmсник. Провалио 
си . . . То је тако. Да. -

Васвос претрну, укочи се, вимща му паде као 
на мртвацу. Но Јанулис се насмеши одсутно, мсr 
жда чак и мало сетна: 

- Не бриниl Све стари, па и неуrодна сећа
ња на батине. 

- Г ле! ожиљак. 
И приближи прст Васвосовом образу, пробу- -

шеном еласитским метком, али га не дотаче. Само 
рече: - Ратовали смо? А? 

Васвосу заиrра опуmтена вилица, али Ј ану
лис продужи с досадом: 

- - Чули смо. Био си код Колчева! А мој се 
пук 88 пута сукобио са њим. И с тобом. А сад?
Јанулис се насмеши и жмирну као да нишани, 
али наједном весело, некако обешењачки. 

- Дупла иrра? Па? Како Ти је? Гадиш ли се 
кадгод сама себе? - -- _ 

Ове последље -речи Васвос дочека цвокота-:
њем које је ситно зазвонило, самртнички. Он- се 
тресао од зиме која се ширила по ходнику. Тако 
му се чинила._ Истовремено, дршћући, он завуче 
кажипрст као IUoyн измеl5у врата и краrне, rуши
ло га је, није могао да дише. Грчевито је. вукао 
оковратник све док се дуrме не откиде и не паде 
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откотt)љавши се Јанулису пред ноrе, уз танак 
неодговоран звук. __ 

У тај мах Васвос уздахну дубоко, _стресе се 
и, неочекивано за све, бризну у плач~ Страховит 
плач - саме брзе сузе. И те сузе потекле су без 
стида, квасећи му цело лице. Цурило је одасвуд 
из њега: из ока, из носа, из уста, сав је постао 
макар и мељав. 

-Иди, опери се! - рече кратко Јанулис, 
трудећи се да· се не намршти. · 

Али сузе су вратиле Васвосу моћ говора: 
-ЧасТи мИ - говорио је брзо, без стида 

плачући .и даље - остаћу овде, код тебе, попра
вићу се, дај ми моrућност да се искупим, да псr 
гинем као човек! Шансу ми _дај. Шансуl 

Преводилац Зафиридис проl5е поред Васвоса 
и замоли Ј анулиса да поl5е с н.им преко у собу, 
где је Поткомисија већ засела. Командант је 
умаљен да предкомисијом понови оно што је већ 
рекао Аунду и Делвоу. 
-На захтев совјетског Делегата - шапну 

сувшпе значајно, наrлашеним гласом. При том му 
је лице и даље изражавало усплахиреност. Јану
лис поl5е за њим. 

Васвос, погурен, скрхан, rушећи јецаје, сиl5е 
низ степенице. Павлос уздахну. 

- Неуrодноl- рече неко. 
- Каква добра причицаl - зачу се непод-

ношљива вика Робијевог гласа, увек као из интер
урбанске слушалице. 

- То - зачуди се Павлос. - Нема ту ничег 
за причу. 

-Како нема? Два школска друrа. Један бан
дитски ... 

-Пет! - Павлос окрете главу и зажмури. 
Роби се насмеја. - -

- Мени нико ништа не може. Ј а сам аме
рички rраl5анин и смем свуда у иностранству да 
кажем шта мислим. Један бандитски воl5а сусре-
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ће свог школског друга и оПтужује га за издају. 
А овај nрво пориче, а после кроз сузе тражи да 
искупи грехе и погиНе- За бандИте. Какав п.Lьам! 
Нек nрШiазе мало наШи каКвом ·свету дају ЗајаМ. 
Нико ту не ваља. · : · · -· 

· - Ј а ћу то друкчије да поставим - реЧе За
миil::rљено рићи Валтер. - Ја видИм ту на делу 
племенитост Васвоса, који хоће да својом крвЉу 
Искупи грехе вољеног школског друга - банДита_. 

Бил се насмеши посПрдно: · 
...:__ Амер:Ичка католичка штамПа, сер? 
Али Валтер nродужи: · · 
:- ... кога је оД почетка већ _хтео да изведе 

на nрави пут. _ _ · · . ·· · 

-Мисли 4-И:. сер, ~щ батИне? .· 
- Казниошщу треба • схватiџи _као заВод за 

поnравку. . . .· . .· 
. --- Већ видЈШ ":'"""" рече Бил -.три грла у на-
градИ: ћут..ъивог и ..ърог Комвеја, _Робија и Вал
тера. Ја се кладим на Валтера, о;н ће вас све, 
господо, за коњску дужи:ну nреrећи. 

Јанулис изаће тИхо -из собе где је засеДавала 
Поткомисија. · . 

- Тајна .седница трајаће бар један сат. Пред
лажем - рече поџрав..ъајући опасач. - Предла
жем вам у меЂувремену nрес-конфереiЩИју са 
мном. Нека изволи за мном ко хоће. 

VI 

Десетак нас поЂе за њим. Али већи део нови
нара остаде. Ј анулис нас поведе нИз степешще 
у nриземну собу, трпезарију- судећи по дугач
ком столу и клуnама. 

- Прво нам реци нешто· о себи! - поче Јоа
нис. Павлос, који . је сео за. други крај стола, 

106 

:1 

близу врата, најдаље ОД Јанулиса, климну упла
шено главом: 

- Да, о себи!· 
Јанулис се замисли. Затим поче одсечно, као 

да укуцава речешщу по реченицу у. наШе бубне 
опне. 

- РоЂен саМ у Ептахори. · То је село у овом 
крају. Грк сам, имам 31 годИну. Права сам дИПЛо
мирао у Атини. Од 1939. сам војник;· Р.ањен сам 
на Албанском фронту. Предложен двапут за: одлИ
коваље. До краја. рата борио сам се у редовима 
Еласа. Као и сви моји другови, положио сам 
оружје 23. П 1945, по нареЂењу свог команданта. 
Варкиза. .. · . · · 
. ~ Јесте ли били хапшени, пре рата, као сту-
дент?- упита Валтер. · _ ' · -

- Да, четири пута. Али нисам био осуЂиван. 
Имао сам среће. lЬудИ који су ме nроваљивали 
нису знали добро свој занат. Је ли, Васвосе? Зар 
није он ту, с нама? У реду. Да. То је тако. 

Јанулис застаде, тражећи шта би још имало 
да се каже о себи. Али пошто не наће, зак..ъучи: 

- Ето - то је мој живот до Варкизе. Обичан 
живот,· сав у неколико података о извесној актив
ности у времену судбоносном по моју Зем..ъу. 

. - Али ти подаци мало говоре о вашој лично
сти! - изусти ћут..ъиви Комвеј nреко зуба. Он је 
био поборник human interesta, ситних детаља о 
навикама, страстима и настраностима: личности 

које интервјушпе. 
- Говоре. Зашто не би говорили? Кажу, на 

nример, да сам антифашиста. На nример, друг 
Пацура, капитанос, такоЂе је nравник. Истакао 
се у рату nротив Мусолинија и био је nредложец 
за одликовање;- заједно смо ступили у Елас. Ору
жје је положио кад и ја. И он је патриота. Зар то 
није довољно да nредставите себи· једног човека? 
Истина . . . сличних историја чућете у безброј ва
ријаната по Грчкој. Наш народ је демократски и 
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борбен. РазЛШ<е .м:оrу да .се јаве са,м:о. у детаљи.м:а. 
Јер ~от борца за слободу -- то је историја 
ослободилачке борбе његовог народа. На тој лес
твици постоје са.м:о заједничке пречке. На њих сви 
стајемо. То је историја. Мој ~от се деЛИ, при-:
родно, на етапе борбе мог народа -- до напада 
Итадије на Грчку, до осниваља Еласа, до Варкизе, 
до образоваља Демократске армије . . . . , . 

-- Ви ме нисте разумели -- објасни Комвеј 
љутито.~ Ја баш за разлику и пита.м:. Пуmите ЛИ; 
на при.м:ер, лулу или циrаре .•. 

Валтер га прекиде мргодно: · 
-- Шта сте радили за годину ц по дана из

мећу Варкизе и почетка борби на Гра.м:осу? 
. --Крио се!-- одrовори једноставно Јанулис. 

-- У иностранству? -,- Валтер саже главу, 
спреман да забележи дуг одговор. 

--У Козани. 
--Зашто сте се крили? 
--:- У прво време се ниса.м: крио. Али хаmпење 

мог друга Завидиса сиrнализирало ми је опасност. 
А тек што смо сишли у град.· То се десило на 
неколико дана после Варкизе. · Завидиса ·су ухап
сили енглески официри под оптужбом да је сара-: 
Бивао са Колчевом. 

Јанулис нас све премери. У гласу се осећао 
протест. 

--А Завидис се на челу 2000 људи борио у 
редови.м:а Еласа од почетка до краја рата. Био је 
храбар и смео командант. · . . .. 

Он жмирну, оштро му се лице. затеже,. све 
црте -- као избрушене, а речи --. реске. . . · 

--Али ја ниса.м: прешао у стопостотну иле
rалност после хапше:Ња мог друга. То са.м: учинио 
касније, после убиства једног националног гарди~ 
сте, бившег подофицира немачких батаљона. си
гурности ... 

Он се насмеши, избрушеност његових црта: 
попусти: 
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· -- 'Ао септембра 1944; тај је човек носио не
мачку униформу, при.м:ао немачку· менажу И бо
рио се против нас под немачком :КоманАом; Ј а са.м: 
га септембра месеца разоружао И -- · пустио. 
Рачунао са.м:,. сељачког је порекла, поправиће се. 
Али у марту 1945. појавио се у Козани. На њему 
нова енглеска униформа, а чин којИ је зарадио 
под Немци.м:а признат му је, бели се на рукаву. 
Иде Серафи.м: и млатара рука.м:а, горАо маШе под
Официрски.м: чином. Разумете ли?-- упита и nре
мери нас упитно. 

· --Прошли сте кроз Амудару. Видели сте спа
љене куће. Амудара је паљена трипут:под Итали
јани.м:а, Немци.м:а и Енглези.м:а. У сва· три паљења 
учествовао је и Серафи.м: _.:.тако се звао тај уби
јени национални гардист, немачко-енглески на
редник. 

. -- Амудара је трипут паљена за одМазду -
продужи. -- Од.м:азда је реч немачког порекла, 
али њом се служе и енГлески империјалистИ. Кад 
су се гардисти трећи пут вратили из Аму даре у 
Козану, говорили су пијани, по крчма.м:а: »Запа
АИАИ смо Аму дару за од.м:азду«. Носили су већ 
каки униформе, али навика _..:. издаје. Не забо
рављају се научене речи ни недела. 

-- Гардисти су у пешкиру донели из Амударе 
главу Томаса Зи.м:опулиса. Његово клаље је извр
шено по немачком протоколу за балканска села. 
ИзваВене су му ~ом очи, затим: је дуго боден 
и најзад заклан. То се догодило 24. априла 1945. 
У то су време Русиводили борбе по улица.м:а Бер
лина, а Енглези су мислили да је већ куцнуо час 
за убијаље антифашиста :По Грчкој~ За извртење 
тих убистава обратили су се издајица.м:а. Ко би 
други и могао да и.м: послужи? Схвата.м:. Другог 
избора није било. Серафи.м: је кажњен смрћу. 

-- Ви пуно декла.м:ујете! -- при.м:ети учтиво 
Валтер. -- Јесте ли ви учествовали у том каж-
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њавац.у ... хм ... смрћу? Глупо nитање. Јасно
нисте. Зар не? . 

Јанулис хтеде да одговори, аАИ Јоанис га 
ухвати за руку: 

- Пусти, обичан провокатор; Продужи ти 
само. 

-После 24. апрИАа- настави Јанулис још 
одсечније - почео сам . се крити. Дан победе за 
коју смо и ми крв АИАИ дочекао сам у свом иле
гаАНом стану у Козани. Тамо сам славио 9. мај. 
Али друкчије но што сам замиiiLЪао док сам се 
борио у брдима. Победа? Јесмо ли победиАИ фа
шизам, nитао сам се? ·Војну сИАу нацизма јесмо, 
аАИ овде код нас - инспирисан ЧерЧИАом _и оку
пационим енглескИм трупама - већ ниче нови 
фашиЗам. И док се он не победи, закАео сам се, 
ја ћу победу над нацизмом славити појачаном: 
борбом против неофашизма. . 

_ · - Занимљиво! . . . ....:.. примети КоМвеј -фрк
ћући. """"""" ААи то ништа не казује о вама, какав 
сте ви човек. Шта воАИТе? 

- У то време Војно тужИАаштво у Козани, у 
заједници са државним судом, дигАо је пет оmу-
жби против мене. · _ 

Новинари почеше да бележе. Јанулис је по
вишеним гласом диктирао, оштро' наглашавајући 
слогове. 

- Оmужен сам за 3000 убИстава извршених 
крај села Петране. То је прва оmужба. 

- Друга ми ставља на терет масовна убиства 
национаАИста. ЊИхов број није уtврћен у оптуж
шщи. Речено је неодрећено - масовна убиства. 

- I'рећа се односИАа на ·убиства у селу Ска
лафари. 

- Четврта ме је окривИАа за четири убист~а 
у селу Хриси. 

- Постоји и пета. Да сам агент стране про
паганде. Готово? 
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Jaiiy~c прелете погледо!>f. по .лицима нови"' 
нара. . . 

Мис Сокрис је ексцитирано дрхтала. »Какав 
крволок.« Пред њеним разрогаченим о~, из 
којих као да је увек дувао хладан .ментолски дах, 
почело је да тече море невине крви коју је тај 
човек својим рукама ... 

Она није могла да скине очИ с Јанулиса~ који 
је седео мирно, лако, као-што седе љуАИ навИКАИ 
на напор. »Лице му изгледа неиспавано«; мисАИАа 
је она посматрајући га, »ГАава му је као у косту
ра, нигде меса- на њој, сама кост и тамна, као 
штављена- кожа, чврсто затегнута уз јагодице и 
вилице. А руке ·....:... мирне, Ни грубе, ни неговане, 
обичне, невелике, средње, нокти ни чисти, ни пр
љави, ceчeim перорезом пре неколико дана.« 

Јанулис као да је ПQrаВао шта IO.ICAИ та нови:" 
нарка, с мщем без црта, и очима mичје оштрим 
и злим~ 

- У свему ме ·чине одговорним·;_ реЧе на
смешивши се . једВа приметнО. ;_ -за преко sооо
убИстава. Али ми ни у· једном случају не припи
сују да сам сЩ-i, својом руКом, . изврШИо та 
убиства. · · - ._ · . · ·: · . . . _ 

. - То је Р.азумљйво.,Рёч је о побИјеним у ~ор
бама које ·су· воДилИ батаљони Ела~ ·nод МОЈОМ 
комаНдом од јануара 1943. до децембра: 1944. У ту 
Цифру нису урачуна~И Не:щiи. Ту су убројани 
само они ГрЦи којИ· су се у немачкој униформи, 
с немачким оружјем, тукли на _1щмачкој.: страни 
против гј>чког народа. Издајшщи, дакАе, квислин~ 
зи, петени, МИхаиловићИ,. недићи, riавелићи, ра~ 
лиси, з-ерваси, како већ · Х:оћете. 

-Чему те паралеле? Шта то Треба да дока
же? - тиХо упита Валтер. 

-Пук којим сам командовао борио се за то 
време 88 пута против јединица Колароса и Миха
лаге. Њихове су формације оперисале увек зајеk 
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нички с Немцима, у љиховом саставу,· било. као 
извиднице, било на љиховом крилу. . · 

,_. За Михалаrу сте чули? ,_ упиТа Ј анулис 
изненада.·· 

Неки су климнули главом, други су замахали 
одречно. 

,_ Он је погинуо у Солуну пре два месеца, 
чистећи свој револвер. Сахраљен је свечано о 
државном трошку, уз учепфе префекта, три .ге
нерала, .два епископа. Са. помпом, почасним плО:. 
туном~ војном музиком, говорима над одром и 
раком, са венцима, . уз учешће свих такозваних 
националистичких добромисле~ и немислећих 
ррганизација. Чак се у листу. мог колеге Васвоса 
појавила и песмица. Четири китице влажне од 
суза. Стихови су лоши. Ја . сам широк човек. 
Разумем песнике. Тешко је писати добре rрчке 
стихове у славу рћавог Грка. 

,_ Коларос и МихаЛаrа билИ су команданти 
Еса, немачко-rрчке полиције, уз то су одржавали 
везице са Пао, енглеска-немачком организацИјом, 
створеном усред рата енглеским новцем и н~мач~ 

ким оружјем, у искључивом ЦИ!оу борбе против 
Еласа, и сараћивали су са Зервасом, о коме ·не 
треба да вам дајем ближе податке. Код ·љега су 
скоро увек боравиле разне енглеске мисије. Но 
1943. отерао их је по нарећељу својих 'главних 
савезника ,_ Немаца. После се опет помирио с 
Енглезима. Али да се вратимо онима због којих 
сам оптужен. 

,_У 88 битака с Коларосом, КолчевиМ и Ми
халаrом, 15 пута сам се сукобио насамо с љима. 
Истрчали су сувише наnреД, у извиДницу, и ела
сити су их уништили пре но што су стигле немач

ке главнине. У остале 73 бИтке ·били су солидно 
укључени у љихов, немачки распоред. · 

- Мој пук није· увек био у моrућности да 
преброји побијене непријатеље. Али ако су Кола
рос и Михалаrа пријавили Енглезима 3000 поrи-
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нулих у борби са мном- биће да је тако. Да. 
Природно је да они бо~ое знају од мене ко им се 
од љихових није вратио. 

- Мислим, схватате да се у мени све раз
гне:r:'и при помисли да се маја 1945, за време док 
су Ј~~ беснеле борбе протИв Немаца, у Козани, 
у КОЈОЈ су седели Енглези, сматрало злочином то 
што смо у 1943. и 1944. убијали фашисте и домаће 
издајнике! · . 

- Доста то с Немцима. - Већ трећи пут! -
рече Валтер скоро стиДЈоиво. • 

Јанулис, који је говорио мирно, без геста, на
смешио. се мало, сасвим мало. И тај љегов осмех 
као да Је залепршао неким као опница провИднИМ 

сенкама, преко целог љеговог дугог, костурног 

лица. 

- Ј а о паду Берлина волим да мислим, често. 
Али- хоћете ли да1ое- о оптужбама? 

-Да! 

-Молим!- климну Јанулис, пошто Јоанис, 
који је седео уз љега, рече у име свих: 

- Само ти продужи, друже! 

- Друга оптужба ми ставља у терет неодре-
ћен број убистава националиста. 

Јанулис забаци главу и остаде тренутак уко-
чен. Затим упита: . 

-Знате ли шта су охранити? Васвос би вам 
могао то боље и лепше од мене да објасни. Он је 
сараћивао с Охраном, истина лабаво и лоше, као 
све што чини. Али свеједно. Радни учинак је код 
Васвоса увек - мали. Но љега нема тренутно 
овде. Ништа, рећи ћу вам ја. Охрана је име 
бугарског фашистичког Гестапоа. А охранити су 
они Грци који су сараћивали с љом. Једном речи 
-издајници. Њихови шефови су се звали Колчев, 
Ровалис и Димчев. По вашим мщима видим да су 
то имена чија је популарност далеко допрла. При
ликом једне борбе, мој их је пук потукао до ногу. 
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Колчев и Димчев имали су тад да захвале за 
своје лично спасеље шпервеiЩИји немачко-фч
ких батаљона сигурности. Изненадно нападнут од 
тих батаљона, био сам принуhен да примим бiiТКУ 
са љима и престао сам да гоним Колчева и /:џЈм:. 
чева, које сам већ био, тако рећи, ухватио за пе
шеве шињела. То је тако. Да. 

- Али трећа оптужба против мене односи 
се на једну пресуду војног суда 9. дивизије Еласа. 
Ухватили смо групу гестаповаца, 6 Немаца и З 
Грка, убачених на нашу ·територију да шпију
нирају. Код љих је наhена шифра и емисиона 
сташща. После су и признали. 

- Ј а вам то све причам не да бих се одбра
нио, него да добијете слику о томе шта све ова 
»грчка« »влада« сматра криминалом, шта про

гони, због чега убија, и какве људе, с друге стра-
не, опет и нarpahyje. · 

-Врло поучно! - јави се Комвеј. - Али 
мене занима ... 

Но Валтер га опет прекиде и Јанулис настави: 
- Четврта ми оптужба, као и трећа, ставља 

на душу смрт неколицине Немаца, стрељаних код 
села Хриси. Они су нас уверавали, сећам се, да су 
пошли у штаб Зерваса да би ступили у везу с не
ким Енrлезом. Моrуће. Али ми смо утврдили да 
нису само залутали на нашу територију него да 
су као узгред хтели помало и да се информирају 
о Еласу. 

- Како сте то утврдили? - упита риВи Вал
тер провлачећи дуге прсте кроз замршену, pиfiy 
косу. 

- Просто. Они су· се путем распитивали код 
сељака о свему што, углавном занима само шпи

јуне. О броју наших бораца и бројевима пукова, 
о љиховом наоружању. ·Сем тога, у овом крају 
Зервас није_ имао ни мачке, ни пса. 

- Нећете, ваљда, да вам поверујем да сте, од 
данас до сутра, утврдили којим су се све· сеља-
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цима-'они обраћали по обавештеља? И најбоља 
обавештајна мрежа не би . . . · 

- Далеко од тога. Сељаци су сами дошли и 
рекли нам шта је и како је било чим су дознали 
да с~о шпијуне ухватили.· А такве се вести брзо 
прошире. 

- Како сте знали да су шпијуни пре но што 
су сељаци дошли да вас обавесте о чему су се 
пропитивали код љих? - Валтер је поставио то 
питаље покривши дланом очи. - А емисиона ста
mща? - учини мирно Јанулис. _ . 

-Али преhимо на пету оптужбу. 
- Она тврди да сам био агент окупа,тора. 

Прецизира се чак и ког, ~аже се нарочито - Кол
чева, оног Колчева коме сам у 88 битака убио, 
према првој оптужmщи, 3000 људи. 

- Шта то значи? -продужи Јанулис као да 
је себе пИтао, и застаде. - Прва оптужmща ис
кључује пету. Борбе против Колчева водио сам код 
села Аакомати, Пендавриса, Калохари,. Ипсила, 
Несторија, Аrије Ане, Фтелије, Месопотамије, По
рије, Колокикинсе, Аргос Орестикона, Василијаде, 
Варике, Склирсе, Аспроније, Перикопија, Полике
расоса, Ме4Исотопоса, Кефаларија, Тихија, Сидо
рохорија, Васпарија и ... можда је и ово Gувише. 
Али споменуо сам толики број села а да бих вам 
дао моrућности да се распитате сами код сељаКа, 
кад и с ким се Јанулис тукао. Како сам, врага, 
могао сараhивати с Колчевом кад сам му, кахq то 
лепо каже оптужба број један, побио зооо· вој:
ника од почетка рата до децембра 1944? ВИдите ли 
какви су . . . Али нису краљевски државни тужи~ 
оци будале који би се хватали у мреже соПствених 
лажи. Није љихова глупост у питаљу. То и сами 
схватате. Него дубоко презираље човека. Краље
ви судови себи дозвољавају и луксуз најочиrлед
нијих противуречја. Они не суде- они убијају. 
А то· је, канда, све до· чега им је стало да се зна. 

- Зашто? - упита Жермен. 
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- Да би их се демократи бојамr. Но ми се 
'НИСМО уnлашили. 

- Да · додам још нешто о најновијој опту
жби. Постоји, наиме, још једна оnтужба про~ив 
мене. Неки ваш колега ме је малочас у· ходнику 
подсетио и на љу. Цалдарис ме оnтужује да сам 
се после Варкизе склонио у Јуrославију, И да сам 
оданде, по нарећељу јуrословенских властИ; пре
шао у Грчку да диrнем устанак у ЦИЉу отцеп
љеља Јегејске Македоније и љеног прикључеља 
Јуrославији. Крај речешще цитирам на основу 
оног што сам и сам прочитао у новинама. 

-Шта велите, занимљиво?- yrmтa Јанулис 
и насмеја се весело, и сам забављен. ЗаТим преста
де да се смеје, амr весеље је врцало из љеговог 
целог лица, шкртог иначе у мимици која изра
жава расположеље. То неусиљено весеље зрачило 
је из љегових ватрених очију усаћених дубоко под 
оштрицом ·танког и високог носа. Оно је nросто 
шикљало, наметљиво у толикој мери да се мора
ло питати: како може да стане толико израза и 

смисла на оној малој поврmини љеговог мрша
вог и уског лица? 

- Ја сам правник - уздахну весело Ј ану
лис и повуче ремен револвера - почећу с Чиње
шщама. 

-Крајем августа. 1945. извукао сам се из 
Козане, где ми је претила опасност. Човек код 
ког сам се крио ухапшен је на улици. Један друr 
је дотрчао да ми то јави и ја сам умакао на неко
лико минута пре но што су стигли агенти. 

- Побегао сам на Грамос. Сељаци су ме зна
ли из времена борбе против Немаца. Нека од села 
у којима сам се крио слобоДНа су данас. Аrија 
Ана, Мелисотопос, Варика. А у Кастанофити сам 
се крио од. септембра 1945. До избора 31. марта 
1946. живео сам ту, у кући Христоса Папанаста
сија. 
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Он погледа кроз прозор. 
- Видите ли ону зграду, ону тамо, са зеле

ним прозорима? 
Сви погледасмо у правцу који је показивао 

љегов прст. 

- Е, тамо! - рече јеДНоставно. - А овде -
додаде - у овој кући, била је жандармеријска 
станица. · 

-После се већ Није могло ни у селима из
држати. Улето 1946. имао сам већ чету. 

- Јесте ли добили директиву да формирате 
чету? И од кога- yrmтa га рићи Валтер, не ди
жући очи с блока. - Ви сте, по свој прилици, 
комуниста. Комунисти су дисциплиновани људи 
који не раде ништа без нарећеља својих виших 
форума. Или бар одобреља. Према томе, логично 
је да вас питам да ли сте добили какву дирек
тиву? 

Валтер је говорио брзо. Но силоrизми су ода
вади љегов немир, а дрхтање гласа - неси

гурност. 

- Ко вам каже .да сам члан Комунистичке 
партије? - зачуди се Јанулис. - Да 'Ме питате 
одобравам ли програм Партије - рекао бих вам 
искрено: одобравам. То је тако. Да. Колико знам, 
љене су·организације ·практично илегалне у овим 
крајевима од пролећа 1945. Откако су се запа:тили 
нови окупатори- Енглези. Али занима ме откуд 
вам преmоставка да комуниста чека. у подруму 

на директиве? Комуниста, ако је то добар· кому
ниста, иступа где, кад и како треба и без наре
ћеља, ако га нема, или не може, рецимо, из хи
љаду техничких и друrих разлога да га буде. Да 
сам јуна 1946. видео монархофашистичког жан
дара како туче људе или их води у затвор, или 

напаствује жене, или нишани да убије, ја бих га 
напао не питајући за дозволу. Но то се десило 
друкчије .. 
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- Из наЧШiа на који rоворите, није тешко 
за.кzuучити да сте ~омуниста! - Речи Валтера 
биле су оштре, али rлас се извињав.ао.. · · · 

--:- Па шта и да јесам! Сматра ли се јQШ rде · 
rрехом бити доследан демократа и добар родо
љуб.? - Јанулис се .насмеја уеско, тако да се 
оштрина тоr подсмеха не изrуби и не ублажи кад 
додаде: 

- Но ви то сматрате. Свакако. То се на ва
шем мщу чита као уводник. Одиста. Т де сте били 
за време рата? Уосталом, није важно. Ви сте моји 
rости данас, сви, какви сте. А rосту не rледај 
у душу, кажу код нас. 

- Hero?- То је био Павлос. Али сасвим не-
хотiЩе. · · · 

- Треба им одrоворити што се Пристојније 
може. 

- Одrоварам, дакле. Први мој иступ збио се 
у самоодбрани. Дакле, ван сваке директиве. за:. 
уставила ме је пред мрак жандармеријска патрола 
на цести и затражила исправе. Неуrодно. Жан
дари. Моја два друrа и ја извадимо леrитимације. 
Јасно- лажне, друrе нисмо имали. Жа.Ндари их 
узели. Сваки по једну. А ми --- ненаоружани. Онај 
што је мени узео леrитимацију, чим досрiЩа моје 
име, диже зао, претећи поrлед. Шта да радим? 
Да чекам дИРективу? Скочио сам му за врат. 
Истовремено сваки од мојих друrова- кршни 
младићи - без доrовора урадио је то исто. И -
шта се моrло? Разоружао је сваки своrа.· А како 
су ти жандари били некадашњи Коларосови под
офiЩИри, свукли смо их, и себе обукли. Две 
пушке, аутомат, револвер и четири бомбе. С тИм 
смо њиховим оружјем почели овде ... 

- То су чињеНIЩе. Само немојте за.кzuучити 
да сам ја иначе љубитељ такозване спонтаности. 
Није се више моrло живети од беса банди, жан
дара и војске. Њихове IIIDaчкe, палежи, силоваља, 
хапшења, батинаља, убиства узеЛи су већ такве 
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размере да су, чим се чуло за наше· дело, исте 
ноћи разоружани фашисти у три села. А сутра
дан се наставило. 

-Али ја бих наставио о Коларосу. Ми смо 
ra заробили крајем 1944. Носио је немачку уви
форму. По савету енrлеске мисије Предали смо ra 
одмах тек образованом редовном суду. Наивност 
се скупо плаћа. Суд ra је ослободио услед »по
мањкања аутентичних доказа и немоrућности про
вере околности које ra терете, с обзиром да се 
Немци не налазе више у Грчкој«. Осећате ли у 
формули суда сету, жаљење, шта ли? Да утеше, 
ваљда, судије, Енrлези су Колароса наоружали. 
Тако је Коларос поново продужио да суди народу 
овоrа краја у име новоrа rосподара. Отад је лично 
учествовао у преко десет паљења села и 200 
убистава. 

- Шта ће вам бољи Пример ·за моје чврсто 
иако не тако давно увереље да не треба без
условно поштовати леrалност, бар не у· случају 
кад непријатељ кундаком и камом дели правду~ 

- Зервас је, на пример, данас министар јавне 
безбедности. Он је четири rодине потајно и јавно 
сара.Dивао с окупатором. Сећате ли се да је на 
сућењу Ралису, који је био немачки председник 
rрчке владе, изишао и он да сведочи ПрОТИВ њеrа 

заједно с данашњим енrлеским Председником 
rрчке владе, Максимосом? Зервас, дакле, и Мак
симос. 

- Јуrословени, којих има, на моју радост, 
мећу вама, разумеће ме боље ако кажем: Ралис је 
rрчки Недић, Зервас исто што и Дража. Дошло: 
врана --:- врани очи не вади! Памтите? Свеједно. 
Испричаћу. 

- Сцена се одиrрала у атинској судници про
шле rодине. 

-Улази Максимос. Свеће се пале, јеванћеље, 
заклетва и остале формалности. 
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- Максимос почиње да. говори о Ралисовом . 
животу. Такав и такав, похлепан; амбициозан, ка
ријерист, човек без скрупула и морала, егоиста. 
Прича Максимос и у причи стиже до рата. li та
ман ће о нападу Италијана и о улози оnтуженог 
у том периоду, кад Ралис, дотле миран, почиње 
да добује по дебелој торби за акта на колену. 
Добује јако, све јаче, уnорно, наметlDИВо. Макси-
мос се раздражено осврће. . · 

- Ралис престаје да добује. Али је учинио 
један мали покрет дланом. То је био лаки лук 
шаке која се диже са жуте торбе за акта ка џепу 
панталона. Овако. А тај· гест код нас може да 
значи једино: - Припази шта брбљаш одсад. 
У ташни ми још увек леже докуменчићи - јако 
неуrодни по тебе. Али ако :их напујдам и лану -
биће: јао и куку . . . Више није требало. Макси
мос је схватио Ралисов »гестић«, а како се одМах 
и присетио каквИХ: је све докуменчића могло 
бити, помислио је ваљда: паметнији попушта! 
Окренуо се судијама и дословно рекао без излиш
н:их прелаза . . . »Али од окупације Ралис се про
менио. Живео је и радио као прави патриота.« . 

- Ралис - немачки председник грчке владе 
под окупацијом. Патриота, разумете?· . 

- А исто се поновило са Зервасом. Ралис Је 
и њега »имао у ташни«. 

- Судећи по Зервасовој изјави, »докуменчи
ћи« су морали бити још поразнији. Он је изјавио 
за Р алиса да је »спасилац Грчке«. 

Речи не значе више шта значе. »Спасилац 
Грчке« у вези с Ралисом добија данас призвук: 
исувише крвав. Филолози ће једног дана то забе
лежити. Али изговорена истим устима, реч бан
дит обележаваће, према томе, Грка који се није 
мирио ни с првом ни с другом окупацијом. И то 
нека се забележи. Да. 

-.Ја сам бандит, господо, а Коларос је био 
Зервасов војвода. То је најхшшчнија фигура кола-
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борационисте и ратног злочинца у Западној Маке
донији. Поред службе Немцима, био је повезан 
и с бугарским фашистима. »Сигурно је сигурно«. 
Позната вам је већ та одвратна филозофија 
слугу. 

Не прекидајући говор, Јанулис оде до мале 
полице са књиrама и свескама у дну собе, и из
вуче из једне фасцикле обичан плав коверат. 
Отвори га и извади читаву хрпу фотографија. 

Таквих смо видели поприлично и код нас. 
Брадати, дивљи људи с реденицима преко груди, 
грле се с Немцима за кафанским столом или у 
шуми. Оно што ме је изненаЬивало, док сам раз
гледао те слике, била је баш та ограниченост ма
ште фотографа пред реалношћу. У свим земљама 
окупиране Европе нацисти су се сликали са кви
слинзима увек у истим позама и увек, рекло би 
се, у истом језивом пејэажу. Постоје свега четири, 
највише пет варијанти. У другом плану слике -
гори село, вешају или стрељају таоце, убијају 
ножем или секиром или силују. То је све.· НаЦи
сти и њ:ихови пријатељи волели су, канда, да 
у првом плану буду овековечени само у једном 
од таквих четири-пет тренутака. 

На једној од фотографија брадати Коларос 
притиснуо је обема рукама рамена и. главу жене 
у мутној rужви узвитлан:их сукања, и разголи
ћен:их ногу до бедра, док је Немац у војничкој 
блузи, наднет над њом, почео да се свлачи. 

Коларос гледа у фотографа и ~>вицкасто~ 
намиrује за сву вечност .. 

- Коларос је данас- рече Јанулис показу
јући нам ту слику- капетан у краљевој војсци. 
Ево вам његове најновије фотографије. 

На тој фотографији Коларос се сликао пред 
берберницом, зализан, без браде и бркова. Али 
има три енглеске официрске звезде на нарамешr
цама. Нови окупант, нова мода, нови »други 
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план«, алИ суштина - непромељена. Коларос -
слуrа империјалиста. - --

Снимци су ИШАИ брзо од руке до руке. Е~~!ле
зи би их удостојили само косог, крат_:к,ог погледа 

и ћутке предавали да.tЪе. 
- Коларос је 1945. добио »право« да органи

зује банде. Ту дозволу, с про~сно поништеном 
таксеном марком и жшом, издаЈу разне инста.IЩе. 
Некад префекти, некад срески начелници, некад 
сам гувернер провmщије. Прам~отписује их увек 
исти Енглез- генерал полициЈе Викхем. 

- Значи, по вама, Енглези су исто што и не
мачки фаmисти? Енглези се нису борили за сло-
боду? -

- За нашу - нису. Али ја нисам ни рекао 
Енглези као ви. Ј а сам споменуо генерала Вик
хема. Могао бих још да додам некоЛико .1\есетина 
енглеских имена. Али љих треба издвоЈИТИ од 
енглеског народа, који је у својој већини- демо
кратски. Но ви волите да се вешто клизате по 
леду више политике, а ја бих се,,с вашим до~
тељем, зауставио на стварима коЈе боље познаЈеМ 
но расположеље ЕнгЛеза. На пример, на терору 
над Словенском маљином .... 

-Врло добро! - рече Валтер. - Аутоно-
мизам! Пристајем. _ . . 

- Не знам на шта ви пристаЈете, али Ја бих 
се као Грк стидео да говорим о терору над Сfо
венима у Јегејској Македонији да се с оружЈеМ 
не борим против тог ужаса. Оно што су ти храбри 
људи претрпели после Варкизе, превазил~и не
мачка зверства. У ова четири села, кроз коЈа сте 
прошли синоћ и јутрос, убијена ?У за годину дана 
22 мушкарца и 8 жена. У хапс Је бачено и бати
нано 73 лица. Спа.tЪено је 29 кућа. На отоцима 
се налазе 252 мушкарца и 70 жена. Ово су ци
фре, господине. Али ја сам познавао свак?г чове
ка, тако да кажем, из садржине тих броЈКИ. По-
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знавао сам сестре Ану и Елену. Биле су то храбре 
девојке, обе плаве, две друrарице верне слободи. 

Јанулис застаде и ре~е тихо, али оштро, уз 
шум налик на резаље диЈаманта по стаклу. 

- Заклане су. 

-Ја не могу, кад то кажем, да_не замислим 
љихова лица у тренутку _кад су им Коларосови 
људи забијали нож у бела, девојачка грла. Ана их 
је морала гледати кротко, тужно, можда зачу
ћено. Она је изгледала увек мало зачућена, свим 
што живи цвркутом птице, потоком, пУцљем, сва
ком људском речи; и ја је још увек видим тако -
мало диrнутих обрва, у неком тихом и меком чу
ду. Али Елена, која је била бурна и ведра, сигур
но им је викала: »Убице!« Мора да их је rребла, 
уједала, да се отимала, била презрива, пркосна. 
И љу не престајем да видим: - и сваку од осам 
жена, сваког од 22 мушкарца. Ј а бих о сваком од 
љих могао да вам кажем какав је био у борби, 
какав на раду, колико је био спреман да жртвује 
себе за слободу која треба да припадне свима. 
Коларос је убијао пре и после Варкизе. Али пре 
-бранили смо народ од љега. А после? Шта смо 
радили за тих сурових годину дана после Вар
кизе? Гризли смо, гневни, своје голе, ненаоружане 
руке. Уједали до крви своју задушну пучку наив
ност. Проклиљали час кад смо предали пушке. 
А крв наших друrова није престајала да тече. 

Јанулис је гщюрио све тише. Глас му се пре
свлачио као неком скрамом узбућеља, неким не
слућеним дрхтаљем, неочекиваним код тог твр
дог човека. Он понови: 

- ... да тече! 
- Ми смо показали доста стрпљеља у жељи 

да престане једном крв да тече. Опомиљали, тра
жили помиреље. Симфилиосис. ·Али десне су бан
де клале. Народ се ледио живећи и умирући у 
страху. 
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- И онда • • . онда кад се вшпе није могло 
друкчије, пукле су пушке у име живота, части 

и независности. Прве- под Олимпом. Свуд по 
Грчкој народ је разумео њихов прасак. . __ · 

- Пукле су пушке да престане rраћански 
рат, да буде мир. И народ се одазвао на пуцње. 
За шест месеци створилИ смо моћну Армију. 

- Прешли смо прву фазу одреда. Имамо већ 
официра који су сврШИАИ курс при Врховном 
штабу генерала Маркоса. Користила су нам иску
ства из борби против Немаца, наша, као и Иску
ства народа који су се борилц с вшпе среће и 
смелости, а мање rрешака и наивних з_аблуда. 

Није било лако одлучити се на овај пут, и 
повезати прве изоловане акције гнева, пркоса или 
очајања у ову нашу данашњу Армију. Али из
бора није било. Или се дати стрељати или поћи 
пуrем наше националне револуције од 1821. и 
отпора од 1941. 

- Скорбут је у планинама скоро стопосто
тан. Ратујемо од 1940. Од мириса барута многе 
већ хвата вртоглавiЩа. Доста нам је искежених, 
насилних смрти. Али продужити борбу за демо
кратију и независност, то је још једина наша Mct 
гућност . . . Онда, разуМl'оиво ~ . . _ 

- Како да не бу дем о верни нашим мртвима 
и одани живима око нас? Одазвали смо се гласу 
хероја који су пали у борби за слободу. Имамо ли 
је? Да су живи, наши би пали јунаци наставили 
да се боре. Је ли моrуће схватити то, и--:- чекати, 
крај њихове раке, да се доврши недостоЈНО копа

ње наше сопствене? 
- Урадили смо што би и они урадили. · 
- Пошли смо нас тројШЈ;а, убрзо нас је било 

стотину. У првој борби, где је већ учествов~а 
читава чета, већа половина наших бораца била Је 
наоружана вИлама. А на првом митингу који сам 
одржао у првом ослобоћеном селу, рекао сам ~а 
се боримо за мир, за помиреље, за демократиЈу, 
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за владу у којој ће учествовати Еам, у сразмери 
која одговара љеговој стварној снази, а народ је 
додао: »А шта је с амнестијом?« ~ Све се то -
рекао сам тад - може остварити мирним путем 

само ако оду Ешлези. То је прво и најважније. 
А тако кажем и сада. Само се однос снага у зем
љи отада бескрајно померио у нашу корист. Нас 
је читава Армија. 

- То је врло узбумиво- јави се опет Вал
тер, седећи на клупи смерно, онако дуr, кракат 
и неспретан, с коленима скоро до плоче стола. 

Он није престајао да мрси нервозним, дугим 
прстима риће прамење косе. - Врло узбуДiЬиво 
чак. Али ја нисам ту дошао да ме узбућујете ле
пим и бираним речима, мада иначе ценим ова 
племенита узбућења. Ја сам, овај, новинар, и мени 
требају чињеНIЩе, голе, неулепшане, врло прозне. 
Реците ми какав је ваш однос према Еаму. Да 
објасним. Ако нисте комунист, ви сте еамит, што 
је, мање-вшпе, исто. Пароле које приписујете 
Демократској армији у ствари су - познате па
роле Еама. Треба ли слутити да измећу вас и њих 
постоји споразум? 

Јанулис се затури полако, не скидајући по
мало презрив поглед с њега. 

- Ми нисмо чланови Еама, ми смо борци 
Демократске армије. Никаквих политичких огра
ничења не постављамо пред оне који нам при
лазе, ако хоће да се оружјем заложе за захтеве 
које сам споменуо. Али тачно је да наше пароле 
коинцидирају с паролама Еама. Како би и могло 
бити другачије кад знамо да Еам представља цео 
rрчки народ и да најтачније формулшпе све че
жње- народа који представља? ЗбИlоа, не би се 
рекла истина кад бисмо тврдили да су постојале, 
или дапостоје ма какве везе измећу нас из 
Слободне Грчке и Еама на окупираној терито
рији; Нити би било паметно у овим условима и 
поМИШl'оати на успостављаље икаквих контакта. 
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Али понављам, никакво чудо што се наше пароле 
подударају кад смо и ми у Армији -део народа, 
љегов оружани део. 

Јанулис· се заустави ·као од неке нове мисли. 
Валтер му постави брзо још једно питање. 

- Ја сам вас питао пре десет минута нешто 
у вези с Македонијом. Преврћући белешке, при
:цетио сам да ваш одговор није био довољно, како 
да кажем, исцрпан, довољно . . . потпун. Мене, у 
ствари, занима како то стоји са аутономизмом 
у Македонији. Ј е ли јак покрет тај НОФ о ком 
се говори на сваком састанку Анкетне комисије? 

Јанулис покупи фотографије по столу и отво
ри их у руци као карте. 

- Славомакедонци су се покрили славом у 
свим борбама које је водио наш народ. Они су 
пролили толико крви да имају права да траже 
равноправност. И дужност нас Грка који смо се 
с љима и крај љих борили, дивећи се љиховом 
јунаштву, наша већ данашња дужност захтева да 
им то право признамо, срећни што ће једног дана 
у демократској Грчкој, какву заједно желимо, 
бити места за све који хоће да с нама продуже 
живот у слободи после седмогодишњег смељива
ља три окупације без предаха; италијанске, не
мачке и енглеске. 

- Али то није аутономизам! Ипак код нас 
постоји нешто што би заслужило то име. Но по
тражите ли инспирацију тог нечег, доћи · ћете не
избежно до Балканског одсека Интелиџенс сер
виса. Аутономиста је код нас мало. А сви су се 
компромитовали за време прве окупације. Они су 
компромитовани у очима народа, не у владиним. 

Изгледа чудно да баш Енглези подупиру ауто
номизам. Но тако је. То је једна од фикс-идеја 
љихових агената још од 1943. · 

-КоА мене је 1944. био на Вичи капетан 
Еванс - продужи Јанулис. - На том сектору 
имао сам против себе, поред Немаца, и Колчев-
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љеве банде. Оне су биле одлично наоружане и 
опремљене. Немци нису штедели. Давали су ка
пом и шаком квислинзима. Мећутим, нас -
Енглези нису наоружавали. 

- Ј а сам, разуме се, тражио оружје. 
- Али Еванс је увек одговарао: »Сутра! 

Добићете га«. А сутра би одложио ствар опет до 
сутра. Тако схваћено сутра, значи: никад; Кад сам 
му то пребацио, рекао ми је: Колчева треба пус
тити на миру, иако је немачки човек. Јер ако га 
уништимо - објаснио је своју мисао - Немци ће 
бацити за покриваље тог одсека три-четири пута 
више своје војске но што је тренутно имају овде, 
и ми им не бисмо одолели. Само бисмо упропас
тили позiЩИје које држимо. А оне су нам неоп
ходне за оствареље плана Кивотос. 

- Разуме се, ти су му разлози били исисани 
из прста. 

- Шта је то Кивотос? - упита Жермен, а 
Јанулис одговори: 

- То је план команде на Средљем Истоку 
који се односио на евентуалне операције десанта 
у Грчкој. Датира од почетка 1944. Но као што је 
познато, Кивотос није никад остварен. Ми смо 
протерали Немце пре но што су КаирЦи почели 
да мисле на моrућност љеговог оствареља. 

Ми на Вичи нисмо могли чекати да стигне 
Евансово »време« из Каира. Нападали смо непри
јатеља и отимали му оружје. Еванса је наша 
»Идиотска непослушност« доводила до очајања. 
Тад је отпочео по селима јавно да аrитује против 
борбе. Сељацима је отворено говорио да не треба 
да помажу нас, него Колчева. Хтели су да га 
убију. Ми смо га спасли батина и смрти. · 

- Интересима које је он представљао није 
ишло у рачун да Елас расте и стекне ауторитет 
и снагу којима би се, у име независности Грчке, 
супротставио плановима о љеном поробљавању. 
Како је Елас ипак јачао, Колчев је пред одлазак 
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nоследље немачке реrименте проглашен за витеза 

дупле шре неочекивано и за самог себе. Еванс ta 
није ударцем мача подигао у чин витеза. Улогу 
мача је одиграло повлачење Немаца, свежањ 
фунти, и потреба новог окупатора да се- наслони 
на некакве »уроћеничке« снаге. 

Валтер се колебао. Затим се одлучи и постави 
питање које се већ дуже кувало у њему. Он отво
ри велику генералштабну секцију овог граничног 
појаса 1:50000. 

- Одавде до албанске границе нема вшпе од 
10 до 15 МИЈоа. Да ли су владине граничне трупе 
у поседу караула на овом-сектору? 

- Биле су до јануара. Тад наМ се предала, 
после 15 минута борбе, 60 војника и официра са 
nотпуном спремом и оружјем. 

- За.к1оучујем да ви од јануара чувате Грч
ку од евентуалног напада Албаније. То је врло 
интересантно. 

Јанулис се насмеја: 
-Мислите ли и на британске империјалне 

путеве? Њ:их не! - рече и кврцну прстом по 
карти.- Грчкој не прети никаква опасност с те 
стране. Али на основу исказа Вракаса, официра 
који се предао, грчки граничари су добијали врло 
прецизне и ауторитативне инструкције да про
воцирају инциденте на албанској територији. На 
овом сектору, откад ја врпшм, силом прилика, и 
дужност граничара, влада апсолутан ред и ншпта 

га не нарушава. 

- Хвала! - рече Валтер. - О томе сам већ 
читао у Ризоспастису. 

-Драго ми је што читате понекад и доб~е 
новине!- одврати хитро Јанулис.- Сигурно Је 
господин британски или амерички новинар, не 
знам тачно, у истом листу читао и неутешне 

вести из Индије? 
Уто неко закуца снажно на врата.- Напред! 

- рече Павлос трrнувши се. 
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Уће 'крупан партизан, кривошијаст од зарасле 
· ране на широком врату. 

нас. 

Он војнички поздрави Јанулиса. 
- Хоће ли ови да ручају ту или у кантини? 
Под »ОВИ« кривошија је подразумевао све 

- Могу овде. Биће једноставније - одговори 
Јанулис, устајући лако с клупе. Затим принесе 
руку капи. 

-До вићења. 

Кад изаће, Валтер погледа: 

-Шта кажете? Није комуниста! Да поша
њем стенограм његове изјаве, не би престала да 
ми се смеје сва редакција, макар се у њу вратио 
и после десет година. 

Кривошија поче стављати пред сваког од нас 
четврт ташiа, а две партизанке које су ушле за 
њим носећи војничке порције на дугој дасци, раз
делиле су нам ручак- густу јагњећу чорбу. 

- Миршпе на месо! - јави се Аајонел с 
врата. - Хеј, цуро, овамо за чику! Гле што је 
поцрвенела. Дакле, Маркос треба сваки час да 
стигне. 

- А мени? Зар не видшп да сам се избезу
мио од глади? Знаш ли да си баш лепушкаста? 
Мој ПЈьунути тип, а? 

Роби се зачуди кад девојка поцрвене, и очију 
пуних суза, остави неподељене порције, окрете 
лећа и изиће, скоро истрча из собе. 

Аајонел диже прст увис. 

- С партизанкама се не треба шалити .. 
Роби поче да виче: 
-Зар сам се ја шалио? Откад је бити учтив 

-шала? 
Чиришки је стао крај прозора, не усућујући 

се да непонућен седне. За њим уће и Васвос, уми
вен, препороћен, сигуран као дућащшја у своме 

9 Оскар Давнчо - П 129 



дућану. Он седе за сто, зграби комад хлеба и пр
стом зовну партизанку. 

- ДруrарiЩе, дедер овамо! 
-Шта сте чули о Маркосу? Шта вам је при-

чао друr Ј анулис? - ·· 
Лајонел с ироничним нагласком понови ље-

гову последљу реч. 

- Друr? 
- Нmnта о Маркосу, а ви?- упита Валтер. 

Бибиси прогута каwику чорбе и погледа у 
ТаванiЩу. 

- Неће да нам кажу где је. Тврде да је још 
јуче обавештен да смо стигли у Амудару. А јутрос 
је, веле, пошао најбржи и најбољи курир кога 
имају с писмом у правцу Маркоса. Мутно и не
јасно. Зашто он није овде? 

-Кажу да би било добро, ради наше сигур
ности, да одемо дубље на љихову територију. 
Тако . . . за још једно пет сати хода. 

-Сигурности? Ко би нама нешто?- викнУ 
Роби не прекидајући грiЩКање хрскавичавих ре
бараца. 

- Не нама, али Маркосу! - рече Лајонел. 

- Ко хоће да се клади да он уопште више 
није у Грчкој? Цео је ВIЩ у томе, Зар не? 

- Генерал Маркос треба да стигне сваког 
часа, рекао ми је један одговорни друr. 

Васвос, откад се пријавио добровољно у одред 
Јанулису, хтео је да изгледа обавештенији од 
осталих. 

- В.ути, Васвосе, ти си се данас обрукао. 
-Зашто, Роби? Мене је узбудила љихово 

лепо понашање према мени. То је џентлменски. 

-Он говори о твом понашаљу, не о љихо
вом - умеша се Чиришки, који је сео тек кад га 
је Роби позвао довикнувmи му: -Чекаш ли да 
паднеш у несвест да би ручао? 
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-· Нико те. не пита! - одврати Васвос грубо, 
изrубивmи наЈедном дотадањи продуховљени 
осмех срећног неофита. 

- Ј а само кажем. 
-Кут док си читав. Јер ако станем да се 

присећам твојих телеграма и чланака, биће ти 
вруће и преко зеница. 

VII 

. После ручка отишао сам са Жерменом, Нури
Јем и Јоанисом у заселак Могилу, на три кило-· 
~етра од штаба Јанулиса. Домаћин, гурав, необри
Јан Македонац, с лукаво резаним косим очима, 
дочекао нас је у чарапама на степеништу своје 
куће. Око љегових ногу просто је кипело од деце. 
Али он нам је одржао свечани говор, »сан живота 
нашег«, и то на црквенословенском језику, »је

зику праотаца из времена Б.ирила и Методија«. 
Децу је узнемирио дедин дубок глас и љегове на
залне, неразум..ъиве речи. Најмлаћа су бацала 
очајне погледе на мајке у белим повезачама. 
Жене су крајевима кецеља брисале врхове својих 
носева. Но и мајке и деца изгледали су уплашени 
само док су мировали. Чим преста неразумљив 
говор и Петар нас понуди да ућемо и унесемо 
славенску, слободцу срећу у љихов дом, двого
дишње цурiЩе су блиснуле и поново се и љихово 
зацељено кикотање и мала мишја цика придружи 
граји одраслије браће. И Петар, попут Јоаниса, 
није знао да остане природан кад се узбуди. 

Петар нас уведе у гостинску собу. Иако је 
пловио читавим светом, он је, да би сад изразио 
сву своју срећу, намотавао у речеНIЩе дуrог даха 
бесмислене речи. А радио је некад у Огљеној 
Земљи и Аустралији, Немачкој и Абисинији, по
знавао је Индију и Кину, и тек се уочи рата, пун 
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nрича али без новаца, вратио у родни крај, где 
је поСАе двадесетак година избивања затекао 
место две кћери које је оставио у пеленама -
унучиће у истом повоју. А отада их се сваке го-
дине раћало бар још једно. · . · - ·· 

Знао је књигу и постао учите~ у засеоку. 
У прастарој сеос~ој цркв:ищr, у КОЈУ нико НИЈе 
залазио, поред старог, узбудљивог црвоточног 
иконостаса - »Који чува живе јерусалимске сте
нице што су их кретати на повратку оставили 
делом и код нас на чување и приплод« - прона
шао је и тешку старос.ловенску књижурину са 
словима, »свако као људски :џокат«. То је ~ила 
нека хроника, мутна и туробна. Говорила Је . о 
поко.лењима и мукама. Пољско цвеће би два дана 
мирисало на тамјан и ·стару, невидљиву· прашину 
кад би Петар, .лети, изишао у поље с ~оником А;а 
је на миру чита меЬу овцама. Но наЈ~ешће би Је 
листао у зимске вечери при петро.леЈКИ, док би 
у камину пуцкетала ватра од сувог грања, а див
љи јануарски ветар уносЈ{о кроз оџак далека 

завијања планинских вукова. 
Зашто не говори природно и просто, питао 

сам се с.лушајући његове го;ворничке приче про-

шаране црквеним речима? . . 
Зашто сматра да то цицкање . изискуЈе од 

њега »прилика и словенски обичај«? Но тек кад 
га, сат касније, проће прво узбућење и он се осло
боди терета среће, превелике за њега, његова ре
ченица спласну и поче да тече јасно и просто, 
об.лачећи садржај који је излагао речима по мери 
ствари, као рукавица руку. И појавио се, тек онда, 
иза дотле превеликом срећом надувен:их бесми
слица, пријатан, драги лик Петра, старог, искус

ног, паметног аргатина. 

РеШИАИ смо да се сви обријемо, и он с нама. 
Његова кћи донесе вруће воде, а он је у кошуљи, 
раздрљен, сапунајући се, продужавао да н;:ш при
ча гласом који је постајао све мекши, уколико 
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слободнији. После бријања поПИАИ смо по чаши
цу уза, грчке ракије од аниса, и пошли затим 
натраг у штаб, уверени да генерал Маркос треба 
сваки час да стигне. Петар је кренуо с нама, да 
види свог »Врховног команданта«. 

- Иако сам цивил, ја само њега признајем. 
Слободан, нескочањен више, раскрављен, на

викао на радост, он је причао једноставно: 
-Ово сад- ни принети прећашњем! Пре, 

на сваког борца Е.ласа долазила је читава енгле
ска мисија, а данас, главно је: Енглези, напоље 
одавде. А чим их је Маркос потерао одавде, одмах 
је настала слога, а и живот је постао .леrшш. Не 
може се народ ни волети мирно меЬу собом док 
Енглези гледају. Урокљиви су, рекли би старИ. 
Било шта било - далеко им маг.лена кућа! 

Петар је ступао уским путељком, прескачући 
.локве и воде што су· се спуштале низа стране. 

Снег је копнио у планини и потоци су се наду.ли 
и осИАИАИ, примајући ·воду са свих страна. . · 

- Маркос је командант и човек каКвог нема. 
Ј а га нисам видео. Он је доле, углавном у Теса
.лији, али курири који су га видели причају да 
и кад станеш мирно пред њим, дишеш . .лако као 
да СИ »ВОЉНО«. 

- Ти не би! - примети Јоанис. - Ти си се 
и пред нама укрутио. 

- Нисмо ти ми на срећу навикли, па кад је 
осетиш, удари ти на срце које забатрга исто као 
од великог страха. Како и не би. У моју славенску 
кућу дош.ла на конак два Титова човека! Па да 
се не разбијеш на парампарчад! Али ~ видиш -
сада већ може да се дише. А биће да има људи 
пред којима си увек слободан. То због њиховог 
другарског прилажења и погледа. За Маркоса -
сви тако веле. Он као да није . човек од простог 
меса и обичних костију. Месо му је - крв, а 
кости - јунаштво. Другог у њему и не. њему нема. 
Али кад се обрати некоме, осетиш најГлавније: 
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најмилији си му. Тако причају. Као да те је оду-: 
век знао, ценио и волео. То је говорио и стари 
Михаил, који обично ником, ни себи на реч не 
верује. Њему Михаилу, кажеш: »Како си?« А он· 
почне да се опипава: »Ето. Речи лажу, сам ·гледај, 
шта ја да ти кажем!« Али и Михаил је о Маркосу 
говорио исто као и остали који су .га видели. Само 
је то навео на његово: »У поноћ да каже: зора је, 
зора је и ништа друго, па прст nред носем да не 
видиш. Не брини - Маркос види.« 

На пољу, пред црквом, вило се коло. Борци, 
девојке и момци с пуmкама по коњанички преко 
лећа, уз свирку хармонике и зурле, држећи се 
овлаш за прсте, играли су јуначко, критско коло. 
Коловоћа, страшно црн и витак борац, кудраве, 
сјајне косе, одбацивао се лако од зеМ.tЪе, и доче
кивао на жилаве ноге као на опруге. Час би клек
нуо, забацио главу и пружених руку скочио, за
вртео се око себе, заrребао врхом цокуле о 
ледину, клизнуо напред, ухватио се опет за коло 

које га је пратило ситним корацима, час би се 
одвојио, полетео напред, као да јуриша на непри
јатеља. Но одједном би се тргнуо као да је рањен 
и изгубљеним покретима потражио другове, с њи
ма прелазио пола круга, и опет здрав, смелији, 
лакши, полазио у нове јурите. 

Али тог би пута коло кренуло брже за њим, 
не заостајући никако, а кораци коловоће, све ком
пликованији, жустрији, смелији, нису скоро ни 
додиривали зеМ.tЪу. 

Црни партизан је очито играо битку, сав за
пет њом. Он је истрчавао rурајући телом невид
.ъиве непријатеље, извијао се ударцима, повлачио 
се, падао на колена, дизао се све неодољивије, 
никад уморан, никад побећен. 

Он није играо само ногама и rипким телом, 
него и лице,м. И његово лице је казивало драму 
борбе за слободу. Изгледало је да је то коло н~-
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стало сад, да изражава етапу по етапу, послеДЊе 
;rодине ослободилачке историје грчког народа. 

. - Н~, ко~о је пр.астаро! - рече Петар. -
НаЈстариЈе КОЈе постоЈИ. Је ли тако, Никос? 

Окр~тки.старчић у морнарској, пругастој, за
крП.tЪеНОЈ маЈици испод rуња, потврди пуним, као 
науљеним басом. 

- Најстарије. 
Недалеко од нас, Американац, пуковник Ми

.лер, разгледао је заједно са Сиријцем секцију 
костурско~ краја. Изгледа, игра га није занимала. 

- НаЈвише 15 МИ.tЪа до границе?- изговори 
Инг лези. 
. Петар, као и Никос, знали су ешлески. Обо
ЈИЦа су пловили једно време на истом броду. 
И некако се и заједно вратили кућама. Само Ни
кос је био из Аrија Ане. 

-Толико има, али у ваздушној линији. Иде
те ли нашим сељачким стазама, треба и свих 20, 
и више. 

-О, па ви говорите енглески- обрадова се 
Милер. - Јесте ли били у Америци? 

- Радио сам тамо више година! - одговори 
Ник ос. 

. Пуковник, коме нека бесмислена горчина 
ПИЈе силазила с тупог врха носа и са усана, упита 
ОДЈедном с поверењем: 

- Колико би требало коњанику да стигне од 
границе до нас? Пет сати? 

-Толико. 

Сиријац намиrну лукаво и самозадово.ъно: 
- Тачно пет сати, као што је вечено. Шта 

сам вам казао? Знам ја моје птице. Мавкос је 
у Албанији. Јасно, кад стигне, пичаће нам пвиче. 
Али мени подвалити неће. Ја њима не вехујем. 

- Како вас није стид, господине! 
Петар их је погледао више зачућено него 

rневно. 
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- Говорити тако . . . - да сте деца па да 
разумем. Ја не знам тачно где је наш генерал, алИ 
он је увек тамо где је битка најжешћа у Грчкој. 

- И то! - рече Сиријац, који је зауставио 
руку-у ваздуху и погледао иро:нично Петра; А кад 
је овај престао, Инглези настави да гестикулира. 

- Скећем вам пажњу. Фанатично повевење у 
своје воће. Ти су људи саванахоле, флагеланти. 
Папа је безгешан. Вехујем јер је апсудно. Молим 
вас, двадесети век. 

Милер климну одобравајући главом и окрете 
своја широка, горка, неправилно резана уста 

Петру: · 
- Јадни човече! Схваташ ли шта ће од вас 

бити? 
-Зашто? 
- Прегазиће вас све. Немилосрдно. 
-Ко то? 
- Ви сте побуњеници! А све су владе одувек 

имале право да вешају бунтовнике. 
- Нека доћу само. Наша Армија ће да нас 

одбрани. Зато она и постоји, да нас браци. 
Инглези покуша да се насмеје презриво. Али 

његово: Хо-хо-хо! није звучало сасвим убемиво. 
Милер је потражио аргуменат · без апелацИје. 

- Моја зем.tnа стоји иза владе против које 
сте глупо устали. Разумете ли? Читава Америка. 
Шта ви ту онда можете? Глупост. Зашто сте се 
побунили? 

-Није се могло друкчије живети.Стре.tnали 
су, клали, силовали- рече Никос и П.tnуну. 

-Свеједно. Сада ће и да вешају. Јер ми не 
попуштамо. Г де станемо, ту остајемо. Шта нау
мимо, то учинимо. Шта ту можете ви с ва.шим 

пушчицама? Играчке. 

- То су добре енглеске пушке, шаржер -
десет метЩ(.а. Да смо их имали пре три године 
колико сад, протерали бисмо много брже Немце. 
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А они,· Немци, видите, помагали су исто неку 
грчку владу. Но ми смо се и тад побунили против 
оне немачке владе Ралиса, као ово сад против 
Цалдарисове, коју ви помажете. · 

- Али разумејте, Америка није Немачка. 
Ми смо добили рат. Добијамо и мир. Овај је век 
- наш, амерички. Ми ћемо слати влади тешко 
оружје. Авионе, топове, тенкове! 

Милер погледа Петра, да види ефекат својих 
речи. Али овај слеже раменима више упорно но 
немарно. 

- Ви само ша.tnите, ко вам брани. А ми ћемо 
отимати. Ви терајте своје. Нама се наше зна. 

-О, видећу те ја кад почне да стиже наше 
оружје куд треба! - То је већ било речено с 
.tnутњом. 

-Оружје .увек стиже куд треба - рече 
благо Петар. - Немци су га давали Зервасу, а ми 
му га отимали. Требало нам. Ви ћете га на исту 
адресу слати, а ми - опет отети. Не бисмо, да 
имамо свога. Али немамо. Према томе; док не 
буде оно што сви овде хоћемо, мораћемо узимати 
оружја где га има, и борити се. 
-А шта хоћете? Аутономију?- Сиријац ис-

криви јетко своје у лук савијене усне. · 
-Ми кажемо: »Hano.tne Енглези«, али њихов. 

Интелиџенс агитује за аутономију. То је њихова 
ствар. Ми смо против. 

-Слушајте га, Милеху! Зар не говохе сви 
исто? Они које смо видели у затвохима, и ови 
овде. Иста пвича: Интелиџенс. Али како само из
говахају ту веч! Да човек помисли да је у питању 
мафија, састављена од непиходно злих и пако
сних интвшаната који увек хаде за инат оном 
што ту зову »демокатске масе«. А знате ли, пости 
свет је исти и у Сивији. Ништа није досадније од 
разговоха са самозваним петставником такозва

них »демокатских маса« - а увек су исти. Па 
веците да Интенационала не постоји. Гохе је сад 
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откад је званично нема, ја вам кажем. С ~има 
се може само - чвстом вуком. То хазумеЈу. А 
ово вам кажем на основу личног осмоrодишњег 

искуства. _ .. 
- Зашто, кад сте сви за Тита,-не одете већ 

једном њему? Усрећите га, ми ћемо вас све пу
стити - срећан пут! . . 

Милер се враћао на »СВОЈ« nредлог за реше
ње питања »аутономије«. 

-Ко би остао у Грчкој? Цео народ би хтео 
слободу као што је код Тита. Је ли тако, Никос? 

Никос потврди. Но он је био Грк. Милер nро
дужи нестрiiЈЪиво: 

-На вас Словене ја мислим. За Грке ти не 
брини. Аако ћемо ми с њима. То је већ наша и 
њихова ствар. 

- Каже се, лако ћемо - а оно после - крв! 
- рече Никос својим науљеним басом. . 

- Ти си жив, води о себи рачуна док ЈОШ 
можеш. А ти - окрену се Милер Петру ~ док 
је још могуће - nресели се Титу. 

Петар жмирну: · 
- Гробове не можеш на леЬа па понети. 

Нити их пред собом гонити као стадо. Два су ми 
брата овде погинула. Оба млаЈ?а од мене. Ту оста
јемо, где смо роЬени, друкчиЈе не може. 

- Онда ћете висити. За вас друго н~ вреди. 
И то ћете убрзо ви~ити. Ј а вам то гарантуЈеМ. 

Затим уздахну. Тврдоглавост ових nростака 
nочињала му је ићи на живце. Он погледа горко 
у небо. То би требало и код њега;' као и код Биби
сија, да значи: »Досадно, али Ја сам стрlliЪИВ«. 

Но гласно рече: 
-Све то нема смисла. Да се још пет година 

борите- победити не можете! 
Но Петар nрихвати изазивање. 

__:Првих десет година једино су и тешке. 
После· се човек и навикне. А ми се већ седам -
бијемо. Ето, пре . петнаест дана су нас митраљи-
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рали Енглези. Некад се бежало, врискало, а сад 
ништа, навикли. Имамо искуства. 

_ - Видео сам ~ауре. Италијанске, а не ... 
- Можда су чауре италијанске, али авиони 

су енглески. 

- Доћи ће и амерички. СтрiiЈЪења. Али ја вам 
од срца саветујем: бу дите паметни. 

-Да је од срца, рекли бисте: »Борите се 
храбро!« А не бисте нас плашили вешалима. Но 
ако сте дошли овамо да то говорите народу, 
онда боље ... 

Сиријац nрасну: 

- Наводу! Увек они исто - Н?Вод! Он теби, 
човече, говохи. Ти ниси навод. 

-Ја сам Петар, тачно. Али Петар, то јест 
ја или Никос, или неко трећи . . . све је исто. 
Што се тиче жеља и слободе. Према томе, кажем 
народ јер сви ми хоћемо да смо слободни. 

-Опет! Навод! А шта је то слобода? Нек ми 
се објасни једном. 

- Хладно је. Хоћемо ли унутра - упита 
Милер Сиријца Инглезија, који спремно Пристаде. 

Затим се окрену Никосу и Петру и nружи 
им тужну руку: 

- Волео· бих да вам могу рећи до виЬења. 
Али не верујем да ћу вас икад више видети. Ни 
ви, ни ико од ових ту што играју или се смеју 
и разговарају, неће још дуго. Који дан само. 
Мени лично, као човеку- жао је и вас и свих 
који ће nрерано умрети. Али тако је. Човек треба 
пре свега да је паметан. А то значи да спозна 
интересе човечанства као целине. 

-Слушајте, пуковниче, ми смо овде брЬани, 
планински народ, поносни људи. И није нам 
ово - nрва буна. Образ је светлији од живота. 
Тако ми велимо. Јесте ли чули за Илинден? Тад 
смо се дигли на Султана. Страшна је сила он био. 
А ми - сами. Али - дигли се и ударили. А сад? 
Нисмо сами. Имамо савезнике свуд по свету. 
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И код вас чак, у срцу Америке. - Мислим на 
народ. Он не може бити непријатељ нама који 
хоћемо слободу. 

- Ох! Он мисли да ће му Стаљин помоћи 
главу из штранге да извуче. 

- Нек нам поживи он и Русија, не бојимо се 
да ћете ви ваше извући. А за наше, шта срећа да. 
Јер видиш, Русија, то је таква сила да вас све, 
колико год реакције има на свету, стрпа у дуван
ску кесу и да вас носи три године дана, не би, 
части ми, знала да има дувана. 

Али Милер му сад већ окрете мрзовољно 
лећа и повуче Сиријца за собом. Осећао се увре
ћено, али није то хтео да призна ни себи. 

- Чекајте, још нешто, куд журите најед
ном? - Петар се створи пред њима. 

-На Илинден 1903. били смо сами. А саА 
имамо и Стаљина, Тита, Енвера, Димитрова - то 
нису имена људи, него целих народа, као Маркос 
код нас што је име сваког доброг Грка. Али и 
код вас у Америци живе људи као ми- они се 
не зову Трумаи. Ја не знам како гласи то име 
америчког народа, али оно већ постоји и оно је 
с нама и са свима који би хтели слободу. А што 
се тиче слободе - она је човеку нужна за живот 
као јело. Па као велим - успори Петар ,....- не
мојте хрлити толико умом преко мора, може вам 
изненада букнути .пожар под троношце. 

Игра се на тргу завршавала, усталасана, жив
ља, радоснија, у правом ковитлацу. Црни, витки 
коловоћа скочио је напред, окренуо се око себе и, 
широко размакнутих руку, сачекао, непомичан, 

као исклесан у камену, да стане зурла која је 
пустила свој највиши,- ·стрiшти, победнички звук, 
сличан људском гласу. 

Коловоћа се звао Вракас. Потпоручник, који 
је пришао Демократској армији 31. јануара .1947, 
на челу 60 граничара из караула на грчка-албан
ској граници. 
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. Прозори ~аба осветљени петролејкама си
ЈаАП ~у се на ЈОШ беличастом зиду као дВа тек 
разбиЈена, лакирана жуманца. Лајонел ме повуче 
за руку; 

-Хајдемо до Јанулиса. Не можемо, ваљда, 
да чекамо ту до зоре. Ј а бих легао. Али постоји 
та ствар с Маркосом. Ако доће - ко ће нас оба
вестити? Требало би звона да звоне или некако 
да нам се јави. И ја сам расnорећен у Могили. 

На стубишту је горело кандилче. Још не
~атеријалнија, Мис Сокрис, сва од сенки, водила 
Је разговор ~ лепш.~, црном партизанком на стра

ЖИ:• оном КОЈа нас Је пустила на слободну терито
РИЈУ· Махи - се звала. Заправо Андромахи, али 
како Махи значи борба, сви су је тако звали. 
У Армију је дошла с три пуmке. Сама их је отела. 
А отада је у свакој борби стицала наново право 
на своје Име. У борби се осећала као риба у води, 
хитра и мирна. Али иначе стално је говорила: 

- Рат је права несрећа. 
-Каква ти је то пушка? -питала је Мис 

Сокрис дршћући као од зиме. 
- Машинка. 
-Ко ти је дао? 

-Отела сам је од једног који је добио од 
вашег краља. 

- Енглеског краЉа? 
- Краља ког су нам Енглези довели. 
-Јеси ли се послужила њом? Убијала? -

Лице Мис Сокрис је скоро увек изражавало лако 
гаћење, слично оном које се јавља на лицу боле
сника у .в':lтруштини кад му поднесу храну. Али 
очи су ЈОЈ се ексцитирано раствориле, пратећи 
сенке на лицу партизанке. Махи .одговори меко: 

- Рат је права несрећа. Страшно је откидати 
од човека живот. Шта друго он има? 
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- Замисли - продужи за.миiilLЪено - донети 
на свет дете, читав један оrроман живот. А? 
Јесмо ли роћени да стварамо живот ИАИ да га 
мецима бушимо? Знаш, тешко је мени да гледам 
и кад дете мушици откида крила. Л . .она је ·
жиВа, мислим. Али шта се може. Човек, иnак, 
не добија крила кад лети авионом, него кад је 
слободан. А за слободу мора још увек да се гине 
и бори. 

-Многи од вас убијају? 
- Несрећа! Али борба је таква. Свако коло 

има своје кораке. 
- Колико си ·убила од почетка? - шапну 

Мис Сокрис. 
-Не знам. Пуцала сам у свакој борби. 
- И сваки од вас овде је убијао? 
- БраНИАИ смо се. 
-Има ли вас пуно који се ... браните? 
- Сваки дан све више ... 
-Колико? 
- Шта? - упита Махи не разумевајући у 

први мах. 

-Вас, војника. Колико дивизија? 
Махи се трже. 

- Јесте ли ви војник? - Сенке на зиду су 
узнемирено задрхтале од оштрине и строгости 

гласа којим је Махи поставила своје питање. 

-Ја сам новинар -одврати шапатом Мис 
Сокрис. 

- Па што се распитујете као неки шпијун 
за војне тајне. То није лепо. А после, то вам код 
нас више не вреди. 

Мис Сокрис начини покрет руком као да хо
ће да покупи све своје разбацане сенке. Но оне 
као да су се опирале. Она поче да силази низ 
степенЈЩе .бесадржајна. Сенке су се истезале за 
њом. На њено танко ЛЈЩе без црта пао је само 
МаАИ део мрака. 
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IX 

Тад се Аајонел прибАИЖИ партизанки, без
брижан, с равнодушним, широким осмехом без 
израза. 

- Је ли Јанулис у канцеларији? 
- Није - рече Махи. 
-Јеси ли дуго у партизанима? -упита је 

Аајонел. 
- Четири месеца. Изишла сам пре Божића. 
-Зашто? 
Махи се потруди да му објасни, с неуморно

шћу невиних и чистих. 
-Чули сте шта су радили у Фтелији? Ми 

смо одмах прво село до њих. 

- Не знам шта су радИАИ. 
- СиловаАИ! Четрдесет жена и девојака су 

силоваАИ. Пет их је умрло истог дана. 
- Ко је то учинио? 
- Они! Бандити. 
- Бандитима зову вас. 
- Не може то. Бандити су они који се буне 

против народа и не дају му да мирно живи. Бан· 
дит ИАИ фашиста, значи исто - ruьачка и уби
ство. Ми смо- Демократска армија. За Маркоса 
си чуо? - Е, то смо ми. Народна војска. 

-Ко замењује Јанулиса - упита Аајонел, 
коме се почело да жури. 

- Капитанос Пацура. 
-Где је? 
-Не знам да ли се вратио. Он је изишао си-

ноћ да дочека жену и дете. Ето, на пример: бан
дити су му заробИАИ жену - Махи застаде, затим 
додаде замиш..tЪено - пре две године, кад је била 
трудна. Зашто њу? Али тако се то догодило. 
Испричаћу вам. 

- Дошли су њега да ухапсе, нису га нашли, 
одвели му трудну жену у хапс. Они можда и не 
мисле пуно на зло што раде, јер им је тућ 
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жИвот - свеједно. Да АИ ће бити рћаво или још 
горе- не брину. Главно им је да је људима стра
nnю.· А то је нај лакше nостићи. Одвести недужну 
жену уместо невина човека, код љих је исто, јер 
мрзе људе и љихову срећу. Не чуди се,· Ја увек 
о томе мислим, па знам да су срећа и доброта те
тки, као свако јунаштво. И тако - тамо се, 
јадна, и nородила. Кћер. Пре три дана је пустили. 
И, ето, долази са кћерком. А мала оца не зна. 
Питајте Пацуру колико му година има кћер. Чу
ћете га где каже »Годину и по робије«. Да се целу 
зимску ноћ не исплачеш. Прво сунце што је мала 
видела имало је решетку преко лица. ААИ банди
тима - свеједно. Они као да с брда високог гле
дају човека. Сваки им доће исто ситан и једнак. 
Б убица. Па IItьyнy- врло важно. Они само за себе 
маре - као и све друге животиље. ААИ народ -
то су прво и прво, људи ... 

На стубама су се зачули брзи, двоструки 
кораци. Сиријац и пуковник. 

- Јанулис? 
-Изишао је. 

-Шта ћете ви ту? - упита Инглези Аа-
јонела. 

- Идем да спавам. Смештени смо на пола 

сата одавде. Мислио сам да кажем Ј анулису да 
пошаље курира по нас, ако Маркос доће током 
ноћи. Хоћете ли ви да то удесите? 

- Ваљда не мислите да ћемо ноћу джати 
седнице? - рече Сиријац. - Није седница -
баклава, ни Макос - хамазан. Можемо и сута 
пхе подне господина да испитамо. ААИ неће он 
ноћас доћи. Има вазлога да уопште не доће. 

- Роби? - упита Аајонел и насмеја се као 
посвећен човек. Сиријац превуче руком преко 
пуног лица •. 

- Штета - рече - што нисмо повели неку 
дактилогафкињу, сад бих баш имао вољу да 
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диктивам своје утиске.- И окрену се Махи, која 
не скиде с љега озбИ.!Dан поглед. 

- Лепа? - намигну. - Пемшава за мој- укус; 

- Подсећа ме на Италијанку, неку тамо код 
Фиренце. 

- Причајте. Ј а волим да слушам ратне аван
туре. 

Американац се наслони на прозор, горак око 
усана и носа. 

-Налазили смо се у Баварској. СваЮr дан 
вмо врШИАИ вежбе с момцима. Било је доста по
пуне, све неки жутоК.!Dунци. А. нарећење је гла
аило: свршити обуку за неде!Dу дана и спремити 
се за десант. Ја сам тачно зщю nrra је било у 
IШтању. Требало се спустити у Померанију. Раз
лог - да се зауставе Руси на линији испод Ште
тина. Мећутим, није дошло до те акције, највеће 
у историји рата. Три падобранске дивизије! Ти 
Руси су пребрзо направили продор и заузели 
Померанију. Покварили су нам план, једном речи. 
Нас прекомандују онда за Италију. Ради дискре
ције. Фиренца. Ах, Фиренца! Повратила се већ од 
ратних узбућења, излози сјајни, жене лепе, ба
рони до зоре, а ми још заглушени од рафала, 
прљави и крути од рата. Но, лепота и мртвог 
оживи. Почео је за нас најдивнији комадић рата. 
Крај љегов на помолу. Победа у џепу. Мирнодоп
аке бриге трују унапред само слабиће. Војници 
су то осећали, нису се трезнили. Ја сам пијан про
лазио кроз музеје. Слика се не сећам. ААИ кад 
еам се пробу дио једног јутра, крај мене лежи -
девојка. Црна, непозната. Мало подсећа на ову. 
Само - дотерана. Нокти - као крв. »Одакле ти?« 
-питам. »Из музеја«- каже и пољуби ме. »Зар 
GMo већ тако далеко?« упитам, а она: »Ј om много 
даље«. 

- Врло згодна пича! А после? Платили и---' 
збогом? 
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-·Не! Били смо већ венчани. Пуна три Аана. 

Али ни трезан нисам имао да се· стидиМ свог 
пијаног избора. Лепа девојка. Провели смо два 
месеца. заједно, онда смо се развели. ~а() сам 
»фијансе« у Тексасу. Дао сам јој реч, .ако се вра
тиМ . . . Човек је сентименталан кад одлази од 
куће- у рат. А моја »фијансе« није, да видите. 
ни ружна, леiШiа је била од оне Италијанке, само 
тело јој није никад мирисало на женско месо 
него на сапун из фрижидера. YoiПll!e .. : . Али ~еч 
везује џента, како· се каже. А отац ЈОЈ Је утицаЈан 
сенатор. И тако, по повратку, ја нисам ни отварао 
вшпе своју дрогерију. Бацио сам се на политику. 

- Интевесантно! - насмеја се · Инrлези. -
Али сад ћу вам ја испичати нешто моје. Паво 
пависко ... 

х 

Петар је изишао на праг чим је чуо псе. 
- Епонити вас чекају већ добрих по сата .. 
-Какви, омладинци?- упита Жермен. 

- Све учени. ету денти. 

Три младића, с оним страсним одуmевљењем 
које прво пада у очи на лицима ·омладинских ак~ 
тивиста, устала су и пружила нам руке присн~ 
и поверљиво. 

-Зовем се Ламбрино - рече један оmи
шани, омален, блед као да је скоро из халеа изи
шао - и дошао· сам заједно са својим друговима 
Геџосом и Панајотијем да вам причама о нашој 
омладини. 

Нури извади бележницу, а Ламбрино поче да 
прича nолако, дајући му времена да запише сва
ку реч. Био је озбиљан, као да држи предаваље. 
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- У округу - рекао је - сви су омладинци 
у Епону. Рећи - Епон, или - омладина - на 
исто се хвата. 

Нури се замишљено почета оловком по коси. 
- Зар у костурском округу нема Бена? 
-Шта је Бен? - упитах маље упућен у 

скраћенице. 

- Монархистичка организација омладине! -
објасни Геџос неким сочним, свежим rласом, али 
Ламбрино ra nрекиде: 

. - Бен! - Они се~ управе и неколицине бур
ЖУЈСКИХ синова немаЈу никог. 

- Ништа им не помажу ни nовластице, 
1 

ни 
плате, ни пушке којима покушавају да наврбују 
омладину. Сем у Рупишћу и Костуру, где постоје 
јаки гарнизони, Бен није нигде другде успео да 
отвори чак ни просторије. Док је Епону, меЬутим, 
пошло за руком да окупи омладину на слободној 
и окупираној територији. 

- Зашто? Чиме се тумачи такав успех? -
Жермен је, канда, решио да вечерас не »пробле
миmе« као синоћ. 

-Чиме? - Ламбрино се замисли, тражећи 
разлоге. Бацио је поrлед на своје нокте, отро их 
о чакшире и погледао у жуту знојаву nетролејку 
која се димила. 

- Опет мешају с нафтом! - примети, а за
тим рече: 

- Широко је то питаље. На све стране -
отворено. Не знам с које стране да приЬем, за 
шта nрво да се ухватим. Шта да кажем? Да нам 
је младеж демократска? Јесте, демократски је 
расположена сва наша омладина. Да наши иде
али, племенити и хуманистички, најбоље изража
вају оно чему она тежи? Сигурно, и то је истина. 
Да су активисти Епона храбри, пожртвовани, 
вредни и сnособни другови? Нема сумње. Тако је. 
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Да нам акционе пароле, извирући из ~асушних 
потреба дана и година, налазе увек ОДЈека у ду
шама младих? По себи је разумљиво да је тако, 
и да друкчије не може бити. Да је Епон задqбио 
повереље омладине залажући се први и-борећи се 
неустрашиво за оствареље слободе и независно
сти- без којих је немоrуће живети? Очшледно. 
Да смо увек први формулисали сваки омладински 
проблем, постављали први политичке и опште за
датке и указивали на једини моrући пут за оства
реље срећнијег живота омладине и народа?· И то 
је неоспорно. Дабоме. 

- Али колико бих још таквих питања могао 
да поставим? Само, чему? Нећемо, свеједно, ис
црпсти све одговоре, а ни паметнији нећемо по
стати, продужимо ли да хвалимо наш Епон. А без 
позитивних оцена рада· Епона, ништа се не би 
разумело и објаснило. 

- Тако је - обрадова се Геџос. 
-Које су данас ваше основне пароле? 
Геџос пружи руку Жермену: 

- Таква питања волим. Ево укратко: »СИм
филиосис- помиреље«. То је прво и прво. 

Аамбрино рече: 
- Помиреље омладине је практично оства

рено. Она је сва у Епону. 
- Друга парола - настави Геџос - гласи: 

»Нека стане крв која тече!« 

- Практично, на слободној територ~ји та 
парола значи: »Ј ачајмо Демократску арМИЈУ«. 

-На изглед - парадоксално! - јави се 
Панајотис и скупи уста. Широко, квргаво, црвено 
чело му се набра.- Јачај војску да крв не тече. 
Бори се боље - да не буде борбе. Како то? Али 
тако је. 

- Што . брже ојачамо, то ћемо пре разору
жати монархисте. А чим их разоружамо, имамо 
приде и мир. 
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~Седи, идеш пет! - Панајотис зап.ЈЬеска 
весело Геџосу. ~ Тачно је рекао. Ми скида:Мо 
маске привидним парадоксима, једноставном, 
простом истином, оном најпасуљарнијом. Рат су 
почели монархисти и љихови Енглези. Повели су 
га против народа. Крв нам је потекла на све 
жиле. Како је зауставити? Оно што је истекло, 
не може натраг. Како, ипак? Тиме што ћемо по
тући народне непријатеље, оне који задају ране, 
отварајући им их. Дотући их, другим речима. Јер 
они су насрнули на нас као исукани ножеви. Ми 
им сад задајемо поразе, и враћамо, да тако ка
Жем, нож у каније. Пут миру иде преко љиховог 
пораза. Јер вука нећеiп тронути блејањем. Фати
сте нећеш бацити на колена- слабошћу, већ снагом 
јачом од љихове. То значи: чим их прегазимо
рата више нема. 

- Али на окупираној територији: »Нека ста
не крв која тече!« - значи друго. Оно што се 
пре рата звало »А-ми рад«! - рече Геџос. 

- Значи: мобилисани војници, синови наро
да, баците оружје, или још боље, с оружјем у ру
ци пребеrните на слободну територију и ступите 
у редове Демократске армије, како би крв ваша, 
како би крв народа, престала да тече. 

Аамбринос се помери. Панајотис и Геџос га 
погледаше. 

-Наша трећа парола гласи: »Општенародно 
братство свих демократа!«- примети Аамбрино, 
не без педантерије, и продужи. 

- То је борба за јачање јединства нашег 
епонског фронта. Али сем те три основне пароле, 
ми велику пажњу посвећујемо дизању општег 
културног и политичког нивоа младежи. Насло
бодној територији водимо уз то снажну пропа
ганду за побољшање здравља омладинаца, начетог 
слабом исхраном током ових седам година рата. 
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- Разуме се_ - упада Геџос - то је све 
могуће систематизирати на слободној територији, 
г~ је омладина махом у нашој војсци. Онај њен 
део који још није под оружјем, обраЬуј~ на ·за
дружној основи зеМЈЪу осталу без власнИка, и учи 
занате и школе. Поред основних школа постоје 
стручни т~чајеви за пољопривреду и друго, и три 
ступња политичких курсева. Аекара имамо при
личан број, студената, и уопште квалификованих 
интелектуалаца, такоће. 

- На окупираној територији, с које сам не
давно дошао - рече Аамбрино - ми радимо на 
јачању наших оргаЈЏLЗација. Оне су, углавном, 
илегалне, од децембра 1944, у целом срезу. У са
мом Костуру легалност, боље рећи опасна полу
легалност, трајала је до маја 1946. 

Геџос га добродушно потаmпа по лећима: 
- Причај им шта су вам радили! - рече. 
-Шта су радили? Бацали бомбе на наше 

седиmте, и то пет-шест пута. А седиште Епона у 
Костуру удаљено је свега три куће од полицијске 
станице. Једном су жандари, предвоЂени енгле
ским официрима, скинули нашу епонску заставу 
коју смо истакли за наш празник ... 

- То је 23. фебруар. 
- Дан Црвене армије ... 
- На дан Црвене армије, 1943, основан је 

Епон. 

- Да, али ово што вам причам десило се 
1945. Енглески официри су нам поцепали заставу 
и спалили је на тргу. Ми смо одјурили у општину 
да протестирамо. Новопостављени председник оп
штине нам је рекао: 

- Застава - метар и по свиленог платна, по 
толико и толико метар . . . ево вам признаница, 

новац подиГните на благајни. 
- Ето што је буржујски елемент - натушти 

се Геџос. - Пас један! 
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Панајотис му стави ·благо руку на раме: 
- Што се жестиш? Он ништа не разуме и не 

види док не преведе на језик новца. Он је више 
за презриво жаљење. Замисли колико. нама каже 
реч - застава! Шта се све не покрене у нама! 
И јуриш, и јунаштва, и муке у полицији, и друго
ви који живе пуним плућима за друге, копајући 
својим костима стазу онима који су још пупољци 
будућности. Кад кажем застава, ја видим весело 
црвено лепршање на ветру, светло вијорење које 
ме прожима до средине сржи. Застава! Толико 
смисла и крви, толико поноса и самопрегора и 

младости која под њом корача с осмехом, ружом 
преко целог лица! А онај тамо трапави, сити пред
седник општине у Костуру, да би је замислио, 
мора да каже: метар и по свиленог платна, по 

хиљаду метар! Све у свему, хиљаду и по драхми. 
Какво сиромаштво људскости! 

- Чиста лирика. Излишна! Дозволи да ја сад 
теби кажем: препоједноставњујете, друже! -
Аамбринос стисну танке усне у лукаво суздржан 
осмех. 

- Слажем се с Аамбриносом - рече Геџос. 
- Костурски председник је фашиста. Он је хтео 
да нас увреди. Да каже: може нам се да цепам<? 
ваше светиње - платићемо вам их по дневноЈ 
цени свиленог платна. 

- Правилно, Геџосе! Мислиш ли, Панајотисе, 
да председник општине не зна шта је светиња? 
Разби му икону у ћошку, месту драгом свим 
пауцима! Убиће га кап! Зна он. Него је циник, пас. 

- Џукела! Он је добро знао да нам није до 
новца! Ни он не би продао своја буржујска уве
рења за паре, мада би њему тако што могло у 
извесним случајевима да буде и схватљиво и, 
у неком смислу, у стању да се оправда његовим 

класним купо-продајним моралом. Кеш енд кери! 
Али ми! Ми! Ех, мани! Ја не могу ни да кажем 
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шта бих све ·урадио ако нам падне шака. Про
хтеАо се псу да врева заставу која је ГАедма 
Немце у мще, аАИ и у АеЬа- где су најmири. 
Под љом је тоАИКо другова погину Ао .~ .. 

- Чекајте, другови, вшпе реда! ....:.:... стаде уми
ривати Аамбринос Геџоса и Панајотиса, који се 
спремао да одrовори. ~ Наше миле другове ив 
Титове ЈугосАавије и Француске Тореса занимаће 
вшпе подаци негоАИ ове ватрене, аАИ бесми
сАене речи. 

Онда се окрену. Жермену и мени и обухвати 
нас једним погАедом својих срећних очију. 

-На пример, пишите. Седамдесет посто бо
раца Демократске армије чине омладшщи. - ААи 
оДМах допуни: - Но то је разумљиво. Чекај. 
Причаћу вам о Аеринском округу,. о 106 љегових 
сеАа. Тамо је ОДМаХ посАе ВаркиЗе ухапшено 3506 
епонита. У гољељу наших учествоваАИ су и енrАе
ски војници. Пред затвореним домом Аеринског 
Епона, апрИАа 1945, чуйаАИ су стражу ЕнrАези 
и жвакаАИ rуму._ 

- Како их није срамота? По чему се раз.ли
кују од Немаца? - ПАану Геџос. 

- По преживању гуме! - рече Панајотис 
rАасом који још није сасвим престао да мутира. 

Али Аамбринос настави: 
- Тих дана је убијено четири друrа, 580 ·их. 

је посАано на острва. Тодора Антонијадиса, ЧАана 
окружног комитета Епона, ухапсИЛи су ЕнrАези 
у љеговом стану и предаАИ жандарима, а ови. 

судијама, који су га осуДИАИ на 20 година робије. 
Тачно на тоАИКо су га процеНИАИ Немци 1942. 
ААи тад им је побегао посАе годину дана. А и сад 
би могао већ да је негде на путу. Није он човек 
који би се мирио с тим да за сАободу седи. Он за 
љу ВОАИ да. се стојећи бори. 

-Немци су га осуДИАИ зато што није имао 
код себе оружје - а ЕнrАези: што није има@ 
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дозвоАу за оружје, које није имао при себи кад 
су га ухапсИАИ. Да га је којом срећом имао, не 
би им пао шака. Вшпе од 80% rраћана Аерине 
тражИАИ су петицијом да се пусти из затвора, из
јављујући под nуним потписом да су убеЬени да 
му је поДМетнут онај ревоАВер- тобоже прона
ћен, накнадно, у љеговом стану. 

- Бесправље буржујско! - гунЬао је Ге
џос. - Шакмска перверзија. 

Аамбринос настави, с извесном педантер:и:јом: 
-Марта 1945, тачно 29. марта у подне, вра

ћао се друг Папајоанис кући, на ручак. Срео сам 
га у меји и продужио с љим. Небо је бИАо као 
суза, а сви кестенови у светАом АИШћу - пуни 
Ааста које су на љих пме да се· оДМоре пре но 
што продуже на север. На угАу смо се растаАИ. 
Нисам стигао да учиним ни двадесет корака, кад 
се присетим да сам заборавио да му кажем нешто 
у вези са посАеподневном седницом комитета. 

УгАедао сам га, под кестеновима пуним вреве и 
покрета. Права птичја жеАезничка станица! Папа
јоанис иде мејом, МАатара рукама, гАеда у Аасте. 
Ј а таман да га зовнем, а један кржљави МАадић 
рићоПАаве косе, с љубичастом мрљом на cAen<r 
очници од подАИВа крви, идући му у сусрет, 
извади ревоАВер и у проАазу опаАИ двапут: 

трас- трас! 

- Убицу сам препознао: Параскеви, из Вена, 
иначе хитос. 

- Папајоанис се сруши. Ја појурих за МАа
дићем, аАИ су ме три жандара ухватИАа и задр
жма - кобајаги: Аегитимацију, моАИМ! Ко си? 
ОдакАе си? У реду! Пардон! 

- Убица, Хитос Параскеви - нестао је у 
меЬувремену. Сад је негде у ЕнrАеској - сту
дира. 
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-Тако је било код нас! Сарандула Пападо
пулу, IШонирка, девојчица од 13 година, дrле још, 
ухапшена је маја 1945. Жандари су је прво т~, 
као што се деца туку, затим је КИЊИЈЩ _мукама 
којим се муче комунисти: пендреци, боксери, во
ловске жиле, цепке nод нокте; најзад, поручник 
Делијанис, бесан што не прИзнаје где су јој роди
тељи, сломио јој је крхку ручицу преко свог дла
кавог жандарског голог колена. Био је тад у крат
ким енглеским колонијалним панталонама. Да, 
сломио, као што се ломи врбов прут. После је још 
газио. Али мала Сарандула, љупка тамнопута де
војчица са смећим кикицама и малим младежом 
над горњом усном, није хтела да каже где јој се 
крију родитељи, осумњичени да су ликвидирали 
једног издајника. Бацили су је у затвор на бетон
ски под, без неге, завоја, чак без воде. После не
дељу дана умрла је девојчица. 

-Ох, ја знам шта је мржња! - шкрипну 
Аамбринос зубима и стаде да нас гледа очима 
које вИде иза ЗИда голо, жандарско колено уб1Ще. 

- И ја знам! - понови Геџос за њим. 

-Али ја никад нећу разумети зашtо су ти 
офiЩИри, ти нареДНIЩИ и остале анонимне слуге 
империјализма, тако свиреiШ и грозни кад је то 
неефикасно у суштини. 

Панајотис је поставио питање, црвен као рак 
од обрва до корена косе. 

- Разуме се неефикасно! - Геџос се почеша 
обазриво под оком. - Или обрнуто, чак. Јер по
сле убиства Сарандуле, и клонули су се исправи
.ли, и понова кренули у борбу набијени мржњом, 
:као нове батерије струјом. 

- Може ли борба за одржање једног порет
ка - стаде- Панајотис да уопштава --- да се 
оправдава пред собом таквим злочином? Да је у 
nитању најбољи ratio regis, упрљао би се дефи-
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нитивн~ и ~rубио право на постојаље пред обич
ним rat~o VI~ae. Али ~оредак који бране ДеЛИја
ниси НИЈе назбољи, НИЈе ни добар, он је данас нај
гори nоредак, неофашистички, империјалистички. 
Због чега све те свирепости? Због чега сав тај не
:ред, немир људи, та rужва, окупација, због чега 
Ја, ето, не читам и не пишем песме, него ратујем? 
Зашто Геџос не студира аrрономију, Аамбринос 
не диже бране, не производи бiЩИКАе? Зашто? 
Шта је у питању? Некаква цивилизација? - »Жи
~от на који смо Н~ИКЛИ« - каже Черчил. Шта 
Је то живот на КОЈИ су навикли? 

. - Пориџ и јаје са сланином ујутру, а увече 
ЧаЈ с кексом. 

- Не, Геџосе, није то ... 
- Па и ја знам да није то, него експлоата-

ција, глуnа и гадна nукотина преко лица земље. 
- Пукотина која дели сите од гладних, изли

шне људе од радног света- оног света који даје 
смисла и лепоте целој земљи и свима осталим 
звездама. А њихове војске, које rусеницама миле 
на све стране ради одржавања љиховог »начина 
живота на који су навикли«, газе Индусе, бичују 
Црнце, сатиру Кинезе- nожутеле од глади. 

Панајотис је устао и стао да говори гласно, 
страсно. 

-Али ни те њихове војске нису навикле да 
живе животом на који су- вели Черчил- лор
дови навикли. Шта оправдава плаћенике? Зашто 
они мрзе? Двоструки је злочин лордова. Први, 
што не презају и сами да свирепо убијају, и то 
саМQ зато да се не би »одвикли од навика« које 
ни по чему нису такве природе да не заслужују 
да бу ду изнете из собе - као што се лешеви 
износе. Али и друго, што не стижући сами да 
убијају свуд где то захтева одржање реда или, 
боље, нереда љихових навика, закупљују убiЩе. 
Аордови узимају у службу ножеве и шаке, за-
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једно с душама и не дајући им да се дшну на 
пут воље, свести и љубави којима човек очовечује 
своју судбину. Они унаказују све који им служе 
онемогућујућИ им .да изићу из животињске. пропi
лости на друм који води у свет радости· И среће. 
На наш пут! - Наш пут! посејан сломљеним ру-
кама Сарандула! _ 

- А Деспина? . плану Аамбринос. А Дес-
пина и Аницис Кевреки- мучене струјом да би 
одале илегалну штампарију? Оне је нису одале! 
Убили су их. А друг Вирон Хщш, убијен у Ксено
меру? А другарШЈ;а .Христина Кјатипи, из села 
Алине, силована и обешена наглавце с бајонетом 
забоденим до дршке у своје оскрнавЉено дево
јаштво? Скинули смо је с крушке дивљаке мртву, 
док су црне зукаре у ројев:Има излетале из ње. 
А десет епонитки из Аrио Пантелејмона, силова
них и тучених моткама и везаних за трансмисионе 

каише струrаре као за средњевековно коло? 
А Деспотос, млади радник, на истој стругари, жив 
претестерисан по дужини парним тестерама, као 

обАШЈ;а од које се праве талпе? А на три кришке 
претестерисана, од главе до трбуха, његова труд
на жена? 

-Доста!- викну сад Нури. Глас му је био, 
упркос раздражености, болан и таман од сузне, 
неочекиване тежине. - Што ме мучите? - на
стави. - Ја сам из земље где су престале да се 
осећају Черчилове навике. ·Наши су омладинци 
навикли _већ да буду љубав и поносна зеНЈЩа 
целог народа. Ја не могу више да слушам вашу 
језиву историју. У мени се све кида од вапm:х 
прича. У њима вас бију, бију, само бију и убијају. 
Доста већ једном тог шкргута, те ваше крви што 
тече. Ја је осећам као своју. Али у исти мах, свом 
снагом за коју сам способан, осећам да су свуд 
по свету историјски прошла времена кад се од 
омладине тражило да само стеже зубе и ћутећи 
пада на стази, коју крвљу, без оружја, треба да 
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прокрч:И слободи. Што не ударите-· и ви једном! 
Што не ударите, богаму, по онима »ШТо су на
ВИКЛИ«, али тако силно да им се очњаци разлете 

у ш;tрампарчад и да их заувек проЂе воља да ради 
СВОЈИХ навика, насилном смрћу, одвикавају на-
роде од слободе . . . · 
. - Зар нисмо на нашој слободној територи
ЈИ? - зачуди се Геџос, а Аамбринрс објасни: 

-Да нисмо вратили немило зц недраго, зар 
би нас било, нас и ове веће половине слободне 
Грчке? Ми смо прво ћутали и трпели. Ј едно вре
ме, два времена, три времена. А они клали, 
жарили, палили, последња зла од нас чинили и 

задавали целој младости дуги бол. А кад је наша 
сн~га, зате~нута до краја, исклизнула из руку 
КОЈОМ смо Је задржавали, она је полетела незадр
живо на њих. Такву експлозију гнева нико још 
овде није видео. За 20 дана ликвидиране су све 
банде по планинама. За две недеље је разоружано 
780 ф~ста у 50 села леринског среза. Сузбијен, 
сузбијан, заустављен, задржаван гнев народа про
:шо се Грчком. Ова територија је ослобоЂена у 
Једном даху. Закукали су фашисти. Њ:Их је мало. 
Али народ је опет слободно одахнуо. И чим је 
одахнуо, почела је да се организује Демократска 
армија. Да се бол не би поновио. 

- Ја ћу вам конкретно испричати како је то 
урадио мој друг Војнис Пантелис, члан ОК Епона. 

-Он је- поче Геџос- удесио да га позову 
у монархофашистичку војску. Можда је и моби
лис~; просто-напросто, без удешавања, случајно. 
СвеЈедно. Но чим је добио оружје, побегло је 
с њим из кадра дванаест мобилисаних младића. 
То је ~ило пре годину дана. Почели су да четују. 
Г де чу] у да су фашисти, ето и њих, с подмазаним 
отварачима. Њих дванаест имали су три митра
љеза. 

-Код Аспроје су се, у августу, борили цео 
дуги дан, њих 36 већ, против 300 жандара и вој-
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ника. А увече је лежала 80 мртвих фашиста. 
Бацач смо заробили, три нова брена, пуно nушака 
и десетак машинки. 

-У бици код Аехора, Војнис је заробио 21 
војника. Сви су остали с нама. - ·· 

- Тако је настајала наша Армија и ту, и свуд 
по Грчкој. Као активна самоодбрана. 

- Да објасним само - рече Аамбринос. -
Терор је био неподноiПh>ив. Прогоњени, видећи да 
ће их гоничи стићи и убити, у очајању су се 
окренули и голоруки хватали острвљене псе за 

ryme. То је историја првих пушака. Једна је звала 
другу. Друга трећу, трећа је тражила митраљез, 
он- десетину, она- чету. Батаљони, бршаде и 
дивизије долазе затим. 

-Ја бих вас нешто питао, није ми јасно
рече Жермен замишљено. - Пази овако. Ви имате 
већ Армију. Ј е АИ тако? 

-Јесте. 
-Армија је створила слободну територију, 

скоро државу. Али и на окупираној територији 
живе поданици слободе коју сте ту извојевали -
ваши другови. Њих настављају да гоне. Ви сте за 
себе освојили слободу, борбом је чувате, али шта 
радите за њих, с ону страну Аијакмона? Како их 
штитите? Другим речима, какве су перспективе 
развоја Демократске армије? 

Аамбрино уздахну и погледа Геџоса, који на
пући сочне усне. Панајотис брзо запали цшарету 
и нагло увуче први дим. Грање у камину је дого
ревало, жар се на рубовима већ огртао у белича
сти пухор, скривајући своју топлоту дубље у себе. 

- Позивате АИ конкретно другове на окупи
раној територији да формирају јединице и да се 
боре тамо на свом терену, или да прелазе овамо? 
Агитујете АИ ••• ? 

- Наша Армија је никла у одбрани од те
рора. Докле год постоји терор монархофашиста, 
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дотле · ће га и они гонити! - одврати Геџос,. 
опрезно. 

- Али њега треба истребити, не само про
гонити. 

-Слажем се. 

- Значи, Армија не треба да остане само 
дефанзивна? 

- Не треба. Терор не слаби, већ расте. С њим 
расте и наша народна Армија, супротстављајући 
му се. 

-Другови који стално бораве и раде на.оку
пираној територији не знају много о нашој Арми
ји, не агитују за њу. Али ми који понекад одла
зимо до њих не говорећи им где смо и шта смо, 
у четири ока, невезано и незванично, сасвим при

ватно, неепонитски, непартијски, кажемо, на 
пример: »Кад би мени запретила опасност, ја бих 
- Ма,ркосу. Тамо је моја част, моја држава и 
војска. Кад ми се онемогући рад и опстанак у 
граду, продужићу борбу другим средствима. Пут 
у брда је данас једини часни пут епонита. Затвор 
је бескорисно и у крајњој АИНИји опасно жон
глирање у тренутно још отвореној чељусти фа
шистичке звери. Био бих кривац у очима народа 
ако бих се тамо нашао у тренутку кад подемо
краћени панцер-тшар или лав окупатора шкљоц
не вИАИЦом. Јер нико од нас не мора да чека да 
га ухапсе и да га у затвору растргну кад доће до 
тога, а доћи ће. Него у шуму треба, Маркосу.« 

- Тако ја говорим. Ја, на личну одговорност. 
Све друго била би провокација. Разумете ли нас,_ 
другови? 

- Разумем - сад! -=-- рече Жермен живахно 
и радосно. - Синоћ су ми нешто сАИЧНо рекли. 
Али тек сад ми је могло да постане јасно. 

- Има доста људи овде; но битно је да се 
у условима мира не може на исти начин, као у 

време рата, водити борба за независност. - Пана-
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јотис такоће устаде, стави руку на уста Аам
брину и рече: »Дозволи«. 

- За. време рата је Ралис просто био кви
слинг, помоћник и слуrа окупатора. Али данас се 
окупатор јавља као слуrа, помоћник и тако рећи 
квисл:инг - легалне грчке владе, изабране на 
такозваним демократским изборима. 

- Разуме се, избори су били најперфиднијИ 
фалсифИКат воље већине народа. Влада има ле
rалности колико бајонета, а окупатор не служи 
њој, него она њему. Али енглески режисери ми
сАИАИ су ·да монтирају грчку драму онако како 
сам вам прво рекао. Но ми нисмо остали у улози 
добре и лаковерне публике- улози коју су наМ 
намеНИАИ у алтернацији с улогом кротке жртве. 
Граћански рат је дигао завесу пре но што су 
кулисе учвршћене или постављене. Истина је до-
прла до маса. ·· 

- Захваљујући вама из Демократске армије. 
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Петар нас је пробудио кафом и с паклом 
mредратних ЦШ'арета из »свјатјаше резерве«' ко
јом се није послужио ни у најцрље дане кад се 
»легало гладан, без наде да ће се сутра ручати«. 

- Само од зла увек има горе. Док од посете 
Титових Јуrословена не умем да замислим боље. 

- Чу дно - рече посматрајући нас с ужива
љем како се умивамо,. облачимо и сркућемо ка
фу - стари кажу: »чувај за црне дане«. Али ва
љало би обрнути. Чувати је леmпе за беле дане 
који ипак морају да свану, као ово мени данас. 
Да сам изгубио веру у њих, не бих ни вас ни себе 
имао чим да усрећим јутрос. 

- А и паре, за које пословица тврди да су 
Юеле . . . - поче Жермен. 

- Паре су увек црне. 

Целим путем до Кастанофита. престизали смо 
велике групе људи из удаљених села који су пре
Gкакивали поточиће и после, сачекујући један 
друrог, певали док се не би опет сврстали у 
редове и полазили с раширеним транспарентима. 

Сунце је већ пригрејало, сенке су биле кратке али 
:иусте, с осојне стране коломија. 

Борба, борба, борба, борба, борба 
Маzседонски народе, 
Народе. 
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Момци и девојке ХиАиодендрона ступали су 
чврсто, скоро војнички, . и певали раздрагано се-
би и птицама које су цвркутале над. њима, и с~е-
му што је постојало на слободноЈ територији. 
Њихово је село у равници опасано жицом, али 
они су - упркос претњи начелника да ће их по
палити- изишли крадом у мрак, и сад стшли 

пред Кастанофито, да предаду Поткомисији ме
морандум, у ком ·су потанко описали све шт~ се 

с њима ради. Ови ту су решени да остану у ВОЈСЦИ 
и поносни су што су заправо први партизани из 

свог села. 

- Нећемо ли ·задоцнити? - упита брижно 
младић с грозницом под до~ом усном. Красту је 
премазао катраном који НИЈе био много тамниЈП 
од његовог мршавог :ЫЩа: 

- Не бојте се. 
- Како да се не бојимо. Оду ли, свет неће 

прочитати шта смо записали. Пљачку што је БР'" 
ше с Унром. Новац нам узели унапред, а робу 
нам не дају, јер нисмо лане гласали. 

- А што бисмо гласали? Ако не могу да би
рам ког хоћу, нећу ни да 'гласам. Имам ли право? 

То је други неки младић тражио потврду, 
уносећи му у лице своју пркосну свежину. По
тоци, надошли од копњеља глечера на далеким 

врховима, шумили су метално у сенци, а пенили 

се на јарком планинском сунцу које је резало на 
комадиће сенке под лишћем. Црнољубичаста ве-
верица нагло завесла репом у скоку измеЬу две 
крошње као нека тамна муња. У магновељу успео 
сам да је видим како гледа само преда се, избу
љеним, малим очима. Једна девојка диже руку 
као да је хтела да је задржи. Али под окрутним 
раним небом, љена рука ми се учини љубичаста, 
беољача -.плава, лист храста црвенкаст, кожа 
њеног младог лица зеленкастосмеЬа, а бела дево
јачка кошуља плавичасторумена. 
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То је трајало тренутак. Поплава боја врати се 
у своје стално корито. Исти младић настави: 

-Али то што кажем о Унри налази се на 
почетку оног што смо све лепо записали. После 
долази све што неправо раде, записано по реду: 

како су одвели ону прву двадесеттројицу на 
острва, а после осморицу у затвор, и како су пре 

пет дана убили Атанаса Филипополиса, најбољег 
омладmща из нашег села, друга каквог није бИло 
у· свој Грчкој! Сад ћемо Ми тој комисији предати 
све што смо напИсали како су радили с нама; а 

ако то не помогне, цео ће ХиАиодендрон и сва 
равница поћи за нама овим јединим поштеним 
путем којим и ми и наши омладинци јутрос гре
демо - у Аспроклису, а после даље у брда, као 
права војска. 

- Видиш шта каже? - упита Жермен си
нувши од среће и тајне, само нама двојици знане. 

Мало даље наиDосмо и на групу из Нестрома, 
великог неослобоЬеног села на самом друму.· Де
војка која је истрчала на неколико корака испред 
својих другова под разапетим транспарентом с ло
зинкама: »Напоље Енглези- Помиреље народа!« 
и стално их пожуривала покретом руке који као 
да их је вукао себи, викала је јасно, високо и 
устрептало: 

- Брже, другови! Брже! 

- Не би тебе ваљало по смрт послати! У цве-
ту младости би се липсало! - ryнDao је челни и 
пожуривао за љом. 

- Какви вас тенкови гоне? - упита Жермен. 

-Рекли су нам да комисија хоће да побегне, 
а треба по сваку цену да чује и за нас. 

Путем из Могиле журиле су младе и ведре 
групе у Кастанофито. Одакле им сазнаље да ко
мисија хоће да »побегне«? Ја о томе ништа нисам 
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знао. Ни Жермен. Ни ико од новинара. Откуда 
та вест? Ко је рапшрио? Засад комисија чека 
генераАа Маркоса који треба да стигне, који је 
можда већ стигао. 

Девојка која је пожуриваАа нестромске омАа
дшще не одговори одмах. Она повуче наниже и 
затеже црвени џемпер. Виткост њеног једрог и 
танког струка под пркосним грудима само је још 
више падаАа у очи, аАИ она није повукла џемпер 
у Же1ьи да привуче погледе, иако је свакако зна
ла да је сва лепа - од тамне таАасасте косе до 
нервозiШХ, свежих ногу плаuинке. Газила је лако 
и сигурно, не гледајући куд стаје, а сукња се 
за њом ЈьуЈьаАа ритмично, с бедра ·на бедро, ве
село и младаАачки неуморно. 

Било је нечег изазивачког у тој њеној неодо
љивој сигурности коју осећају лепе и младе де
војке. Она прасну у смех кад је Жермен упита: 
»Зашто баш Нестром мора да преда свој мемо
рандум?« 

- За Нестром ниси чуо? 
Она се чу дила дрско, аАИ драго,. с нечим врап

чијим у начину на који је тргла обли, голиврат. 
-Од 800 кућа колико смо пре бројаАИ, 45 

су још читаве. Ни Кастанија, а камоли које друго 
село, не може нам се примакнути. Нас је ПаАИА9 
седам непријате.~ьских војскИ. Еласу смо даАИ ЗSQ 
бораца, а још толико их је чекаАо у резерви. 
Сто и девет наших најбо1ьих епонита НаАазе се у 
Демократској армији, иако још овог пута нисмо 
ниједном били ослобоЬени. Не ва.л,а што смо на 
раскрсници двају друмова, инаЧе бисмо први 
били слободни, какви смо ... 

-Какви сте?- зачикну је Жермен. 
- Ех! Шта се правиш да не знаш? Ми смо 

најбо1ье село у свој Грчкој. За Махи, Андромахи, 
јеси ли чуо? 

- Мислиш ли на ону црну девојку што се 
с три пуmке пријавила у Армију? 
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-Видиш? А она ми је сестра. Сви смо оста
ли као она. Само што ћемо ми тек сад имати 
прилику да се покажемо. 

На платоу код школе, глумци Армијског по
зоришта монтираАИ су позорницу. Око њих су се 
окупили 1ьуди и, посматрајући их с поштовањем, 
спремно додаваАИ по коју летву, придржаваАИ 
талпе и насипаАИ зем.л,у око колаца на којима је 
дизана позорница. Али облаци су се гомилаАИ на 
јужном рубу неба и пуни ветра који им је ресио 
обрисе пловили су према сунцу још увек лево 
од нас. 

п 

Јанулис, сув.~ьи и стражи у лицу, био је у 
згради mтаба, и чим је угледао Жермена, уведе 
нас у собу на спрату, ·која замириса на маст за 
пуmке, топли дечји мирис, и рубље које се су
шило. У соби прекопута, Поткомисија је одржа
ваАа већ трећу тајну седницу од јуче у подне. 

Чучећи крај кревета, дугоК:оси плави официр 
Демократске армије, срелњег стаса, ши.л,ата, 
оштра носа, с црвеном брадавицом на ноздрви, 
покушавао је да домами себи девојчицу која му 
је дурећи се окретаАа леЬа, гњурајући главу у 
крило младој, бледој жени са стрПЈьивим осмехом 
на беличастим, танким уснама. 

То је Пацура покушавао да освоји наклоност 
своје кћерчице, роЬене у затвору, из кога је, 
касно ноћас, стигла на слободну територију. 

Он јој је пружао руке, скакутао је, мамећи је 
смешним гримасама, цвркућући или певајући оне 
једноставне дечје мелодије једнаке свуда на све
ту. Али МаАа је бацаАа уплашене погледе на 
њега, и мрка, скриваАа главицу пуну коврџица 

мајци у сукњу. А жена је мирно говорила другу: 
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- Она те се још боји. У униформи си. Она је 
гледала стражаре како ме туку и неће то тако 
брзо заборавити. Ти си за њу стражар. 

Пацура протрља очи, усправи се и седе .. тешко 
на кревет: · -

-Како да је научим да увиди разлику изме
ћу нас и жандара? - И обраћајући се девојчици, 
тепао јој је несхватљиво: - Нисмо ми исто, иако 
су нам униформе сличне. Нисмо исто. Они носе 
кра.л:,ев грб, поздрављају Енглезе, једу с њима 
конзерве и туку и затварају децу, а ми ... 

Жермен приће малој- Ана се звала- и за 
час се с њоме спријатељи. Девојчица му заби пр
сте у нос и поче да га чупа за косу, зацењујући 
се од смеха, као сви који нису имали прилике да 
се често радују. Пацура није могао да сакрије 
завист. 

Видећи први пут цурицу како се смеје, он 
устаде покушавајући да јој приће и искористи за 
себе њено расположеље. Но чим га уг леда, мала 
се грчевито ухвати за Жермена и замрачи се, 
дршћући целим телом. 

- Проклета униформа! - окрете се Пацура 
бесно и врати се кревету - а због таквих ма
лих девојчица једино и има смисла носити је. 

- Тај је проблем - поче Јанулис с хумо
ром - некад мучио интелектуалце. Ј а сам као 
бруцош на универзитету реаговао исто као сад 
твоја Анита. Зато не тугуј. Кад сам ја успео да 
заволим војнички занат, научиће се сигурно и 
твоја цурица да разликује нашу војску од жан
дарске. Она бар нема предрасуда које су мени 
сметале да схватим да се само војском може по
бедити војска. За мене, као и за твоју малу, 
Пацуро, дуго времена било је довољно да само 
замислим униформу па да престанем ... 

- Знам :___ прекиде га Пацура -'- да ће · се 
она ·за два-три дана навикнути на мене и да ·ће 
ме заволети. Али криво Ми је што·моје дете мора 
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.да ме се плаши· пре но што ме заволи. Бесан сам 
на њих, бесан, да бих чини ми се једним стиском 
само једне своје руке задавио читаву чету фа
шиста. 

Мала Кii.ИЗну Жермену с колена и оде мајци. 
Вадећи бомбону из џепа, Жермен је пружи 
Пацури, који је радосно узе и приће девојчици. 
Али одједном баци бомбону на под и изиће из 
собе. Пацурина је жена подиже, одува с ње пра
шину и ухватив малу за руку, рече мирно и 

стрп.л:,иво: 

- 'Хајдемо тати! Он ће ти дати нешто фино. 
- Знаш ли - обрати се Жермен Јанулису, 

који је наслонио чело на прозорско стакло - да 
народ прича: »Комисија се спрема да бежи«. 
Откуда? 

Ј анулис диже рамена и окрену се. Руке му 
се рашириле: 

- Чуо сам! До Ьавола! Њихов долазак је сам 
по себи успех. Али Маркос је далеко. Требаће 
времена док стигне. Ноћас сам одјахао - два 
сата одавде, и телефонски разговарао са главним 
шта б ом за Македонију. Другови кажу да задр
жим Комисију. Заменик Маркоса, Кикицас, пошао 
је овамо. Комисија је доmла овамо неочекивано. 
Јуче у подне наједном јаве из Герме: »Комисија 
долази к теби да се састане с генералом Марко
сом«. - Он понови, корачајући, висок, погрбљен 
мало од руку које је саставио на леЬима: - Не
очекивано! Ни слутио нисам! 

Затим ме погледа испитујући; 
- Обична провокација. Хтели су да јаве: 

»С Маркосом смо се састали на албанској грани
:ци, на ·сектору на коме су већ два месеца грчке 
карауле испражњене.« · 

- Је ли Маркос далеко одавде? Колико би 
дана требало до њега? 

- Предложио сам им да се сви померимо 
макар 5 сати у правцу југоистока. Али . неће, не 
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пристају. А ја не смем ни да им кажем да је 
Маркос у Атици, на 700 километара одавде! И да 
ће се, у случају да причекају још два дана, моћи 
састати само с Киющасом. 

Махи зовну Ј анулиса. 

III 

Васвос је нашао негде војничку каnу и гле
дао на новинаре презриво, с висине. Говорио је 
стално храбрим гласом да ће остати, али Ј оанис 
је рекао Жермену: 

- Ј ану лис најбоље зна ко је Васвос. 
- Сто му . . . Па кога он то· сад хоће да-

превари? 
- Себе. Боји се! 
Али Васвос није изгледао као уплаmен човек. 

Његове скакутаве црне очи погледале би сваког 
право у лице, а таман, храпав глас јављао се сву
где и одасвуд. Он је слободно прилазио партиза
нима, разговарао с њима, а они - ћутљиви и оба
зриви- слушали су, изгледало је, пажљиво ње
гове покајничке приче. Он им је говорио и о св?"" 
јим заблудама, а већ о подлости Ешлеза знао Је 
да сипа примере за примерима. 

Кад му једном приће Бил, да запали цига
рету, Васвос му демонстративно окрете лећа, уда
љи се три-четири корака, и с те му раздаљине 

добаци кутију mибица, викнувmи гласно: 
-Немој ми је ни вратити, не бих ни орах 

примио из крваве, енглеске руке. 

И раздра се дрско и неваспитано, с хистери

јом с којом никад народ не виче своје пароле: 
- На фигун и Англи! 
Таквим избезумљеним гласом чуо сам у дру

гим приликама провокаторе да вичу, људе који 
су навикли да имају увек .заmтиту полиције и 
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жандара. Заурлавmи, Васвос је очекивао било 
какав миг. Он се стаде узнемирено освртати тра
жећи нешто, али партизани су се брзо tубили . 
И његова спремност да испровоцира сваћу или 
ошамари Била, спласну чим виде да се борци 
разилазе. Не губећи времена, он оде за њима и~ 
сустигав их, упита: 

-Шта кажете? Јесте ли видели како се 
уплашио. Кукавица. Енглези су ти веће кукавице 
од Италијана. Знам ја то добро. Ах, што бих имао 
вољу да оног Била умесим. Не могу више да их 
смислим ... 

Васвоса си могао видети како се, необријан; 
изгужван, с храпавим пробушеним образом, већ · 
читав дан мота свуд где је било- народа, у колу~ 
код позорнице чије је подизање брзо напредовало. 
Ушао је и у зrраду подофицирске школе, хтео 
чак и да остане на часу, али је брзо изишао, и 
спазивmи неке енглеске и америчке новинаре, по

чео издалека да им виче: 

- Одите овамо, њушкала! Забијте бар јед
ном нос и тамо где треба. Овде је mкола кадрова. 
Стотину официра овде учи како да вас проте
рамо. Џабе измишља онај инвертирани паралитик 
Цалдарис школу кадрова у Буљкесу! Џабе лажу 
његови мизерни сведоци скинути с монархофа
шистичких вешала. Јасно је нама све. Народ види. 
И то добро види ко вуче кшще и ко игра улогу 
кукутодора. Само неће дуго. Скоро ћемо им ми 
запржити такву чорбу да ће им се главе котр
љати као зреле лубенице, одавде до Гибралтара. 

-Не буди неукусан! Ова слобода обавезује 
на пристојност. 

-Право кажеш, друже Јоанису! Ја сам се 
увек дивио теби. Али одсад преврћем нов лист. 
Ти одонуд подупри, а ја одовуд, па ћемо се скоро 
срести у слободној Атини. 

За ручком је хтео да помогне и партизанкама 
које су делиле храну. 
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- Ншnта, друrарице, заједно ћемо, лакше ће 
бити. Морамо хранити све ове тШiове, док су ту. 
Срце ми се цепа кад помислим на чије се з~равље_ 
харчи народна имовина, али мора се, так~_ Је ред, 
слобода обавезује. Само што ту има и таквих љу
ди које би најбоље било по кратком поступку
ножем, па им крв пити. Таквих људи, да! Тешко 
је човеку да остане миран и равнодушан. Поми
слим ли шта су све урадили, сичан бих им дао и 
истуцано стакло у соку од кукуте, а не ово добро 
јаrњеће печење. 

-Што се толико плашиш? -унесе му се 
при излазу с ручка изненадно Жермен у лице. -
Срамота! 
. -Ја ... Вараш се, друже! Како то .... ти? 
Ј а тако . . . од одушевљеља новом идеологиЈоМ. 
Никад се нисам тако чист осетио. Наши АРУ!ови 
нису католици, rрехови се код нас могу и окаЈати. 
Мени дају прилику да сперем сву прљавштину са 
себе. А прљав сам био, друже, не из рачуна или 
зависти, него због недовољне свести. Мада сам 
сељачког порекла. 

IV 

Уским улицама Кастанофита спуштао сам се 
с Ахилеоцесом Папаефтимиос у Като Периволи, 
...:ело од 50 кућа припијених уз камени обронак 
над потоком. 

Широк, омален командант бригс:де Папа-
ефтимиос, сав наливен снаrом, скакао Је. запању
јући лако с камена на камен, не прекидаЈући реч 
ни у ваздуху, при скоку. · 

Увео ме је у чисту кућицу на спрат. Соба У 
коју смо ушли била је свеже орибана, али непро
ветрена. Крај камина, оrрнута асуром пребаченом 
преко рамена, седела је, прекрштених ногу, на ри
ћем биљцу, бледа, зеленожута жена, испалих ко-
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стију на сувоњавом, ситном лицу, са кога су упор
но и болесно гледале огромне црне очи. Она не 
помери ни очи кад ућосмо, непомична као пира
мида, заокупљена сва неким болом у себи. 

- То ми је мати --- објасни ми Папаефти
миос на лошем српском. Наш језик је научио у 
логору на Бањици, куд су га пребацили Немци 
у лето 1944, пошто су га истог пролећа, тешко 
рањена, заробили. Но децембра исте године био 
је опет у Грчкој. 
-А она је тад одведена у солунски логор. 

Тамо је навукла туберкулозу црева. Храну више 
уопште не прима. 

Две партизанке, rрицкајући Мишјим ситним 
залогајима по суву корицу жутог хлеба, чистиле 
су своје расклопљене пушке и тихо разговарале, 
нагињући се једна друrој да нам ;не би сметале 
или - ко зна - да их не бисмо чули. 

Папаефтимиос извуче из закључаног, смећег 
картонског куферчета - дневник бригадних опе
рација- малу ћачку свешчицу- и поче да ми 
преводи на српски забележене борбе које је као 
командант бригаде водио од новембра 1946. Ја 
сам записао у свој нотес само неколико, оне за
право, које су ми се учиниле најкарактеристич
није за стил акција још младе али искусне Демо-. 
кратске армије. · 

Битка код Катиље трајала је шест сати . 
У том се селу налазио јак гарнизон. Крајем про
шле године, користећи· се дуrом ноћи, партизани 
су опколили Катиљу и изненада отворили ватру 
из свих цеви. Жандари и војска покушали су у 
неколико наврата да пробију обруч, али како 
нису успели да побегну, били су принућени да 
приме ·битку. Побијено је око 80 фашиста и за
робљена све њихово оружје. 

У бици код Пирсојена пошло је бригади за 
руком да зароби команданта Куркулине десни
чарске банде, и да му уништи скоро сву дружину. 
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Сутрадан су фапшсти послали читав :пук да 
казни партизане. Папаефтимиос га је дочекао у 
заседи, на друму крај Петкофита, и са 50 својих 
бораца које је извео у акцију, после краће борбе 
тако је теме.л.ито продрмусао кра.л.еву војску да 
је било »бежите пете ... « 

Зароб.л.ени командант бандита, Куркула, био 
је шеф банде - ноћу, а дању жандармеријски 
поручник. Велики злочинац у сваком случају. 
У немачко време- служио је у чину наредника 
у бата.л.ону сигурности. 

- За та два дана погинуло је у боју преко 
200 фапшста, заробили смо 6 митра.л.еза, 2 бацача 
и доста пушака. 

Он преврну неколико страница, тражећи ме
сто где је забележио податке о бици код Скола
харија. Кад их на.Dе, преведе ми записано: 

- Битка је отпочела јуришем. Према распо
реду, први сам бацио бомбу у бункер~ Жандари 
и војска успели су.да се извуку из села и заузму 
положаје на коси. Битка је трајала 8 сати. Сви су 
побијени. Већина их је учествовала у силовању 
девојака у Фтелији- свирепи злочшщи. Ми смо 
имали два мртва. То су били први напш губици. 
Борци су били толико оrорчени кад су дознали 
против кога се бију, да су престали да се обазри
во боре. Они су истрчавали из заклона, и уопште, 
у же.л.и да гнусне разбојнике живе похватају, чи
нили војничку грешку за грешком. После битке 
одржана је конференција- на лицу места. Крити
ковао сам поступке већине другова који су се без 
потребе излаrали. Ми не смемо лудо да гинемо. 
Рекао сам им: »Биће прилике и за већа јунаштва!« 
Капетанос ме је исправио, објаснивши да тако не 
треба говорити, јер то може да деморалише. 
Углавном, борци су увидели грешке. - Папаефти
миос је наставио да листа: 

- Мојој је бригади било сућено да се освети 
свим оскрнавите.л.има Фтелије. Месец дана кас-
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није, ср~дином јануара 1947, у заседи на друму 
НесториЈа-Костур, побили смо 11 фапшста. Вра
ћали су се к~оном у Костур. Били -су наору
жани, али ~Јани. Нису имали кад да се освесте. 
Сувише су Јевтина купили заслужену смрт. И они 
су учествовали у силовању. Ниједан од њих није 
више жив. 

- Ко~ ХиА:,андентра напали смо жандаре, 
убили троЈицу, али ток<?м битке стигла су им по
Јачања с тешким оружЈем. Повукли смо се. Али 
смо их исте ноћи опет напали и многе побили. 
И мртви су баздили на ракију. _ 

- Код КС?нског смо напали пре 10 дана Чету 
кра.л.евс~е ВОЈСКе. Убили 29, заробили 11, рани
ли 14. А Јуче, то је последње, заробили смо близу 
Нестрома камион са 10 фапшста, сваки је од њих 
имао на души бар 20 убистава. 

-Где су? 
- Требало би копати ... 
-А на градове јесте ли ударали? 
- о.свајати их није ништа нарочито. Али те-

шко их Је држати. Из Наосе и Дескате које смо 
држали по 30 сати, изнели смо ·доста' текстила 
и соли. 

-А оружја? 
. -:- То нам је увек прво. Није било битке у 

КОЈОЈ нисмо извукли бар неколико пушака. Али 
у овим мес:има које .. сам поменуо, заробили смо 
и митра.л.еза и бацача, чак и два топчића! Пока
заћу ти их - енглески су, тако рећи, право из 
фабрике - нама. - --

- Откуд ти ту? - поздрави ме Геџос с осме
хом преко кр~, увек влilжних зуба који су 
се, и кад се НИЈе смешио, ва.л.да сами радовали 
на неки посебан, сочан и пролећан начин. Његова 
кратко подшишана коса ку дравила се од самог 
корена. 

За њим уће Махи и њена сестра, коју једва 
препознадох. Обукла је униформу. 
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- Ево принове! .. 
- Хоће ли ваtоати бар коАИКо ти? - наша-

ли се Папаефтимиос, али одмах затим бацИ бри
жан поrлед на мајку која је непомично седела 
обузета стално оним истим мукАИМ болом. 

- Како не бих ваtоала - одврати смело нова 
партизанка - кад имам на коrа да се утледам. 

То је најважније. 

- Мене је - рече Геџос - кад су ме Немци 
водили на стрељаље, спасло баш то: прочитао сам 
шта је комсомолац Иван Рјапкин урадио. Иначе 
се можда и не бих. сетио да бежим. 

-Водили су те на стрељаље? Причај! 

v 
Геџос се почета по тустим, јагњећи кратким 

коврi,ШЦама: 

- Шта ту има? Марта 1943. добио сам зада
так да се пребацим на окупирану територију. Не
далеко од села Месопотамије решим да преrазим 
Четирок. Био сам до бедара у реци, кад припуца
ше колчевисти. Упао сам им у заседу. Шта ћеш! 

Morao сам да се вратим, био сам насред црне, 
страшне воде. Но то ми је тек сад пало на цамет. 
Тад - само што сам се сагнуо и пуцајућИ изи., 
mao на неослобо15ену обалу. Била је ноћ, без зве
зда, само се око месечевоr српа нахватала мутна, 

лоптаста измаrмща. Но месец је брзо зашао за 
облаке, а ја остао у тами, сам пред непријатељем. 

Бацио сам се мокар у траву, већ расну, и 
пуцао. Мењао сам често место, трудећи се да им 
умакнем. Имао сам пуне џепове италијанских 
бомби. Бацао сам их. Али почињало је полако да 
свиће, био сам опкољен. Лежао сам, измећу две 
обаtоене врбе, разМИШ.tЪајући како да се извучем, 
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метака'' је нестајало. Последњи - одлучим да са
чувам за себе. 

Њих је било око десет цеви. Не више. Ни 
кад је свануло нису јурищали, неrо су само пу
цали насумице, лежећи на брини, за камењем, иза 
коr нису мноrо ни извиривали. Али кад сам се 
истрошио и дошао до последњеr метка, дolse ми 
ra жао. З~то да лудо трошим нашу муницију на 
себе? ИмаЈу они пуне реденике метака прављениХ 
баш за такве као ја. Решим да се умирим и да 
не дам rласа од себе док не узмоrнем окинути 
насиrурно. 

Они су mенлучили још неко време, ја ћутао. 
Остала ми бомба и тај метак. 

Шта ту има! двојицу сам убио током ноћи, 
још двојица су пала у зору, кад су почели да ми 
се приближавају. Покушао сам да побетнем али 
се брзо саплетем о ЖИАе некаквоr вреса. Остао 
ми је још онај тужни мирис њеrов у ноздрвама. 
Покушао сам да се диrнем. ·Био сам раљен. Поми
слио сам: смртно! То ме положи. Шта да се 
мучим? 

Доћем себи под батинама. П..tЬуште кундаци. 
Туку- још сам ЖИВ! Можда би ме ту и убили, 
али наићу Немци, патрола, у потрази за » јези
ком«. На носилима ме однесу у село и прво пре
вију, па све лепим: »Где је штаб? КоАИКо вас има? 
Наоружаље пратеће чете?« -А ја само стењем: 
псујем им у себи мајку окупаторску. Ето, задатак 
нећу извршити, ~ако рана није озбИ..tЬна. У ствари, 
био сам љут на себе. Да сам се диrао и поrурио, 
mума је била близу, можда ме не би стигли, иако 
сам био раљен. Можда би и убили, али не бих се 
ждрао. А задатак?- помислим по други пут. 

.Задатак? Да повежем ОК у Козани, који је 
»Подивљао« после провале. Та веза је значила и 
успостављаље канала за мобилисаље на окупи
раној територији, и активизираље обавештајноr 
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центра. Важна ствар и хитна, и да нисам за

тајио ... 
. Мећутим, и Немци су почели да ме туку, али 

не да убију, него да ме натерају да говорим. 
После подне су доmли и Колчев.tЪеви . .tЪуди, тра
жили су цокуле, конзерве и муницију у замену 
за мене. Преда мном су се цењкали. 

»Шта вреди« --:- говорили су Немци - »НИШта 
неће да каже.« 

»Ваша неспособност, хер хауптмане, мени би 
већ лануо и кад је мајку за сису ујео.« 

Хер хауптман, пегав, кривоног младић, ба:qи 
поглед на мене. ОнИ су преда мном трговали, Ја 
сам за њих био мртав, увече је требало свакако 
да ме стре.tЪају. 

»А задатак?« - помислим по трећи пут. То 
није била мисао, него као да ме неки прст увијен 
у вату дирне изнутра у чело, додирне, а после 
одзвони реч у мени тужно, као кораци лети У 
празној школи: »Задатак!« 

»Не« ...;_ рече хер хаупт:м;ан - »ништа вам 

нећу дати. С њим смо само данrубили, завој по
трошили, и још стре.tЪати морамо.« 

»Како ништа?« - стаде се бунити Колчеви
ста. - »А наша два мртва и три рањена? Бар 
муницију накнадите и цокуле што смо подерали.« 

· Опет се ноћ спуштала, а Немцу проће пудли
ца, сва бела, кроз обруч кривих ногу, не очеша 
их, и стаде кевтати на мене. 

»Ево вам га, пробајте ви; извучете ли што 
од њега, нећете се кајати! Ја нисам чивутска твр
дица - биће и уза и вина приде.« 

Повели су ме Колчевисти, и ја сам се осећао 
већ мртав, ишао сам као што би мртвац ишао, 
ништа није за мене постојало, ни .tЪуди, ни њихов 
говор, ништа. Око мене ноћ, црна доле на зеМ.tЪи, 
светлија горе, али ипак ноћ, тамна, месеца ни
откуд, он ће тек око поноћи, рано је још за њега. 
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»PaRo је још за њега« - помислио сам 
о месецу, али та мисао. ме протресе и освести, 

одјекујући у мени, ношена кроз крв, свуд где ме 
ie било. Двојица преда мном, двојица ме придр
жавају, за мном кораци невој:нички, неуредно 
mзе, ·не може се тачно одредити колико их је 
јрш, тројица најмање, можда и више. 

Проmли смо село, прегазили поток, хладна 
вода до чланака ме освестила, а свест ме снажила. 

Дохватисмо . се шуме, а тамо још .. гушћа ноћ, 
црна, велика на све стране, куд год погледаш 

nолегла тама и развила свој мрки стег, саставила 
небо са зеМ.tЪом и јелу с јелом. Свет је дошао као 
црн џбун, огроман, мрачан бусен. Само ми живи 
у њему, светли од мисли у себи. 

»Стре.tЪаћемо те!« 
»Говори!« 
»Зар ти није жао младости? Говори, иначе 

Ћемо те стре.tЪати.« 
Тако су почели бандити, али баш тад ми са

овим неочекивано паде на памет Иван Рјапкин, 
комсомолац, и како је побегао испред цеви. Ту је 
причу стеноrрафисала наша радио-служба, ј~ сам 
Је умножавао на гештетнеру, пре четири месеца, 
Још док сам радио у солунској техници. Но Иван 
Рјапкин је сад далеко, у болници, лечи ране (исто
времено ме моја рана на лопатици поче да жиrа, 
боли и засењује све више). Или чај пије код куће. 
Или се бори. Мећутим, ни сад не знам зашТо сам' 
ое сетио Ивана Рјапкина. Он је побегао из роп
атва, али нико му није рекао ни - говори, ни -
зар те није жао младости, ни - стре.tЪаћемо те. 

»А задатак?« -додирну ми чело с унутраш
ље стране опет онај прст увијен у вату. Само 
додир тог прста био је овог пута јаче наrлашен, 
тачно на средини чела, а и реч је одјекнула мање 
мутно, као да је с врха његовог спао тампон од 
вате којим је био омотан кад ме је први пут 
дотакао. 
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А кад би ме нањушили, сиктали су: »Ту с;и! 
Ту си!« 

Но ја сам трчао, заштићен шикаром мрака 
као срећним случајем. . . · ·· · 

Геџос ућута осмехнут. Сећао се, оживљава
јући свом снаrом тренутке страшног бежања кроз 
густmп ноћи с пуцњима за петом. И од тог поно
во оживљеног напора као да му је и мисао изби
ла под кожу чела. Чинило се - видшп како ње
rова мисао тече примајући сливове асоцијације 
као притоке. Или је то јабука коју у пролазу уз
береш. Он бежи, а храпаво црно лишће та пако
сно удара преко ока, неочекивано јако, трн ra 
огребе, земља се извуче наједном испод ноrу, он 
пада на руку у завоју, диже се, јури, одело му 
остаје на гранама које ra саплићу, цепају, одба
цују као лопту, али се он задржава од пада, чла
нак му се изврће, он трчи, докле даха има и мисли 
- кроз лупу срца- измећу хртовског режања 
метака над њим, свуд око њеrа, и мисли једно: 
»Задатак!« Та ra мисао толико испуљује, сама, 
једина, да нема места у њему за страх. Она ra за
rлушује у толикој мери да он не може ништа да 
чује од те просте, једине речи која ra диже кад 
падне и даје му од свог даха кад му плућа посус
тану, немоћна, да без ње залепршају крилима. 
-И тако!- рече на крају.- Стшао сам у 

Козану. И остао тамо док нисам све уредио. 

-А рана? Аопатица? А? 
Махи ra брижно упита више очима но речима. 
- На послу зарасла. 
И да покаже како му је зарасла, он снажно 

избаци леву руку, затим је трже назад и заврти 
дивље. Зглобови му запуцкеташе у рамену. 

- Нmпта! Боли једино пред кишу. Али мало. 
Но Геџос је још једном извоћен на стрељање. 
- Али, на срећу, била је исто ноћ, мајска 

ноћ 1945. А ноћ - већ, зна се, савезник је епо-
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---~. нита. Други пут је све било тако просто и једно

ставно да сам, док су. ме водили путем, певао да 

пркос~ краљевим. ВОЈНИЦИМа и Енrлезу1 новина
ру, КОЈИ, узгред буди речено, није био само нови
нар. Аолазио је недавно опет на нашу територију. 
Хтео Је и он Маркосу. 

- Кад? ДаВно? 

- Пре три- три и по месеца. Био је само два 
дана мећу нама. Написао је један чланак. Пока
зао нам .ra. Боље. не можеш замислити. Све-како 
треба. ~с~о, тачно као што јесте. Терор и 
окупациЈа као Једини разлози настанка Демократ
ске армије. Непостојаље ма какве практичне ор
rаш;зационе повезано:ти са еамовским партијама 
на ЈОШ неослобоћеноЈ територији. Извори нашег 
на~ружања- бандитско и анrло-монархистичко. 
НаЈвеће ~емократске политичке слободе на нашој 
територИЈИ. Приврженост народа нашој борби. 
И уопште. Али ... 

- Није ra објавио? 
- Објављен је. 
-Па шта онда? 

- Растали смо се као јуче у сумрак. Он је 
током ноћи прешао границу, а ујутру ... 

- Ујутру. . . - понови Махи. 
- Долетела су два спитфајера и бомбардо-

вала кућу у којој се налазио штаб за време бо
равка господина либералног новинара. 

-Сви су они такви!- поче да прича Махи. 
-- Синоћ наваАИАо оно провидно страшило на 
мене, ?а све- откуд ми машинка, и колико има

мо ВОЈСК~ ~ све тако .нешто. Чим јаче отвори уста, 
вилице ЈОЈ ШК.h>ОЦаЈу као на мртвачкој глави. 
А хоће да шпијунира! Баволи! 

- Наивни су само - за нас. Не увићају ко
лико ИХ прОВидИМО. 
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·" .- :\~_,··~г~ -_:~~ . .s t' ;_~,/~~1 ~~й:Ј ·~·-f 't\~Il ~~-~o;,.;(Li\ • .'.>TH".f-i 

'·'- .СТими•.·е~о: пре;д:,~штаб у.)трену.т.к.VЈ ~адоауsае 
eшлecкa;a.мepilltiw! новинар~нуNб:унд~щ l:Щ7.Gap~;; 
ма";;с~ џаковиЩ з~;сцавањ~; рщпЏща-!И::.'.с ,Rр_еиј~ 
н~ :t;I~4У~:.(:)$,У'Iд'Щlrсщ.о,Мщера;-:;;&Ик~:.сУ,~.ЈiW~~ 
побуНа. Сељаци окупљени . Џ9уЈЈ~9l'rдс:щ) цр~4 IЩf\lE 
каном зградом штаба, посма,трЏЈi\ с,у._ rJ9f1t .:__Р.адо-

~1,!,'1АR!.: !I,eJ>~~~~~Jy~ђ.p,,NI;I69fr~·:: !~~Ч.~,-r.ffi ~ 'laca 
н~~_а;с·}5-Р~тк.сп:ю~.л:ед~; Р!ЩWLЩ'·~ноt·.с вра~а; 
., ·'''l.L n#iтri-i~нo/бp"aЋB, ':HiA~'/ .:.,!:.::_н ·• (l~м т из .• , 
.. -,·.·.-~., .-:..,-·· ~-~::•t-; ··-.·.:~~ . ..,;.:.;:- ~--.r:; .. ·.•.:•'t.T c.'{•·~-"fl'·~ ~r[ J,fi~i'f or..·p 
···''·"-..;;-·~ако· ЈЩЈвиче oHGiJ~v~y:t Је''Као Јаз~ац. "., ,., ,-,-~----~~--д· 6--:·-.,·\~:.:- --~.-:-; 1 ': ;·,·:::'.1' •"1'-~Ј...-~::::-·1·· r-.Y'-!J"!HJ-:Ji"'~ ~1-~Э{f'f · ··~; е ео·човек; а··ит.лас --<-- иc;ru. ·- · ~- ·~-' ~· • 
.,-.-:<~Но:Вi&арИ'Ј'су.::-праскШ\Иl ~птдэr. 9!'m ~f)IJJ.tш•pю .. -.... , .. о~----·~ .... -... ., ~,<3' ,.~,.~-r~~" ..... ..:r ,.,_,.,.,,,"1-r" ..,ј.,., 
· -·. ··· -'=-'' во~' Је' скандал: ... - а·•нос ·нас'ЋVК~·~'-" '1."' ..Ј ··~ 

·'·''-'3'~-'Мй ~ё-'несдамо~~терорйёати!mr ~шоннs:::.rшf;"I 
·-.:с! .. ~ ХоћемЬ ·H~'tparJ:ч:Yr и.Ш5(l~ООЛ:)О::ЈН шоt јЩ 
,,,;••.с;;...:...:.Коiвам: то,.бранй,'бојс?t.'''''Упит~Ntt>Ј~ер: 
благо; доюЩ.:: се::rорчинаiокФН:t::iС"а1зr..уiiШаБ~~r-;.Н 
:с..:::~- ~· Мюне~ призн.ајемооНИКЩОЈщ:Ј МарЈ<.О~а~t-rч~т 

- Моја аrеiЩИја је већ три .дана .беэ.овеrtтй! 
Проклета конспирација! -~ ._,fYP4~q, j~r P,J?RW л.упају
ћи ногом о земљу.- Доста~ јi~""~R~9мисија 
хоће да губи време, њена ств~рr ђ!lе~чw,ц~11ilд_у~ али щr ћ~мо изгубити щ>б не вp'atlmo' ,лИ ·се· одмах.. 
)i_ ;."-'-- ·Мit.:иде~ь!·.;·-··:~.забруја КоМв'еје!Г:рКсiLШНу
ти, љутити !бас~~ ;:ма· Јtё' 'онде(оеёћамо.rкао зар'ОбЈ: 
љеници. . ·;]:;[;; EE>J:U.Ja - .•• ·zчЈУ1_У. -

._l ,.: -~ .._,~. • М.9IЂ ~ i ~ЩI!I1:М~-?15д~:;:Џ?М.9ћn,~:2~ _;.ј_~~ се Ј а
н:tт:ЛИс-_:trџтиво ·искрё:т.nrn, однеку-д. ·r~··r .. нr1',1 ·- "'r· r"' 
-~~.!.,~, ~-~~t • .. -:. ·_.;_:- .. ~.' \-:;).Ii~::f .. •JiL .._.>,Ј сО .~~·;·t. 't ~ ... 1 .Ј1 п ~;:;t~ 

ко ·им им ~JW~·~~~iJ:~~*1~ii3~8~Pбg~9!; •;).,;. ,,,, .. ,,7,, -~р ··''li;;>;J ..... ''f:!;!•·>IJ>,,P,-, .Ј-)~•а.) -- Ј 
ако· н~ и·ьста:л:е 1\.'ОЈИ су се·тm~mшли. -. ~ 

':' .'= ·' ; 'ИИсii6 ilir'-:В·a1ffi(зa'' b6zJ~й~?fiyttitЊ1 нас 

~~~ar>~вtci,,#~~~~~~~~.;~~~~~~~:;~;~(;~~~ 
ст6'Да оДГоворн::~ћнf i:фeЗf>llii(>t:ШtлyA~. з~~;;г.н:1 

- Сви~ -~;- <::~~~(.t ~-'~~-Ill!i-f.f_1Hllii .~/\ ~.;no1: i-.. 

' · · · ~:Жао мИ ј~; ;господо::Из Ј!>аз:Лоt.аrбеабедно
сти ЧАанова Поткомисије, а И'нас;:·самщс, никоч~е 
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:м~ж~ ;:Напустити~ I-е:Аободну1 терmюnијуЈ:нао cn~jy 
.руку. ~BИlcтe.i'д'Q.IILШ ::са:ЈПот~омисијtiМ'; ЈП.<'остаћете 
0:ВДес/КО'ЛИК0'•:ипона.э:[ЈЈШ 'Љ: .GТШ ЭГ.~f>;.{ Н/, Hi-i ;miJ 

-Доста нам је мистеnиЈа.:оспМаркосом!~)Јав;.. 
ЈIОСТ..:'I'раЩиГКQНа'IНО дЂ ЗНai.KO[ge!.QH!,!r ~'>( ---
.,.,;~ ....,....!:~штас;можете:р~ћи;Ф њЬl.rу·Ца:о.снову с_војиХ 
ДОСаДаnпьИХ ОПажања? .·[,:I и: с:ЈЈ.':ЩОО 
,~ tl: r Р-бб:И ·_се намршm./~uще~цv · пост~dзлdбно. 

- Шта ћемо рећи? А? Шт,а.!ћемоrре}Щr?r:д\обро 
здат~иrсЩ.Ш цrra ·се ЈМ?Ж~)рећиЈ Маркосfје убијен 
:ИАИ;>уоцште.ЈЮiјеиникад:.;,ниriПос.Т,ојао;trs:О ---
~: :. I\ ....L;J,(}gcдиje·::.yQ~тe~tfpкjJ ·9н Ј,ј~ијуrос.л:овенски 
:feнepawr~~p-~Ap~!Cef_ИI'NQМВej•;\ ,")1ШJ\0ilJC>f ,5Н 
·Ј.'[il~:Наr·оеноџ~'.чеrас.аrе;,дощмr: до ,ТИХ1заниМ::
љив:Шi: иt:нефепi;>р:Но см:ехщ).заюьучаkэЉ3 оТ .;r.oc 
.~ r:: :;.;..:...:.fH~ основ;у; ;:вщ:Џщ гл yпиx~wиpc;::kmc>q~r •Те
лефонских прича! - сипао је Роби својеuметалне 
:р'ечиr.каФiшфrуте)I!:I/.:Јf. li:-:;:cч·.:,тнrl I:, ,t_;;/I --

- Да је Маркос жив или да није сТранаЦ, 
дощао ~би; .оно•Ј::Аавачке!3 Н~ Q.и шропустно:ювуt при
:АИку; r. да; i.ce/ малчицеr чне.! изреЮ\щШ:ра.~ ~вар; ::не~ 
бојс?:-.;;.:;Ко~ејевЈ~љ.у;rити.:б_ас Аеnио се заr~уде:-Е: 
зрак;t~заi•е:ве1 ; и1::оqтај~о ;ta.к_d, не; ЈI!ИI)ећиЈосе;.-:не 
:прос.тирућщ се;;намазан:;као tрутер на, ·~еб; n ij ,с: 1; 

-:;.,.:.[;..;..,:... Не'tЙСIL\!атњ;се,)ДИС~оватщ бојс,·!~,1јави 
се Бил наслоњен на дебелц~ораюусредrдвС1>р~а:. 
Јану;МЈсонас нећеr;пусrnти; јер. се·,бој:и tаВiюна. 

- Је АИ то заиста.~ваша.~·МИсао:?_;;;..;;.;:·_пQвИка 
Роби злобним гласом. · '-:.;>~1 - -

-Дозволите да вам изразим своје.<Дивљење 
за брзину и лакоћу с којима сте је сХваtИли. 
.,-.,~,~~\в~:Rас:,сматратеl'заi,непријатеме?_;;-!t\ 
_,.,:;:..;._;.::Нисам:·:mРоЧекиваоiда·)ћУ!наћиiмного<:пр~:
јате.л,а мећу вама::т,,.• с;~) ;2<: ~;:::;;,~·п;п:.:l :::;:,·Iri ;;:. 

• ' :..U... .А--ха;•ми i смо. фаnщсти, ~-а! ,ви• сте: демо:kрата, 
је ли? А? Демократа?-·Хе.;хе:.хе!':: ,1:::.;:·} :'' ,, ::::· 

· Рdбијево:'.лице об.ли)Lуврећена<оrорченост. 
- Ако сте демократа, што; не пупшате: дат :на-

род каже шта хоће? Али ви бисте .стреЉали-оног 
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који би се усудио да викне: »Живео краљ!« Је ~ 
то слобода? Човек ту не сме да уради шта хоће. 
Чак ни да каже шта му падне на памет, па макар 
то била и обична глупост. 

-Ја не сматрам да је демократија-тема за. 
ћачку. дискусију. Ми се Грци, на жалост, још 
боримо за њу. 

- За њу? - прасну Роби - за њу? Па шта 
сви вичу исто, онда? 

- Зато. што сви хоће само њу и једино њу. 
- СмеiiШо! Да бисте је извојевали треба, по 

вама, да се људи учопоре и учетворореде? Али 
не, господине, демократија. није хорско певање у 
један глас, с митра..ьезом за дириrентским пул
том. То би био хитлеризам. Онај прави. За де
мократију треба да се чују бар два различита 
МИIIIlneњa~ _ 

-Кад су интереси јединственИ, довољно је 
једно. 

Викали су сви ·у један мах, реплике су: се 
измењивале брзо, као у дарци мача. Милер је· ст&
јао усред те живе, бучне rрупе, изгубљен и бес
помоћан. У то се Лунд, привучен виком, појави 
на балкону, и Милер, спазивmи га, пружи се сав 
ка њему, али тако rрчевито као што би се давље
ник ухватио за сламку. 

- Хело, Лунд, ја желим хитно да одржимо 
тајни састанак Комисије. 

- Кад? 
-Одмах. 
- 0-ке! 
Лунд нестаде. Одмах затим два курира про. 

јурише да позову делегате који су у то доба вари
ли ручак испружени на биљцима. 

Неко ме дотаче за рукав. Окренух се. Преда 
мном је стајао Зафиридис. 

- Хтео . бих да говорим с вама. - Био је 
више зелен но блед. 

-Молим. 

184 

r ... . -... -.·, 

.: .· 

:"'~ 

.1.1· 
-~ 

Он поће. На крају села сели смо на оба..ьено 
стабло поред стазе. Он је дубоко дисао, очито уз
бућен али и уплаmен од оног што је хтео да ми 
саопmти. Најзад отпоче. . . . ... 

- Све је урећено. Ја сам говорио с Јанули
сом. Он се сложио ..• 

Зафиридис ·удахну дубоко свеж, топао зрак 
раног послеподнева. Али ја нис~ ништа. разуме
вао. То што ми је .рекао представљало је закључке 
некаквих мени потпуно непознатих премиса. · 

- Не схватам. 
-Не знате?- зачуди се он.- Ја остајем. 

Не враћам се више. . 
-Како се не враћате? Остајете у Армији? 
- Не постоји други излаз после оног инци-

дента с Кируом. Убили .би ме. 
-Ко? 
- Киру, Енглези. За време рата ја сам радио 

за њих! Пуне две године. После за Американце. 
И за њих у Балканском обавештајном центру. 
Али после - мени су се очи отвориле, повукао 
сам консеквенце. 

Увек је гадно и непријатно чути за неког да 
је био страни шпијун, па макар после и »повла
ЧИО« консеквенце до миле воље. Остаје на њему 
нека прљавштина чак и у боји лица, нешто мутно 
и туробно што сапун и она »повучена консеквен
ца« не спирају. Ја сам ћутао. 

- Занима ли вас како се то са мном десило? 
Да сам прекинуо с њима? · 

- Занима ме .. : 
Али стадох. Непријатно би ми билода кажем 

све, и оно што би следило: -:-:- ... шта ћете рећи!· 
Уто се из села зачула вика. Звали су Зафи

ридиса. Он се диже невољно. 

- Опет тајна седница. Американци и Енглези 
хоће да оду по сваку цену. Подговорили су мало
час своје новинаре да траже да се врате. То је 
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била; Чарка разарача. ;;A..iGм/.:li~r ~ iдред;ноr.Ш~ На 
rtо_сАедњемотајно~:·rоа~'l'аЩу:{fраур·~их;;ј~~~до~о 
маљем ссвејеt .л.оmке}r{ПовуЮ\11иttу~'!Се'. rАлиЈr:;ёrрј 
не мирују. Подбоцнули ~оВШI~ерd~ .• Џ ћ!:rимо13а 
њщов·а »споnтана« ~rпобуна обиrйч.·:~юв;и~аргумент. 
У ствари, они се боје састанкаРdiМаркооом)Лунд 
наФ-је.оовесно::;А;овее>,ов'Щю 'Т~де:;је..: очиrк~дЂо;~ило 
r.лwo-...• wажиrrи ~.маркОО,ан w\ нerиoryfi'eзira:н среетщ 
Је'д'~Vf!,~р-азл-Qr.;..:вmпе~ •да\~б.:У:дУЈ>беQ1ni. ш л отш о Т .osu 

. л::нitf.~}t"lH /::JITfrl.H~~OI!~JH ОН~[ПТОП f!l1~.H1~ i~~I<IJHJ:-r:.:H 

.u:.c·i-ППZ~J ~I~f --
.l'r>'J[J;T'J:) IiC -- .~,;о ::;··~; E~·/~·!~lf""lr·~ --~ (~_Jтr;l(E ~)1{ ~--

VII ,c;_rшr~r ·л ш~ilr;([П зН 
~~t~i~tH;:Cf/\ '! ~-y~··.·;i_s;т-:-){) ~~JTi_:ili;(џt !јН ~у; o~u_;)[ ·
·<<.:rtЮунце) је,-.коСоf::оСВ'етЊЩЈаА,а-rрвусниску,-уску, 
rолу собщу без .нaмeiirr.aja:p'·Ђ .:пр'Q~орИма;;ткао 
пушкарНIЩе. /Џ3е партизанке из ФтеАИје ·и- три 
дев()ј~е-: гФт~манк_ерrух:rамНш.r':'<tуЮЬШ'!fi:i.f rИ --једно
с1'авним:н;Iе'Мперим:а; iод. ')беле·r и;uцрве~Је[ сењачке 
вунеглеlтмзf.приб:ијеним~iуg~ rзщ;:;Г.Оврриле cyr:нbl 
винарима ':~Којич~у> испун:muрсоощу -димомаи 1 пс).. 
кретима. . 'ЈЈ I ~~:)и ~I~ ~~;1 UJ~r 11~;~·) 

:;1, '<:Uоворила''ј~:Димmiрпја'•ЈЈлав:rmа~:·см~ва-;:смела, 
а::ломна девој:кi:i, сгобразиманј_tiс:ним И•lЧИст-им;iЩ 
оЧ:ИМа:ј0Шf.>ут!К .приrуше:НИМ;Л ::'IШ~;E/!_';'.J[<())i :IOI!~1 

и:tт'~ •0ве~>iСМО''ИЗ-<I;ФfедијеlЈ;Чуm'·Iс'I'е:,:заl JHam 
бел::~);iшче.ЛаЈ~јес::мирно~; 1 Иt мож;А;аојеr :затаси;3_rлео 
дало да глас њен ДОЈ.А:83И: ИЗ'дакека-ј(иr~'аf·.ниј~ :са-о 
.. ~ 

СВИМ~..;.ЈЏ~Н~.о:i::: ;;·.Ј \ЈТ ~_ .... -.: f):·-:;~;1 ЈПН III~ J~~.~i'i:Ifn~J -- 4 

Жандари су после':·Вар~Щ3..е tя;ес:rо')~авраћм,ц 
у наше село, под бр~а, ув~~ .Н..RРУ::: ~~ н~щт 'f!Y'r 
II.CИ. СУ ,CтpanЦIQ. АаЈали, ,а .. СУ,I'Р.аДЩ .Ј~.еА_ОСТа]аО 
~-c_;J·>.l~--·. :_. . .,.:_. ,:-:.;·t•._l :lи~ .;·l·J c::-i t•:.!n(нa.Jr 1. Q(п',;)\.; tU~l ... ~ ·ед 
Jcr,~~~ft,.~,-~O~~;I~-,0 ОД_!!~:.Ф,У.АЈ;I.·(~ (Jдџl!iei~нrY;~ 1J,Ij 
но~; ':таКо,·· ё~кретара ··наше-г~ вама,- Гаврщпса, 
.A:PYh! щrr БИсокоr;АП6сТ6Аа~кdјИ')Ј'е'бИ6''ј:~ор~ 
Еласа. Но убијали ·су·'И-'\Др\тГе;:~а.ДИћё/ . ПсИ1 ёу 
-tма·поiцелучtоћ' АајаЛи.- И'Шije'-cer~orAo' •од страха 
ЖИВетИ;• а; ·камо.Айi сnhвати~ t НИкад !.Се -,nије:/ЗНаАО 
По когаУИХ:Јје~~·tмр'r пЬЬЛа'Ла;::и ~за:које'rrре:х:е;-: ·:.т• 
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-~ "~ .-: й\1;ушкар:ци,, ~ој~·Ј'-су.У.Се1<те!{ :вра.l'ШШl:ИЗf 1рат~ 
запит~ ;суs~се:l<.->>Зарз.еnет;?iсЦiта-:;·i;Ја:д да:Ч~ЩЏ~Моi? 
Оружје:-:смо; вparrmm;{a :ЖаНдариtЦ,ећ~ на .Щ:,rд~ 
пристану«. .~Ј;z(оё5д ii 

Одлучили CY::.8~kffj::: ~q~~Јупу~,<(ед.у,3жандари 
дању, ~~е __ 8ОА~~·-,ЯеђЩЦ,. су; ,.~~Ц ,,бИЛff·.0џ:щ_т..-~ени >•.L~ .... ~~-~..:.. ~-'--•~•~•'-t...l./.,. /--.•·~·~ .._.:..l. j~.o.1. 11 ll_,,tl \~)\:...АЈ;,........ 

и .~?~Ш, 9У "'~~ ~-~q ~~c:2.43Yo~;;~~ЯE1Wm,Cf! 
а де~оЬ;;~ ~. ~е.п~~~~'мVННЊ.рЩРНпr{iз~ 
y~-r6py И~КриМ!: ceijj() баЧ:Иј_а)йа?ШI :;;:::п Е~-· . 
!2.'-' {!' .-.·-;:КакаБ~МИ~1е: rо'-·ЖИ:Вот.?.t. r: оЈзiШИ:та>!fе'Ју\'Чуг;Д-у 

iфу;mа;~·!ИаБа-i~Е.ш.сшја).)I~ 5Даmу>~'и:>раЮпп? али 
:НЬQУ: МуЖ.евИ-еду'бёёtраrа~ а'!Жене!Јс3iiМ€ 1у оnусте:. 
Аој' куnи: д-а·че :рат'!"~ Шifпта'i:.Зааерноirбw'бИЛб 
да је-·друкчИјё; алИ -cJiитcy-rcгo~QpШui:~L:L1 .... МйP• Је'. 
Тако--;;је·;-ёi3е. IfoЧe.i\0!:_:''-''"-"'Ч п .s:::юо JI_f-',::; .с r-ла ,ш.:а.r,т 

-' ;·1 '.;.,__;-;Убрзо· ЗаТИМ !.L.:. nроДужИ ~Fija<:r~ ': §al 
лајали су пси једне'>nраанеЧ!о1iй:;::Ју riоноћ: ОПет 
.жанДарii .. ·Какq 1 ни~у~Ћ~лњ::љу~е; коiе'-~_)П тра
ЖИАИ; гдочеАИ ~-СУ' Д~ п:rсул_т.;qпудамi {С\ЫИ о бомбе 
бацали~·. 'МаАt:т-ЈНикоса убЦЛа· је·; КрХ_ОТИНа~iб-Ом:б_е~ 
a_,,Qщrpy •~·:~rарцј:~с~.У: r:9Р~Т~iсd~ща:Љ:f9АЩ:Щ, за
~рц~щ~ ;I;'PPЗI-:10.- ~({цу~тет ~_у.Ц~ г~<М.~'.:.Х:.~1 А!~Т~ЈРЩЩ• 
QТ:ац:..-му;, ,Tq~9p, ~~ Yr_;:;ц~jiop,~gь·д~~jJn :МQР~ 
да је чуо сина, толико је Спиру заврищF~Р··!!~r_У!f 
~QB:C?~;!?:C::к~~u~~!~c!f::~~ ~~Ч~I\Ь~Рl!.. ~~ r\'W)-9.l,Jaкo 
1IppA9P~.~ff'c;._; •:'-" г-'"Ј-;..,., .. -,,,'.Ј-. _ ___: "с.,,_-·"0" "·r ~,.,. ''·'-1:· · · · -:.· · · .. ти ·се' ~ 'бirii:(-~ ·Ј·~" - ~ '·· ,.,,, , 
-'.''-'' Па'·±иШЈdlа 'kб.Ј~,__t,.~н ~~ёJ!.}~~~rP-RmHHR,P:~Jf~ 
.-,1·""' сР-,,; CJfТ!"-Ir'Г; Ј r..l,,ДP.:.,__~(' 'I''f'~l""' Z .V ''''''! 
Је· там:на: ·и. :наr.ла. ··.4,'eвё(:kti "'са iiaroвeiiria' емtмаlЪй:-цЗ:ЧfiлИ:К''н~('ЬlдВ!i;'#Р~~~!i'т r ';с~н1н .of_PitЬb"iiq~;пr:.. 
IЊс±оi.Г~Њ:Ном~ Из '!{б~·е сутт·Ш±л~~талifбеЉrг.-.к~~ 
cekVridl:И~-.:.в:ы пр·е'К$wпШ:1 ' 0 il~aњ~..~ п: ;t' :i#eli'ff~~ 
и·'ri9@венеi'~эапр~о;:паеrм~тkниј~~ао ~д~ Јој 
јё' 'крв rrynщ~:i'1И'cцpн;ii-' н(Ј"у ЋЩЏОГ~'света?10на 
Помер~·k'ЗИп.i'маirf:ИiШе·, нЗМёстi(је з'Г6ДНије'И'iјБч'е 
ОДЛу-tЩО;;.: ~~;_-;:i:>:: :4 ~.:;-Ј:.:}Т1l.Н:.ссЈ·_с{П ~I ~)3::EIJ1.ГiЧ~I .f3f_Cн·:: 

· ..• с ~:...:...;·:на, ствар .iда; :tфећемеГТб'-'је бйf\<У·З~'ЧУна:. 
Фашисти су већ знали да мушкарцИ:-: :не; но11йв&ју 
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у селу. Дошло их је много. Кукавице, никад мање 
од тројице није провЭЈЬивало · врата и улазило 
у кућу. А у кућама биле су само цивилке; жене 
и девојке. 

- Прво је пукло код цркве! 
- Добро, причај ти кад хоћешl - попусти 

партизанка исто онако нагло КЩ(о је и почела. 

Димитра продужи: . 
-ја псе нисам чу~, кућа мИ је на доњем 

крају села, али кад.је ~о. код цркВе, пренула 
сам се. Мора да су се тако уплашено и злослутно 
стегла сва срца и у оста.дим. кућама. И већ се 
зачу ла прва вриска. Али јаук и лелек жена био 
је све гласнији и општији. Ја ~ам П()бегла ~а 
таван, била сам боса и рашчеnиьана, дрхт~а сам 
не разумевајући. Доле су ми остале мајка и се
стра - Ни шеснаест. година .. 

Премрла сам кад су они залупаАи. Није ме 
више било. Али сестрица ми. је сутрадан причала, 
причала ми је пре смрти све како је било. 

Развалили су врата и кршећи све пред собом, 
увалили: се· преко прага у кухињу, с букт:ИЊЭ.Ма 
пред застак.~Ьеним очима, као вуци каД се за-
рију у тор. · · 

»Купи се!« - рекли су сестрици, а мајци: -
»Где ти је човек?«- Сестрица ми је причала пред 
смрт: »Уперили дугачке nymкe у мене,· њих дво
јица, дах им заудара на вино и ракију, ћуте, само 
зверају около. А онај што држи буктиЊу запит
кује мајку. Али она ћути, што с фашистом да 
говори. Прљави су биЛи . од блата, Из њих су се, 
на све стране, са униформи и из косе, костре
шиле изrажене патрљице сена. Били су то пијани 
и ружни људи. Заударали су на онај тупи мирис 
зноја, прашине и прљавштине и кише који оста
је још дуго у ваздуху улице кад њом проЬе кра
љевска војска. 
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Врата изваљена, а у горњи угао рагастова 
ухватио се месец у паучину, као зеленкастожути 
трбух великог евица. 

»Дај оружје које кријешl« - иэусти најед
ном онај с буктињом. То им је био изговор. Он 
се љуљао, знојав, иако је била ноћ. 

»И тад«, причала ми је сестрица пред смрт, 
»видела. сам кроз отворена врата - месец се већ 
био сасвим углавно у леви горњи угао рагастова 
- јасно сам видела како три бандита изводе 
Марију Илопуло, ударајући је кундацима у ребра~ 
Марија· се није увијала под ударцима, само је 
напрегнуто пружала главу и хитала.« 

Зрикавци су зрикали, свици су се гасили и 
палили над потоком. А кроз ноћ; из свих сеоских 
уличица, уз потмулу јеку кундака у леЬа, тече 
девојачка суза и јаук и полако се сливају у 
очајно, бело дрх'Fање стада пред клање, на тргу 
пред црквом. Сабиле се девојке и жене, махом 
у кошуљама, у порти, а фашистички гоничи леже 
у трави, пију коњак из чутурица, певају, nymкe 
бацају. »ВИДИМ ја« - каже ми сестрица пред 
смрт: »ВИДИМ ја - неће добро бити - већ неки 
вичу: ,ЖИВео краљ'!« 

- Велико се зло спремало, одиста. 
А фашисти - по тројица углас - питају 

побледелу девојку: »Где ти је оружје?« 
Измислили изговор - договорили се како да 

муче. Али шта да им кажеш? Боље ђ.утати но 
понизити се. 

»Шта ће ти старка? Пусти!« -кажу једном 
који је вукао мајку за седу косу у гомилу дево
јака и младих жена. »Моја ствар!« - одговорио 
је онај јетко, спреман да се потуче и са својима. 
- »Освета је слаЬа од младости!« - тако рече 
и у да ри шаком матер у потиљак. 

Мало после, покрет! »Шоћ, шоћl Ajcl« -
почели су да гоне жене. Пси су залајали са за
тегнутих ланаца крај ограда, фашисти су пуштали 
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рафале:;у њих: и~у,;небq, .туклњ.:девојке·;к()'-је су 
заостаја:ле;!Јiру.теви ЩЏ'сЗВ?Жд~ кр·оз.r:мраю~::-н~ 
знаm на коју ће пасти. Неки;шева,Wјбез~бра_зн~; 
фЩиистшще ;nесме; ЋиЩт;-:~:: ж!шео.;~е:рЧШ:~---и~друге 
свlnь~рије~:;аснйје:_народ·гзаињих~-противЈНемаца: 
крв АИО. .f'c.:c !.!_,,;·:, •::Г ·::,_:с::с: ,::<::;;:::-: .•.::C>':c·ci·. s::: 
.. -~ :..И ,св~~ тако~: ЋуrеЦ пореД'Јl'ај~ва, )'доFнаА:и их 
У.="бар.овитоiпо.л:.е::до:rлотощ:щ:·»Он·~Ј~·'mумио'.'ТИШ~ 
нос•ина.че~< ~:·рекл~·::мюје.с.с~стрица·rџре,А;ссмрт-:;~ 
подЋебом ;које: је;:~оче~о: :да: туби· нећ:; I!~д~ :::Ge~ 
св~", вiЩiе1:.ва:лик !Ћаофр~tр~; ·~о~р:::чар~~лв~ 
тром.подигнут;:·:И~· зрикавциuс.у::: се,::слабизе-i.!ЩАИ; 
али петлови и,-шеве св~';јаче,:::над:·:rра:вом!::росЈЮМ 
до:·~чланака::. -:~; жене::.суr.tста:л~~: д~-:. дрхтеr:IД{'есец, 
једва":видњmџnл.овио:'.:је.;юi свом:. захо;ду: уморна 
алњвепiто, као~бродић !iЗАi.е~у:?атакаtЩ:ЛоrLстења_; 
Ста:Л,о::,.је.:да:~свиliе.,'_сг; 1; ~-,,:;::[_ :~ ::.::-~·:) г:::~:.с:[;:u-:;~·
·г ,~·; Сваку;атк;девојакас опкомrли:сру ry :ио..ъуr свог 
ници~томешани ::с: [неким;ЋаоруЖаним·сrщвимща: 
и:-: опе:nlnочеЛИif:да-с·иитају ;з~:юружје.;:Безо9разн() 
се ::с~еју; ;_намиrWу:·:.ј_едан :на )друг-ог -:~а?. да::~о~о~ 
тражеr:nр.о;пусшщу за::да:л,е:-беср~ости,и.·()~ 
вају' дрским .прстищiј '.тврДИМ -као' g:рање~~;девоЈке 
преко кошу.л:.а, у нед~а за:вла:Че•:Rуке·~::~иџај~ 

»Где.:ли:.;сю оружзе:·~сакрШ\.а-?« :::::ТоG,Је-неки 
·рИЬи.:цивил:_.,у.хв~тио!,i.fоју сестрицу·1за1;~4о, Ја _пр
стом јој ;Ноi:>rг!Ј;,еЧИ~LАРуги':се ~~~о:љоуза._:tећщ 
гла:ву :сјо јхза:вук~о;!ИЗненадЗ:'_•ПО,li;:ЕКоmу.му.;;о,наl _пот
скочи:Ш!ВРИСRll~ а;.он=:јеz као звер..-:за: мrст у.Је~е: 
Одгризак му крва:в у устима остао, то~о-~:се<;rр:
чевито одбацила ·сестрИцаs~ичпотема::;:Дааiобегне. 
Алњ-Је!онај;:о.;о~до;.'притиснусза_;дрУЈ',ущогуt,и;qн~ 
се: <ррушюлицемсrо<эе~'у·.ћВо jiiifE :·се: 'диж~~ _иciUDY:: 
ну::~ено месо.~Н;юјrје;·_текла::к~в-~кз ·!?ане;_ ц~ем.у 
су сОбрази И-уста ,·бИАИ'.КрВа:вИС:ОД :љ·е~е: КЈ?ВИ.: ----

»Каква си .куја!'<<"с:~·:·нцмршти.:се;~воg~:!· t: 
А<он уједа . . ·<:i.~-~, : ~·:·'~':,:·~~ ,Cil'.:..,::: cf.i2I'i~ 

.:: :Аежи::_ми.,:сестра\Еизубија:на:<:·лица :'У нrрав:И: 
војник:;јсф сео;~на•.,rола:-:~ећ~Џ:-.·~:: коmуЈЬа':се;<њоg 
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»Оружје хоћеш да кријеш? А?« 
Седело је, по троје-четворо, крај простртих 

великих мрља бе.лине које се нису .мm:tале. Један 
че:кшьав војник Пlnунуо је себи у тврд, р_ас~рвав-
љен длан: · 

»А оружје, наћосмо .ли ra?« Насмеја се не
марно. Рићи неки цивил прихвати. 

»Гуске једне! Где ra све нисмо тражили, па
ништа. Мораћемо опет навраћати.« 

Тако их је сунце затекла. 
Жене су лежале јечећи, непомичне, изrрува

не, крваве, модре. Кад су нешто касније мушкар
ци Фте.лије издалека угледали кроз rраље те 
чудне мрље по пољу, учинило им се - цвеће. 
Неко рече: није цвеће тако велико. - Биће птице 
пеликани. Било их је који су помис.лили:· Тућа 
телад- заr.либила се. Један рече,_ падобрани! 

Али биле су то још оне. · · 
Андромаха Корали имала је тад 1.8 ;одина, 

Олrа Главина, која је умрла, 16. Умрло Је ЈОШ пет 
девојака: Уранија Корали, Арrира Корали, Елена 
И.лијапуло, Дидо Бенеси и Марија Коларис. 

Али оне које су остале живе, отИШАе су са 
својим мушкарцима у Несторију да се жале. 
Једва су ходале, модре, изrажене, крваве изнутра, 
израљављене до срца, до очију. Лекар је посве
дочио: силоваље. 

Али срески начелник се церекао. 

»Не сумњам. Али хајд докажите научио да 
су то жандари учинили. По чему? Зашто не и 
сам Черчил? Ту вам се ништа не може веровати. 
Или, маљ да ... « - И он се закикота од неке 

веселе, обесне мисли: 
. » ... маљ да деца, коју ћете свакако добити, 
не викну чим се роде: Софија-Москва! И -
Живео кра~n!« 

Затим се и уозбИ!nи: 
»Но, то је мало вероватно.« 
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Из Несторије су тад отишли сви, жене и 

мушкарци Фте.лије, у Костур. Али тамо су их 
бацили у затвор и тукли. »Шта буните народ? 
Убити вас, све Фтељане, треба, куће вам спалити.« 

- После неколико дана - продужи Дими
тра - пустили су их из затвора, модрице су про

лазиле, на ране се хватала краста, зарастале су, 

али душа - како да заборави? 
Наше су девојке тад пошле од села до села 

и причале шта им је учиљено . .!ьуди су плакали. 
Но увек би се после приповедаља нашао неко 
који би надланицом сузу отро и одлазио. У пар
тизане, да се бори. 

- Инфамија! - рече Мис Сокрис, која је 
стајала дршћући у првом реду, лицем у лице 
с девојкама. - Претворити срамоту у пропаган
дни летак. 

Црна партизанка је премери оком које букну: 
- Ми смо узеле пушке . . . и rинемо, да се 

никад не заборави. 
- Место да ћутите, ви се хвалите . . . Бе

стидно. 

Џим се с rаћењем помаче да пропусти Мис 
Сокрис, која је излазила, јежећи се лако. Не тле
дајући је, он примети довољно rласно да ra је 
и сама моrла чути: 

- Треба бити перверзан, па . . . видети бе
стидност. 

И онда ми се окрену. 
- Не бих се чудио кад би таква једна ... 

још и завидела. 
Бил ra претећи промери: 
- О коме . . . ви то? 
- О вашој драrани! 
Бил, иако изненаћен, успе да задржи осмех, 

али не наће речи. А кад су му поврвеле, Џим је 
већ био изишао. 

-Страшно!- рече Комвеј. За њим Павлос 
понови као одјек: - Страшно. 
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VIII 

За вечером, која је данас раније подељена, 
мноrи су је.ли преко воље. Васвос, који_ се ужиВ
љавао у улогу партизана, очитао је новинарима 
буквицу: 

- Сад се чините сами себи гадним и пога
ним, али ја сам уверен да сте ви за Фте.лију зна
ли и пре. Немојте само да ме повучете за језик 
својим одрицањем. Писала је о томе наша лева 
штампа. Али ви сте јој тад полемички одгова
рали. Наручено - рећи ћете. Нисмо мог.ли веро
вати да су такве ствари моrуће у ХХ веку. Али 
зашто би овај век био мање свиреп од оних који 
су му претходи.ли? Све чmьенице говоре да је 
ужаснији. А ви сте досад писали у одбрану баш 
оне стране с које ужас долази. Ba.nni аргументи 
нису би.ли мање неморални од аргумената срес

ког начелника. Хоћете .ли се опаметити? Не. Знам 
вас ја. Нећете. Зато се сад и бојите, немате апе
тита- гадите се себе. А ја? Ја се осећам чист. 
Ја једем. Ако ме шта спречава да једем колико 
бих могао, то је ваше погано присуство. Знам вас 
у душу. Чим се на.Вете опет мећу жандарима, за
rрактаћете поново по старом. Апетит ће вам се 
вратити и нећете се више гадити себе. То на вэ.с 
делује- морал овог нашег амбијента. 

И дода замишљено, пошто је халапљиво по-
сркао неколико кашика чорбе: · 

- Не. Још горе ћете писати, бестидници! 

IX 

Јанулис је стајао на балкану, с руком на јар
болу велике заставе. У лицу је дошао још мрша
вији и стражи, неиспаванији. Ноћас није тренуо. 
Одјахао је после поноћи до првог телефона -
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на 10 километара од Кастанофита- желећи да 
се посаветује са Кикицасом, . првим Замеником 
генерала: Маркоса, командантом r лавног штаба 
Централне и Западне Македоније. АлИ Кикицас је 
био в:ћ пошао за Каста::rофито, где је верощю 
да ће ЈОШ затећи КомисиЈу. Но биће му потреоно 
бар још 48 сати да стшне. А дотле . . . На мало
час за;вршеној тајној седници Поткомисије, изгла
сано Је да се Маркос саслуша само у случају да 
стшне до поноћи. Не приспе ли дотле, делегати 
ће отпутовати сутра, у седам ујутру. . 
. - У~ењивачи! - рече Жермен, који се по-
Јави краЈ њега. · 

Милер је инсистирао да у записник уће ље
гова формула. И ушла је. Стигне ли минут после 
поноћи, Маркос неће бити саслушан. · 

Жермен се жестио. Јанулис је изгледао строг; 
Одиста, откад је Милер чуо да је Труман најавио 
велики говор о Грчкој, нава.лио је да се врати. 
И~о проницљивост није долазила у ред врлина 
КОЈИМа би се Милер могао похвалити, није му 
пало тешко да се досети какав ће бити тај говор~ 
и његово запињање _да се врати требало је схва
тити као његову жељу да се унапред сложи с 

мистер презщентом. 

- ЗЩIИМlЬиво је - рече Јанулис - да ни 
површни Аелонг. није хтео ·да се сложи с Миле
ром, иако је чит:ша гласачка машина, инклузиве 
Велика БританиЈа, већ била стављена· у погон. 
Ча:'- таквом једном Аелонrу све је то било у толи
КОЈ мери немоrућно формулисано да се уздр.Жао 
од .гласаља. Хте? је бар форму да спасе. Али 
свеЈедно, Милер Је притиснуо дугме, и машина је 
џ.асала скоро у пуном саставу. Француз се уздр
жао, како рекох. 

-А Рус и Пољак? . 
- Ех, они! Шта би хтео? Они су тако соли':' 

дно издвојили своја мишљења ·да се Енглез упла
шио и потражио компромис, свестан да ће крњи 
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повратак Поткомисије мирисати исувише убед
љиво на саботажу, и да никакви изговори неће 
вредети кад се Грау:р и Гаврак врате обављена 
посла. Али Милер је исувише неискусан, нестрп
љив. и жељан успеха. 

-У ствари, закључи уморна Јанулис- та 
дезертерска одлука значи - признаље пораза. 
Сваки минут њиховог боравка меВу нама доно
сио је са собом на десетине доказа о правим раз
лозима настанка Демократске армије и оног што 
зову »граничним шщидентима«. Они су имали 
прилике да виде и чују шта о свему томе мисли 
народ из 30 околниХ села. Добили су масу мемо
рандума. Да остану који дан - примили би их 
двапут више. И, за разлику од нашег иначе. уоби
чајеног начина, ови су сеоски меморандуми сви 
одреда писани конкретно, без генералних екскур
зија у правцу вечних истина. То су саме чиљени
це. Тад и тад, тако и тако, учествовали ти и ти. 

Учиљено то и то. Просто, јасно, једноставно. Без 
истресања свега што се зна. А приметио сам и 
код новинара извесна попуmтања - додаде нагло. 

- Васвос? 
- Јеси ли луд? - насмеја се Јанулис шкрто. 
- Он засад убеВује друге и себе да ће 

остати ту. 

- Али ипак зна да сви знају да неће остати. 
И да је он сам свестан да неће остати. 

- Чему, онда? 
- Да би преварио свој страх. Но остави 

њега. Други су одиста поколебани. Шта ли су 
очекивали? 

- Биће да је ту један од хшьаду разлога 
због којих се Милер толико жури да побегне. 

-Није нашао оно што је желео да ту наВе? 
А знаш ли Зафиридиса? - упита Јанулис, од
једном непрозиран. 

- Рекао ми је да се споразумео с тобом. 
Остаје? 
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- Послаћу га Маркосу, нека он извиди ње
гов случај ... врло Чудан, сасвим сумЉив. Он је 
за време рата био у Едесу, код Зерваса, затим је 
придодат као преводилац :Генералу Бдију, шефу 
британске мисије код Зерваса. А кад је пуковник 
Крис смакао Едија с положаја, Зафиридис је од
летео с њим у Каира и ступио у енглеску службу, 
одакле је избачен, затим у америчку. После, 
вели, радио је за Вам. Авантуриста? Шпијунчић? 
Било шта било, увек је уплашен. Послаћу га 
Маркосу. 

О томе хоћемо ли ми, Југословени, Бугари и 
Албанци, поћи Маркосу, нису ни реч измењали. 
Било би излишно. Али растајући се, Јанулис до
метну: »Подмажи добро ноге - за сутра«. 

х 

Иако смо већ били вечерали, наш домаћин 
Петар хтео је да нас свакако погости на растанку. 
Знао је све. Његов зет, који стиже нешто касније, 
пристаде да нам прави друштво, а јаrњепще пе· 
чено под сачом било је и укусно и издашно. Он 
је јео брзо, гутао несажвакане залогаје и причао. 
Гестикулирајући с комадом меса меВу прстима, 
почео је да нам приповеда о Шибици, како је 
прозвао Мис Сокрис. Верала се, вели, по брдима 
и снимала неуморно. Пет пута је вадила и став
љана нову ролну у апарат. 

- Али нисмо ми више наивни! 
То - »нисмо ми више· наивни« - чује се 

често на слободној територији и представља оби
чно увод у она поглавља народноослободилачког 
рата која се односе, углавном, на улогу енглеских 
мисија при штабовима Еласа. И овог пута .
пошто се Петров ·зет похвалио како је још јуче 
организовао надзор над новинарима и осталима: 
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»један наш на једног њиховог«, како је узео 
.лично на око Крвавог Била и омео у три маха 
»доброг човека« да намести свој »радион и по
разговара се с авијацијом« -прешао је на 1943; 

- Пре смо мислили - савезници, ·И ·варали 
се у 99 одсто њихових ~оуди. Сад кажемо- сви 
су непријате~ои. Ако се на сто за једног и прева
римо - није мука. 

- Ја сам доста путовао по свету - поче и 
Петар преносити своја искуства - и 20 пута сам 
прешао екватор. Има у Енглеској, не кажем, и 
поштених Енглеза. То је, како да речем, без увре
де радан свет, као и ми, и није њему до тога да 
народе јаше, него да смогне себи хлеба који би 
јео, да .га има. Тај њихов народ рмба по минама 
·и фабрикама као сваки прост народ. Не путује 
он по свету да Ј.Кандарише и тура ШИ!оати нос 

у туће нево1ое и ране. Он ти се мучи код куће. 
ААи ови што путују све до Пацифика, и на све 
би обале света хтели да стану с оне две ноге што 
имају, то су ти голи непријате~ои сваког народа. 
Је ли тако? 

Очекивао је одобраваље. Његов зет климну 
главом, не престајући да џара ватру у камину. 
Кад плану, он нам окрете поцрвенело лице: 

- Тако је, као што стари вели. Ти што су 
код нас, то ти је банда проклета. И сад, као и 
пре, за време рата. 

Петров зет неће никад рећи: за време оку
пације! Он је инвалид, четири пута рањаван, ге
лер му је остао у куку, а три му ребра недостају. 

- Кад су доШАИ први пут к нама у батаљон, 
дочекали смо их као роћене. Мислили смо: ето, 
муче се, главу су ставИАИ на кантар и доШАИ да 

нам помог:џу, а, јадни, мислили смо, гледајући 
их онако таНке, нису на муке навИКАИ, поломиће 
се све због доброте савезничког срца. Ј ест, части 
ми, тако смо мисАИАИ. 
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И Ayro, .мислећи тако, никако да се освестимо. 
~ догаЂале се неразум!оиве ствари. Баце нам 
Једном, на пример, само триста ципела а све за 
де~ну ногу. После чујемо, 150 киломе~ара јуЈ.К
НИЈе, на rь;нду, падобранирали су само за леву. 
Збунили с~. ААи како то да се не збуне кад Зер
васу бац_аЈу? Његовима су и кравате спуmтали. 
Мада ВОЈ_ска његова -никаква. Три ХИlоаде пу
ша;-.а К?ЈИМа се Ј.Као омрчити, и толико момака 
КОЈИМа Је теЈ.Ке гинути но поћи у издају с Немцем. 
Што су и учинили. 

Он се лукаво осмехну. 
-;-,Како то да се стално збуњују кад Еласу 

бацаЈу· Тражиш брашно, а они пошаљу бајонете 
као да .смо ко~оачи. Молиm пуmчане метке, а о~ 
стумбаЈу _три мерзера. А где је мерзер за парти
зане, ко Је ~о видео? Оседиш док се опсетиш где 
да га сакријеш. Бацали нам чак и пуmке без за
тварача. А кад стшну з~тварачи, немаш ыуницију 
за калибар пуmака КОЈе су послали. 

Хтео би да не мислиm - збун!оиви су! ААи 
ништа човеку на памет не доће. Савезници су, 
помажу ти, ломе ноге по грчким брдима, ваљда 
не зато да ти увале - ватру у чамац. А опет ... 
С друге стране. 

Петар про:Р~оа руке, задово~оан због нечег. 
-;- Тешко Је преврнути АИК човека, кад ти је 

већ Једном ~ао у душу. Није човек као рука
вица. Поверујеш - савезник је. И готово. Па 
Шiак.-

- Код нас, једном, на пример, појавИАИ се 
1944. изненада неки Енглези. Двојица, тачно, пу
ковник и наредник с њим. Траже згодне терене 
за аеродроме. 

. -Причај им то! -рече Петар своме зету, 
КОЈИ климну главом. 

- Шаторчић разапели недадеко од батаљон
ске прат~ће чете. Ујутру пуковник први устане, 
скува чаЈ, отвори конзерву-две, па тек онда оде 
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и пробуди наредника. Обојица су знали грчки 
и македонски, нису били поноПI!nиви, по цео дан 
су причали с војском. Пуковник, пак, стао да са
ветује борце: »Што се ви« - вели - »ТОЛI:IКО 
бавите политиком? Стално учите. У војсци је 
главно ....:_ дисциплина и дух.« Друrи пут се рас
питује: »Како стоји ствар на терену, има ли доста 
аутономиста ?« 

А борац кога то пита, наш Македонац, паме
тан младић, одговара како јесте: 

»Нема« - вели. - »Мало их је нешто било« 
-вели- »На почетку, па нешто побили ми, не
што сасвим пребегло Немцима, повезала их смрт 
истом омчом, заједно се бију.« 

»Зар их ви убијате зато што су аутономи
сти?« -пита он, баш нешто забринут. 

»Не, него зато што служе фашистима. Њима 
је аутономија- песак у очи. Али кад бих се ја 
питао« - испрси се мој борац, момчић, а очи 
му ужаrриле- »ја бих их све«, вели, »поубијао. 
Да ви само знате шта све с нашим народом раде 
тамо, у равници. Ни Т - не смеш рећи, одведу 
Немцима, стрељају. А ми с њима још лепо 
поступај!« 

»Т?<< - зачуди се пуковник. »Шта то 
значи? Онако?« 

»Не« -вели момчић- »С тим словом почи
ње једно име. Тито- чули сте.« 

- Треба да вам кажем, 1943. - објасни Пе
тров зет- код нас у батаљону, нешто пре енгле
ског пуковника, боравио је један ваш силан друr, 
Темпо - поздравите га друrарски кад се вратите, 
реците само од Пантелејмона, сетиће ме се он -
био, велим, Темпо код нас, па нам је причао о 
вашој борби, о Титу. Тако су све знали и наши 
борци и поносили се. А од њих се проширило 
Титово име у народ, који га је заволео и споми
љао, иако су зато Немци почели да стрељају 
људе у равници. 
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АЛИ чекајте! Други пут, -чујем, наредник го
вори борцима: »Ваши виши штабови хране се 
мармеладом коју ми бацамо да свима поделе, а 
не да је за себе задрже.« 

У то је време владала општа глад код нас, 
мршаво пролеће, а за мармеладу, зна се, лагао је 
пас. Али ја слушам и све се питам у шта ли то 
наредник сад с мармеладом циља. Но он- лепо, 
продужава да се гаћа конзервама. 

»Ви једете коске« - вели - »а у штабу се 
баца хлеб. Каква је то равноправност о којој вам 
причају?«- пита борце савезнички наредник.
»Код нас« - вели - »у енглеској војсци, и сами 
сте видели, влада права демократија. Ј а спавам, 

а пуковник ложи ватру, кува чај, отвара конзерве 
и тек онда, кад све спреми, доће па ме бу ди.« 

Ућем ја у собу к њему. Око њега три борца, 
најмлаћа у чети, ни десет дана како су стигли. 

»Шта ти то хоћеш?« - питам ја наредника. 
А он се смеје, пас, и каже: »Ми причама како 
јесте, сваки код нас има право да слободно каже 
шта мисли - то је права демократија.« 

»Слуmај<<- рекох му тад- »ОНо што мене 
као вашег савезника боли, није то што ти хоћеш 
да ми војску трујеш, то нећеш успети, него што 
смо у теби савезника изгубили. Торњај се зато, 
јер код нас зовине пуцаљке не важе за бацаче!<< 

Чека ј! - Петар се прво накаПI!nа. - Ово је 
важно. Бити свестан да наивност треба окајати! 
То. Стога нам сад више нико неће подвалити. 

Петар пљуну у ватру. 

-Постоји неко раскршће. Један пут води 
пријатељу, други - непријатељу. Ако ти је што 
нејасно, доћи с њим на раскршће. Стани и погле
дај. Ако не можеш с нејасним кренути на при
јатељску страну, окрени га непријатељској. И 
мутно ће ти се објаснити. Кад знаш да ветар дува 
с jyra, лако ти је рећи- широко. Је ли тако? 
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Цш:rеле, оне десне, рецимо. Збунили се? Не
јасно! У рату нема забуне, него пријатељ и непрИ
јатељ: да је Пантелејмон помислио: бацају само 
десне щшеле, јер су непријатељи надшх циzье
ва - било би му одмах јасно. И ја бих -неприја
тељу слао све десне щшеле. Не што бих се био 
збунио, но њега да збуниш. Нека га нек скакуће, 
док се не сет~. 

Или, рецимо, сад ова Комисија. ПоШАИ људи 
генералу Маркосу, а доШАИ на Грамос. Дете да 
IШташ, рекло би: Маркос је главни командант 
целе Грчке, њега мораш тражити у њеном срцу, 
усред Тесалије, или још ниже. Али, ето, нису пи
тали децу, доШАИ су Јанулису. И сад шта раде? 

Као од беде, с дВа прста, узму из сељачких 
руку меморандум, па брже трчи у собу, до лакта 
се пери мирИШiЬавим сапуном. А .после брже 
my-my-my - тајна седница за тајном седницом. 
Али ако су толико жељни измеЂу себе да се из
разговоре, помучити се нису ни морали до нас. 

Могли су се НадИВанити и у Солуну, све уз масне 
баклаве. 

-Знаш ли да су се поделили? Руси и По
љаци иду сутра да наЂу генерала, а остали се 
враћају. 

-Узмимо и то: поцепала се Комисија. Не
јасно? Зашто? Саставили су их у Њујорку, једна 
душа и један посао, путовали су три месеца, били 
у Атини и Солуну, а ту сад, у Кастанофиту, од
једном- крц- пуче. Нејасно. Да видиш и није. 
Нема ти човека који неће схватити: непријатељ 
бежи, пријатељ остаје. Могу неки крити своје не
пријатељство као змија ноге. И бити опрезни као 
мачка на мокрој калдрми. Али - ништа. Опет 
зиди, ко није наиван. А грчки народ то више није. 
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ЈД еснаесrи март 

I 

У Кастанофиту је све већ било на ногама, 
пред штабом, бата.ЈЬон војске постројен на тргу, 
новинари опет затрпани у бунде и шубаре. Они 
су јурцали, снимали, опраштали се, измењивали 
утиске. Делегати су стајали по страни, важни и 
брижни. 

Ми смо стигли из Могиле управо кад су де
легати изИШАИ из зграде штаба, а народ; зањи
хавши се, као да га је усталасао неки ветар, почео 
је да пева своје песме и кличе пароле, које су 
значиле за њега, народ, више но програм -
једини могући начин живота, исто што он сам, 
његов живот. Отуд она озбИ.IЬност исiШсана на 
сељачким лицима. Као да· сваки од њих, прому
као, вичући за ова дВа последља дана: »Напоље 
Енглези!« понављајући већ стати пут те речи, до
живљује заправо први пут њихов пуни, радосни 
смисао. Ни на ком од тих горштачких лица -
на које су делегати, спремни за одлазак, бацали 
кратке погледе пуне прекора, досаде и горчине

није се. примећивала она неконцентрисаност, коју 
би сазнаље да се понављају и нехотице утиснуло 
као жиг и на љихове изразе, гласове и покрете. 

Напротив. Опажало се само оно поносно преми
јерско узбућење, као упркос Билу, који је, нау
чивши већ редослед парола, као суфлер добаци-

203 



вао пре свих: Симфилиосис! Анексартисија! Ам
нистија! Охи али катохи, и тако даље. 

Он је презриво посматрао гомилу стојећи 
крај порушене дворШШiе зграде и пуmио своју 
здепасту, црну лулу. Он је мислио са неЛагодно
шћу како за ова два дана није нmпта урадио од 
свега што је предузео да уради. Није успоставио 
никакав, ни најповршнији контакт, и није орга
низовао везу, услед чега ће његови претпостав
љени остати и да.л,е без информација с овог 
терена. То га је љутило и истовремено изазивало 
у њему жељу да увреди тај бучни отпор пред 
собом. · 

Притом је очима, које су гледале И њушкале, 
клизио с .лица на .лице и рутинирано правио крат

ке зак.л,учке о људима у гомили: »Тај неће. Ни 
тај не би. Али можда онај хоће?« »Онај« је био 
средовечан човек. Изгледало је да дремуцка. Бил 
се на њему зауставио. Одлучити се ва.л,ало је 
брзо. А »онај« стоји поrурен, мало пострани, на
слоњен на пастирски штап, с изразом човека који 
и ћутањем и подвојеношћу и општим ставом као 
да жели да нагласи: 

- Ето, ја немам везе с овима који вичу! Дре
муцкам! 

Бил се реши, и чим се решио, одмах му 
приће. О питању које је ва.л,ало да постави још 
није промислио. Он је у својим рачунима увек 
остављао велику маржу случају, инспирацији, 
околностима, последњем тренутку. 

Али тек што се приближио средовечном чо
веку, овај устукну, два-три корака. А кад га Бил 
ослови, он се приби уз групу својих сељака и чим 
их осети, повика из све снаге: »На Фиrун и 
Англи«. 

- До врага! - окрену се Бил. Жермен је 
стајао пред њим - до врага, овај ваш свет вmпе 
воли да виче неголи да разговара! 
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. - Хелоу! - повика Роби, а Чиришки, који 
Је mпао за њим, као његовим трагом, упита: -
Чујем да остајеш? 

- Него шта? А ти? 

-Ја одлазим, мора се. А зар се не бојmп? 
Жермен се насмеја изазивачки, поносито: 
- Бићу први новинар код Маркоса. Замисли. 

Што ће ми бити чланак - за врх прве стране. 
Бећ видим слова - свако као ковачка песница. 

-За колико би ми продао ексклузивност?
осврну се Роби~ 

Али Жермен начини пословно .лице: 
- Копирајт сам дао свом листу, споразуми 

се с њим. 

Роби начини покрет руком као да хоће да 
извади чековну књижщу, али му Жермен упути 
колико сажа.л,ив, толико одрешит поглед. Но про
хте му се да овако, на растанку, »окрене« Робија. 

- Баш ми је жао да муња као ти остане 
гладан пред највећом сензацијом године. Али кад 
се мора ... 

- Колико хоћеш? - повика Роби онако рав
нодушно, али Жермен и не одговори него га 
упита: 

- Зашто мораш да се вратmп са свима·? Би
дим, жао ти је. Зар као Американац не смеш 
вmпе да радmп слободно што хоћеш? ПоЂи 
с нама. 

Роби уздахну и полако завуче у уста нову 
rуму за жвакање. - Ту се ништа вmпе не може! 

Робију је шешир спао на поти.л,ак оставља
јући планинском СУЈЩу да му пече ионако поцр
венело чело. 

- Проклетство - уздахну опет - дух првих 
mюнира нестаје. Постајемо кукавице. Ето какав 
залогај пропуштам. Свињарија. 
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~ Ти ћеш с временом постати најпослуmније 
дете пуковника Милера. 

Роби уздахну по трећи пут, и учини се, за тр~ 
нутак само, да му глас неће јако ЗаilП{рипати и 
да му речи неће испадати из уста као куглице из 
продртог кугличког лежаја. 

- Кад бих нашао кога да ме замени у Солу
ну, док ја будем ту, остао бих. Али немам никог. 

___,. Комвеј. 
- Конкурент. Подвалио би. Слао би мојој 

агеiЩИји. изМИIIIЉене телеграме под мојим потпи
сом. Да компромитује њу, а мене упропасти. 

Васвос је седео на камену, главе загњурене 
у шаке. Није могао да гледа колеге који су се 
спремали да дезертирају. Новинари су у групи
цама измењивали »информације«. Он је познавао 
ту методу којом се ствара »заједничко МИIШЬење«. 
После се знало да се ово сме написати, а оно не. 
Све се одвијало пословно и брзо. Он диже мрку 
главу. 

- Радујете се што се враћате жандарима! 
Али овде је истина! СтИдИте се! 

-Шта, зар ти остајеш- због истине? 
-Остајем - рече гласно да би загущио 

страх, који га је све чврmће стезао од грла до 
дијафрагме, ширећи одатле по целом телу узне
мирену нелагодност и неку трому тугу. Он се сад 
бојао да га не убију путем, ако поће. До Аијак.,. 
мана има седам сати хода. 

. Валт~р праВе прстима кроз своје pиlie, не-
укротиве чуперке као. живо шибље. . 

-Истине има свуда. То није разлог. 

Бил се надви над Васвосом. 

- Доста је било шале, знаш! Покупи се! 
Али Роби се жалио Жермену, очајан што ни-

је дорастао ситуацији: 
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. -Нико ми ништа није наредио, разумеш? 
Али у ваздуху постоји нека стега оштрија од вој~ 
ничке? Први пут сумњам у своје здравље. Јеси 
ли кад осетио лом у себи? Поделио сам се на два 
човека. Један псује и гунћа, желећи да остане, 
други осећа да се не може, и одлази. Тако ми је 
први пут у животу, знаш? Верујеш ли? 

Пре је измећу онога што је хтео и желео по
стајала сагласност. Ако се то и није увек баш до
диривало, текло је паралелно као шине. Мећутим, 
сад он осећа да тога вшпе неће бити. Докле год 
буде радио за новине, постојаће његова жеља 
окренута неком тесалијском југу и неизречена 
наредба, »оштрија од војничке«, која ће га, као 
за узду, водити куд му се не иде. 

Но и то је говорио на онај свој гласни, без
разложно наметљиви начин, а шеmир му се као 

чудом држао на потиљку, разголићујући му цр
вено чело. Али анализу подвојености, коју је сад 
открио у себи, вршио је постављајући питања. 
Но коме? Себи? На једно питање одrоварао је 
другим - гласом који као да је долазио из интер
урбаНске слушалице. 

Јанулис. није спавао ни ову ноћ. Нашпао је~ 
јаmући висока коња. Сјахао је брзо и пошао пра
во Аунду и Милеру, који су туробно надзиравали 
везивање врећа и колета за самаре. 

Делвоа, мање чио, али обријан и утегнут, про
марmира измећу мазги. 

-Дакле, генерале, неуспех? - закачи га 
Жермен ведро. 

- Да господине. En toute objectivite, мора 
се признати. Ја сам учинио све што се могло да 
наћемо неко заједничко решење. Дао сам и јед
ној и другој страни по три пуна сата да се спо
разумеју. 
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- Којој »странци« иду ваше симпатије? 
Трчкој? 

Жермен га је гледао као змија жабу. Генерц 
загреба чизмом по калдрми. . 

-Боже мој! Хе, хе! Не би се то могло рећи. 
Ја сам објективан. Трудим се што вiШiе могу. 
Понекад, одиста, браним грчко rледиште, али по
некад и супротно. Већ према томе ... 

- По ком :кд:,учу? Девет према један? 

-Боже мој -лукаво се насмепш: генерал. 
-А ја сам мислио да сте Југословен. Шта ми то 
би?- чудио се он, не повраћајући се од изнена
:15ења. - Зашто АИ сам ја претпостављао све време 
да сте Југословен? Да, да, увек сте ми се обраћали 
на француском, па ми није ни пало на ум да сте 
одиста Фршщуз. Јер сви остали говоре ешлески. 
Па сам мислио- традиције, и тако даље. Боже 
мој! Али каКо се човек може преварити у закључ
цима. Али ипак, било је код вас увек нечег што 
је будило моје симпатије. Да, да, увек. Јер ја сам 
добар физиономист. Тешко је мени подвалити. 
Хе, хе ... 

Мис Сокрис је помагала Билу да намести 
тежак и неспретан ранац. 

- Ви оста јете? - упита ме. - Не видим вам 
пртљаг. 

- Крећете АИ одмах за нама? 

- Овде ћу сачекати Маркоса. Он стиже нај-
касније до пет сати - слагах. 

- Откуд вам то? Нама је речено да је У 
Атици. 

И Мис Сокрис, из чијих је очију дувао још 
хладнији ментални дах, окрену се и промрмља: 

- Ј а вmпе НIШIТа не разумем! 

- Штампа, овамо! - позва Валтер новинаре, 
машући с дрвеног балкона штаба. 
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Пројуривпш: крај Робија, Жермен му добаци: 
- Сећаш се како си журио кад смо долазили 

овамо. 

- Бути, проклети. 

п 

Јанулис је изложио новинарима кратко и 
суво све што је учинио досад да обавест.и rене
рала Маркоса о ·свему у вези с Поткомисизом. Он 
је изнео доrаћаје како су се одвијали, редом, од 
тренутка кад му је јављено у Герме да она д?
лази њему на Грамос па све до овог часа. Он зе 
одмах после првог обавештења, у кратким разма
цима, послао три најбоља своја курира у правцу 
генерала Маркоса. Сам је телефонирао главном 
штабу Централне и Западне Македоније. Ако rе
нерал Маркос још није стиrао - значи да је био 
далеко. Одиста, он се налазио врло далеко, али је 
још истог дана, чим је ·Комисија приспела, оба
вештен. Одмах је кренуо на север, и да делегати 
не показују толику журбу, да остану још неко
лико сати, можда један дан, rенерал. Маркос би 
приспео и Комисија би могла да изврпш: свој 
задатак. 

Кад Јанулис заврпш:, блеснуше бели зуби 
Граура - тамна, крупна човека. Он мирно. и јед
ноставно поче да излаже разЛоге због којих је 
одлучио да остане и· сачека или, устреба АИ, поће 
у сусрет генералу Маркосу. 

На основу оног што је рекао, добијала се 
јасна слика свега што је претходило образоваљу 
ове Поткомисије, шта је њу довело на Грамос и 
сад, необављена посла, одводи већи њен део на
траг у Солун. 
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Уз подршку пољске делегације, совјетска де
легација је, још. на самом почетку рада Анкетне 
комисије у Атини, брани.Аа и одбрани.Аа гледиште 
да у њене задатке спада и савесно испитиваље 

узрока народног устанка и рата у Грчкој. 
О томе се у разним форумима Анкетне коми

сије дискутовало у више наврата и најзад је 
усвојено, да треба у ту сврху организовати сусрет 
с генералом Маркосом. Као врховни командант 
Демократске армије, он је био најквалификова
нији да о свим узроцима садашљег стаља у Грчкој 
пруж:и. Комисији обавештења од прворазредна 
значаја за њен рад. 
· После дуrих дискусија, прихваћен је совјет
ски и пољски премог, с тим да се датум тог 

састанка накнадно утврди у Солуну. Мећутим, у 
Солуну се поново покушавала да се оживи дис
кусија о сврсисходности састанка, као да у Атини 
нису већ бИ.Ае донете омуке које су ЧИНИ.Ае из
АИШНИМ свако даље прmщипијеАНо прегаљаље на 
црти: поћи. ИАИ не поћи. 

Не зна се зашто је у Атини речено да ће се 
тек у Солуну утврдити датум поласка. Можда су 
неки чланови делегације имали разлога да прет
поставе да је генерал Маркос у Јегејској Маке
донији. ААи аргументи који су потрзани у прИ.Аог 
ревизији атинске омуке, своДИАИ су се, углавном, 
на страх - назовимо га само страхом - извесних 

делегата да би сусрет Анкетне комисије с гене
ралом Маркосом могао да се схвати као призна
ље - de jure и de facto - постојаље Демократске 
армије. Под изговором да би то могло да се ту
мачи као недозвољено мешаље у унутрашље при

АИКе Грчке, Анrло-Американци су у Солуну енер
rично захтевали да се генерал Маркос не испита. 

Но неодрживост њихових позиција бИ.Аа је 
очигледна.· Признало се de jure ИАИ de facto, ИАИ 
се не признало, Демократска армија се бори, да
кле постоји. Она је ослобоДИ.Аа знатну територију 
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и јавља се као активни ЧИНИАац првог реда у 
жив.оту Грчке. Она је то постала не тражећи 
~ЈУ до~волу, и забелеЖИ.Аа је ве.АИКе успехе, 
КОЈИ остаЈу ве.АИКИ успеси без обзира да АИ мећу
народна тела, као ~етна комисија, желе ИАИ не 
желе да то признаЈу. 

ААи тад је енглеска страна изИШ.Аа с новим 
премогрм. 

- Добро - реКАИ су представницИ Бе.АИКе 
Британије- отићи ћемо, кад· нема друге. ААи под 
условом да председник Поткомисије која ће бити 
за то одрећена одмах, на почетку, пре сваког раз
говора, преда генералу Маркосу писмо у коме ће 
бити изложена, отпрИАИКе, следећа мисао: Пот
комисија долази о!!амо - треба избећи речи као 
слободна терит<?РИЈа - да с Маркосом - је АИ 
генерал ИАИ НИЈе, Поткомисије се то не ТИЧе -
разговара као са сваким другим обичним сведо

ком. Но то не значи ни у ком случају да Анкетна 
ко~сија nр~наје постојаље Демократске ар
МИЈе. - ТаЈ Је премог усвојен. 

Аунду је наложено да технички организује 
7усрет. И он се бацио на посао. ТврДИ.Ао се да 
Је у рату стекао ве.АИКа искуства у раду са »под
земним елементима«. ААи чим се бацио на свој 
конспиративни посао, десничарске новине су по
челе да обавештавају о сваком његовом покрету. 
Да АИ услед ~егове невештине ИАИ другог чега, 
тек чиљеница Је да су десне новине једног дана 
објавИАе да је примио и Зевгоса, члана По.АИТ-

. бироа Ко~стичке партије Грчке. Зевгоса су, 
нешто касниЈе, убИАИ Зервасови људи. 

Дванаестог марта кренуло се под воћством 
Аунда на пут, у правцу албанске границе. Прет
постављало се да он зна шта ради и да ће се 
негде у том правцу наићи и на генерала Маркоса 
и извршити све оно што је Савет безбедности 
ставио комисији у дужност. 
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Али у Сјатишту, после разговора са неким 
монархисТИtiКИМ генералом, Аунд је био спреман 
да нас врати у Солун. Он се уплашио, изгледа, од 
најављене офанзиве, која је, у теорији саМо _
јер до ње. није ни доШАо - била уперена не 
против Аунда, нето против Демократске армије, 
а чији се -борци, како се може видети, нису 
уплашили. 

Та њетова воља за дезертирањем, представља 
симптом намере да се саботира састанак с .гене
ралом Маркосом, или симптом неспособности да 
се он организује. Правац којим _смо кренули
маневар на раскрсници пред Пеликанесом, чиње
:ница да смо преmли АијЩ<Мон на незнатној уда
љености од албанске rра:нице, и још маса друrих 
детаља, изнели су на видело све што је потребно 
да би се смело закључити да је у питању свесна 
саботажа задатка који је добила Поткомисија. 

Одвести Поткомисију на албанску rра:ницу и 
наћи тамо генерала Маркоса, било би зло само 
по генерала Маркоса. ААи стићи тамо, а не затећи 
ra, открива зле намере које су се, колико без
успешно толико узалудно, желеле да сакрију. 

У Кастанофиту, мећутим, упркос свим ·не
скривеним злим намерама извесног броја деле
тата, команда Грамоса изишла је максималНо у 
сусрет ПоткоМисији. Командант Јанулис се ста
вио у везу с генералом Маркосом, који је 'био 
анrажован у борбама у околини Атине, и доставио 
делегатима његову поруку да прихвата позив и да 

је спреман да доће чак и на албанску rра:ницу. 
Упркос томе, делегати САД, Енглеске и дру

rих земаља сложили су се да чекају генерала 
Маркоса само до поноћи измећу 15. и 16. марта. 
Стиrне ли макар и минут после· поноћи, Поткоми., 
сија одбија да та саслуша и враћа се ујутро 
у Солун. 

Изговори да постоји унапред фиксиран план 
рада кота се треба држати, остају само изтовори. 
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Генерал Маркос не може бити крив што се Аунд 
није с њим благовремено споразумео rде ће се 
и .. када ће се с њим састати. Исто тако· не сме 
се допустити да Поткомисија не изврши своју 
дужност. 

Граур је говорио сталожено, набрајајући раз
лот по разлоr, и ти разлози, повезујући се Чврсто 
измећу себе, у потпуности су оправдали јасну
као закључак силотизма- одлуку совјетског де
легата да се не покори решењу већет дела Пот
комисије. Заједно с представником Пољске и офи
цирима за везу Југославије, Бугарске и АЛбаније, 
Граур ће сачекати овде долазак генерала Маркоса 
или ће, буде ли потребно, кренути њему у сусрет. 

Новинари су бележили њеrове речи, стиснути 
један уз другог у уском и мрачном трему Штаба 
кроз који је дувао ветар, задовољНи пrro ће моћи 
да по повратку објаве бар ,ту сензацију. ·У недо
статку очекиваНе, ова ће опраВдати јурњаву до 
Лијакмона, и касније, аутомобилску трку до пр
воr телеграфа. Препуштене себи, ова два дана у 
Кастанофиту заморили су их нерадом - уколико 
их нису поколебали чињешщама које су их то
виле да ревидирају своје ставове. Али сад су се 
опет наmли у свом елементу, у трци и журби које 
им нису дозвољавале да мисле, да з~учују и да 
под револвером криза савести, мењају усвојена, 
комотна rледишта. 

Збјеrуњ, у тамном салонском оделу с овал
ним, дугим лицем каква малоrраћани свуд по 
свету називају »дИПЛоматским« или »аристократ
СКИМ«, блед и плав, разротачи очи. То му је 
био тик. 

-И Пољска ће извршити своју дужност, 
презирући сваку евентуалну опасност. Никакви 
лични мотиви не смеју да се узму у обзир кад је 
у питању опште добро, овај ... човечанства и 
.мира. 
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Збје~ је волео тешке, барокне реченице, 
иако НИЈе имао способности да их ствара с лако
ћом која би оправдавала ту љегову љубав за њих. 
Отуд му је све што би рекао испадало .~ејасно: 
понекад муцаво, често испрекидано. Најсимпа
тичније код љега била је љегова прошлост. Он се 
борио против нацизма, иако је био социјал-демо
крата. 

Југословен, Круљ, задржао се неко време на 
Цалдарисовој оптужби против балканских народ
них демократија, које су, тобож, наоружале и 
снабделе устанике, пошто. су се претходно у 
»Буљкеској школи кадрова« обучиле герилском 
ратоваљу. 

Он је рекао да су сведоци грчке владе испи
тани у Солуну и другде- углавном лажни све
доци .. Из контрадикција у које су они упадали, 
било Је лако закључити још пре доласка овамо 
да су Цалдарисове тврдље обичне клевете. 

Али за ова три дана која су заједнички про
вели на овом сектору слободне грчке територије, 
имали. су сви прилике да доЬу до нових најаутен
ТИЧНИЈИХ података о правим узроцима стаља у 
Грчкој, и да тако боље схвате скривене разлоге 
због којих је Цалдарисова влада дигла своје 
л~е оптужбе против северних суседа Грчке. 
Она Је инсценирала граничне инциденте и измис
лила приче о прелазу наоружаних »банди« из 
Југославије, како би сакрила пред светом и грч
ким народом истину о томе да је Демократска 
армија већ ослободила половину територије Грч
ке и да је та Армија организована ударна снага 
народа у устанку против терора монархистичке 
владе и нових окупатора. 

- Ви сте - рекао је Круљ новинарима.-=
разговарали с народом, с борцима, с командан
тима. Видели сте како је организована власт по 
селима, и могли сте утврдити да је она уистину 
власт најmирих демократских слобода. 
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•. 
Та· власт је чврста, и делови Демократске ар

мије, на које је Поткомисија досад наишла, уве
равају да је та ослободилачка војска дисциплина
вана, вешта, борбена и одлично воЬена. Нема ни 
пуних седам месеци како је формирана, а већ је 
то неуништива сила која расте и сваким даном 
постаје све моћнија. Глупо би било претпоставити 
да би неколико десетина »бандита«, како тврди 
Цалдарис, пребачених из Југославије у Јегејску 
Македонију, могле да дигну устанак који би се за 
кратко време проширио од северне границе . Грч
ке до Крита, обухватајући, поред Македоније, сву 
Тесалију до низије, Атику, Епир, Спарту, Пело
понез и највећи број острва. Тако нешто није за
бележено у историји револуција и устанака, тако 
нешто може да бу де само плод апсурдне маште 
неодговорних људи који не признају правила дру
штвеног развитка и не поштују законе историје. 

Моја зеМЈЪа - рекао је Круљ - има инте
реса да светска јавност буде обавештена о правом 
стаљу у Грчкој, о свему што је изазвало овај рат, 
јер откриваљем и објављиваљем истине, утврдИће 
се још једном лаж Цалдарисовог меморандума, 
правилност и тачност југословенских теза. -
Зато сматра да му је дужност да остане, како би 
од генерала Маркоса, као најкомпетентнијег, до
био одговор на питаља битна по ову анкету и од 
највеће важности за љегову зеМЈЪу. На крају је 
још једном изјавио да најенерrичније протестује 
против одлуке којом већина делегата Поткоми
сије жели да оправда своје дезертираље. Оно је, 
у ствари, бежаље од сазнаља чиљеница које би 
могле бити не само неугодне грчкој и енглеској 
влади него и у највећој мери оптужујуће по њих. 
Он је сигуран да ће се, упркос дезертираљу ве
ћине делегата, доћи до материјала којим ће се 
доказати и мизерна неоснованост Цалдарисових 
оптужби и љегово учешће, у заједници с енrле-
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ским окупаторима, у провокацијама и заверама 
упереним nротив мира на. Балкану. 

Пошто су и албански и бугарски официри за 
везу изнели своје разлоге, настаде тишина. Нови
~ари су ~адржали перо на бележници, оЧёкујући 
ЈОШ нешто. Можда одrовор Милера у име његове 
гласачке машине. Али до тога не доће. 

Роби заклопи нотес и поче да се nробија 
излазу, кад совјетски nредставник учини покрет 
руком .. Он рече: 

- Имао бих да вам упутим једну молбу, го
сподо новинари. Молио бих вас да објавите да 
смо ми који остајемо чврсто одлучили да се 
сретнемо с генералом Маркосом и тако извршимо 
задатак на који смо се сви обавезали. Ја не знам 
колико ћемо дана остати овде. Али чим испунимо 
свој задатак, вратићемо се у Солун. Сваки је од 
нас сигуран да нам овде, на слободној територији, 
не nрети никаква лична опасност. Али nриликом 
нашег nреласка rраничне линије - што· не мора 
безусловно бити на Лијакмону код Аму даре -
могло би, услед »необавештености« краљевских 
жандара или каквих других разлога, доћи до ин
цидената, рецимо, неугодних. Зато бих вас молио, 
ради избегаваља излишних пушкараља, да обја
вите да ће наш део Поткомисије nриликом по
вратка на владину територију, nрелазећи nреко 
ничије земље, носити у знак распознаваља белу 
заставу. Гледаћемо да буде што већа и што вид
љивија, како бисмо одузели nраво на евентуалне 
изговоре онима који би можда волели да нам 
пробуше кожу. 

-Узбудљиво! -узвикну гласно Роби. 
-Свакако ћемо то објавити - рече Вас-

вос - и то масним словима. 

- Честитам! Идеш ипак! - рече Бил, а Мис 
Сокрис се стресе. Она није ништа забележила, 
али је изјаве саслуmала с осталим новинарима 
дршћући све више. 
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- То јест, не зна се! Ја то нисам лично 
мислио. 

- Хоћеш, Васвосе! - јави се Јанулис, који 
га је посматрао смешећи се мало.- Ако си се 
поnравио и постао човек, искористи nрилику и 

напиши поштено све што си видео. Сигуран сам 
да ће један добар део твојих колега, чак и оних 
и из десничарске штампе, учинити то исто. 

III 

Трем се nразнио, Јанулис, окружен махом 
грчким новинарима, поће излазу. Павлоса није 
већ било мећу њима. Васвос се исnрси. 

- Пошто ми нарећујеш, друже команданте, 
да одем, ја, који ћу себе одсад сматрати до смрти 
твојим борцем, могу само да лупим петом о пету 
и кажем: разумем. 

-Гле ти њега што се спремио само! А би ли 
ме послушао и да ти кажем: остани! - упита 
Јанулис, коме се прохте да се нашали. 

-Бих! 
- Онда остани. 
- Значи. . . мислиш да останем? - Васвос 

није разликовао више шали ли се Јанулис или не. 
За сваки случај penm да не покаже страх, али то 
није било тако лако. Као уопште сви слаби људи, 
и он се бојао да покаже своје nраве мисли. Али 
његово лице није било у стаљу да убедљиво са
крије панику која га је обузела. Неколицина се 
насмеја. Васвос се ухвати за тај смех и поче да 
се истреса на колеге: 

-Срам вас било! Ви .сте обична банда. 
Не бих ја, богами, имао повереља у вас да ћете 
спровести директиву команданта. Али пазите се, 
кад вам ја доћем једног дана, сваки ће ми од вас 
одrоварати. 
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-Е драrо ми је- рече ЈануАИс.- Видим 
да ти се остаје код нас. Па остани, ето, кад си 
наваАИо. 

-Ко- наваАИо?- оте се Васвосу. 
Ј ануАИс поће излазу, пошто се поздравио са 

свима. 

- Хајдемо, Васвос! - позваАИ су га пос.лед
њи из групе rрчких новинара. 

Али Васвос се укочио гледајући за њима. 
А они су одшщаАИ. Одједном му задрхта горња 
усна, .лш:t;е му се искр:иви и он неочекивано бриз
ну у гласан п.лач. Тресао се це.лим телом и јецао, 
као жена у хистеричном rрчу. 

Јоанис се појави иза каменог зида. Био је сав 
ознојен. Аице му је би.ло мокро, око п.лачно, но 
и ~оред в.лаrе коју је .л учио к~ је год био узбућен, 
НИЈе се могло раз.ликовати Јесу АИ га то обАИАИ 
rрапщи зноја ИАИ се и која крупнија суза уп.ле.ла 
мећу њих. 

Јоанис заrрАИ чврсто ЈануАИса, по.tьуби га 
брзо у раме и прошапта, као да б.лаrосИ.tьа: 

-Чувај се, друже мој, чувај се. 
Затим се отргну наr.ло и одјури онако знојав 

и в.лажан а да ниси знао зноји АИ се ИАИ п.лаче. 
- Ех - рече Ј ануАИс за себе - вратити се 

тамо, у че.tьуст звери ... 
Један борац наиDе, ЈануАИс обори главу. 
- Друже, - рече му - у дворишту је остао 

неки новинар, ва.tьа се и п.лаче ... Кажи му да 
се изгуби што пре. Ј а сам наредио. 

Затим ме погледа и махну руком. 
- Ручаћемо сви заједно и кренућемо одмах 

у један сат. А ево и помоћника комесара. Ми ка
жемо помоћник капитаноса. Али задаци су исти. 

Катос, темељит човек, исувише .лак за своју 
снагу, ишао нам је у сусрет избацујући чудно 
ноге, као Да- је дуго носио неrве па се навикао 
да корача с теретом. А сад - без њега - смешно 
му је од .лакоће. 
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- Оде булумента! - рече. 
- Оде! -одврати ЈануАИс и одмахну, али ни 

весело ни тужно. 

- За десет минута има штаб састанак. Идем 
да наћем још Пацуру. 

IV 

Неко.лико спитфајера пре.лете високо над на
ма, пут југа. Курсисти подофицирске шко.ле истр
чаше с митра.tьезима према по.ложајима над се
лом. Једна жена, зелена од .лш:t;а до прса, са де
тетом у рукама, претрча као сенка преко трга и 

нестаде низ уАИЧИЦу која је води.ла у поток. За 
.њом остаде у ваздуху траr јаука. Накострешени 
пас на .ланцу за.лаја беспредметна за њом. Народ 
окуп.tьен пред штабом узнемири се у први мах. 
аАИ оцен:ивши са сиrурношћу стручњака да му 
никаква опасност тренутно не прети, поседа де

лом у сенци зида, а делом се поче рази.лазити. 

у.лазећи у обАИЖЊе куће. То се кретање врши.ло 
без панике и без непотребних из.л:ива речи и 
гестова, уобичајених у таквим при.ликама. Један 
од оних који су у сенци по.лусрушеног зида по
сматраАИ .лет авиона објави гласно: 

- Неће овај пут на нас. Друго они траже. 
С југа се небо покривало мутним, све пр.tьа

вијим облацима, .ловци су зашАИ за њих и ускоро 
им се ни хук није чуо. 

Наша колона, већ спремна за покрет, поће 
прво пут истока, затим окрену десно, .лш:t;ем према 

ветру._ 

Облаци су надираАИ, за трен прекр:ивајући 
сунце малим истуреним об.лачним острвцима. От
кинути од своје основне масе, они су п.ловИАИ 
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несигурно, гољени брзим висинским ве:Ром. Сун:
це, као делфин, тонући у љих, ИЗлазило Је уз трзаЈ 
зрачног снопа из љихове сиве сенке, и опет падал9· 

у облачни зид, час нестајући на дуже, t,~ac изби
јајући целим диском Из пролома измеЬу све rуш
ћих облака. Те жмурке су трајале већ цело пре 
подне, али сад су набубрели пролетњи облаци 
преузели највећи део неба и преплавили сунце. 
Но оно ипак још двапут весело засветлуца про
вирујући измеЬу задим..ъених раздељака и кла
наца водене паре пре но што се изrуби. Тишина 
завлада у rрању. · . . . 

Одморни, ми смо газили брзо, извлаче~ се 
узбрдо. На rребену смо затекли већ построЈене 
курсисте подофицирске школе у разговору с во
дом партизанки. Чим стигосмо до љих, батаљон 
подофицира крену на чело, а девојке сиЬоше са. 
стазе, чекајући да проЬемо како би стале на 
зачеље. 

· Жермен се поздрави с Андромахрм, али не 
продужи са мном, но и он сиВе са ст~е. . 

-Ја ћу мало са зачељем! ДугуЈем ЈОШ од 
Амударе неколико обавепrrеља. · 

Било је топло, доста запарно, и кад смо, зна
јави, стиrли на главицу, стали смо да одахнемо. 
За нама су се верала, климајући вратом, три гл~
вата брдска коља натоварена пртљагом. Доле Је 
лежала К:астанофита, збијена у неправилан круr 
око каменог четвртастог звоника. Право према 
западу простирали су се венци брда који су се 
сливали једни у друrе и продужавали да теку у 
две сиве накострешене плећине. Оне су се пру
жале неко време паралелно, а затим наrло и ус

прављајући се, отварале своја недра У. срцолики 
амфитеатар, неку врсту заравни, у ~ЈОЈ се ср~ 
дини талила метална кап К:остурског Језера, коЈе 
се одједанпуТ цело видело, мало и нестварно, као 
на мапи. А око језера, на дољем крају, могле су 
се и голим оком назрети сиве тачкице костурских 

220 

кућа _..::. rрада, за који наша народна песма вели 
да је »Леден«. . 

»У К:остуру rраду леденоме« налази се Јак 
гарнизон монархофашистичке војске. Има и мно
го жандара и наоружаних фашиста, избеглих са 
ослобоЬене територије. Али rрад је у жици, а ље
гово снабдевање у толикој је мери отежано да с~ 
Јанулису више »исплати« да га држи у сталноЈ 
опсади но да ra освоји. 

- Од десет камиона пропустим четири. Оста
ле обично задржим. 

Опет кренусмо - прво rребеном. Затим смо 
стали да се. спупrrамо низа страну и прешли две 

разрушене цесте на којима је, овде-онде, већ ни
цала бусеље тврде траве. 

- Цеста? - изненадих се. 
- Већ Шест месеци нису љоме прошла кола. 

Сем Дамаскиње, из које су протерани жандари 
пре неколико дана, читав је овај рејон одавна 
слободан. И то солидно. Можеш се кретати и 
да.Њу и ноћу без страха од изненаЬеља. 

Ухвативши мој поглед, Јанулис одговори: 
- Мислиш? Вас морам да осигурам. Нисам 

уверен да непријатељ неће сад бацити и паде: 
бранце. Он мора тамо сад да цвили од муке. НаЈ
радије би вас зубима растргао. Зато ово мало 
:војске и није све пrro сам кренуо. На неко~о 
километара од нас маршира лево и . десно Јака 
побочница. А сва места у којима су наше снаrе 
обавештена су да мотре и удвоје патроле. Но то 
је изузетно, кажем. 

После три сата брзог хода, стигосмо у Дама
скињу, велико село, скоро варошицу, ·са лепим 

зиданим кућама подиrнутим дуж друма на ~
рокој и доста плодној висоравни. Озимо жито Је 
тек избило из црвенкасте зеМА>е, а јабуке и кај
·СИје, отежале од паперја б~лих и ружичастих 
.цветова, отвориле су· се као! хепезе. 
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У Дамаскшьу смо ушли у часу кад су сељаци, 

окупА:Јени пред школом, потписив~ сп?раз~ 
помирења- онај симфилиосис, КОЈИ се·извикуЈе 
свуд по Грчкој као једна од основних акционих 
парола Вама. Пом.ирење народа уз претходно 
разоружање фашисrа. 

Пред школом је лежало на гомили десетак 
пуmака које су монархистички сељаци добро
вољно и јавно предавали Демократској армији. 
Дебео бркат сељак, округле и масне ћелаве главе, 
бацајући своју маузерку на гомилу, окрете се ис
КупА:Јеном свету~ Било је меЂу њима и пуно људи 
из Петропуладија и Холерија, словенских села. 
Они су дошли у Дамаскшьу, настањену Грцима, 
да увече заједно с њима прославе празник еамов
ске Аrрарне странке Гаврилидеса. . 

Округле, закрвављене очи ужиреног сељака 

који је малочас бацио маузерку прешле су преко 
људи. Он је још тешко дисао, сав лоптаст, а раз
мекшане, неупадљиве црте његовог мща само су 
још више истЈЩале општу, тамну округлину тог 
човека кога су одувек звали Црначки Краљ. Из 
њега су рукнуле прво неразговетне речи. Он је 
стао да говори дубоким, дебелим грленим гласом: 

- Одувек су ме звали Црначки Краљ. А и 
:м:ој отац је одувек гласао за краља. Нешто отац 
- нешто надимак - ја нисам промашио ниједне 
изборе. И увек сам у краљевску кутију спуштао 
свој листић. Шта ћу! Моја је кућа највећа у селу, 
зеМЈnа најбогатија. Али краљ нас већ две годИНе 
гони да вас убијамо. Ја нисам хтео пушку. Али 
Канщшс, жандарски капетан, рекао ми је: »Узми 
је аКо хоћеш Унру«. 

Он је, говорећи, све време дизао своја окру
гла и тешка- рамена и котрљао изгубљене, закр
вављене беоњаче, тамне и црне, гледајући са 
школског прага у гомилу пред собом. 
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- 'hymкy сам узео и закопао је у трап. 
Народе, кажи, јесам ли кога убио? Или пуцао, 
на пример? 

- Није! - одазва се старчић са дуванским 
рићим мрљама на средини седог брка. 

- За њега се не зна! - одазва се још неко 
из гомиле, опрезнији човек, ваљда. Човек назван 
Црначки Краљ рашири nуне руке са облим, жен
ским МИШIЩама које су вириле из кошуље са 
заврнутим рукавима. 

-Нисам, живота ми! - рукну и заколута 
страшним очима. - Ни зна се, ни не зна се -
ја нисам, а ви судите по правди. 

- Не зна се ништа за њега. - Јави се по
ново онај храпави, неповерљиви глас из средИНе. 

- Тако је! - повикаше остали. - Нек се 
потпише! Опрашта му се бивше гласање за краља. 

Али Црначки Краљ опет слеже, на свој арит
. мични начин, раменима, прво левим, па десним. 

-Ја јесам, признајем, то и сами знате, као 
изборни председник, за плебисцит, а и пре, за из
боре, замењивао листиће. Јесте. Но' тако су ми 
рекли у Вогацикону да треба и - ја сам урадио. 
Ви судите. 

Он застаде, погледа у људе пред собом с не
поверељем, диже рамена и рече гласом који ипак 
није био молбен. . 

-Ви судите- само немојте строго. Да сам 
хтео, могао сам и ја побећи у жщу. Било је вре
мена. Али зашто? Да опет ·страхујем? Нека. То 
није за мене. Откад сам пушку добио у срезу, ни
сам мирно спавао. А ноћас, знам, спаваћу. Зато 
нека живи Симфилиосис, нека крв престане да 
тече и живели сви ... 

-Живео и ти!- повика онај неповерљиви 
глас из средине, али га заглуши бурно: »Живео!« 
осталих, и затим пљескање. 

Црначки Краљ се поклони неспретно и уЂе 
у школу. Тамо је потписао изјаву о помирењу, 
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поред десеторице других монархиста, и хукнув, 

излетео напоље, мећу људе. 
- Свршено је! - објави rромо~ито. - Св_е 

ми је оnростила комисија. . _. _ · 
- Ех - уздахну мали седИ по.пИћ у ~бле

делој и на више места закрП.ЈЬеНОЈ ~антиЈи -
лако је вама с народом, али љему Је тешко с 
вама. Главе скидате. 

-Ја?- упита окруrли. 

- Нисам рекао ко! - рече попић јетко. :-
Шта трчиш nред руду? Ти ниси из Зониса, као Ја 
што сам. 

И окрећући се осталима, nроду)КИ: 

......:. Зонис још није ослобоћен, nрво је село до 
Козане. Али, ето, код нас нико није пушку nри
мио. Ваљани људИ. Код нас нико не виче: »Сим
филиосис!« -не треба. Само: »Напоље Ешлези!« 

- Једак си, попе! - nримети nросед _човек 

широка, П.ЈЬосната лица. Затим се насмеја. 
- Еј, да су светом Петру nривезали крављи 

реп за браду и водИЛИ га везана по сунцу у град, 
овако стара, и сам би постао отровниЈИ од шарке, 
и гласао би за Еам. 

Румени младИћ са жмиравим крмељавим 

очима оТП.ЈЬуну: 

- И мене су затворили и тукли. А после још 
тражили новаца да се од љих откупим. Је ли то 
nраво? Седам сам месеци лежао у затвору, опту-:
жницу нису саставили, и тек кад ми жена nро

дала краву и положила новац, пустили ме, и да 

никад не заборавим срамоту, ногом ме ударили 
nриде. Ето шта се с народом радИ. А ми љима -
оnраштај! 

- Мора се, друже. Линију треба чувати. 
Био је то квргав сељак у памучној олињалој 

капи, налик на шубару. · 
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- Не кажем ја ... Куд бих? Али ко велим ... 
није им веровати.. . А линији - част. Што бих 
ја nротив ље- нећу nротив себе. Само ја бих 
љих иnак мало коцем по глави. Знаш како· је -
мирније би се и спавало и гледало, како рече мој 
покојни брат што су га: јесенас жандари убили. 

Ветар који крепко духну с истока поче да 
враћа облаке који су се, наrомилавајући се, саби
јали над нама. Но на кишу се није осећало, изгле
дало је да се облаци јалове. Али утом поче опет 
јужни ветар, и облаци, понети љим, зачас су 
поцрнели, у даљини севну, а над долином се ваз

дух nроломи и дивља киша нагло липу као низ 

некаква коса врата. 

ЉудИ утрчаше· у школу, а нас Јанулис уведе 
у кућу где су нас на nрагу дочекали сви укућани, 
од деде до уНучића. Домаћин, крепак старац, по
стављен је још од владе за nредседника општине. 
Али љега ће село и на изборима бирати, јер је 
помогао и штитио сељаке, обавештавао партизане 
и на стотину друrих начина ишао на руку ослобо
дилачком покрету. 

VI 

За нама уће у кућу и седе за исти сто онај 
квргави сељак у памучној олињалој капи, ~алик 
на шубару. Он се понашао као стари nриЈатељ, 
готово род, задиркивао је домаћицу због тобож
љег нереда, заnретио једном дечачићу да ће га 
исnребијати »На мртво име« зато што не пази 
како ваља на стоку, него је пушта у штету, а до
маћина потапша срдачно по плећима. 

- Тебе немам рашта данас да грдим. 
Квргави је срески nредседник Аграрне стран

ке Гаврилидеса, формиране на иницијативу За
харијадеса. Верни савезник КПГ и nроповедник 
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савеза радника и сељака, та странка је окупљала 
најшире масе сељаштва, везујући их за нацио
налну демократску . политику Народног фронта. 
Њен срески председник се звао СидероnуАос, ·и 
био је Јанулисов ратни и шкоАски друr~ иако је 
изгАедао бар двапут старији. 

Граур испи, мрштећи се, обавезну чашицу уза 
и упита СидеропуАоса како се сАажу Грци и САо
вени у овом крају. Овај одrовори да никад нису 
постојали ни најмаљи неспоразуми. 
-А аутономизам? -продужи Граур. 
- ЕнrАеска посАа! Не вреди ни говорити. 
-Зашто? 
-Не воли тај енrАески свет мир и cAory 

народну. Он ће вам свашта урадити само да се 
један народ завади. Банду ће наоружати, ство
риће партију, мртве прекопавати, али неће ми
ровати. 

-Како то? 
- То ти је љегова, што но кажу, империја-

листичка мајсторија. Баш аутономизам, на при
Аику, овај љин, посАератни. Грчку је он окупи
рао, рекао би да му иде у рачун да је што већа. 
А он- јок, рути брдо под ногом, хушка људе 
да цепају државу. А све то зато што преко гра
нице ГАеда, да и тамо оАабави снагу и доведе до 
тога да га кобајаги пОзову да ред прави и мири. 

- Ти играј и крв проАИВај, а он ће у гајде 
да свира. А кад већ дигне брата на брата - трља 
руке, остварен му је сан. Но ми смо их прозрели, 
водимо политику помиреља народа и она вреди 

коАИКо читава дивизија. Доћите вечерас на нашу 
конференцију, видећете. 
-А како је с македонским mкоАама? 
- Сад код нас у округу постоје љихове тко-

ле, књиге и новине. Све то нису пре имали. 
Истина, нИ ми, Грци. ААи љима је то било зако
ном забраљено, а нама није. Ми смо за то да се 
Грци просвете, а Македонци придигну из заоста-
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лости књигом и шкоАом, на љиховом САовенском 

језику. Грчки сељак то хоће, јер воли Македонце. 
Он мрзи само фашисте, без обзира на народност. 
Мећу Македонцима их је, у постотку, било маље 
но мећу Грцима. 

Ј анулис додаде: 
-Сасвим правИАНо. Само фашисте мрзимо, 

а љубављу којом воАИМо грчки народ, воАИМо и 
македонски, који је дао тоАИКо дивних бораца 
против окупатора. Зато ми и помажемо све тежње 
Јегејских САовена за сАободу и равноправност. 

- Нас је Еам тако васпитавао пуне четири 
године, и тако и наставља да нас учи. 

Граур доброћудно КАИМну гАавом и поче да 
хвали високу по.литичку свест грчког народа. Чак 
је рекао да интеАИГенција и способност грчког 
сељака да схвати и најкомпликованија мећуна
родна питаља превазилази све што он зна. 

- Човек би рекао да је сваки грчки сељак 
провео године и године за стоАовима интернацио

налних конференција. 
Јанулис потврди. Био је очито задовољан. 
- Еам је највећа шкоАа осАободилачке бор

бе нашег народа. А у тој борби наш свет је стекао 
знаље и изоштрио интеАИГ~нцију. 

С политике, разговор неосетно преће на тако
зване граничне инциденте. Домаћи су унели ве
черу. Јели смо је, не пре.кидајући причаље које 
је текло Аако, дотичући се разних питаља - од 
обАИКа које морају, усАед актуеАНИХ специфич-:
них усАова Грчке, да имају народни одбори, до 
карактера војних операција Демократске армије. 
Пошто смо посркали rусту чорбу с макаронима, 
домаћица унесе изврсно припремљену пилетину у 
соку од алевих паприка, Аука и Аовора. Како смо 
огАаднели, пријало нам је све iпто су изнели пред 
нас- и бели сир, и МАади Аук и, најзад, густо, 
црно вино, јако као земља. Но нисмо га много 
пили, да не отежамо. ПосАе поноћи мораћемо још 
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да прећемо цесту на месту на коме би, у случају 
да непријатељ већ зна за правац нашег кретања, 
могао да нам приреди неугодно изненаћеље, ·када 
не бисмо предузели nотребне заштитне мере. 
Жермен, који је то nоnодне дуго причао· с Андра
махом и прилично расејана присуствовао нашим 
разговорима, прену се кад се nоведе реч о »дезер

тирцима« како рече домаћин. Он nомисли на сен
зационалне наслове nод којима ће десничарске 
новине објавити нашу одлуку да се по сваку цену 
састанемо са генералом Маркосом. 

Неко време смо се забављали нагаћајући како 
ће које новине да коментаришу наш гест, и у тој 
су игри блистали Граур, Јанулис и Жермен. 

Киша је већ престала! Кад смо отворили про
зор да проветримо собу од дИМа, уће умивен и 
бистар талас свежине, која је мирисала на багрем, 
шафран и nтице. С прозора се видела широка 
улица све до школе, пред којом су се већ борци 
заједно са сељацима таласали у колу. А кад је 
свирач засвИрао на малој усној хармоници крит
еко коло, nовео га је оnет Вракас. 

Приметивши га, Јанулис стаде да нам прича 
о наnаду на граничне карауле 29, 30. и 31. 

- Морали смо их ликвидирати, јер је читав 
крај већ био ослобоћен. Монархистичка војска, 
приморана да их снабдева, била је у обавези да 
врши свакодневне исnаде на нашу територију, 
како би колико-толико осигурала бокове уског 
коридора који им је још остајао. А нас је, оnет, 
све то СИАИАО да везујемо јаче снаге за тај иначе 
nуст nут на незанимљивом сектору. 

-Ми смо се, дакле, одлучили да их наnад
немо, и у зору 31. јануара, заштићени маглом, 
оnкоАИАИ карауле са свих страна, сем са албанске. 
Тачно у шест и nетнаест - било је још тамно, 
само се магла nочела разрећивати - на дати 
знак, борци су отворили ватру. Ускоро дотрча 
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курщ) из чете: »Истичу белу заставу« - јави. 
Наредио сам прекид nаљбе. 

- Било је мећу љима неколико лакше ра
љених војника, али предало ми се 64 здравих и 
тај љихов официр - Вракас. 

- Занимљиво би било разговарати с љим -
рече Граур. 

Ј анулис се наже кроз прозор и викну првог 
борца, који наиће, гегајући се средином широке 
улице, и чупкајући кукурузни хлеб nод левим 
nазухом. Преnознав команданта, младић се укипи, 
луnи nетом о nету, узе став мирно, али му при 

покрету руке хлеб nаде у блато. 
Муратов, Грауров преводилац, прасну у смех. 
- Неспретнији је и од мене. 

- Зовни Вракаса - нареди Јанулис борцу 
који, збуљен, хтеде одмах да одјури заборавивши 
на хлеб. Но командант га nодсети, и овај га диже 
црвенећи, обриса рукавом оно мало блата што се 
нахватало на кори и юдјури, чак поцуnкујући nо
мало, као какво велико дете. 

Вракас, витак, таман и висок, саже главу ула
зећи у собу и стаде мирно. Али још је био знојав 
и задуван од игре. Очи никако нису могле да му 
се умире. 

-СедИ! -рече му Јанулис, начинивши му 
места крај себе. - Другови би хтели да знају 
како је текао наnад на твоје карауле, шта си ра
дио до 31. јануара и зашто си се предао без борбе. 

Вракас nогрешно схвати смисао nитања и nо
че да се брани: 

- Нисам се ја предао из кукавичлука, зна 
друг командант да се нисам лоше борио, nосле, 
у нашој Армији. А нисам ни издајник - настави 
брзо својим звучним гласом.- Иако су ме nосле 
плебисцита заклели краљу, ја сам остао што сам, 
Крићанин - реnубликанац. А nатриота сам -
окупацију мрзим. · 
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Јанулис му објасни да све то нико не спори, 
него да делегате интересује зна ли он штогод ·о 
гран.ичним шщидентима, а Граур,· којИ је говорио 
преко преводиоца Татарина Муратова, упита да 
ли је он икад био нападнут од стране албансКих 
граничара. Бракас порече главом: 

- Никад. Инцидената је било у оно време на 
мом сектору, али у љиховом сам организоваљу 

учествовао и ја, по нарећељу својих тадаљих ко
манданата. Ја сам добијао писмене наредбе, које 
се сад налазе у рукама генерала Маркоса. Наре
ћивано ми је да помажем балисте приликом по
ласка с наше територије на албанску, и да их 
прихватам приликом повлачеља. Мени је, још сре
дином јануара, долазио неки крупан Албанац, 
командант банде, у пратљи три своја човека, да 
nрими муницију и одреди знаке распознаваља
кад се буде од ону д враћао. Имао сам чак и 
писмено нарећеље од команданта свог пука да 
вршим диверзије на албанској територији, у слу
чају да балисте снаћу тешкоће. 

После, путем до школе, где је у осам сати 
била заказана nрослава nразника Аrрарне странке, 
задржао сам се с Бракасом, који је почео да при
ча како се предао. 

- О Демократској армији знао сам мало, 
углавном на основу оног што су ми казивали 

шверцери, конфиденти и сличан свет на који сам 
био упућен службом коју сам вршио. Ти људи 
нису волели Демократску армију, бојали су се ље, 
били су повезани са жандармеријом, али, пошто 
су то били махом професионални информатори, 
оно што су говорили било је маље-више тачно -
одбаци ли се нормална стопа деформације услед 
мржње или страха, који и нехотице искривљује 
појаве. 

Но кад је ослобоћен готово цео сектор Гра
:моса, ја сам остао одсечен, и упркос томе што сам 
отприлике знао који су циљеви и методи борбе 
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• Демократске армије, уплашио сам се од помисли 
да ме једног дана могу напасти љени батаљони, и 
убити, иако сам истовремено осећао симпатију за 
њену борбу. Али како да успоставим везу с пар
тизанима? Нисам имао никаквих искустава. За 
време немачке окупације учио сам гимназију на 
Криту, политиком се никад нисам дотле бавио, 
а после ослобоћеља, тек што сам се уписао на Уни
верзитет, позвали су ме у војску. Био сам За репуб
лику, као и мој отац, лимар, и то је све. 

Увече, у караули, размишљао сам шта да 
радим кад ме нападну, и никако нисам знао. Да се 
браним, што је могло да изгледа најпростије
одбацио сам. Да се не браним- убиће ме, јер сам, 
одбацујући кад је била реч о другима, у крво
лочност коју су моји информатори приписивали 
партизанима веровао помало пошто сам у питаљу 

био ја, веровао сам да ме неко од њих ипак може 
убити пре но што стигнем да им ма шта објасним. 
Али после, почео сам да отурам та питаља, уверен 
да ће одговор сазрети сам од себе. Одиста, једног 
ми је дана постало не само јасно да се уопште 
нећу бранити него сам се чак ухватио у прижељ
киваљу да ме партизани нападну, како бих се пре
дао. Предрасуде с којима нисам био у то доба 
сасвим раскрстио, сметале су ми, ипак, да сам по
тражим енергичније везу с њима и уредим ствар 
без боја. 

И у ону зору кад су ми дошли, опколили ме 

непримећени, и припуцали, скочио сам бунован 
из сна, не верујући сасвим да су то баш парти
зани стигли. Помислио сам, то се под ватром по
влачи Алијина банда, јер пуцало је сасвим близу, 
а нисам претпостављао да би то могли бити пар
тизани. Не знам зашто, али ја сам замишљао 
партизанске нападе некако епски: сунце је, и низа 
страну се ваља у широким, густим редовима, уз 

поклике, песму и веселу пуцњаву, огромна маса 

народа, као лавина. И пред том снагом све пада 
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и свуд се брзо дижу на јарбоАе беАе заставе, јер 
нико није А уд ни да помисли на опираље тој сили, 
исконској као судбина. 

Но по броју и снази ПАотуна, одм~ сам 
схватио да то неће бити банда балисtа .-: : И тад 
сам задрхтао: - Они! 

Наредио сам војницима да обуставе ватру 
и истакну беАу заставу. 

Све је сврmено брзо. Ја сам изишао и пре
дао се. Преда мном су били Грци, људи као и ми, 
бИАо их је једва нешто више но нас, већина обу
чена као и ми, у каки униформе. 

Оружја се нашАо доста у мене, муниције, 
хране, свега. А то је, чини ми се, највише обра
доваАо партизане. Више но кад сам рекао да бих 
воАео да заједно са још 30 својих војника останем 
код њих. То ме је чак и забоАеАо, иако су иначе 
сви били необично срдачни са мном и остаАИМ вој
ницима. То се мора рећи, иако су се ШаАИАИ и 
с онима који су омазили, остављајући нама ору
жје, mињеАе и друго, што им никад више, надам 
се, неће требати. 

VII 

ШкоАска зграда, започета да се зида још пре 
рата, остаАа је недовршена усАед помаљкаља кре
дита, али је покривена црепом 1943, још кад је 
ЕАас осАободио Дамаскињу. Но тад је већ про
бијен зид измећу две учионице, тако да је доби
јена веАИКа саАа у којој су одржане безбројне 
конференције, просАаве, приредбе али и многа 
предаваља. Кад год је Дамаскиња бИАа сАободна, 
преко дана су уношене КАуnе и пре подне су деца 

учИАа у тој сали, пред вече · одрасли, а посАе 
вечере су се скупљали оМАадинци, а понекад, у 
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нарочите згоде, они су уступали места старијима, 
а сами остајали пред вратима. 

Осветљена сирово с две веАИКе карбитне Аам
пе, саАа је вечерас жагорИАа, дупке пуна мушког 
и женскоГ света. На нас је чекаАа КАуnа у првом 
реду, али ја сам остао код врата, одаКАе се могАо 
боље и више видети. 

Чим смо се разместили, председник - коmту
њав сељак с Аојаном чворугом, која му је, roAa, 
избијаАа испод кратко ошишане косе - отвори 
просАаву дана Аграрне странке (ЖивеАа!) и по
КАонивши се деАегатима свечано, поздрави их у 

име народа Дамаскиње и гостију који су им доШАИ 
са стране, из оближњих сАовенских сеАа. Затим, 
наместИВши се, почета образ и рече: 

- А сад, дед', минут ћутаља у част хероја 
који су пали од 1940. до данас, у борби за неза
висност Грчке ... 

- Сине! - зајеца крстећи се, пуна жена у 
црној шамији. 

- Б.ути, стара, - рече јој МАадИћ, борац, њен 
МАаћи син, с пуmком пред собом - не брукај ме 
увек пред светом. 

Али узвик и речи загуши бука стотину људи 
који су се дизали са КАуnа што су зашкриnаАе. 

-Капу! Хеј! 
И човек преда мном смаче хитрим покретом 

с гАаве качкет и стисну га свег у песницу из које 
је вирио само разбијен, прљав штит. Он се на
кашља да сакрије стид. Затим диже rАаву и поче 
срицати у себи пароАу на зиду, исписану неједна
ким, неспретним, али зато искићеним сАовима. 

Председник је савио врат и одоздо, браде ско
ро присАоњене на груди, час строго rАедао испод 

ока у људе пред собом, час строже у дебели, ПАех
нати жеАезнички сат на стоАИћу. 

За отвореним прозором струјаАа је сва про
Аећна свежина посАе кише. Али тоПАа испарења 
тоАИКог мноштва нису јој даваАа унутра у дво-
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рану, задржавајући је на самој граници, код пр<r 
зора, одакле је Шiак, можда некако кришом, д<r 
rmpao с времена на време у учионицу танак, али 
смлачен дах озона. . · 

- Можете сести - рече председник rрубим 
rласом и онда, без прелаза, извади достојанствено 
из џепа шапироrрафиран rовор који је за ту при
лику саставио окружни комитет странке, и по~е 

да чита rломазну и тешку расправу о положаЈу 

сељака од rентилноr друштва до империјализма. 
Мада је читао једнолико и строrо, запињући код 
страних речи којих је доста било, људи су пажљи
во слушали, бар оrромна већина њих, сем понека 
старија жена која би, с прстима лабаво укрште
ним у крилу, задремала, уз блаr, помало лукав 
осмех. 

Недавно тек ослобоћени новоr двоrодиппьеr 
ропства, људи су, још незасићени rоворима а rлад
ни слободне речи, слушали с уживањем и неком 
пријатном неверицом. Они су ширили очи да и 
њима упију старе, познате и заборављене изразе 
који су их подсећали на 1943. и 1944, кад су били 
слободни, и кад су им читана баш таква преда
вања, озбИ!она, и не увек потпуно разумљива, али, 
осећали су, пријатељска и блиска. 

Било је и сада доста нејасних речи и рече
ница, чији смисао нису успевали потпуно да схва
те, али то им је помало и пријало. Пријало им је 
што, ето, они учени друrови који су писали пре
давање за њих, и за њих ra умножили на шапир<r 
rрафу, мисле да они све те речи знају и, да би то 
осећање и још пуно друrих која су их. салетала 
проверили - сељаци би код неке овеће, чудне 
речи лако додирнули пријатеља крај себе, и изме
њали с њим брз, радостан поrлед. И затим, понос
није, и још с већом пажњом, обојица су проду
жавали да слушају одлучујући у себи да изуче све 
то што тамо пише. Да изуче, сами, после, да би 
знали како је и зашто је то човеку-сељаку и рад-

234 

. 1. . .. 
нику живот тешко полазио од руке, и како и 

зашто и докле ће то крволочна, дебела буржоа
зија и остала rоспода подваљивати људима. Ето, 
све до данас, као и пре, у она робовска времена. 
Али захваљујући Еаму, они ће, били су сиrурни, 
чим се коначно ослободе окупације и краља, из
градити себи леп и добар, свечан живот за рад
нике, сељаке и све који су са народом, и тако 
умирити у себи и у зеМ.I'ои све оне своје мутне, 
напаћене претке, давно мртве, а још у крви пот<r 
мака, жељне правде и слободе - од памтивека 
Грчке до дана данашњеr. 

Председник је управо тако и завршио своје 
читање и кликнуо Демократској армији. Тај п<r 
клич су прихватили сви, и продужили после да 

извикују и све остале пароле, при чему су пред
њачили сељаци из Петропулакија и Холерија, 
кудикамо спремнији и вештији у томе од Дама
скињана. Али нека причекају мало, друrови и 
браћа! За две-три недеље највише, Дамаскиња ће 
их све и ту престићи, иако су Холерјани слободни 
шест месеци и извежбани у новим паролама. Јер 
Дамаскиња је увек и у свему била прва. 

На подијум тад изиће Сидеропулос, и поrледа 
на народ који му је П.l'оескао. Он два-трШIУТ диже 
руку да их заустави, али П.l'оесак само ојача, тако 
да се пламен карбитуша љуљао и скакутао пр<r 
сто одrуриван потресима са својих цеви, сваки 
час у опасности да утрне. 

Али кад Сидеропулос поче rоворити, наста 
тајац. Пламен се поврати од малочашњих узбу
ћења, и осветли с новим зеленкастим одушевље
њем rусту, као уједно изливену масу људи. Сиде
ропулос је био rоворник, он није читао никакав 
текст, он се кретао подијумом или би застао код 
стола, пружајући руку далеко испред себе. -
И кад би то учинио, сваки је од људи помислио: 
у мене је руку уперио! -и трrнуо би се назад. 

- Ви сте чули, друrови, шта је било - п<r 
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чео је квргави Сидеропулос. - Ви сте, друrови, 
устали малочас да одате почаст палим ГрциМа. 
Не свима који су поrинули од 1940. Јер фаuшсти 
и издајници који су убијени борећи се противу 
Еласа не заслужују почаст. И ви сте правИлно 
устали и ћутали у славу погинулих бораца за 
независност Грчке. Њима част! 

Вама је сад прочитана историја радног наро
да, одувек II.tЪачканог, вечито паћеног. Но живимо 
ли ми данас како треба? 

-Не!- заrрме. 
-Не! - повика и Сидеропулос и саже се 

зrрчен, као оrроман мачор спреман на скок. 

Његово квргаво, тврдо, зборано лице, примитивно 
издељених црта, као овлаш избијених брадВОМ у 
главњи пуној чворова, преображавало се, сијало, 
разрешено интелиrеiЩИјом- ухваћеном у сплет 
борица око очију, и лукавом упорношћу која је 
зрачила из њеrових смелих широких покрета. 

Сидеропулос није причао Дамаскињанима ни 
о пред-Варкизи, ни о Варкизи, ни о оном терору 
после ње. Он је говорио о· неминовности борбе 
и устанка, о љиховим перспективама, излажући 
отворено тешкоће, чак рекавши у једном момен
ту: »Ми ћемо још многима од нас који сад ту 
дишемо, за годину, за дВе, устајати, и ћутећи ода
вати почаст«. Он није крио ни да иза »гладног 
пролећа долази мршаво лето и тмурна јесен, и да 
ће борбе биrи тешке, напори велики« и да ће од 
сваког од нас »HaiiШ команданти и руководиоци 

имати права да траже све, највећу жртву, јер су 
они и тад, према том човеку, нежнији и маље 
сурови, но nrro су непрестано према себи«. 

-Али друкчије се не може, или смрт, не
избежна, и још горе од смрти - срамота окупа
ције, без части и слободе, или живот - неза
висност. 

-Народ- рекао је Сидеропулос- воћен 
Еамом, савезом наше Комунистичке, Аrрарне, и 
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друrих паТ]?иотских странака, пошао је путем бор
·бе; јер другог пута није било за њеrа. 

Људи су га занесено гледали како се креће 
подијумом, не мирујући ни часа, док је уверљиво 
и живо излаrао перспективе борбе, тешкоће и 
патње које треба предВидети - да не би никог 
затекле неприпреМ!nена - али и непоколебљиву 
веру у победу. И та се вера преносила на људе, 
јачајући их, палећи, нарочито у очима младИћа, 
такве варнице које би саме натерале непријатеље 
слободе да дигну руке од Грчке! Те огњеве -
који, једном запа~nени, не престају да букте -
неће моћи да угаси ни бол, ни смрт. Они су израз 
решености сваког од тих младих људи да у зајед
ничкој борби истрају док крви буде у њима. 

Као прасак талпи које nадају једна на другу, 
одјекну II.tЪескаље. Оно се није брзо стишало. А 
кад се II.tЪecaк утишао, људи су нам се у пролазу 

мило смешили и клицали једноставно Ста~nину 
и Титу радујући се не само зато што нас тиме 
радују - и за њих је само извикиваље тих имена 
представљало весеље, свест да нису сами на свом 

путу, сазнаље да су јачи, јер су кренули стазом 
већ прокрченом заставама и звездама Ста~nина 
и Тита. 

VIII 

Опет су одјекнуле песме пред школом и усит
нила кола, а ми смо, чистећи ципеле од блата, 
жалили nrro нисмо пошли боље опреМЈnени за · 
овај пут. Но ко га је могао предВидети? Изгле
дало је да ће се састанак с Маркосом одржати 
негде на цести - кратак као блесак. Нисмо ни 
саљали да је слободна територија - Грчка, с 
краја на крај. Свакако, градске плитке ципеле и 
дуrачке панталоне нису погодне за маршеве који 
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су пред нама. Јанулис је седео под сењаком у 
дворИIIIту и тихо разговарао са Сидеропулосом. 

Из мрака су искрсли курир и погрбљени 
сељак. 

- Шта је? - јави се Јанулис оштрm{гласом. 
-Писмо. 
-Дај овамо! 
Из куће су изнели петролејку, која начини 

мастан жут круг око себе. Јанулис увуче у тај 
ауреол главу, руку с писмом, и пола грудног 

коша. Очи су му се бациле на хартијmw, преле
теле је, и онда се одједном укочиле и .лице му 
се смрачило. 

- Сидеропулос - прочитај! -
Срески секретар проби главом руб масне 

мрље светлости која се није мешала с тамом. 
Светли је круг, лакши од ноћи, пливао по мраку 
на основу истих закона који одржавају компакт
ност окца, уља, не допуmтајући му да се разлије 
по води. Јанулис привуче свог друга себи, обгрли 
му раме, и заједно с њим прочита поново лист 
који му је чврсто лежао у руци. Сидеропулос 
стисну усне, .лице му постаде још квргавије, по
ружне. Затим, диже полако руку до чела, засени 
очи и извуче се из жутог круга, мека, прелом.л,ен 

надвоје- цвет ударен штапом. 
Жандармеријски официр из Цути.л,а писао је 

Јанулису: 
»На дан 16. марта текуће године око 12 сати, 

група твојих бандита заробила је 4 жандара и 2 
националиста. Чуо сам да си их стрељао. У слу
чају да је горње тачно, дајем своју часну офи
цирску реч, стрељаћу за одмазду седам .лица која 
сам данас ухапсио. Прилажем ти њихова имена. 

1) Караникас Ј оани 
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2) Каливас Христос 
З) Лисодилис Костас 
4) Василопулос Томас 
5) Андонин Михаило 

6) Сидеропулос Елена 
7) Сидеропулос Елпита 
Мајка - Елпита, сестра - Елена ... 
ЈЩiулис рече мукло: 
- Писмо је карактеристично. Нема дана да 

не добијамо таКву прозу. Ето ... тако неприја
тељи народа. 

Али други курир, који стиже нешто затим, 
донесе још једно писмо. Јанулис га прочита и 
нареди: 

-Покрет! 
Из таме се зачу прво уздах, затим крупан глас 

Сидеропулоса. 
- Полазимо ли скоро? Ја бих вас пратио. 

Овде ионако немам вИIIIe посла. Може ли? 
-Јасно!- рече Јанулис и загрли га. Затим 

се диже и поnе са куриром и сељаком у кућу. 
Курир убрзо изиDе и пренесе нареоење за 

покрет. Коњи и мазге би зарзали узнемирено, 
ћулећи уши кад год би сноп џеШiе батерије клиз
нуо преко њихове мрке, још дуге, зимске длаке. 

Једна партизанка истрча из мрака и стаде 
задихана преда ме. Ја упалих своју батерију на 
издисају. Партизанка затрепта, и насмеши се 
Јъупко, пружајући ми дренов штап с фино изрез
бареном женском главом чија се коса, сакуп.л,ена 
у широк курјук, постепено претварала у змијско 
тело савијена у клупко. 

- Теби, друже. 
- Што? 
Она ми пружи руку: 
- Ј а сам овде, у Дамаскињској бригади. 

Срећан ти пут. 

IX 

Колона се кретала кроз муклу таму. Понекад 
би само креснула варница испод коњског копита, 
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које је, клизнувши, ударило о звонкији камен. 
Но У:скоро би оп~т завладала тишина кроз коју је 
струзао с_амо оназ ба! одморних. корака по тврдој, 
грrурав~Ј планинскоЈ трави. Иако заклоњени бри- · 
ном коза се дизала лево од нас, ипак смо скри
вали у шаци запаљену цигарету. Надланица би 
прво зарудела као зрела јабука кад год би се 
потегао дим. 

Ишли смо _тако неколико сати. У три маха су 
далеки п7и лазањем дочекивали нашу колону и 
пратили зе од граница до граница сеоског атара. 

Као дрхтај који је пошао са зачеља, стиже 
до мене и проће даље шапат команданта. 

-Одмор! 

Људи поседаше на камење крај стазе и ја пре
позвах као нож оштру, силуету Јанулиса, који је 
журио напред. Поћох за њим. 

У пролазу опазих Жермена и Махи. Он је, 
иrразући се, мотао око прста крај улара и причао 
Андромахи о својој земљи, а она, гледајући га 
црним, лакираним звездама очију, тамнијим од 
но~,. расејана је положила руку иа врат коња 
кози Је, раскречивши предње ноге, мирно пасао. 
Свуда дуж стазе светлуцале су се по две-три ци
гарете, окренуте жиmком једна другој. Са земље 
се дизао шапат и тихо хрускање кукурузног 
хлеба. 

Јанулис је издавао кратка нарећења команди 
чете, ок'? које су се окупили борци наслоњени 
на оружЈе. 

- Запосести цесту, са по једним водом, 
источно и западно од места прелаза. Истурити 
патроле у оба правца. Ми крећемо четврт сата 
после вас. Пошаљите нам курир а у сусрет. 

КомандИР Раптис, сав од неке тамне масе без 
јасних. обриса, поздрави одсечно. Ја ухватих 
Јанулиса за руку. 
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- Добро, поћи с њима! - рече коначно. 
Бацих испушену цигарету и појурих за четом. 

Борци су ИШАИ брзо, и кад их стигох, дочекали 
.су ме питањима о Југославији. Моје причање по
квари поредак колоне, команДИр застаде, и јед;. 
ним· једва приметним осмехом поврати ,ред.· Ућу
тасмо. У даљини, десно од нас, опет су зала:јали 
пси. Под нама, низ косу, појави се беличаста 
трака цесте. . 

Чело потрча низбрдо и ускоро · зашкрипа не
природно тврд туцаник под цокулама. Без икакве 
команде издвојиле су се групе и похитале цестом 
кроз тишину. Ја се придружих воду који је пошао 
лево, ивицом јарка. Крупни Раптис потрча за 
мном. Осврнух се. Он шапну: 

-Заједно ћемо! -и као увек, после сваке 
своје реченице, насмеја се. 

За нама оста црна маса трећег вода, који се 
развијао у стрелце на самом месту прелаза. 

Код окуке смо застали. Одатле су се могле 
видети беличасте серпентине цесте која се спуш
тала у долину. Сео сам на миљоказ, и погледао 
у звезде које су бледеле. За који час изгрејаће 
месец. Тамно, крупно тело Раптисово постајало 
је разговетније. Он је изабрао пет бораца и од
редивши митраљесца, рекао им: · 

- За двадесет минута будите натраг. Приме
тите ли шrа сумњиво- јавите. Пуцајте само у 
крајњем ... 

Али борци су већ пошли, намешrајући згод
није каише пушака. Раптис ми приће, смешећи се 
нечујно, али . не седе. Погледа на сат, затим 
у небо. 

- Лезимо, боље је. · 
Нешrо ниже, три су борца укопавала бацач. 
Раптис дозва Костадиноса. 
-Узми још двојицу и поћи с пијатом за па

тролом. 

Из јелака над нама запуцкеташе суварци и 
лањске иrлице. Месец блисну радостан и блешrав 
на рубу неба. 
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- То су напш! Све је у реду! :-- шапну 
Раптис, који поста наједном ВИДiЬив~·као-по дану. 
Он простре свој mињел на ивицу цесте и ми 
легосмо један до другог. Под нама је,·из·таме која 
се растварала, изронила долина с лаким, вазду

шастим чипкастим кроmњама у цвету и· усНу.лим 
белим селима. Пејзаж се ширио све више, поглед 
захватао све дубље у долину, чак до разнобојних 
парцела њива и реке, чији је сребрни ток св~ 
час тонуо у врбаке и опет се појављивао да. за
светлуца као риба која се праћакнула и: за тре
нутак блеснула перајем и свом веселом кр.љуmти. 

Пет ли су се већ јављали однекуд из оне. млеч
не, нестварно беличасте и размекmане.~·Даљине. 
Из долине су с благим, млаким поветарцем доiiрли 
мириси, далеки цвркути и металан шум лишћа. 
Негде, дубоко доле, можда чак тамо близу реке, 
где као да блесну приiуmени мали реф:лектор 
фара, учини нам се да су .тихо брујали-:мотори. 
Тишина се зrусну, свако се притаји на своме 
месту. На помоћнику митраљесца тихо заmкрrу
таmе меци у ранцу који је скидао. 

- Требаће им пола сата да стигну довде. 
Курир клизну у јендек и, савијен, пожури 

Уi3брдо. Он је стигао до заклоњеног завоја цесте 
у тренутку кад је Јанулис, на челу колоне, ступио 
на њен набијени светли туцаник, пун лискунtких 
искрица. · -, .·· 

Командант, висок и оmтар~ потврдно·клиМну 
главом, затим се, отежући, обрати Хути и Пе,. 
траву, који су му пришли. ·-

- На том смо месту често' правили заседе. 
Ова је цеста једина веза Македоније са Тесалијом. 
Ми је још нисмо сасвим избацили из употребе, 
јер нам користи. Мало више горе лежи још ауто
-блинда коју смо им јесенас разбили мином. Но 
хајдемо. Ваља пожурити. · · ·. 

Окрај вода, размеmте:Ноr као пшалир на том 
дел у цесте, прошле су обе чете батаљона -под-
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1 официрске школе у Кастанофиту. Трећа је б~ 
распорећена ниже на цести.· За њима наиће ЗбЈе,. 
гуњ, који· се држао реда· и .. уморна климнуо 
главом ЈанулИсу. · · · · · 

- Колико још? - упита отварајући ·плаве ... 
очи. 

- Два сата. Не више! .. · · 
Збјеrуњ уздахну и продужи. За њим су на

ишли у групи. преостали делегати и Т{)И -коња 

наше коморе. 
Али као готово увек. у таквим; приликам~, 

једно се кљусе узјоrуни насред цесте. ЗалуА га Је 
сељак коњоводац вукао за улар, ударао прутом 
и после врхом оПанка у низак надувен трбух, 
мршаво се парипче упрло. • стражњш.r, мало под
вијеним ногама о тврду цесту .и остазало као уко
пана. Само би, кад га удар заче заболи, диза.1ш 
упорно rлЗву и фрчући одречно затресло њом. 

Махи и Жермен су наишли, и притекли У 
помоћ коњовоцу који је већ псовао плачно, висо
ким гласом: Вод партизански преће цесту и поће 
стазом која се губила према селу на два кило
метра одавде. Пси су лајали, аЛи убрзо, као на 
команду, умукоше. Уто и .коњче престаде да се 
опире. Кротко поће оборене .главе и срећно преће 
цесту. . ·. . 

Вод који је осигуравао . прелаз са западне 
стране, врати се, и поче да се окупља око Јану-
лиса. . . . 

Он одвојИ некоЛицину; не више од десет 
бораца. А осталима· нареди да поЈ?у и да нас 
сачекају у Букорини. 

с окуке,· на којој је Раnтис још лежао потр
буmке, већ се могла видети -колона од· десетак 
возила. С времена на време ·упалио би се кратко 
засењени фар. · . . . · 

Биће још битака, Раптисе. Преузми ком~ду 
над главном колоном. У зору крените у Щ>авцу 
Аукнадона. Стићи ћемо. вас дотле. •·' · 
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Раnтис скочи и отресе ЈIШЊел од .влажних 
шљунчића и rрумења зеМЈЪе, с толико беса . и 
мржње да му Јанулис рече готово нежно: 

- Ја остајем. Правилније је тако~ 
-Ствар је у томе, друже команданте ... 
-Но? У чему је ствар? ... -упита Јанулис 

не без извесног хумора. 
- Ноћ је лепа, месечина . . . а ја волим да 

их ВИдИМ кад беже . . . Уоmпте, пријатно је ту! 
-Други пут! 

-Разумем!- поздрави Раптис одсечно. 
Каменчићи су се котрљали под ногам~ бо

раца који су пошли ниже, заклоњени трњаком, 
заобилазећи у луку кратке серпентине, савијене 
као црева положена једно над другим. 

Колона камиона, преДвоћена ауто-блиндом, 
проће без задржавања село и ускоро се, брекћући 
све гласније, дохвати mумице за којом су почи
њале. голе серпентине. 

Јанулис размести дВа пуmкомцтраљеза у ни
ско rpМ!ne, на размаку од 40 метара. Бацач по
мери покрај чистине рубом јелака. 

- По камионима, кад затреба. 
На самој окуци намести митраљез. Групу 

бораца с аутоматима и пуmкама постави на 50 
корака даље од окуке. · · 

-За случај да покушају петке узбрдо! 
Костадинос пажљиво очисти лимунку коју је 

откачио с карабињера на појасу. Како је пре тога 
.лежао потрбушке у трави, ухватило се нещrо 
влажне земље мећу њене крmuчице. · · 

Читав распоред извршенје хитро и без гласа. 
Јанулис је командовао више погледом и рукам~:~. 
но речима. Сад· је још једном пр~веравао. свако 
место, тражећи очима има ли које боље, у 
близини. 

Кад се све притајило, он шапну: 
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- ВИ - за мном. 
Ветрић што се дизао на махове доносио је 

појачану хуку мотора који су се задувавали уз 
стрмину. Али требало им је још дВадесетак ми
нута до окуке, дужином чијег је трбуха, у заседи, 
вребало довољно цеви. У свакој је бар по једна 
од.лучна - смрт фаmизму! чекала непријатеља. 

Ј анулис ·провири опрезно из трна и· осмотри. 
Луком тих 200 метара, колико. се била прострла 
заседа, месечина је обасјавала пустош и тиху 
белину још празне цесте. . 

- Да сам понео бар једцу ·мину! - уздахну 
са сетом. 

Костадинос је дисао шуmтаво на уста. Јану
лис га по г .леда. 

-Знаш ли ... 
Овај помилова г.латку цев IШјата и климну 

главом. 

- Мора да си сав в.лажан од_ росе!. -.При
мети Ј ану лис, жмирну и поМИслИ: »КаКо одолети 
задовољсТ:Ву? Две ауто-б.ЛИНДе ... осам камиона.« 

Он ослуiiiЩТ напето, с ухом и образом ван 
rрма. Чуло се како кроз све јаснију ~ут~mких 
мотора шкриiш куп.лунг при мењању брЗине. ·. 

. Три . реда серпентина степенасто испод . нас, 
кратко сину фар. црне ауто-блинде .. Невидљиви 
возач иза ок.лопа даде гас, дебе.ла гломазна ма
тина подскочи, пожури, но убрзџ опет застаде. 
Али сад се више није видела. ЈаНулис зари зубе 
у шаку, Костадинос је дисао тешко и гласно, отво
рених уста. Иза завијутка изби друга ауто-блинда 
и проће, затим камио~ који се заустави. ~а ~,; 
траљезом, на крову шоферске кабине, стаЈао Је 
бркат подофицир и бацао ма:чје !!оглед~ Лево 
И десно. За њима су седели ВОЈНИЦ:И на дрвеним 
клупама, по дВа на свакој. С кундаком пуmке ·у 
крилу, цеви наслољене на ограду камиона и упе

рене у ноћ, они су очекивали нешто неодрећено; 

245 



-Не крену ли за два минута! ... - Јанулис 
привуче руку. · 

Сказаzьке на љеговом сату, с фосфорним бро
јевима, изгледало је да се не мичу. Машин:е су· 
брујале испод нас све нервозније, али--Ниједан 
шофер није гасио матор. 

- Хоћеш ли кренути, Зонисе? - зачу се 
један млади глас однекуд много ниже. 
~ Шта чекамо? -·јави се још неко, ·нестрп

љивије. 

Али нико се не. одазва. Да отера ноћну дрхта
вицу и сан, један од непријатељских војника у 
камиону диже се с клупе и поче да млатара ру

кама. Јасно се чула лупа поткованих цокула о 
дашчани под. · · 

Али ни тај жандар, који је покуШао да се 
расани, ни онај сасвим мали, који је отворио 
пакетић енглеског кекса и почео да га лељо жваће 
с преживарском спорошћу, нису деловали ствар
но. Можда због месечине, можда због заседе, 
чинили су се нељудски, дрвени, лишени осећања. 
Просте ме:rе које ништа неће заболети кад их 
метак обори. Онај што је јео кекс имао. је уфити
љене брчиће и нов, испеглан· шињел. Капу је на~ 
кривио кицоlilки и месец је без воље треперИо 
на љеговој месинrаној кокарди.' Личио је ·'на ли
сицу оштро одражену у оку притајеног Ловца. 
Уто један викну с готово људским радосним ак-
центом. Тај глас просто заболи. · · 

- Креће се! 
Али тај се није могао видети. Само глас -

обрадован. Јанулисова лећа стала су да се полако 
дижу, скупљајући се у лук. Његово је око. фикси
рало једну тачку у пустоШи пред собом, Коста
.ДИНос је гласно дисао. Јанулис само махну главом 
према љему и овај стисну усне. 

Колона се приближавала и танке rранчице 
пред нама задрхтале су ненавикло. Ритам_ мотора 
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преноси се на земљу на којој смо д.ежали. и та 
'треска и брујање одјекивали су као неко туrа
љиво и раЗдражљиво · трепереље у нашој из
нутрици. 

Фар кратко блесну и утрну. Десно се про
моли црна љутка ауто-блинде која је надирала 
опрезно. Из отворене куполе, као из прешироке 
црне краrне, вирила је тамна, уска официрска 
глава. За.шиљени челични врх базуке вирио је из 
цеви пијата. Јанулис трепну. Ситне, оштре тре
павице спустиле су се и диrле. Блинда је прола
зила крај нас. Изгледало је да се протеже као 
хармоника и да .·ће сву вечност, тако гломазна, 
пролазити поред овог rрма. Оф1ЩИР задрхта зимо
rроЖZDиво дечијом главом на танк<?М врату, и 
хтеде да је увуче у куполу. 

Али пре но што стиже да је склони, одјекну 
прасак, и миНа пролети мрко.поред нас, ширећи 

. нека љутита, врућа невидљива крила. Готово у 
исти час прасну и заштекта целом дужином за

седе. Као да је неко једним страшно танким и 
дуrим прстом повукао одједном све обараче. 

Експлозија дивље продрма унутрашњост 
блинде, љен матор закркља, она се искр:иви пред 
јарком и застаде укопана. Костадинос се створи 
у скоку крај куполе, сав танак као сен, витак 
и лаК до нестварности, и кроз љен отвор убаци 
бомбу чији се прасак пренесе кроз шкрипу ме
тала који кидају и савијају снажни, и брзи, као 
учестали у дар ци динамитних песница. 

Јанулис изјури из rрма с пијатом, из кога је 
опет вирила мина, и поће наниже; одакле је, уз 
страшну вику и јаукање, штектао један полудели 
високи дуrи рафал као последљи трилер који 
певачица продужује неприродно дуrо, не што би 
тако требало, него да покаже све шта уме. Али 
отпоче поново јаук, који покида рафал, заправо 
га згази као што се гази мрав ћоном цокуле. 
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Један омалени жандар, унезверен баци пушку 
кад виде како се Ј анулис диже из џбуња. Али. Ge 
не заустави, него укочених, а отворених уста про

јури, стиже до горље окуке, али тек што_замаче, 
удари га оданде кратак, мргодан . рафал као 
даском посред груди, он се заА:>уља и раширених 

руку; учини два корака уназад, као да је видео 
нешто што није требало, па се извиљава ••. Тако 
се и скzьока, као да је, док се он извиљавао, неко 
над љим пресекао конце који су га држали на 
ногама. 

Одоздо, иза mумице, такоЂе припуца - али 
се чинило да је то одјек ове густе паА:>бе у брдnма; 

Вракас проЂе, гонећи прва три заробљениКа; 
учини ми се да је један од љих онај ситнИ, ма
леmни војник који је у ·камиону, малочас joni, 
жвакао кекс. Од часа кад сам га угледао па досад 
није прошло ни десет минута, а већ то није био 
више исти чисти жандар у кицошки накривљеној 
капи и новом шињелу. Капу је изгубио, .лице му 
је било умазано блатом, шињел подеран и згу
жван као да си га извукао из гомиле робе парене 
у казану. На танком гргуравом брку задржало 
му се, необјашњиво, пар. мрвица кекса. . 

Пуцаље је престало . за тренутак, и тек су се 
сад могли разабрати појединачни људски гласови: 
од пискавих, жалостивих јаука и јецаја, до·зади.,. 
ханог бата корака и клетви победника којИ су 
гневно гонили унезверене бегунце. Чинила се на
час да крици избијају одасвуд, и да то још уве~ 
јечи избезумzьена планина, а не људи на љој. 
Али опет, како је тишина постепено освајала, OFJ~ 
врева се почела раздвајати и делити на своје 
просте састојке, на људске речи пуне смисла. 

Но тад опет плану брза пуцљава као да се 
жури да заВрши са собом. Она као да гурну речи 
у понор и затрпа их треском бомби и кратким, 
јетким рафалима. 
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По.~а сата' касније све се смирило. Вракас је 

стручно скидао неоштећени бацач с. ауто-блинде. 
Гонећи заробљенике пред собом, поЂе прва група 
пут Букорине. Јанулис и ја им се придружисмо. 
Одоздо из села није се такоЂе више чула паА:>б_а~ 
ни онај далеки шум ратног метежа, сличан неком 
пригушенијем зујању, налик на оно отегнуто 
»Оооо!« које »праве« деца за време о~ора кад 
завуку прстиће у уши, и брзо их стану да тресу 
у љима. 

Осећао сам умор, било ми је хладно. 
- Јевтино! -рече Јанулис без радости. 

Жандари, подофицИри, војници од заНата, сто им 
богова, а ништа занат не знају! - љутито 
ударајући штапом по туцанику. И закzьучи од
једном, у вези са оним о чему је дотле, не гово
рећи, мислио: 

-А ипак добро је што смо ми љих, а? 
Заробљеници кажу да су излазили да ухвате за
седу на горљој окуци, да нас код пролаза доче
кају . . . чуо си! Три су колоне послали у разним 
правцима. Али ми смо тачно предвидели да ће 
покушати да побију делегацију. Да би нас обе
дили за убиство које би сами извршили. Кучке. 
Али свуд ће их наши дочекати. А сутра, зна се, 
бомбардоваће Кастанофиту и Могилу. Но оба смо 
села још ноћас евакуисали ... 

Ноћ је шумела, уједначено, равнодушно, као 
нека широка општа поплава и ништа на љеној 
глаткој,- тамној, сомотској кожи није сећало на 
јарке опекотине експлозије које су је до малочас 
риле и кидале на све стране. 

Прошли смо покрај неког села свег у црном. 
Пси нису лајали, мада се чуло љихово узнеми
рено режање иза плотова, одакле су се помаА:>аА.е 
узнемирене и неодреЂене главе сељака који су 
нас ћутећи посматрали. 

- А! - рече један. - У десили сте их. Скроз. 
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Покрај нас проће нека тиха груmща људи,. 
гонећи два товарна коња. . ·. 

-Куда? ...,...упита неко. . 
Један од њих застаде, био је то погурен .. окра- · 

ћи младић. Он нас погледа Право у оЧИ и од
говори ведро и пркосно: 

- Из одбора смо. Опанчари. ·ПоШАИ смо· да 
дигнемо ....._ за опанке. Чује се - бИАо је и б.АИН
даша. Они ти имају, другови, гуме ... · понајбоЉе. 

И у жељи да се сасвим оправда, допуни на-
мигујући: .. ' 

- А право је . . . ми смо најбАИЖИ месту 
деmавања ... 
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Свитало је, а Бухорина је бИАа празна. Наши 
су је напусТИАИ пре једног сата. 

- Петке су кренуАИ због 'јутарње хладно
ће! - објасни председник · частећи нас пред 
оmптином врућом вареником · :И: јајима печеним 
у пепелу. 

-Брзо ћете их стИћи појаmете АИ касом. 
Прво смо време јаха.АИ, ~ .биЛо је исувише 

хладно у сему. Оштро је продирао јутарњи ветар 
кроз одело мокро од росе и дедио срж и крв у 

костима. 

Сјахали смо. Коњи су ИШАИ кротко за нама, 
а ми смо, ногу пред ногу, стуПали преко про

стране висоравни, одак.Ае се ширио бескрајни 
простор зборан парале.АНИМ пАЭ.НИНским венцима. 
Ј ануАИс застаде. · · 

-Погледај! 

Он ми показа громаду Верије, хрбат Грамоса, 
дуги тешки ланац Пинда, Хееију- још тамну, 
Војину и ружичасти. далеки оГромни ОАИМП до
пола у снегу, са сунцем на левом куку, као да га 

је од неке. радости пропустИо да му се провуче 
испод прозрачне снажне мишке. 

- Не би се могла измисАИТи боља зеМIDа за 
партизане од ове наше ГрtШе! 
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Јанулис уздахну и окрену ми половину тан
ког осмеха. 

- Чак да је сам Врховни штаб правио три 
године нацрте, не би сложио идеалнији терен. за 
герилу. А? - · 

Одиста, планина се веэивала за планину, ства
рајући стрме, непроходНе ланце, час налик на 
огромне бункере, час сличне бескрајним каменим 
бедемима, неосвојивим било с које стране. Но у 
тој каменитој, неприступачној дивљини лежала је 
и рањавост ове сиромашне земље, с мало шума, 

мало жита и мало стада. 

- Нек мобилшriу све атоме света и баце на 
нас- смирити наснеће. Наши борци већ и г.Ааву 
не дижу на авионе. _ _ . _ 

Кренусмо, ваљало је достићи наше. Али Јану.
лис је сваки час застајк.ивао и, гледајући у. дивни, 
пркосни пејзаж с неуКротивом ·љубављу,, ук~и
вао ми је на лепоте које је откривао где их ја 
не бих приметио, јер ја сам мање знао ову Земљу 
коју је он волео, баш зато :iпro· ју је познавао. 
Но прИ свем том ме је Јанулис уверавао, жалећи 
се тужно, да више нема смисла за ту лепоту:·

Седам година се ломим по овим брдима и знам 
их напамет до у последњи превој и задњу пеш
теру . . . Али они- су за мене само .,...- евентуамщ 
положај и, коте, бој на поља. Синоћно место:.-. -
широки трбух ов:уке_- никад-неће више за мене 
бити делић пута за сјатиште, него 36. километар, · 
на ком смо једНИМ плотуном, из заседе, побили 
оне :који су хтели да нама приреде кланицу. 

Наше смо сустиГ.лИ на крају висоравни, пола 
сата испред Лукнадона. Седели су у сувој трави 
и ·жмиркали, гледајући у младо, весело сунЦе. 
Били су уморни и пушили су ћутећи, али кад 
су нас опаэили, скочили су, и сви, војска и наши 
цивили, појурили к нама, постављајућИ нам пИ
тања тако гласно као да ће им наши одговори 
право у уста, а не у уши; 
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l ЈШrулис је прво просуо цифре, насмејаН:: 
- Пушака _.:.....:., четрдесет и седам, девет ис

правних бренова, један тетки в:Икерс, три бацач:а, 
четири пијата. Муниције - до rуше. Ниједан 
од нас рањен. Али то Није све. Кад стигну друговИ 
што су сишли у село - _ биће још више. Зароб
љеници - све жандари. 

Али борци их нису у тај час ни погледали. 
Тек касније, кад је Јанулис завршио с »током 
окршаја«, партизани су почели заrледати сваког 
од петнаесторице љубичастих прљавих заробље
ника. Али никоГ нису препознали. 

- Нису из наших села! · 
С тиме је њихово интересоваље за заробљене 

престало . . . Пошли смо. 
Ускоро смо угледали, на крају пута којИ се 

дизао, гомилу света, а три средовечна официра, 
сва у каишима, с револверима и торбИцаМа, иэ
двојише се и поћоше нам полако у сусрет. 

п 

Борци на челу почеше да ступају чвршће, чак 
и нова партиэанка, Андромахина сестра, стаде 
Аа маршира отреситим кораком~ при чему су јој 
.се одсечно тресли обли обраэи потамнели од не
испаваности и умора. 

Неко рече шапiпом: 
- Друг Кикицас, командант Централне и За

nадНе Македоније, први заменик генерала Мар
коса. 

Јанулис је већ отрчао напред, поздравио ста
решине, а затим се другарски иэљубио с њима. 

Кикицас, праћен Јанулисом и оном двојицом 
виших официра, приће нам корачајући лако и 
крупно, у први мах учинило ми се - некако кочо

nерно. Био је то омањи, сув, жилав човек, с оrром-



ним рићастим брцима као прилеiLЬеним на мрша
во мще које се завршавало '[}Врстом, чеmртастом 

вилицом. Али наше .. nогледе. није. привуЦА.о ље
гово опа~nено мще горштака, С нечим Лрrичним .. у · 
распореду и симетрџји ·црта и . њщqвог< оnштег 
израза, него - и то одмах - оне необично меке, 
скоро женскасте, осећајне очи чије_ се плаветнило 
таласало и, ношено узбућењима, стално мењало, 
прелазећи . све ИНТензИтеtе ОД ултрЭ.Марина ДО 
пастелног тона летњег неба .. И баш та заиrрсща, 
непрекидНа промеiLtЪ~()ст, слична: _велщаШ сТва
рима, слична моруи неqу, задржав~а је борцима 
дах кад би их Кикицас Погледао: спремни да без 
колебања изврше св.е Што им нареди.· А он је тога 
био свестан, и гледао је зато ретко кад ,.!р.Уде 
у очи, најчешће је косио њима у страну, или пре
ко рамена сабеседника, у стеновита 9рда. Али и 
тад мупоглед није ~овао, одражаваЈући његова 
осећања, увек усталасана мислима и страховит,ом 
вољом којима је, као ћемом, могао да обузда 
своју и сваку другу људску стихију. Никад, ~
нило се, и кад спава и сања, око му не престаЈе 
да живи пуним животом јаве која нема краја и 
не треба одмора. Да му дигнеш уснуле капке
рекао је после Жермен - мо~ао би откри;и У 
·стаклу његових дужща сан .~ЈИ би. садржаЈ. од
мах прочитао, а у. сну неизоставно - продужетак 
прекинуте дискусије; . и нашао · би; ,т~о, · већ У 
дефинит:ивном облику до мало час. Ј()Ш неразра
ћену диспозицију о нападу, маневру и изненадном 
покрету у правцу најслабиј~г бео~а, . неприја
тељског распореда ... 

Рукујући се с нама, Кикицас је можда хтео 
ц да се насмеши, 'очи су. му намах nостале ведре 
и прозрачно мирне. Али већ је у следећем тре
нутку .помислио да треба да од .Јанулиса затражи 
оправдање и раз.логе з~ љегово лично . уче~о
вање у ноћашњоЈ акдиЈи и уопште.· ЭаiПТО Је ••. 
Очи су му .потамнеле,·.затим· креснуле ·челично, 
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одражавајући већ следећу његову мисао. Његово 
је мще, свесно да: не може одржати брзи корак 
мисли и осећања, канда одлучило, једном заувек, 
да мирује. И мще му је одиста и мировало, сли
чно непокретним лицима која имају лекари кад 
ослушкују пацијента. 

Довољно је било видети Кикицаса како диже 
руку, корача, како се осврће и уопште креће, 
па разумети да је он управо ·сушта супротност 
лењости, расејаности млаког човека. Његово тело 
деловало је брзо, прецизно, цело као један једини 
нерв. Нога у високој, уској чизми дизала се и 
спуштала без напора, с лаКоћом нељудском, с хит
риНом јелена, с еластичношћу дивље мачке. 

Његове ОЧИ говориле су о узбућењу које га 
је обузело, о радости што нас све види, и да~nе, 
да никад док живи неће заборавити ово јутро 
и стазу на којој је, пред окупљеним народом 
Лукнадона, стиснуо руке делегатима Совјетске 
Русије, Југославије, Пољске, Бугарске и Албаније. 
Они су, рекао је, »упркос одлуци америчко-енrле
ске rласачке машине, дошли· овамо да упознају 
Демократску армију и грчки народ, према чијој 
ослободилачкој борби, као прави, доследнИ демо-
крати, имају и разумевања и симпатија«.. . . 

Кикицас заврши, а један младић густе, црнач
ки кудраве косе, у прљавом јаrњећем rуњу,··ис
тупи из реда два-три корака и стаде неодА.учан -
да ли би ваЉало или не да се поклони у знак 
поштовања, које треба гостиМа. укаЗати на Древни 
начин. Но проблематика је' бИла· неактуелна. ·Он 
нас пријатеЉски поЗдрави гЛавом: ·· ·· 

.....:... Ми смо вам захвалiш за. све nrio сте досад 
урадили. и хвала вам на великој морамiој потпори 
коју нам пружате самим својим присуством: Ми 
овог пута не можемо ни очекивати друкчије по
моћи од наших пријатеља. За ocrnapeњe наших 
идеала остаје нам само наша борба и ништа више. 
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Пред вењаком, у дну дворишта куће у којој 
је био смештен штаб, борци су примали ручак. 
Неки су већ седели на трави, озбшьна АИЦа, с пар
цијом мећу коленима и сркали с уживаљем да:f!ас 
изузетно сољену чорбу, гледајући при том у ви
соке, спрудасте облаке који су прекрили небо рет-
ким беличастим кожухом. . 

А у соби у коју смо ушли чекао нас је постав
љен сто, с две чаше пред сваким таљиром. Умор 
који сам осећао није растерала ракија, ни пиле
тина, ни вино, ни слатки кајмак с медом. Ноге су 
ме болеле, табани --: горели изубијани, а колена 
- згрчена, трудна и без снаrе. Очи тешке, али 
жељне све да виде, упИјале су АИЦа и њихове речи, 
једине још будне над мојим утрнулим, одсутним 
телом. 

Граур, сав земљан у лицу од сусталости, пре
ће одмах на ствар и изложи Читав ток догаћаја 
који је довео целу Коl\Щсију на Грамос, а само 
нас - овамо. Нов моменат представљала је ње
гова тврдња да је Лунду сугерирано, са сасвим 
поуздане стране, да ваља поћи у правцу јужн:о од 
Гревена. Лунд је ипак кренуо у супротном правцу. 
На крају је Граур изнео и детаље о последњим 
довијаљима анrло-америчког блока ради пrro ус
пешнијег саботираља састанка с генералом Мар
косом. 

- Они су поставили Ј анулису 24-сатни улти
матум, свесни да је немоrуће испунити његове 
услове и поред свег интереса и воље које је 
показао у жељи да га испуни. 

-Баш зато!- примети Јанулис. 
Кикицас затвори за часак очи, као Да је у 

собу ушло више светлости но пrro човек може 
издржати. Затим нам, уздахнувши тихо, објасни 
да би нам до генерала Маркоса требало бар че
тири или Чак и свих пет дана хода, »једно 250 
километара, моЖда и више«. И да га је врховни 
командант овластио, у жељи да наМ упrrеди на-
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поре, да он, Кикицас, заступа пред Комисијом 
Демократску армију и њеног шёфа. И сад нас 
моли да .располажемо с њим. Прц том је :~;орео од 
жеље да не примимо ту љубазну понуду, него Да 
заједно с њим поћемо у сусрет Маркосу. 
-Ми ћемо извршити свој задатак и молимо 

вас, господине команданте, да нам омогућите да 
кренемо што пре у правцу на ком ћемо, макар 
и после десет дана, срести генерала Маркоса! -
одврати тихо Граур, на пrra Кикицас скочи и поће 
да се. пољуби са свима, али застаде на по пута, 
врати се и седе. 

. - Хвала вам! Хвала вам свима! - убрзао 
Је неким цвркутавим гласом. - То је највећа 
срећа за мене и част за све нас. Кренућемо одавде 
у један и по. Набавићемо вам свима коње. Нећете 
се сувише уморити. Захваљујем вам бескрајно. 
Генерал Маркос биће необично срећан. То је за 
нас од необичне важности! - наrласи он. - И ја 
то не желим ни да сакријем од вас. Увићате 
и сами. 

- Важно је и за нас који се трудимо да, у 
име ствари мира, по налогу Савета безбедности, 
извршимо што свестранију и дубљу анкету о гра
ничним инцидентима и узроцима »граћанског« 
рата у Грчкој. 

- Хвала! - понови с достојанством Кики
цас, који је веЦ успео да се потпуно савлада и да, 
попут свију нас, сакрије у себи срећу, задовољ
ство и свечаност овог тренутка, иза коректних 

формула уобичајених у мећународним односима. 
Али баш то што се скривала пунило је новим са
држајем овештале облике уrлаћености и чинило 
и њих друкчијим, новиМ, онаквим управо какве 
су ове прилике и часови захтевали да буду. 

-Ми смо- говорио је свечано Кикицас
с пажњом и интересоваљем. пратили рад Анкетне 

комисије за ових четрдесет и осам сати прове
дених у штабу Грамоса. Расцеп до којег је дошло 
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у Комисији није нас изненадио. Али ми смо ув_е
рени да народи Америке и Енrлеске не одобраваЈу 
nоступак својих делегата, и то Представља за нас 
довољну сатисфакцију. Остало је ствар наше бо:р-. 
бе, како сте то већ чули на улазу у село.- Тога Је 
свестан читав наш народ. 

III 

Нисам се могао одлучити да nрилегнем на је
дан сат. Требало би Ми бар читава ноћ да доћем 
себи од убитачног умора који ме је мучио. Изи
шао сам у дВориште и сео крај чесме која је 
каnала. 

- Овог часа су стиrла два монархистичка 
дезертера! Хоћеш ли да их видиш? - упита ме 
Каnитанос, бивши радио-телеrрафист на краљев
ском броду, nребегао крајем 1943. са Средљег 
Истока у Влас. 

-Јасно. 
Он доведе дВа војника. 
- Ја сам тај дезертер. Зову ме Мавро Сатс:

нас, Црни Баво - рече nошироки окретни ВОЈ
ник, nоздравивши ме по nропису без икакве nо
требе. И не чекајући nитање, nоче да говори брзо, 
као улични nродавци дранrулија. Врло таман, 
ошишан до коже, челично nлаве лобање nрекри
вене мноштвом малих, плитких црвенољубичастих 
младежа, он је ЖИВо гестикулирао: 

- Шта се може, свака класа зна своје, па. и 
радничка. Тако сам ти и ја, друже, nобегао. Због 
тога. Класа - ако се све узме у обзир - то нам 
је живот. Право рећи, ја и нисам радник. Ми nро
дајемо воће на пијаци. Али то ти је исто - рад
нички класНи народ. Свакако. Зашто бисмо ми 
били нека, како неки кажу, ситна буржоа:Зија или 
већ томе нешто слично, мимо света. Нећемо ми 
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то. И Мй хоћемо да смо nролетаријат. И тако ..• 
дабогме. Ја нисам левента, а на краља- пљујем 
од јутра . до мрака. Не nризнајемо ми њега. 
На љегове официре- исто. ILъуни. Шест месеци 
сам био у војсци. И хтео сам одмах да бежим 
али- незгодно, везује вас nородица nеленама и 
свачим. Ожењен човек - цркотина. Њему се све 
чини да има више разлога од нежење да nристане 

на сваки јарам и услов- само nусти ме да жи
вим! Жена је војнику маrнет што му извлачи на 
nовршину страх који је сакрио. Али ми се нисмо 
дали. Дезертирали смо. Жену и тамо nелене -
nрегорели. Нећу да бринем за њих, док ми класа 
читава nркоси окупаторској имnерији у целини. 
И тако, ето - nобегли смо, дезертирали. 

- Колико вас? 
Црни Баво се избечи. 
-Ми сами, то јест ја. И онај тамо- жути. 

Али он - то су ти други разлози и други бата
љон. Он је обашка. Усnут смо се срели, ноћу. 
Што се и уnлашио- хтео ме заклати. Али ја
чим му руку onиnax, осетим жуљ. А-ха, nомислио 
сам, и тај ти је радна класа, дезертер од краља. 
Шта онда да се бојим? Заједно смо стиrли. А сад 
нека ме расnореде. Хоћемо да се бијемо. 

»Жути«, Зикоnулос, nегав сталожен момчић, 
обриса nрво усне: 

- А официри-демократе у чети туку. При
лепе шамар. И nроћу. Ја сам у митраљеској 
чети био. 

Жути није мешао, као Црни Баво, једнину 
и множину, није говорио о класи и »женским 
тамо пеленама«, био је радник, незаnослен од 
ослобоћења до мобилизације, шкрт и спор на ре
чима. Лакше би му - чинило се - било дићи 
траверзу, но изговорити - здраво! Но у новој 
средини, тек nриспео, још збуљен а nун nовереља, 
окружен борцима, био је орнији за разговор 
но иначе. 
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- А једном смо се и мећусобно потукли, ми 
и ви. Пре месец дана! - рече тронутим гласом 
борцу који му је донео пола кукурузног круха 

и ~ак обарена меса: , 
- И народ нам успут давао јела без нaine 

тражње. Понуди само. Шта ћеш. Узми! - ишчу
ћавао се размекшано Жути који заюъучи: 
-А ја лежао тад крај митраЈЬеза. Ви пуцали 

у нас - с брда. Док ја - бушио облаке и птице 
у лету. Нишан сам дигао за два прста. Ех, да је 
наишло јато дивљих патки - било би печења. 
Али није. Свраке. То ти није богзна шта. 

- Неки и свраКе једу. 
Но Мавро Дијаволо би толико прегладнео да 

је јело претпостављао иоле јаснијем или опшир
нијем објашњењу. 

IV 

- Треба поћи тачно, како је одрећено. Иначе 
нећемо стићи на време. 

Кикицас погледа на сат. 
- За десет минута - покрет! 
Затим се окрену куриру и, показујући му 

руком наше ствари, нареди: 

- Што пре товарити! 
Лице му је било тамно. Само су му очи ди

сале, таласајући се, благе и ведре. Курир се на
смети. Кикицас рече: 

- А бркови нам увек исти. Рићасти! 
Курир, сагнут да покупи ствари испале из 

Жерменове ташне, окрену лице команданту и као 

да хтеде нешто рећи невимивим уснама дубоко 
испод пуних, дебелих као прилеП.LЪених бркова, 
одиста сличних Кикицасовим. Али се ·испрва не 
чу никакав глас. Тек кад Кикицас изиће, и кад 
курир, пребацив преко врата дугу италијанску 
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машинку, погледа за њим и узе ташне, допреше 

до мене његове речи у задоцњењу: · 
- Ј ест, друже команданте. Сви ми на Ригу 

од Фере треба да личимо. · 
Онда ми се окрену. 
- Никад још није био тако добре воље. 
Мазге су се нервозно вртеле не дајући коњо-

воцима да их оседлају. Андромаха и Жермен че
кали су с чутурицама у руци у реду крај чесме 

да добу на ре~. Смејући се свим белим зубима, 
утрча Један !lОЈНИК у двориште, а одмах за њим 

и група од ЈОШ петорице, с бронзаним крунама 
на капама. 

-Ево и нас! -викну први, тресну капу о 
калдрму и рашири руке, као да би све да загрли, 
људе, бескрај, слободу и брда. 

Капитанос га препознаде: 
- Димитриос! 
Кикицас је стајао на прагу, мало затурен, и 

посматрао придошлице. 

-Друже команданте! 
- Кикицас! -викну други и појури му у 

сусрет. 

Сва петорица били су некад официри Еласа, 
мобилисани пре десетак дана, и ~ад пребегли на 
слободну територију. 

-Има још читава чета за нама. Сасвим
младићи. Али ми смо чули да си ти ту, друже 
команданте, па смо пожурили да те поздравимо. 

- И оружје смо понели! - насмеја се други. 
Три митраЈЬеза, два бацача, пушке. 

-Није лоше!- Кикицас је помислио да би 
требало да се и сам насмеши, али упита: 

- Како вас - да мобилишу? 

- Сад се то удешава! -првом су блеснули 
бели зуби. - Коме од нас, старих, догори до Ћо
ката, плати не_што ћати, а он га унесе у списак 
позваних у ВОЈску. 
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-Јасно, ако открију, може се страдати. Али 
то тамо доле ионако не гине. 

- Али и yomnтe - позивају одреда . . . _ 
-Покрет! - изусти неко са задоiЏРењем, 

кад колона пратећег батаљона већ крену. 
Јанулис нас је допратио до првог раскршћа 

и стискао чврсто сваком руку - јер није могао 
изрећи све што је хтео и очекивао да каже. Дуго 
је дрмао Жермену приклештен длан, а кад је 
редом дошао до последљег од нас, само је про
шаптао: 

-Здраво! 
Јанулис је мислио на пут пред собом, кон

кретни пут, 30 километара, и пут уопште - битке, 
обруче, пробоје, јурите, слободу. Пут је сваки 
заморан и не стиже сваки који крене. 

И кад се баци алату у седло и појури касом, 
сети се да је хтео Жермену да каже нешто врло 
важно и лично. Он се обазре, и као што то по
некад бива, откри одмах Жермена у гомили која 
је гледала за њим и махала му. Јанулис се осмех
ну, диже руку до чела у тренутку кад је сунчев 
зрак, пробивши руно облака, клизнуо косо с неба 
и дотакнувши га, спустио му се од рамена до 

струка као дијаrонална, златна, неподноiП.IЬиво 
светла ешарпа. 

v 

Пут којим смо пошли испрва се спуштао у 
танак поток, измећу стења што је освајало и за
тим се, као узидан ивицом крЖА:>аве и ретке ту

мице, пењао до облог платоа. Он се отварао у 
облику левка, ширећи се у бескрајну висораван 
обраслу у тамну, свежу траву са умањеним ста
дима разбацаним у даљини. Овце су се полако 
кретале кроз траву, и како им се нису виделе 
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ноге утонуле у њено зеленило, чинило се да то 

и нису овце него некаква руњава беличаста је
дрила која клизе преко_ траве као преко бусена
стих валића. Но та се слика појавила и одмах уга
сила, и сама свесна своје неодрживости. Биће да 
је њу умор и пропустио. 

Али нико није могао јахати ходом. Заспао би 
у седлу и пао. То се десило Муратову, који, 
уосталом, и није био добар јахач. 

Појурили смо зато путељком преко висорав
ни, остављајући за собом претходницу која нам 
је, не прекидајући песму, замахала пушкама и 
рукама. После неколико киломщара пошли смо 
ходом, заrрејани и расањени. Крв је опет текла 
свеже и чило, капци су престали да пеку, умор 

изгубио у оловнотупој тежини, и могао сам да 
осетим тиху лепоту ове простране висоравни, свуд 

уокруr оивичене шумарцима. Вунасти облачићи 
су се топили, нестајући без трага, небеско пла
ветнило отварало је све више својих капака и 
опет се наметала мисао да је немогуће да људи 
ратују и да на свету нема спора који се не би 
могао мelsy љу дима људски решити. Само их 
треба узети за руку, довести на ту далеку, мирну 
висораван, и рећи им тихо: »Но, шта?« 

И нико од њих не би имао шта зло да каже, 
ма колико острвљен, јер ће се осетити изгубљен 
у пространству које почиње, још невид..ъиво, за 
рубом ивичних шумарака. Али чим смо изишли 
из тог високог поља, затвореног као боца, и поче
ли опет да силазимо у каменито и стрмо корито, 

пробијено џиновским. булдожерима давних гле
черских ерозија, зачули смо кратак и мукао ми
траљески рафал који је долазио однекуд с висо
ка, из ваздуха. У скоро смо и открили авион, не 
већи од лептира, како кружи над rребенима 
западно од нас. 

Тај кратки, удаљени рафал вратио нас је у 
односе стварности из којих смо, за тренутак 

263 



исувШIIе миро..ъубиво, исклизнуАИ. А;ве партизан
ке с пребаченим ципелама преко рамена и задш
нутим чакmирама до изнад колена пуних и свет

лих, газиле су опрезно набујаАИ поток, бој~ћи се · 
да га премосте куд и остаАИ - који су беЗ страха 
од вртоглавице, ИАИ савлаћујући га- прешли две 
јеле просто пребачене преко- вододерине, на 15 
метара висине изнад запенушане струје. 

Са следећег гребена видела се питомина, пра
ва котлина, улуб..ъена измећу размакнутих коса с 
озимим јечмом који се већ плавио. И свуд по 
косама, и доле, у дну котлине, белеАИ су се ра
сути засеоци измећу процветалих воћњака које су 
се чиниле - са свим оним својим паучинастим 
гранама отежалим и загушеним од латица - мале 

као танушни по..ъски цветићи. А латице које су 
се непрестано круниле, стварале су неку живу, 

дрхтаву измаглицу око крошњи начичканих не

вид.л,ивим птицама. 

Хоризонт је почео да добија боју смираја, ве
тар је зашумио јаче у врховима стабала и жбу
ња, а с обронака су се дизаАИ све чујнији звуци 
клепки, отегнути дозиви чобана; Сунце, сасвим 
чисто на западу, изгубило је своју оштрину и до
зво..ъавало да га човек жмирећи погледа у запа
..ъене образе. БеАИ ОАИМП је тако стајао лицем у 
лице према сунцу. 

А тамо иза ОАИМПа, заклоњен њиме, аАИ не 
вШIIе од шездесет километара у ваздушној АИНИ
ји, налазио се ружни, пр..ъави, бучни, пијани и 
ш..ъампави МИАИонски град Солун. Неде..ъом шета 
на његовој риви BШIIe од сто хи..ъада младића и 
девојака, које се пред излазак на корзо дуго до

терују, лицкају, кицоше, да би на себе привукли 
погледе- који једино и желе да буду привучени. 

Тај свет- Цео дан ку..ъа по риви, увече се раз

бија у групице, плеше, гледа филмове, жваће 
гуму, грАИ се у мрачним капијама, а сутра ће на 
неки посао, у ктщеларију, за тезгу,' у радионицу. 
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У Солуну се ти »пургери« жале на досаду, муче. 
се да Ш'ГО пристојније саставе крај с крајем, и 
брЈЩУ све могуће и немогуће ситне, себичне бриге. 
У граду горе светла, истина шкрто.~ јер је елек
трична централа срушена, па струју дају два ен
глеска разарача снабдевена потребним динамо
-турбинама, аАИ ипак корзира се и живи. Живо
тари се јадно и пр..ъаво, BШIIe гладно но сито, 
мучно, углавном, неподнош..ъиво, као увек кад· 

зем..ъа није слободна. - Жермен је· волео анти-. 
тезе: · 

- А ту - у планинама --'- бесни ·сурови рат .. 
Отворени рат који НШIIТа не може да сакрије. 
Казнене експедиције кра..ъевске владе пале села, 
жандари убијају, судови осућују читаве породице 
на прогонства. ААИ и народ се опире, бори, орга
низовао је своју Армију. И ми сад пролазимо де
лом пространства који је народна Армија ослобо-' 
дила, створивши своју државу, своју добру, чо
вечну власт. 

Шест сати смо ишли стазама на којима нисмо 
никог среАИ. А кад смо стигАИ у настањени крај 
- село на падини - које је;· одозго гледано, из
гледало тако плодно и богато, било је, у ствари, 
оскудно, сиромашно, чак и том шкртом зем..ъом, 

која је тражила премного труда за оно мало 
плода што је доносила. Камените њивице обраћи
ване су мотикама, воћке . су крчене сваког про
лећа, аАИ јечам није трајао ни до Божића, а во
ће -тек ретка дечја радост. 

Кад сам стигао у село, нов вод партизанки 
примао је дужност од другарица које су нас пра
тиле довде. Оне ће се одморити ту који сат, па ће 
се по ноћи вратити у Кастанофито. Саме. Војни
ци су. Стићи ће тамо сутра по подне. Једној се од 
њих оте неопрезно: »Код куће!« остале су се тргле 
и сетно погледале у њу и преда се, у празно. 

· Нове су другарице биле· Гркиње. Ниже су 
и много тамније од Македонки. Имале су крупне . 
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и сјајне очи. Али Андромаха је ипак вижљастија 
од . свих и леmпа, с оним успламтело-смелим и 
отвореним погледом. Имала је нежну кожу, t:лат
ку као белутак, и таласасто црнорићу косуукоју 
је управо став.!Ьала црвени цвет див.!Ье руже. . 

Приће ми млада Гркиња и запита да ли Је 
истина да сам с Комисијом ишао у Екатерину. 
Она је оданде, али већ пет месеци немавести од 
својих. За то је време била увек у борби, у по
крету, па није ни чудо што писма не стижу, али 
ипак ... Ја отпочех да јој причам о старом екате
ринском лекару Донбасосу, који је тако мушки, 
уnркос претљама да ће бити убИјен каже ли име 
убице свог сина, епонита, ипак уперио прст на 
жандармеријског поручника у сали. 

- Ето, то је убица мог сина, организатор 
септембарског поко.!Ьа демократске омладине У 
Екатерини! - рекао је стари доктор и додао: -
А пре пола сата ми је послао ову претећу цеду
.!Ьицу: »Прилепићу те за зид као стеницу усу АИШ 
ли се да зуцнеш што не треба«. Молим да се 
провери је ли то његов рукопис. 

Донбасос је тражио да стручљаци ут_вр/!:е чи
ји је рукопис на цеду.!Ьи, али КомисиЈа Је на 
брзину одrласала да t:Рафологија не спада у њену 
компетенцију. 

Но одложио сам крај приче о Донбасосу, на
ишли су се./Ьаци из околних села и заселака 

певајући химну Еласа. 

VI 

Као и синоћ у Дамаскињи, морали смо и ту 
да се задржимо извесно време док не стиrн~ из
вештај с комуникације коју смо имали да пре
ћемо око поноћи. Бунован од сна, ушао сам . за 
осталима у кућу по:Гуреног, омаленог, али окрет-. 
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ног старчића којџ се ужурбао око стола, и при
чајући без престанка, стављао чашицу ракије 
пред сваког од нас. Сиrурно је то био популаран 
човек, јер су за њим _ушли и сељаци и ускоро 
испунили читав трем својим обзирним шапатом 
и тихим Каш./Ьудањем. Врата која су из трема 
водила у нашу собу остала су одшкринута, и сва
ки би час провиривало унутра мргодно лице 
крупне и снажне домаћинове жене. 

А старчић, напунивши нам још по једну ча
шицу и бришући рукавом од кошуље око које 
му је непрестано цурило, седе најзад и сам за 
наш сто. И наместивши се удобно на дрвеној 
клупи, П.!Ьудну на под, разгази исП.!Ьувак својим 
»блиндираним« опанком од rуме, и трепћући ле
вим здравим оком- док му је десно, црвено и 
слепо, наставило да се цеди - упита умиљато 

високим танашним гласићем: 
- Па, мили, причајте, причајте, како сте, 

шта ми раде друrови по свету, како мој Ста.!Ьин, 
како наш Тито, а? Јесу ли здрави? Чувајте ми 
их као зеницу ... 

Његова крупна, масивна жена цикну уто љу
тито иза одшкринутих врата: 

- Брини ти за ову што ти је још остала 
читава. 

- Ћути стара, не сметај, видиш да души 
дајем маха ... 

- Причекни малчице, доћи ће жандари, шта
пови ће по лећима да ти никну. 

- Не терај ме, бабо, и руке да поганим, кад 
сам сад пред славним гостима већ и језик о тебе 
упрљао. 

- Доћи ако смеш! - повика она љутито и 
чак се чу како у да ри ногом о под. 

- Ма што је то напаст! Ста.!Ьин и Тито 
Ша./Ьу ми изасланство да ме поздрави, а она ... 

• 1 
гледаЈ ти њу .... 
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- Зашто ти увек пред руду да трчиш - пу,-

сти и друге мало. . . - · 
Али старац не одговори ЊОЈ, него се окрете 

нама, машући ситном, збрчканом глающр_м: 
- Ех, тежи ми је, мили другови, њен кука

вичлук но све батине које сам појео за ово три
десет -година што, страдајући весело, проповедам 
борбу за демократију против свих режима оку
патора и ку лака. Није она,· старица, да на при.,. 
.лику кажемо, непријатељ наш ид~јни, него само 
малодушна женско чељаде ·-.то Је она; На смрт 
мисли, па се боји, никако да се навикн7 на њу. 

- Г де би, јарче сака ти, жена као Ја могла 

на смрт да се навикне? 
___:_Чујете? Е?- упита нас старчић с лукавим 

поносом. - Шта кажете? Не може она да се на
викне. Не! Не може она! А ја? Је ли, а ја? Ја се 
навикао, веМШI, да тридесет година крваве ко-

шуље са себе скидам? А? . 
-Шта ме се ти тичеш! -викала Је жена 

иза врата. - Али ја се нисам родила и толико 
наживела да умрем заклана од џандарске руке. 

- Г де су ти ту жандари? - упита старчић. 
- Доћи ће, доћи ће, не бој се! Чекај само 

да ови твоји »Наши« отперјаше, не би им то пр
вина била да нас на цедилу оставе. 

- Г ле, ла јаве, шта говори! Немојте, другови, 
о њој да причате другу Стаљину и другу Титу. 
Кажите само да сте мене видели - 1.'-ажите -
разговарали смо са старим комунцем, . Костади,
ном Каравунасом, који тридесет година са се~е 
крваве кошуље скида борећи се. за демократИЈУ 
- светску заставицу милу, и КОЈИ им шаље пла
мене поздраве из Кипариса. Он је стар I;I ћорав -
и већ је за њим сав његов живо: као Је~а дуга 
бразда, дубља од гроба, али КОЈИ веруЈе да .ће 
дочекати својих пет минута, тако реците, своЈИХ 
пет минута још ове јесени, најкасније идућег 
пролећа ... 
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----· Ханархиста си ти, проклети! . . . - зајаука 
жена као нарикача. - Штаповима ће нам гроб 
на нашим -сопственим лећима ископати. Авиони 
су пре недељу дана долазили, стада бомбардо
вали. 

- Тако она - увек претерује. Митраљезом 
су, глупачо! Где би, бомбама? Рат је престао, 
ваљда. Само су митраљезом. То ти је мирнодоп
ско оружје, зна се. Десет оваца, а -и од тог три 
су јаловице биле. Хе! Чудна ми чуДа! Полупали 
и нешто црепова, а чауре им оволике, као од 

малог топа! Али да видите, сада се народ више 
и не боји њих, авиона. Надлећу, а ми вичемо: 
)>Чек, чек, док Маркос доће, преко колена ће он 
тебе! А пропелер ће он теби ишчупати, као главу 
муmици!« 

- Лаже, другови! - повика жена, одrурну 
врата и стаде на праг, с песницама на куковима. 

Иза њених лећа, дижући се на прсте, сељаци су 
промаљали радознале главе.- Шта лажеш! Где 
човек може авион преко колена! А такав је он, 
другови, само лаже. Тако и мене намамио да по
ћем за њега, никаквог. Хе! И он ми је човек! 
Месец се дана само бавио мноме. Колико одсу
ство једно. А после са жене прешао на политику. 
А отад сам - страх. Ни смираја, ни сумрака 
11.шрна. Па хајде он, него и син му поће његовим 
лајавим трагом. Син нам је капитанос у Теса
лији. 

- Дабоме, капитанос, то .је више него ко
мандант, најглавније. 

- Али тако то бива. Оно што си највише 
волео, после ти смрт буде; стрепња стална и 
гаћење. Четрдесет година одлаже .он својих пет 
минута од пролећа до јесени, од јесени до про
лећа. 

- Сад лажеш! Није четрдесет него триде
сет - од седамнаесте кад сам видео шта су Ле
њин и Стаљин од Русије направили. Што се не 
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би нашао и Грк, брате, да од нас то исто учини? 
Зар смо ми гори народ? . · · 
-А тад, седамнаесте, кад сам чуо ко је Ру

сију, тужну, учинио срећном, и кад сам дознао 
да су то стари комунци Аењин и СтаА>ИН; рекао 
сам, шта да лажем, тачно је, рекао сам: »Почиње, 
браћо! Пазите куд стајете, само Аењинова даска 
није трула«. 

- Тад су те ·с четири слоМА>ена ребра кући 
довели. 

- Зарасло, па се и заборавило. А отад, шта 
све није било. Хеј! Почело је, мили! А кад се 
Тито диrао, преко у Србији, и стао Хитлеру живо 
месо да кида, рекао сам две речи: »Наставља се, 
браћо!« И наставило се! 

- Наставило се! Скоро те мртва тад донели 
мени у кућу. . 

-Како мртва, кад још говорим? Запамти, 
стара, и ја ћу једном умрети. Одиста. Али не пре 
но што ми Маркос у кућу не доће и не каже: 
»Друже Костадиносе, донео сам ти пламене по
здраве светске демократије и с њом оних твојих 
пет минута што их 30 година верно чекаш, боре
ћи се за заставу нашу милу- светску демокра
тију«. Е, тад ћу ја да устанем, па макар и rроб 
морао подићи, и поћи ћу до оног поганог Милти
јадеса што је у Гревену побегао, да га ухватим, 
и главу му превијем тек колико да му преко ого
лелог rрла мало превучем рабош бритвичицом, 
за ону бруку што је Кипарису нанео, кад је после 
избора јавио преко жице у Атину да је ту код 
нас 130 гласова пало за краА>а, а 18 за републику. 
Тако се и погрешно наштампало баш како је ла
жно јавио, иако је обрнуто било - сви то знају 
овде - 18 за краА>а, а 130 за републику. Али, ето, 
обрука нас, штампало се, и љу ди у свету мисле: 
»Кипарис И није село за људе, него обор свињ
ски«. Пренеражени се питају: »То ли је тај чу
вени Кипарис? Свињац! А ми чули«, рећи ће 
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светски људи, »да у њему живи стари комунац 
борац Костадинос Каравунас, који тридесет годи~ 
на ~КИда крваве кошуље са себе, само да дочека 
СВОЈИХ пет минута.« То ће рећи. . 

- Али поrрешиће преварени светски љу ди! 
Ја сам ту, у Кипарису, и Маркос ће мени у кућу 
доћи и рећи: »Ево ти твојих верник пет минута 
и пламени п?здрав све.тске демократије«. И ја ћу 
наћи МилтиЈадеса, КОЈИ је из Гревене искривио 
врат од муке гледајући у нас шта ми радимо и 
како се врло добро развија наша ситуација. Јер 
он зна да. ћу ја сићи једног дана. Зато и криви 
врат чекаЈући мене да доћем с бритвiЩом која 
ће му се осветити што је наше село Кипарис у 
очима читавог св~та обрукао. Тако ће бити, бабо, 
и никако друкчиЈе! 

- Аај боже! -. рече мекше стара, двапут 
крупниЈа и масивниЈа од свог Костадиноса. -
Само да нам се тад и син врати. 

- Вратиће се, вратиће! Нико се у борби за 
слободу није изгубио. Није слобода пласт сена
а борац - иrла. Њени су војНIЩИ зраци сунчани, 
а она сунце од ког свет живи. · 
-А колико их је побијено само из Кипа

риса! Нит им се rроб зна да им се може прићи 
како би се суза пустила у зеМА>у која их држи. 

-Чему? Чему суза за пале у последљој бор-
би кад иза ње долази ... 

Стара се поново разгоропади. 
- Последња борба! Мучи, слепче. Да је то 

последња борба, не бих ни ја страховала. Али су
више дуго траје већ та твоја последња борба да 
би ~е могла напречац од данас до сутра свршити. 
Да Је последња - пет синова у њој да ми погину 
не бих заплакала. А шта се тиче оног што ће за 
победом нашом да доће - то и ми сами знамо 
хвала лепо. И сами знамо, мало ли си нам о том~ 
причао? Али сваки пут су те после сва ишчашена 
и несвесна доносили кући. 
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- А? Сама си рекла! - усхити се Костади
нос и поносно лупи шаком о ·сто. - Без мене ни 
ти ни ико друrи ту не би знао шта је то што 
ће да доће. Ја сам вас први учио срећи будућој .. 
То - кажи! Сви је знате сад. И ви јој- сад у 
сусрет идете. Гине се. Ј акако. Батинама нам тело 
надевају. Хоће, вала, и оловом. Дабоме. Али иде 
Кипарис и зна куд води пут којим се кренуло и 
то је једино важно, друrови, тако реците друrо
вима кад се вратите. Кипарис је пошао поново 
у последњи, тешки бој. И шаЈЬемо са тог пута 
свима друrовима, а нарочито ·другу СтаЈЬину и 
другу Титу, пламене поздраве што их тридесет 
година скуi!1ЪамО у срцу и уму и Ширимо на на
шем правцу у народну демократију, коју су они 
већ оспособили за своје народе, а коју ми, ето, сад 
ослобаћамо с Маркосом. Јер он правилно каже: 
»Напоље Енглези из Грчке, пустите народ да сти-
гне куд је пошао«. 

VII 

0куi!1ЪеНИ сељаци пред кућом Каравунасо
вом послали су нам делегацију која је, у име сва
ког од околних заселака и општина поднела мемо
рандум о терору монархиста насталом доласком 
Енглеза. »Он нас је наrнао«, каже се у једном од 
тих меморандума, »да се кријемо, опиремо и нај
зад организујемо у Демократску армију с гене
ралом Маркосом на челу као нашим народним 
командантом«. 

А кад смо изишли да кренемо, дочекао нас је 
прави митинг. Три говорника су нас поздравила 
и ми смо им одговорили. 

И поздрави и наши отпоздрави били су. не
припремљени. Правац нашег кретања држан Је у 
највећој тајности, иако су све јединице Демократ-
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ске армиј: ~озорене на повећану будност. Али 
радост КОЈУ Је изразио тај народ, његова вера у 
победу, упркос тешкоћама и неминовним опасно
стима, узбућивали су и испуњавали и нас поно
сом што, ето, вршећи савесно своју дужност и 
пишући о резултат~а наше анкете, и ми на из
вестан начин учествуЈемо у ослободилачкој борби 
тог храброг и племенитог народа који се не моЖе 
не волети и не поштовати. . 

У трену~ку нашег поласка дојахао је трком 
коњаник и Јавио, заустављајући ознојена коња 
пред Кикицасом, да су недалеко од Кипорија во
ћене борбе против тенкова, од којих је један 
запаЈЬ~н. »Десет војника и један официр, са свим 
оружЈе~, прешли су нама, још на самом почетку«, 
рекао. Је гласник, »И продужили да се боре на 
нашоЈ страни. Добро су се показали. Двојица су 
од њих рањена.« 

На цесту смо стигли после два сата. Учинила 
ми се позната. Можд~ смо се пре пет дана про
вазали њом. Било ми Је драго да помислим да је 
то можда иста цеста којом смо пројурили на путу 
од Солуна до Вогацикона, иако вероватно није 
била. Али цесте личе једна на другу и кад су 
добре и кад су, као у Грчкој, све излокане и 
изривене. 

Сад, под месечином, који топи и мекша ошtре 
профиле rвозде~ стена и обрисе митраЈЬеза, це
ста се чинила таЈанствена и опасна. Борци који су 
осиrуравали наш прелаз, кретали су се по њој 
тихо и опрезно, с прстом на обарачу. Стражари, 
на самом месту прелаза, пожуривали су шапатом 

коњовоце: 

- Пожури, друже! 

И колико год се могло од умора, журило се 
и претрчавало прек<? и ишло неко време низ њу, 

све до уске стазе КОЈа нас је прихватила, као иле
гални друr, навикао на опасност. После цесте, 
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повела нас је стазица даље од непријатеља, у ду
бину црних брда, ка селима без електрике, ста
рим, чобанским селима Балкана. Она не знају ~а 
благодети цивилизације: те благодети донећ.е им 
слобода за коју се боре. Она су дивља, кућ.е им 
неугледне, собе празне, за кревет се није чуло, 
људи се не свлаче, спавају на поду, дрвеним ка
mикама од јасена или врбе кусају танку неслану 
чорбу, по десеторо из једног чанка, и једу у ретке 
празнике хлеб од кукуруза, а само на Божић. ШIIе
ничну погачу. У њиховим ниским собицама не 
може се пред зору дисати од смрада стеница, при

гњечених вапшју и испарења која излазе из отво
рених уста спавача, од задаха њихових знојавих, 
умељаних пазуха, и увек мокрих, леП.tЪивих ногу. 

Али ти сурови и. нежни горштаци имају по
носа и знају да се боре и сањају. 

У Кипорију су нас понудили последњом фла
шом ракије коју су још имали и комадић.ем твр
дог белог сира. Хлеба није било. Нема. Глад. 

Народ је био изишао да нас дочека с бакљама 
и запаљеним трескама лучи. 

Кипорио, као Кипарис, или касније Емилија
нос, и читав овај сиромашни крај - листом је 
прионуо уз Маркоса. Армији је дао синове и кћ.е
ри и изложио рафалима спитфајера још мали 
број преосталих читавих кровова и потлеушица, 
а стоку за разрез сељаци догоне сами у штаб -
да се интенданти не труде. Од вуне жене плету 
прслуке војсци, али народ је бос, подеран, гладује. 

Ово село је десетак пута бомбардована и па
љено, али нигде се није певало с толико срца и 
убећења као ту где су изишле пред нас старице 
и тру днице и жене с децом у пеленама. С брда је 
дувао хладан и оштар ветар, заносећ.и пламење 
буктиња .. Лица осветљена њиховом немирном и 
оштром црвеном светлошћ.у била су бледа. Деца 
су скакутала с ножице на ножицу, и престајала 
да цвокоћ.у само кад би заједно с осталима узви-
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кивала продорним високим гласић.има: »Живео! 
Доле!« и »Хоћ.емо!.« 

Ми смо за све њих били само Стаљинови и 
Титови људи, и они су били срећ.ни, одиста, дубо
ко усхић.ени и тронути што су прави Руси и пра
ви Југословени дошли чак до њих да их виде и 
поздраве. И кад им је Кикицас објаснИо како смо 
дошли упркос одлуци »недостојне већ.ине импери
јалиста .и Ј;ЬИХОВИХ слугу који су саботирали рад 
КомисиЈе, Јер им до грчке истине у Грчкој и није 
било стало«, људи су нам П.tЪескајућ.и притрчали, 
стали да нас љубе, дижу и носе. 

Један од двојице младић.а који су ме понели, 
коштуњав момчић., говорио је узбућено својим 
друговима као да сам им нешто скривио: 

- Држите га, хоћ.е да бежи! Ко риба је' 
клизав! 

А други, стиснувши чврсто танке усне, готово 
пакосно добаци: 

- Није мени још нико умакао! 
И тако ми је чврсто притиснуо ногу о своје 

раме да бих, у другој прилици, сигурно зајаукао. 
- Погледај ме, суборче, погледај!- викао је 

неки младић. трчећ.и натрашке испред нас- какве 
су ми само панталоне, на њиву у њима да не иза

ћеш, а ја ћ.у се такав сутра венчати. Доћи, увеличај 
ми радост. 

Чакшире, ако то што је носио још може да се 
тако назове, биле су некад, пре седам и више годи
на, платнене војничке панталоне, зеленКасте боје. 
Отада су у да ране по четири пута закрпе на сваки 
сантиметар тог некада зеленкастог платна. Те су 

закрпе биле чојане, вунене, ланене и кудељне, а 
пришиване су концима свих боја, канапом, па чак 
и сувим јарећ.им цревом. Прљаве - није потребно 
рећ.и, сапуна нема - искрзане или прекомерно 
одебљале где су крП.tЪене сукном, надувених шаво
ва, АИЧИАе би на рељефну карту месеца да се нису 
шаренеле у толикој мери. 
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СтарiЩе, које је другде понајтеже заинтере
совати за све што прелази оквире животареља у 

страху од неминовног гроба, овде, у Кипорију, не 
само да су манифестовале заједно с ощадином 
него су се гурале напред, а љихова су АIЩа, са 

седам косом на ветру, изражавала понос и радост 

и гнев таложен годинама и страшну борбену и 
љуту решеност да се прежали све што треба пре
жалити, како би се из услова недостојних и живо
тињских нужности преШАо у слободу. 

А и очи средовечних људи гореле су истом 
одлучношћу као и младићке. На равну камену 
плачу која је служила место трибине пељали су 
се безбројни говорНIЩИ. Цело је село митинговало. 
Више но кратки говори, задивљавала је општа 
вера која је избијала из гомиле непоколебљивим 
поуздаљем. Мајке с децом на сиси говориле су да 
у свету има довољно хлеба, млека и пелена за све, 
и да се Кипорио неће смирити док се не бу ду 
електрика и обућа делили по правди »Китајцима, 
и црнцима, и овде нама«. Нека старiЩа, савијена 
у бедрима, погнута, згрчена од ко зна каквих ста
рих, женских болести, говорила је необуздано о 
срећи која чека цео свет; а неки дечак, дршћући 
од зиме, рекао је да неће нико више да живи 
»mпи.tnски, кад се може облакодерски и научнО<<. 
Девојке нису говориле о љубави за момке, него о 
љубави за Маркоса, Стаљина и Тита, а средовечан 
сељак - као п.tnоснатим маљем у да рен у оба ра
мена те ударцем сатеран у себе тако да су му 
морале искочити две грбе: напред на грудном 
кошу, и одостраг на кичми- викао је дижући 
кржљаве руке до чела: »Нећемо се смирити, и не 
можемо, све кад би нам се усхтело, јер се не може 
из главе извадити свест која гледа већим оком у 
оно што је. право да буде, иако је то још далеко 
од оног што јесте«. 

КиКIЩас није био мање уморан од нас - и он 
две ноћи није спавао. Но у љему је сусрет с »до-
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следно демократским делом Комисије« упалио та
ко свечану радост да, верујем, све и да легне, 
не би заспао, већ би, с руком под образом, насме
шен као младић после првог срећног састанка 
гледајући у таму отвореним очима, понављао' 
обавијен мирисом пролећа, сена и зрикаваца: • 

- Ех, што има људи! А и живот што је ди
ван! И уопште ... 

Његов;И су покрети изгледали свежи, корак 
лак као у Јелена. Он је после митинга ушао с нама 
у полуразрушену општину, где су нас частили си

ром и последљом чашiЩом уза из последље боце 
запушене врхом сувог кукурузног клипа, налик 

на порезан прст умотан у прљав комадић крпе. 
Али скрасити се није могао. Сваки час би изишао 
из собе, мање из потребе да надзире претовар на
ших ствари на нове одморне кољиће, више зато 
што му се није дало седети. Или би само грлио 
све људе без разлике или гонио фашисте. И та 
мисао: гонити фашисте! примала је одмах код 
љега све могуће конкретне односе и облике: од 
заседе до битке у брдима или широког јуриша, 
кад се из ровова, уз громко ура! чини да не устају 
само борци него с љима заједно сви векови нада 
које су прошле и векови који срећни тек има 
да доћу. 

Али кад би се приближио мазгарима и кољсr 
воцима који су добро радили и без надзора, пожу
ривани »НадгЛеДНИКОМ у себи« 1 љему се ЧИНИАО да 
на ура! јуриша, на који је тек помислио, већ чује 
одјек у брдима и не знајући шта би од заноса, 
враћао се у собу, поседео тренутак на рубу клу
пице, _послушао мало разговоре и, дирнут неком 

случазном речи, понет, одушевљен, опет излазио 

у ноћ. Но АIЩе му је било хладно и мирно иако 
је курир с рићим дебелим брком, као пр~еп.tnе
ним за широко младићко АIЩе, поновио кад смо 
опет кренули: 

-Тако радостан командант још није бщо! 
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С нама је кренуло цело село, сав народ, носе-. 
ћи буктиње _пред нама да нам осветли стрму, 
камениту путању. Луче су гореле свуда рубом 
nоворке, на средини и у зачељу. А измећу_ :њихо- · 
вих nламенова видела су се деца која су се јака
рила с младим nсима, чак и једно теоце је збу
љено и несигурно пошло да нас испрати. Девојке 
су певајући долазиле до нас и, веселе и ведре, из 
све снаге причале о будућности. 

Нико нам од Киnоријана није говорио о гла
ди, патњама, Унри, бомбардовањима још неки
дашњим, сви су говорили само о бу дућности. 
Патње и невоље биле су толико очиrледне и сва
кодневне, да су Киnоријани отупели на њих, а 
:можда их је било и срамота да ово кратко време 
што проводимо с њима протраће на те стидне и 
зазорне и, коначно, неважне ствари: 

-Срце, друже, не заборави никад, друже, 
душу Киnорија! - рекла је једна жена на ра
станку који је био буран од поклика, песама, суза 
и туге што нас је све обузела. 

Буктиње су сирово осветљавале уздрхтало 
село које се после једног сата путовања, на самом 
рубу велике шуме, с муком одлучило на растанак. 
Свако је хтео да се поздрави, и ми смо стиснули 
uезброј тешких сељачких руку које се, у послед
љем тренутку пред руковање, опусте и умртве. 

Песме су још дуго одјекивале за нама, а кроз 
трање храшћа и дивљег кестења светлуцали су 
још дуго nламсаји буктиња које је nовијао хла
дан ветар. 

VIII 

И да нисмо били уморни, пут би нам био на
поран, али овако неисnавани, израњављених ногу, 

контузовани сном који је савлаћивао део по део 
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тела, ЧИНИАо нам се да никад нећемо досећи ону 
високу завесу тоnола на видику, налик на rрудо

бран. Иза ње се налазио Емилијанос, село у ком 
ћемо ноћити. Прешли смо велики камени мост 
преко широке, тајанствене реке, којој нико око 
мене није знао име. Али она је текла беmумно и 
дивно под великим каменим мостом, као сваКа 

река nоносна на звезде у себи. Било. је опасно 
на мосту који је остао без ограда и без средњег 
распона, оног над самом матицом. Истина, сељаци 
су га, заједно с партизанима некако nоправили. 
Повезали су стубове дебелим rредама и широким 
талпама, и то су тако добро обавили коноnима да 
су дању могла мостом опрезно да проћу и волов
ска кола. Но како нису имали кламфе, rреде и 
даске су несигурно одскакивале nод копитима 

наших мазги, а звезде су се љуљале на таласима 

као дечаци на љуљаmци. 

После моста nочињао је стрми, тамни успон, 
који је бестраrа nомерио ред топола, пре тога ја
сно уочених на врху високог nлатоа, који као да 
се у да~оавао од нас двапут брже. но што смо му 
се ми приближавали. 

Неко ко се преда мном клатио на кољу, да 
не би заспао, упита Кикицаса да ли је икад осе
тио страх, а Збјегуњ крај мене исколачи очи -
то му је био тик још од рата. 

Кикицас је пуmио. Њега ни стрмине нису 
присиљавале да се задише. Врх љегове запа~оене 
цигарете засија неколико nута пре но што одго
вори, опрезно, као да преврће сваку реч. 

- Ето, ноћ је, мрак којим почињу дечји стра
хови. А ја сам се и као дете стидео да се бојим. 
Чак и у мраку, кад ме нико није могао да види. 
Страх ме је увек врећао. Осећао сам се пониже
ним кад бих видео да се неки мој вршљак боји. 
Да бих љега и себе уверио да је љегов страх без
разложан, ја сам увек испробавао на себи све 
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ужасе који су ми упла.шили друrа. Као да сам 
хтео себи да докажем да се човек не треба ничег· 
да боји. А кад сам одрастао, и био у стању да за 
све што се осећа на.Dем реч способну да то осе
ћање више-мање одрази, постао сам свеёiан да 
мрзим страх, јер волим и поштујем људе. 

- Јунаштво је- већи страх! -рече Збје
гуњ неизмерно отварајући очи. - И ја сам се бо
јао увек да људи око мене не виде да се бојим. 
Зато сам на челу ескадрона и ја јурнуо сабљом 
на немачке тенкове. Али волео бих да дочекам 
дан кад ће се без стида моћи рећи: бојим се. 

Киющас затресе одречно главом: 

- Јунаштво је јунаштво, а не- већи страх. 
Беличину за коју је човек способан не ваља ума
њавати. Треба се помучити понекад да се на.Dе 
права, нова реч, за нови велики смисао који се 
отвара 'у човеку. Бујица понесе и мртву птицу. 
Али нећеш бујицу објаснити мртвом птицом. Да 
би се разумела њена силна струја, не сме се црко
тина коју ваља са собом ни споменути. Чичак се 
закачи за рукав шињела. Али шта је шињел? 
Прво скини чичак с рукава, па ћеш онда нешто 
и моћи да рекнеш о њему. 

Збјегуњ опет разрогачи очи: 

- Ј а сам видео капларе како кундацима ту
ку војнике да би их истерали из рова и ч:овели 
на јуриш. А тај је јуриш био силан, и после по
хваљен дневном заповешћу дивизије. 

- Доста. Био је силан. 

- Војници су јуришали силно, јер су се пла-
шили капларског кундака више но смрти. 

-Је ли био силан јуриш? Био је. То је све. 
Није онда важан ћем који нас држи и дизгин ко
јим се држимо. Јер свако зна: ћем је ћем~ Некад 
је вимив, гвозден. Некад је од воље и свести. 
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рекао би- нема га. Некад је тај ћем страст која 
се прелива преко њега и - брише, рекао би, све. 
Али увек човек сам себе нечим држи, и гони на
пред. Али то није све, није чак ни најбитније. 
Јунаштва има разних. Но, право да вам кажем, 
ја волим оне јунаке који показују јунаштво само 
када и колико затреба. Као мачка нокте. Али њих 
не гони каплар кундаком, него и свест и воља 

у служби највеће лепоте- борбе за слободу. 
-Истом шибицом- насмејасе Збјегуњ--

може се упалити чатрља и облакодер. Ја остајем 
при своме ... 

- Ваше лично искуство. Моје је друкчије. 
Сем тога, није само моје. 

Далеко испред нас неко паде с коња. Заспао 
је. Наста смех. Кад се врати, Збјегуњ рече: 

- Бели онај, »ја сам тежак, мене захвата ја
ча гравитација на заокретима!« ... Неће да при
зна да је задремао. 

Још сат смо ишли високим гребеном. Тек тад 
смо поново уrледали ред високих топола и Еми
лијанос иза њега. На пољани осветљеној бакљама 
чекало нас је опет цело село - а било је три 
сата после поноћи. Петли су се све чешће јав
љали, а ветар с истока је мирисао на свежу слут
њу зоре. Упркос неиздрживом умору и сну који 
је неподноШ.!Dиво плавио мисао, није се смело 
одмах лећи. 

Саслушали смо говоре, песме, гледали коло 
и сами се ухватили и играли. Мајке су будиле 
дечицу на рукама: 

- Стаљинови и Титови људи. Гледај сине. 
Гледај! 

Свањивало је увелико кад смо најзад легли. 
Киющас је био ведар и весео кад је рекао: 

- До скорог вићења. 
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У девет и по нас је пробудио. Као да је мало
час рекао до виl5ења, изишао из собе, затворио 
за собом врата, и одмах закуцао на њих. 

-Устајте! За пола сата покрет. . _ 
Али спавали смо пуна четири сата. Шта је то? 

Ншпта. Тек да се сабијени и савладани умор раз
вије и поправи. Ноге, подбуле, нису могле у еко
рене ципеле, табани су бридели, пета изједена, 
Мишићи укочени, у rрозтщи, очи запа.ЈЬене, уста 

- умртвљена, језик одебљао, непокретан. Све
једно. Ва.ЈЬа се расанити и, уз страховит напор 

воље, покренути. 
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Диrли смо се, умили, и после доручка -
кајгана је имала укус песка- пошли стиснутих 
усана да не одама бол. Као да боси газимо по 
самом трњу и љутој жеравици. Изишао сам пред 
чилу кућу, где је свежа омладина већ играла у 
очекиваљу митинга. 

Напрежући се да ми чело и ЛIЩе не ода 
оштар бол који ми је причињавао сваки корак, 
попео сам , се на естраду, одакле су одржавани 
поздравни говори у којима су се делегати захва
љивали за меморандуме. 

Неки седи поп једини се нешто вајкао: 

-Долазе, митра.ЈЬирају, а Унру нам нису де
лили ни пре но што смо се ослободили. Погле
дајте, ову су нам девојку сву израњавили. 

Девојка, с руком у завоју, показа нам с поно
сом већ зараслу рану на другој, незавијеној ми
шки. Велика тамна мрља под раменом, немарно, 
ружно зарасла, још упа.ЈЬена мало. Метак јој је 
на том месту просвирао кроз месо, али друrи јој 
је закачио саму кост. 

- Малко је кошчицу пребио!- рекла је без 
туrе, пркосно, не покушавајући да скрије понос 
што је спитфајер баш њу изабрао да израњави, 
њу, у име читавог села. Али и зато што она уме 
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његов краљевски бес да прими с достојанством и 
носи ране с нужним презиром бола. 

-Да видите, другови, што је метак велики._ 
Као цео прст. Није ни чудо што толику рщrу про
буши- кад већ мора и он некуд. Да је ужа, не 
би се метак, мајци, провукао, па да је сто пута 
митраљез. Заrлавио би се у кости као свињче 
у роrуље. 

Док је то весело говорила безбрижним гла
сом, здравом је руком одмотала метак из везене 
марамице: 

- Погледајте га само колики је! 
И дижући изнад главе велики, месинrани, 

мало улубљени метак, показа га свима гордо и 
невино. 

- Атежак је- пробај. Има му сто rрама!
говорила је мерећи га на длану. 

Збјеrуњ и Петров имали су лајке и сликали 
нас све заједно: девојку с великим митраљеским 
метком, попа, народ. 

- Данас - рече Кикицас притегнув дизrи
не свог мркова - данас се нећемо пуно замарати. 
Ј ахаћемо и најкасније у осам стићи на конак. 

Држећи се курса према југоистоку, начинши 
смо мали уклон од уобичајене дијагонале у прав
цу истока, да се не би сувише у даљИАИ од гра
ничног појаса. Дубином слободне територије пу
товали бисмо са мање ризика, али Кикицас је, на 
наш изричити захтев - а после телефонскоГ спО:. 
разума с Маркосом - изабрао против своје во
ље ову, краћу варијанту. Њена је предност била 
у томе што нам је омоrућавала да после састанка 
с врховним командантом Демократске армије нај
брже стигнемо ·»жандарима«. Тако смо звали оку
пирану територију. 

Одмах, чдм смо начинши полукруг око Еми
лијаноса да бисмо избегли стрму јаругу, изишли 
смо на стеновит терен. Низа стране су текли без
бројни звонки потоци, а над путањом дизале су 
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се жуте камене громаде, фантастично искидане 
·или излокане малим пећинама. Из њих су се ди
зали орлови, шумећи реским перјем и кружши, 
мрки, над нама. 

. Уска стаза, усечена у стену која се рушша, 
била је местимично тако клизава и коса да су 
~азге, опрезних а искусних кornria, застајале, бо
Јећи се да проћу. Морали смо сјахати и вући их 
за улар. Али и тад се нервозно и ружичасто ко
пита мазrи неповерљиво спуштала на камен, окле

вајући пред сваким следећим кораком. 
Махи је била одушевљена. 
-Нема нигде лепших терена за нашу борбу. 
Жермен је увек имао нешто важно да прича 

с њом. Али постајући тога свестан, почињао је да 
претпоставља да му се подсмевам. Кад год бих га 

погледао или му се насмешио, онако, без икаквих 

примисли, просто што ми је био драг другар, он 
би се намрштио или обарао главу. 

Кад смо проШАИ тај опасни део стазе и из
били на високе ливаде, пришао сам му. Он је 
ућутао некако чудно и погледао ме збуњено, као 
што неискусни иследници мисле да треба да чини 
кривац. Андромаха, која је ишла крај њега за
гледана у пољско цвеће, и већ свикла на његово 
весело приповедање, не добивши овог пута одго
вора, диже осмех с очекивањем и погледа га 
\ТПИТНО и враrоласто. 

Ј а намерно успорих. Уосталом, ноге су ми 
биле тако бесомучно одране да ме је сваки корак 
болео, иако су ми се табани већ уrрејали, а и 
колена су се унеколико била раздрмала и ухо
дала. 

Око подне смо стигли у село Дијакос, где се 
тад налазио штаб Централне Македоније. 

Сјахали смо на тргу и ПОШАИ за Кикицасом. 
Пред лепом каменом кућом. с дрвеним доксатом 
разговарао је партизански официр с једном труд
нам женом која је, поред детета у наручју, др-
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жала за руку још rлаватоr, чупавоr малшпана. 
Официр се, црн и живахан, управо смејао тра

. жећи очима наоколо још некоr с ким би поделио 
своје одушевљеље. . .. 

Он просто поскочи препознавши Кикицаса и 
појури ка љему, весео и сав устреmао од неке 
силне раздраrаности. 

- Да чујеш само - rоворио је притрчава
јући Кикицасу- да чујеш само што је паметан 
Теодорин шврћа. Замисли, она ra туче ... 

Он заrрли и пољуби своr старешину и про
дужи: 

- Она ra туче ономад, а он је rледа озбИ.IЬно 
и каже: »Кад већ бијеш, мајко, треба да знам 
разлоrе. Иначе казна не делује васпитно!« 

Живахни официр ухвати Кикицаса испод ру
ке, пусти ra, окрену се око себе, поrледа нас сво
јим брзим изразитим очима, прасну у смех и рече: 

- Ала сте пропали, друrови. Ућите, одмо-
рите се. 

Али речи дечака му нису силазиле с ума: 
- Замислите, друrови. Седам rодина. А каква 

бистрина. Па то је права срећа. 
И кад је рекао срећа, осећало се да он ту реч 

и схвата баш у љеном пуном значељу, као неку 
дубоку, потпуну, оrромно радосну пријатност кр
цату смислом. А тај смисао је опет био толики 
да ra он сам није моrао целоr да понесе. 

- Наш народ је, уопште, необично бистар, 
али тај пионирчић . . . Ј а, уопште, страшно волим 
такве озбИ.IЬне манrупчиће. Од љих, кад поодра
сту, постају најбољи радници и најхрабрији 
борци. Но док поодрасте . . . Шта кажем, ја 
будала ... 

И он се радосно смејао, уживајући што може 
себи да каже »ја, будала« ... 

- Док он поодрасте, бићемо већ слободни. 
Јер народ као што је наш не може, уопште, да 
робује. Не подноси то. Воли, брате, слободу, па 
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то ти је. Њу или ниједну друrу, како то већ кажу 
заљ убљени. 

Ми смо се већ пељали на спрат камене куће, 
пред којом смо ra прво и приметили, а он је, 
идући насатице испред нас, непрестано rоворио, 
пратећи врло изразито читавим својим симпатич
ним црним лицем смисао сваке речи коју је 
изrоварао. 

- Наш народ је тако диван да сам просто 
заљубљен у љеrа. Ја сам већ постао прави шовен, 
толико ra волим. А како опет да ra не волим кад 
је такав. Ето, дете . . . Чудо једно. Чудо. А све је 
тако код нас. 

Њеrово је бурно усхићеље било тако аутен
тично да нас је зачас све љим заразио, а љеrово 
је лице тако одмах, и спрве, постало - драrо, у 
оној бистрој живости мимике, у оном обИ.IЬу зна
чеља које је казивало, да си просто зажелео у 
себи да си у невољи, а он- крај тебе. 

- Што је дивно пријатељевати с таквим на
родом у невољи! -рече сам у тај час. Било је 
одиста немоrуће познавати ra а не веровати у ље
rа, не бити с љим добар, не постати зачас љеrов 
пријатељ. 

п 

Налакћен на сто у средини не сувише про
стране, бело окречене собе, седео је задубљен у 
читаље историје СКП(б) официр са црвеним ле
карским змијама на рукаву закрП.IЬеноr копорана. 

- Kora нам то доводиш, капитаносе? 
Али чим нас поrледа, схвати и усправи се. 
- Ј а сам, дозволите, доктор Дадалианис, са

нитетски референт за Централну Македонију.
И поrледа нас с уживаљем.- Је л' вам се свића 
наш капитанос? Њеrа сви обожавају. Али то није 
чудновато. Чудније је што он стиже свакоr да 

287 



заволи - а не пати од проширеља срца. Сви су. 
му органи, на жалост, здрави. Седите, господо. 
Мора да сте малчице уморни. 

Лекар је говорио на начин сличан кщщтано- · 
су, кога је, јасно, волео, као и сви остали у штабу. 
А пошто га је волео, опонашао га је несвесно, 
заједно с осталима, тако да је читав штаб имао 
јединствен стил говора, познат мећу борцима и 
официрима Демократске армије под именом »цен
трални«. Сви су се ту на капитаносов начин та

лили, радовали, били усхићени. И сви су као он 
радили страсно, волели свој посао, и свакој се 
акцији предавали свом снагом за коју су били 
способни. Отуд им је углавном све и полазило за 
руком и испадало лакше но што су претпостав

љали. 

Али чим смо поседали на клупе дуж стола, 

доктор нас упита да ли знамо за последље вести. 

- Не! - рече Збјегуњ. 
- Већ сте пет дана без вести? - зачуди 

се. - Значи, не знате за Труманов говор у ком 
најављује помоћ монархистичкој влади? А, па 
морам да вам Испричам! Прави скандал. 

Капитанос поскочи. 
- А Захаријадесов чланак на то? Јесте ли 

видели у Атини Захаријадеса? - упита као не
што што је по себи разуМ~Dиво. 

-То није тако једНоставно!- рече Жермен. 
-Како? Па били сте у Атини? Немогуће је 

да га нисте потражили? 
-Он је у последље време био приморан да 

се крије. 
Капитанос се намршти, али, мрштећи се, он 

је изражавао и чућеље и запрепашћеље. 
Помисао да има људи који су у стаљу да 

прогаљају Захаријадеса није му ишла у главу. 
У реду- борба за независност против монархо
фашистичких квислинга! Она је обухватала цео 
грчки народ и љега није чудио терор. Њиме су 
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слуге енrле.ског окупатора покушавале да угуше 

устанак КОЈИ су управо и изазвали својим непод
НОШIDИВИМ Т~рором. Али Захаријадес је за љега 
био тако неприкосновен да он није могао реали
зовати f.a се и мећу највећим ?едНИЦИМа у служби 
реакциЈе нашао !!ечовек КОЈИ би се дрзнуо да 
дигне руку на наЈвећег човека Грчке. Како? Про
гаљају га~ Па Захаријадес ~едставља цео народ, 
љегове наЈВИШе идеале, он Је сав - ум, јунаштво, 
nлеменитост и доброта. Како?- питао се и није 
могао да ;замисли нељудско лице оног који би био 
у толm:-оЈ мери мизеран да сме да дигне руку на 

ЗахариЈадеса. 
Доктор продужи: 

- А и Зервас се јавља нешто. Прети офан-
зивом. Вели да ће то бити једина. 

-Како то? 

Доктор се насмеши и објасни: 
-Кобајаги, после ље неће више требати 

офанзива. Уништиће нас. 

- Камо да почне што пре! - рече капитанос, 
коме се малоћашње запрепашћење претварало у 
гнев пун претље. 

Али и гневан, он је остајао живахан и неупр
љан, свеж, пун изузетне младалачке наивности. 

- Грчка неће постати јабука раздора измећу 
енглеског и америчког империјализма! Биће љи
хова гробница. Части ми! 

Доктор рече на то: 

- Радио-коментатор Симонов завршио је 
прексиноћ свој преглед ситуације овом МИШ!Dу: 
»Трумаи није човек који ће одредити услове ми
ра«. Тачно речено. Запамтите то! 

- Ј а му јамчим. Неће, вала, одрећивати усло
ве ни мира, ни рата, ни народНе победе. 

Капитанос је сав успламтео. Он стеже песни
цу тако силно да су му зглобови запуцкетали. 
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- Тако ћемо га распалити по империјалис
тичкој шапи да ће је повући пре но што стигне 
да је спусти на грчку зем..ъу. . . 

Толико је био револтиран да НИЈе _в_ише ·мо
гао да издржи седећи. У стао је, и шетајући по 
соби, говорио: . 

- Има ствари које нећу никад разумети. НаЈ
горе ми је кад помислим због каквих сићушних 
и страшно прљавих разлога они муче људе !'1 ис
крвављују народе. Мозак ми стане. Тако Је то 
њихово јадно и сићушно да ме просто врећа. 
Па више од једног ·доброг бифтека не м~же ни 
Труман да поједе. Јьуди смо сви? Од маЈке ро
ћени? А не разумем како се човек због бифтека, 
профита и таквих грамзљивости може да супрот
стави човечанству? При пуној свести, уз сву сло
боду опредељеља, добровољно? Не разумем. Жи
вот је толико диван, и људи, и сви, а они, тако, 
просто, из чиста мира-непријатељи свихнарода. 

-Докторе, ви поменусте малочас офанзиву? 
Како је замишљате? 

Збјеrуњ отвори широм беличасто-плаве очи. 
- Покушаће да продру на нашу територију 

и да нас расцепкају на неколико група, а онда да 
униште једну по једну. Тако су и Н~~ увек 
замишљали да ураде. Но никад им то НИЈе пошло 
за руком. 

- Заокружити! - плану капитанос, али за
час се умири и слегну раменима. - Партизани су, 
по дефиницији, увек у котлу. 

- И сад смо, на пример, заокружени. 

Збјеrуњ се обазре исколачених очију. Капи
танос се одобровољи. 

-Али сад је обруч велики. За време офан
зива он се нешто стисне. Но они таман зину да 
нас прогутају, а ми -хоп, пробијемо се где се 
најмаље надају. А њихове гладне вилице шк.л,оц
ну у празно. 
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___,. Хоп - прихвати доктор. - Али то хоп! 
није ни весело ни лако. Хоп! представља страхо
вит напор, крваве свакодневне вишемесечне битке 

у којима се голо јунаштво супротставља ратној 
техници. 

- Па ипак! - насмеја се капитанос. - Па 
ипак, шта би друго могло да буде но: хоп! Кад 
се народ ... 

- Авиони! - рече Збјеrуњ. 
Али капитанос настави прекинуту реченицу: 
- ... читав народ бори за своју срећу, и је-

.А.ИНУ мисао - слободу. Стварно изгледа да сте 
у праву. Авиони. 

ПI 

Последљу реч изговорио је већ на вратима. 
Изишао сам за љим. Чуо се за нама још глас док
тора, који је продужио да говори. И то је био 
једини глас у тишини што је овладала целим се
лом, свом зем..ъом, док сам се полако спуштао низ 
степенице. 

- Њихова војска иде са доброг на горе: из 
касарни, где живот није напоран, у шуме где 
није лако . . . Умор, глад, крв. А ми смо навикли. 
Уз то, не заборавИмо да војнички генији којима 
располаже монархија и љени енглески пријатељи 
нису убед.л,иви. Имали су ту и других прилика 
да се искажу. Видели смо их увек како - беже ... 

На улици и у селу било је тихо и мало тешко, 
као од оморине. С неба је само брујало, метално 
и опасно. Кикицасово око, које је вирило иза ка
меног стуба чесме, светлело је радосно и жељно. 

. - Не мичи се! - викнуо ми је к~д ме је 
пр~n4етио. Али некако обично, равнодушно скоро. 
То је рекао за фракцију секунде пре но што је 
авион, који је кружио над нама, почео да пикира 
уз све заrлушније, плехнато брујање мотора. Пре 
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но што је стао да се обрушава, IШАОТ је да() 
машини више гаса, ауспух је два-тршrут мукло 
пукао, а авион полетео снажније, као да га је 
одбацила трамбулина. .. 

Али одједном, стшав у полукругу над-среди
ну села, IШАОТ подиже крму, и тежак, II.IИLЪaт врх 

авиона зашра, затим се окрену земљи и поче да 

клизи, да се строваљује, обрушава. Бука је расла 
брже од времена које је, неузбућено, с правом 
равнодушноniћу незаинтересованог откуцавало 
на свим сатовима у ваздуху и на земљи исто, 

једнолико: тик, тик, тик ... 
Киющас, не журећи се, узе митраљез који је 

чучао на својим кривим, гвозденим ножицама, и, 
пошто га погледа и провери, постави га на врх 

чесме. Покрети су му били мирни, као да се ни
шта не догаћа, као да је он део оног равнодушног 
времена које откуцавају сви часовНF.ПtИ у свету 
с подједнаком педантеријом. 

Уто се авион нагло створи ту, над кровом, 
и надлети село страховитом брзином уз неугодну 
лупу мотора који је бесно зафрктао док је вихор 
елисе савијао тешке букове гране. Елиса је успо
рила своје кружно кретање и чак је изгле~ало 
да је за тренутак стала. Чинила се, стала Је и 
сад ће почети да се врти у супротном правцу. 

Но било је у том лудо брзом надлетању села 
толико јасно израженог презира према живим 
становНF.ПtИМа Диакоса да је капитанос потамнео 
од гнева. 

Киющас се окренуо пратећи уздизање авиона. 

- Побећи ће ми! 
- Добро вози, магарац! - рече капитанос 

посматрајући лет гвоздене птичурине са гневном 
радоniћу и завишћу. Одиста, машина се опет до
хватила плаветнила, пет-шест стотина метара над 
селом, и направивши смели вираж, стаде да се 

враћа. 
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Киющас обиће чесму и намести се тако да је 
нам~ сад окренуо лећа, а авиону лице и митраљез. 
Све Је то учинио лако и јеноставно. 

- Доћи к мени! - рече капитаносу који од
мах изиће из сенке настрешнице и, не журећи, 
оде к чесми. При том је, гледајући у авион који 
је оп~т надирао уз непријатну, претећу буку гвож
ћариЈе - махнуо два-трипут руком, на којој је 
хром његове стоперице одблеснуо оштро и пре
зриво. 

»Зашто га је Кикицас позвао?« -помислих. 
Но тек што је капитанос махнуо руком, IШАот 
пусти кратак рафал чија је паљба одјекнула ви
соко, мање гласно од тутњаве мотора. Тај рафал 
обрадова Киющаса и капитаноса, који, тад тек 
смејући се, потрча, весело поскакујући и стаде 
крај каменог зида чесме, око кога су зазвИЖдали 
меци. 

- Бежте, пете ... ! повика некако изазовно 
капитанос. 

Али и он и Кикицас понашали су се при том 
тако свакодневно, обично, као да је изазивање пи
лата за митраљезом била безопасна игра жмур
ке, као да су, и овако зрели, уживали у тој игри. 

Устремљујући се -~ућкастим кљуном прем~ 
чесми на тргу, ~от Је пуцао кратким, нервоз
ним рафалима КОЈИ су зачас испунили ваздух 
љутитим фијуцима што се, кивни једни на друге, 
сустижу. Али у часу када се незrрапна птица од 
алуминијума- с крутим крилима, зебрасто обо
јеним - највише прибАИЖИАа нама, Киющас се 
трже, припи уз кундак и, покрећући цев опрезно 
лево и десно, пусти резак рафал с неподноШЈЬиво 
дугим дахом. Он ra прекину нагло, одскочи у 
страну и У. истом магновењу, цомеривши цев увис, 
притисну ЈОШ два-трипут обарач. 

Клатећи се једва приметно и круто, с крила 
на крило, авион стреловито појури над нама у 
свој својој рањивој незrрапности. Учини ми се 
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као да забатрга, кратко и неспретно, али у истом 
маrновењу уздиже се с неким необичним хуком, 
налик. на уздах, и полете косо пут неба које га је 
упијало кратком и добродушном ширином. .. . 

- Добио је! - прискочи капитанос. Кикица
су - и обујми га око врата, затим, !IА:>ескајући 
длановима и поскакујући весело, поче да виче. 

- Рањен је! Рањен је! Ранили смо га! Подва-
лио му је Стари. · 

При том је капитанос стиrао и мене да за
rрли, затим заrрли још неколико бораца који су 
дојурили Киющасу, изишав из сенки rранатих 

букава и брестова. 
Одиста, спитфајер се удаА>авао, теглећи соп

ствени терет све спорије и несиrурније, но ускоро 
нестаде иза планинских rребена у правцу северо
истока. 

- Главно је - неће им ни на памет пасти 
да је Комисија овде! 

- Одмах сам разумео да то хоћеш. Гледај!-,
цикну скоро капитанос, поново узбућено одушев
љен. - Ипак си га ранио. 

Оно што је одушевила капитаноса било је 
неколико широко разбацаних масних мрља ма
шинског уља, расутих по маховини и хамењу. Он 
се саже над једном од тих тамних капи и протрља 
прстом по њој. Затим принесе прст носу, затвори 
очи и стаде с уживањем да у дише сладуњави 

мирис уља. . 
- Машинска крв! Главу дајем да неће издр

жати до Солуна. 

IV 

Али сутрадан, пошто смо се распитивали те

лефонски код капитаноса да ли је где ~а сло
бодној територији наћен полупани спитфа]ер, од
говорено нам је да није још, то јест да је ниско 
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прелетеб Хесију и да му се после изrубио траr. 
- Ипак је добио своје! - закључио је весело 

пре но што је обесио слушалицу. 
Но сад, тек што смо ушли у собу, јављено је 

да је Емилијанос бомбардован пре једног сата и 
да има жртава. 

Збјегуњ широко отвори очИ: 
- Како то? Значи знали су да смо тамо? 

Шпијунажа! 
- Никаква шпијунажа. Појма они немају 

где сте ви! -рече живахно капитанос. 
-Пустите- ИнтеАЩiенс! 
Капитаносово лице изрази тако дубок презир 

на адресу тајанственог призвука који је омотао 
Збјеrуњев глас изговарајући ону последњу реч да 
се овај трже уврећено. 

-Што? Не ваА>а- презирати непријатеља. 
-Једно знам! Ми смо увек досад били оба-

вештени о свим њиховим комбинованим наме
рама ... 

»Комбинованим« је у том спрегу одјекнуло 
увреД.~Ьивије и поспрдније но псовка. 

- ... док они још никад нису били у стању 
да се не изненаде кад год се нама усхтело да их 

изненадимо. 

Жермен одједном устаде суздржано, неод
лучно, али истовремено и забринуто, и пошто ме 
испитујући погледа, изиће ћутке из собе. 

- На Вернији су се - рече доктор - до 
прекјуче водиле велике битке. И они сад редовно 
и систематски бомбардују село за селом, рачу
најући да је ту негде оперативни штаб генерала 
Маркоса. 

- Ух! - насмеја се капитанос. -У десили су 
их силно наши: Поштено. 

- Више од пет ХИ.!Ьада војника, жандара и 
осталих сателита учествовала је с њихове стране. 
Фронт се ширио 35 километара. Тукли смо се три 
пуна дана и онда су се разбежали, нису стиrли 
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ни све мртве да покупе. Нашли смо их досад сто 
петнаест - већ смрде. Ј е ли тако? 

Капитанос зањиха одречно главом: 
- Јутрос се јавио 4. батаzьон. Кажу: >~Н.:ашли 

смо још 26 пари нових цокула!« ЗначИ:.......:.... толико 
мртвих више. Сабери. 

- ЗаробА:>ено је много оружја. 
-Не претеруј, докторе. 
- Какву смо само амбуланту довукли, чове.. 

че! Вреди брат брату колико три батерије, нај
мање десет хюъада фунти. 

- Кило вате и кило бомби, равно две киле ... 
твојих парламентарних говора - насмеја се ка
питанос алудирајући на нешто што нисмо ра
зумели. 

- Зар сте, докторе, били посланик? И код 
нас има доста доктора у парламенту. 

-Ах, љегово посланиковање!- уздахну ко
мично капитанос. - Био вам је он и секретар 
Еама, у Еласону, 1943, а затим и посланик нашег 
револуционарног парламента исте године. Али бр
зо је парламент распуштен - тако да доктор није 
одржао ни један говор. Ипак- политика му је 
узгредно занимање. Главна му је страст сребрна 
хируршка ланцета. Прави среброА:>убац. 

Доктор се смејао тресући се целим телом, као 
да га је клупа на којој је седео узела у своје 
дрвено крило па га, онако крупноГ, дупка и го
лица. 

-Више је то жалосно но смешно, мој дру
же докторе! О чему год дискутовали, о политици 
или плановима за напад,· он ће, овамо-онамо, да 
наведе воду на совјетску хирургију и те љегове 
сребрне инструменте. Није ли тако? 

Како је доктор наставА:>ао да се смеје, капи
танос, чије одушевА:>ено лице ниједног секунда 
није престајала да изражава дубока, радосна ус
хићења, продужи да задиркује пријатеА:>а који је 
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за њеiа био у ствари најбоА:>и лекар на свету. 
Трудећи се да се намршти, капитанос нам рече: 

- А био је он и заzьубА:>ен, много заzьубА:>ен 
у једну другарицу која га је у почетку, изгледа, 
и волела. Али знате ли како јој је изјавио ·да ће 
је вечно волети? Необично, оригинално. »Ја ћу 
те,« каже он, »Кад будеш умрла, па ма колико 
стар ја био, од туге и вечне А:>убави, ја ћу те, вели, 
лично сецирати. Лепо ћу те исећи на фине, красне 
криmчице, па ћу те ставити под микроскоп и гле
даћу неутешно твоје дивне молекуле. А после ћу 
те лепо«, вели, »зашити ... « 

- Страшан си! - смејао се бешумно Дада
лианис тресући се и поцупкујући на клупи. 

- Јасно - настави капитанос, - другарица 
је вриштећи побегла, била се страшно уплашила. 
Сва дршћући, довикнула му је из мртвог угла и 
с пристојне даzьине: »Никад више! Никад више!« 

-Полудела је после - закА:>учи капитанос. 
- Тако се једино може објаснити да су ме пре 
месец дана приморали да их венчам. 

v 
И касније, за ручком, разговор се продужио 

на тај лаки, пријатни начин, који је капитанос 
преносио на све. 

Кад уће Ипсилантис, командант рејона Хе
сије, капитанос га бучно поздрави. 

- Како си ,ми, седмоструки? 

Ипсилантис се носио кицошки, на реверима 
свог новог новцатог копорана пришио је два мала, 
црвена, сомотска ромба, ознаку вишег официра 
Еласа. Био је то прави кудрави лепотан, тамно
румених јаrодица, сјајне rprypaвe косе и малих 
брчића под правилним носем. Лице му је било 
дуrуА:>асто, а очи вазда пуне сунца. 
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А био је »у цивилу« професор класичне фи
лологије. Стшао је само годину дана да тумачи 
Илијаду и Ксенофона. Избио је рат. Три пута је 
раљен немачким куршумом. Зато је после Вар
кизе био први ухашпен у свом крају. Али -је по
бегао из затвора и од марта 1946. почео је опет 
да партизанује на Пинду. 

- Седам пута су већ јав.tоале новине да је 
убијен! - представи нам га капитанос. 

-Седам пута?- зачуди се Ипсилантис.
Ј а знам само за шест. 

- Ко ти је крив што јурцаш разбијене жан
даре по Хесији? Да сИ дошао синоћ до нас, био 
би бо.tое обавештен. 

-Шта кажу сад, молим те? - упита бри
шући танке брчиће чистом, белом марамицом. 

- Да су те нашли на бојишту тешко раљена 
и да ће те сад извести пред ратни суд. »Оптужени, 
устаните и признајте да сте плаћеник стране про
паганде!« 

- Немам везе са Ешлезима! - одврати Ип
силантис примивши са осмехом улогу оптуженог. 

-Пазите шта говорите, оптужени, Ешлези 
нису странци у Грчкој! 

-Па ко онда? Грчки народ? 
- Да! - рече капитанос правећи се страшно 

натмурен и необично важан. - То јест - оно 
што се има схватити под том тућинском речи: 
неписмени се.tоак, замазани радник, својеглави ин
телектуалац, и сви остали томе слични омла

динци и анархистички елементи заведени кому

низмом, као и друrи смртни непријате.tои хеле
низма ... 

Доктор диже чашицу раКије од аниса. 
- У ваше· здрав.tое и у здрав.tое дивне ам

буланте коју нам је поклонио друг Ипсилантис. 
Живели! 

- Ето, опет те пово.tони ветар треснуо на 
крваве обале Хирургије. Доста, молим те. 
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.Кикидас, блиставих очију, уће дижући два 
броЈа солунских новина. 

-Ура! - повикасмо, грабећи се о њих. 
- Полако! Један ће да их чита и ми ћемо да 

слушамо. 

- Коментарисаћемо накнадно. 
Прве стране То фоса и Ефе.мерида то Хитос 

посве~?mале су Грауровом »Ја остајем« своја нај
масниЈа блок-слова. Први пасуси телеграма штам
пани су преко три ступца прорећеним гармондом. 

На четвртом ступцу, испод фотографије Вас
во~а с пробушеним образом, стајало је: »Наш спе
ЦИЈални дописник г. Васвос, који се спасао из 
зверс~ канџи бан~тске Чеке захва.tоујући чудо
творноЈ интервеНЦИЈИ свог патрона светог Николе, 
коме се све време молио. Од сутра ће наш лист 
доносити уз~уД.tоиве перипетије кроз које је про
шао наш НаЈбо.tои репортер. Сви ће патриоти са 
захвалношћу читати велику репортажу г. Вас
воса.« 

Али масна слова су урлала с врха новина: 
»Граур: - Не. Милер: - Да! И чисте саве

сти, на челу екразантне већине, Милер се вратио 
у Солун.« · 

Тај се наслов просуо преко четири реда свом 
ширином пр;ве странице хитоског дневника. А у 
наднаслову Је писало: 

»:Национални елементи већине, прирећују Ко
МИСИЈИ. спонтане и одушев.tоене манифестације, 
за~ипаЈући пролећним цвећем делегате који су 
ИЗЈавили: »Бандити .су деморалисани«, »Фте.tоанке 
се хране месом своЈе деце«, и »Видели смо тако
звану Демократску армију - сам Ш.tоам, олош, 
и криминални ~руштвени талог«, »Победа је 
наша« - рекао Је симпатични и предузИМ.tоиви 
пуковник Милер.« 

- Да! - примети капитанос. - Као Немци 
у своје време: »Беж'мо, браћо, победа је наша!« 

. - Чека ј! чека ј! Шта ли му ово значи? 
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И он прочита. 
- »Козана. Телефоном, 20. март.« 
»Прешавши Аијакмон сшюћ у сумрак, једна 

група бандита под великом белом за:т~~м н.а
ИШАа је на већу патролу жандара и ВОЈI!ИКа КОЈИ 
су крстарили цестом. Наши храбри зашти;ници 
реда, мислећи да бандити желе да се предаЈу, пу
стили су их да им се несметано приближе. Али 
подли и зверски бандити, којима ништа није све
то чак ни бела застава - симбол мира и благо
ст~а - почели су да бацају бомбе и пуЦају. 
Но храбри органи поретка, заузевши брзо поло
жаје, ускоро су :их до ноrу потукли, уништивши 
кукавичке остатке некадаппьих већих · б~нди. ~е
дан заробљени, тешко рањени бандит изЈавио Је: 
»Комесари су нас револверима нагнали да се по
служимо недостојним и недозвољеним маневром 
с белом заставом. То су· учинили спроводећи у 
живот шифроване инструкције које им стижу из 
Југославије.« 

И даље: 
»Скреће се пажња компетентним инстанци

јама да је то већ трећи случај напада бандита 
који злоупотребљавају имунитет беле заставе да 
би могли некажњиво убијати. Одсад« -рекао је 
нашем сараднику храбри наредник хорофилака 
Елеазарис - »пуцаћемо на сваку белу заставу 
као да је црвена.« . 

- r ле! - рече Граур. - Ово нама спремаЈу 
дочек. 

VI 

Али требало је још пре поласка подврћи се 
ритуалу предаје меморандума. 

Граур ]е имао изванредан таленат да одмах 
наће праве речи, кад год се захваљивао окупље
ном народу за примљене меморандуме. Његови су 
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говори били обично врло кратки, свега неколи
ко реченица. Но он је умео да, погледом који би 
бацио на гроздове сељака, одмах уочи врлине и 
слабости људи тог краја, и да им каже све што 
су и сами највише желели да од совјетског деле
гата чују. А то није било никад исто. 

Интонација његових говора мењала се. већ 
према томе да ли је село дуже или краће времена 
уживало слободу, да ли је богатије или сиро
машније, намученије, испаћеније, одлучније или 
уморније, да ли је крвљу коју су проАИАИ синови 
тих људи cpoћeimje с ослободилачком борбом и 
Армијом. 

Он је умео да поХвали активно херојство Ки
париса, безгранично слободољубље Кипоријана, 
понос и спремност на жртву Емилијанчана. Кло

нуле је дизао бодрошћу коју су његове речи ули
вале, а равнодушније - интересоваљем које су 
оне будиле. Он је знао да развије самосвест, по
јача веру у неисцрпне снаге народа, распламса 
љубав. 

Био је то вешт, упоран, еластичан, одлучан, 
надасве интелигентан говорник, који никаД није 
губио из вида да постоје границе које му његова 
дужност члана Анкетне комисије не дозвољава 
да прекорачи. И он их никад и није прекорачио, 
остајући увек коректан, али стваран, користан 
и практичан. У уском простору моrућности ко
јима је располагао, он је урадио више за ствар 
мира и демократије но што су сви остали деле
гати Анкетне комисије, »с Милером на челу«, пре
корачујући дозвољене оквире мешања у унутра
шње прилике теоретски суверене земље, могли да 

ураде за ратнохушкашке комбинације својих им
перијалистичких послодаваца. · 

Довољно му је било јавити: »Окупио се на
род« или: »Представници села моле за разговор«. 
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Он би се дизао, од стола или с биљаца, излазио и, 
саслуmавiiШ жеље и жалбе, говорио. · 

И овог nута, вид.л:.иво уморан, изишао ј~ и, 
накрививши мало врат да боље чује оно ·што му 
преводи Муратов, пратио речи које му је упући
вао, у име Дијакоса, председник села изабран пре 
два месеца на ОIШIТИМ, тајним изборима на ко
јима су, први пут откако је Грчке, учествовале 
и жене. 

Начин на који је говорио председник оiШIТи
не с ожиљцима шкрофула на врату, с лећима у 
срп, мршав и просед, одавао је човека који зна 
шта све од људи захтева борба за коју се опре
делио народ. Ни њега, ни његове сељаке, пред
вид.л:.иве тешкоће и патње нису обесхрабривале. 

- Понесите овај ланац митра.л:.еских чаура 
који је јутрос пао у моје двориште. И реците го
споди из Комисије да нас ни тежим ланцима неће 
оковати енглески империјалисти. А нити. Амери
канци, који се спремају да их замене 'на том оки
вачком послу. 

Граур је узео ниску великих митра.л:.еских 
чаура, увио у пешкир и стрпао у своју кожну 
торбу. 

Пошто се захвалио на поздравима и урученом 
меморандуму, Граур му је рекао да сви демократ
ски народи света, а мећу њима и совјетски, гле
дају на борбу грчког народа за независност и 
демократију с разумевањем и сиМпатијом. Затим 
је жалио што га функција, у којој пролазИ осло
боћеном територијом, приморава да буде суздрж
љив у осећањима које, ето, тако изражава. Али 
они ће већ схватити да њихова херојска борба и 
приврженост демократији могу да изазову у срцу 
сваког истиНског поборника мира безгранично 
дивљење и захвалност. Ствар грчког народа, ствар 
је свих демократа. И све што би сваки поштен 
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човек м~гао да пожели таквом народу бИло би 
да устраЈе на славном путу којим је пошао до 
коначне победе својих идеала. 

Ви~ока поља иза Дијакоса покрила су се цве
ћем ЧИЈе су се нежне ч~е чиниле живе, пуне 
росе, полена и тихог зуЈања дивљих, црних пче

ла. Оне су, покривене латицама, пиле слатки цвет
ни прах и тарући :mскунски светлуцава криоца, 
изражавале на своЈ пчелињи начин ведрину овог 
сунчаног послеподнева. 

и; сем тога зујања и високог кликтања орла 
или Јас!Реба, ~та није нарушавало тишину 
кроз КОЈУ смо Јахали. 

. Доле, при дну, видела су се дуга, танка села, 
Једно уз друго, с нанизаним кућама попут седеф
не ниске око зеленог врата брдских плећина. 

Пред смирај смо ушли већ у тамну шуму го
ростасних борова и јела. Запахнуо нас је мирис 
мл~е влаге и лањских, рићих борових иrлица, 
КОЈе су пуцкетале под копитима наiiШХ мазги. 
Стаза се суж~ала кривудајући, стрмија, измећу 
камења кога· Је бивало све више, као да је и ње
говом расту погодовала та мека, масна и фос
форна, црна зем.л:.а. Кикицас је први сјахао. А за 
њим, уколико је успон бивао све немогућнијИ, 
и остали. Ближе зем.л:.и, осећао се тетки мирис 
зверињака. 

Иако )е било мрачно, препознао сам пред 
собом ДВОЈНе силуете Жермена и Андромахе, којИ 
су ћутали. Чуло се само како дишу, више узбу
ћени близином него уморни. Они су корачали за
~ено, свако задубљен у себе, напрегнута ослу
ШКУЈУћи истовремено све што би непредвићено, 
а очекивано, могло да доће с оне стране с које је 
узани коридор мрака приближавао њихове мисли 
растављајући им тела. 

·Али уска се стаза на изненадном пропланку 
бескрајно раiiШри, и речи које су већ биле спрем-
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не да кану са уздрхта.л:их усана, осетиле су се 

мале, немоћне и неважне у том пространству. 
Одатле се спуштао блаr колски пут, разга

жен местимично блатњав, с недавним дубоким · 
траr'овима точкова и с отисцима воловсКИХ ·папа
ка с прорезом у средини. Низбрдща је падала 
таман толико лако и мека да се силазила без 
икаквог напора колена, мало затурен, с рукама 

које слободно машу. 
Девојке из вода који нас је пратио запевале 

су песму о Риrи. После ње, једну за другом, чи
таву руковет оних песама·чије сустихове и мело
дије и наnш партизани проносили ~раз све без
бројне подвиrе четириrодишњег воЈевања - од 
устанка до победе. 

Пејзаж - ова ноћ и познате мелодије - од
јекивали су у мени и дозивали толико успомен~ 
да сам сасвим заборавио да се налазим у ГрчкоЈ. 
Чинила ми се, на Млиништу сам, и заједно с дру
гом Ј овом идем за Пријане, село на Г ламочком 
пољу, где се у то доба, после тешких борби, од
марала III крајшпка бригада. 

Спуштали смо се, тако, увалом, све док ни
смо изИПIАИ на голет, одакле се назирао, блећи од 
мрака, раздељак цесте која је вијуrала кроз rусту 
косу букове шуме. 

Ту смо - гледајући мутна светла као од неке 
далеке варошице на крају хоризонта с ону стра
ну велике реке - сачекали да патрола l!зиће на 
цесту и да се дуж ње размести чета коЈа ће за 
сваку евентуалност и вечерас осиrуравати наш 

прелаз. 

После смо продужили друмом,. више од јед
ног километра. За то време нико НИЈе палио цига
рету. У најџећој тишини, кроз коју су, као жмар
ци, пролазИЛе наредбе преношене шапатом, ~о 
се само бат корака који су се сами од себе УЈед
начили и пошли чвршће. 
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Зауставили смо се пред селом које је сакрила 
тамна падина. Мрак је био прогутао белину кућа. 
Кроз проЗоре, смоластије од ноћи, назирала се 
тек овде-онде пламсање оrњишта крај кога је 
сенка поrрбљене жене метала вечеру у котлу, 
или се могла опазити старица која с лучем у 
руци хода пустом собом и тражи нешто превр
ћући сенке. 

VII 

Из таме су избила два младића, хитрих по
kрета и свежих гласова. Али лица им се нису 
могла разабрати. Они су шапутали са Кикицасом 
и после с нама. Дрхтали су од радости, и један 
ми је од њих стегао и продрмусао руку с таквим 
одушевљењем да сам поМислио - ишчупаће ми 
је из рамена. 

У том је селу на цести, ослобоћеном тек после 
битке на Вернији, организација Еама још остала 
илегална. Поготово оМладина. Монархисти још 
нису предали оружје, у нади да ће се жандари 
ускоро вратити. 

- Хоћемо ли ноћити овде? - упита Петров. 
Кикицас га само погледа, уместо сваког 

одговора. 

- Ј om нисмо прошли дневни оброк марша. 
-Па речено је да ћемо га у осам завршити. 

Сеоски пут је био посејан ћавољим зубима 
и рупчаrама. Али касније кретање је Постало још 
теже. Клизав, каменит путељак над црним поно
ром крио је преувеличаване опасности, а стрма 
брдска стаза над њим захтевала је превелике 
напоре за наше снаге. Но ишло се. Наnш »Пада
вичари«, rунћају}Щ на своје проклете цивилистич
ке, излизане ципеле, дизали су се уз мукле псовке 

20 Оскар Давичо - П 305 



и продужавали пут и не отресајући блато и дра'l:! 
са одела. 

Затим смо изгубили пола сата вртећи се крај 
реке, док смо коначно пронашли газ. _ .. 

Најзад, после сат и по вераља уз сТрмину и 
најнедостојанственијих падаља на низбрдици, 
приспели смо у опустело куцовлашко село Неа 
Коцуфлени. 

Пред селом је горела велика ватра, крај које 
су проDIЛа малочас два ескадрона партизанске 

коњице. 

Десетина коњашtка коју смо· затекли крај ва
тре поздравила нас је одсечно, војнички. Крупан, 
стасит десетар пpmnao је команданту Кикицасу 
и рапортирао. Но и остали коњаници били су 
изванредно снажни пробрани борци. Из њихо
вих погледа и самосвесног држаља избијао је 
онај понос чије смело истицање одликује све ели
тне трупе. Та самодопадност некима изгледа -
јевтиније врсте. Понегде њено оправдање и 
разлог леже пре у коњу, тенку, авиону, гиздави

јем оделу и осталом шареном перју неголи у не
ком стварном људском квалитету којим би се све 
остало хтело оправдати. 

Али овог пута разлози поноса били су оправ
дани. Сваки се од ових коњаника истакао јуна
штвом, довитљивошћу и оданошћу борби за не
зависност отаџбине. Њихов је понос био вmne 
презир опасности но таштина. 

Из мрака, који се као зид дизао пред нама, 

ступили смо у собу једва осветљену танком ва
тром што је тињала у камину. 

Соба је била празна. Можда прљавија и из
гужванија но што је већи део оних које смо до
сад видели на Грамосу и Пинду, али, исто као и 
оне, празна, под дрвеном изрезбареном тавани
цом и плаво обојеном осмокраком звездом. Зид 
с вратима био је такоће дрвен, начињен од тан-

306 

ких дуГа добро изрендисаних и чврсто уrлавље
них профилима једна у другу, као што се то ради 
још на бродовима. Остала три зида била су ка
мена, углавном малтерисана и окречена. Прозори 
су увек мали, пробијени на бочним зидовима. 
А насупрот вратима налазио се камин. 

Тек што смо поседали на још неохлаћене 
бИЈЪце, ућоше домаћи. Били су се уплашили од 
коњице. Нису знали да и тога има код партизана. 
Помислили су да наилазе краљеви жандари. 

VIII 

Н еа Куцофлен.и 

Рошави домаћин, мали, поrрбљен Куцовлах, 
није волео много партизане, али се бојао жанда
ра. Партизане није марио зато што мрзи рат који 
му већ пуних седам година смета да продаје сир 
који прави. А овај му је рат, уз то, и неразуМЈЪив. 
И он је, као што су то свуда припадници маљин
ских rрупа, емотивно, психолошки, па и мноrим 

интересима, лучио себе из народног колектива. 
Грком се није осећао, а Румунија није представ
љала за њега и његове ону привлачну снагу која 
би га могла да rалванизира. Препуштен себи, он 
је трrовао, горд на своја расна обележја: лукав
ство, спретност, тврдичлук - која је називао -
памећу. . 

Али у његовим очима се кочило оно опрезно 
зазираље пред сваким ко није његов укућанин, 
она неискрена мекоћа слабих, онај вечити страх 
који му је ширио зенице и чинио да тако хитро 
клизе с предмета на предмет, не задржавајући се 
нигде, не везујући их ни за шта. Он је yrymиo 
одавно своје страсти, а отад је стално пребирао 
измећу вероватности ону - која се највmпе 
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исплати. Отуд напор да у ратовима, а нарочито 
у оваквом, rраћанском, остане пострани. Јер ра
чунајући хладно са моrућностима, није желео да 
се замери ниједном од два евентуална победника. 

Његови се синови нису одазвали· ·позиву у 
краљевску војску, али се нису добровољно јави
ли ни у Маркосову Демократску армију. Самом 
домаћину, човеку утученом, перспектива слободе 
и уздизања није представљала посебну вредност 
и драж. Њеrови су интереси били скучени, углав
ном звечећи, и никаква »лудост« га није гонила 
да напусти своју непаметну неутралност. 

Пипајући стално врховима прстију рупице 
које су му после прележаних црних боrиња избу
ШИАе лице, он се сада - у новом страху: да нам 
се не замери- правдао пред нама за свој мало
чаппьи страх од жандара. 

-Како се не бих бојао жандара, господине 
мој, кад смо ми ненаоружани чобани, а они пу
шке носе. Војнику је у рату увек лакше неголи 
човеку цивилу, сељаку, који има увек разлога да 

стрепи и од Једних и од других. 

-Јер нmпта лакше но бити крив, кад си је
дан прост човек, сељачки, го, сиромашан и не

наоружан. Свима тад сметаш - макар само што 
жившп. А опет, шта си крив што хоћеш поштено 
и мирно да жившп на доброј нози са свима? Али 
то и јесте оно најтеже, јер ти то не може да опро
сти ниједна страна. То ти и јесте кривица. А чим 
си крив, одмах си и сумњив. А у рату бити сум
њив, значи- не бити. 

Њеrов је глас био тужан као и његове тужНе, 
плачне очи. 

- Па определи се - рече Бугарин Петров 
- и одмах си лакши за половину брига. 

- Ето ra на! Определи се. А питаш ли јесам 
ли ја за војску? Ј а сир правим, и само за сир и 
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муmтерије знам. Друго не бринем, нисам школе 
учио, ми смо ти неписмени. А ево, на пример, ре
чемо Кокула, одбио се од наших старих навика 
и определио се 1942. за Немце. Многима се учи
нило да је Кокула добро изабрао. Али обрнуло 
се, дошли сте ви, партизански људи, с друговима 

бандитима, и стрељали Кокулу. Где је ту памет, 
молићу? 

Уће Кикицас и Куцовлах ућута, као заливен. 
Одмах за командантом бану и председник општи
не са још неколико одборника. Председник је био 
пегав као ћурје јаје, задихан и некако као једном 
заувек премазан тугом. 

Онако задуван, он се поклони исувшпе брзо 
да би се могло учинити смерно, а ипак је смерно 
било. Укрсти руке на rруди и поче да брза, без 
увода: 

-Добро вече, извините за израз, ми онако, 
по нашки, неписмено. Ми смо у rраЬанском рату. 
То је прво. Друго- не дају нам Унру. Треће
немамо учитеља, јер је пребеrао Унри -пошто 
она боље плаћа, а он, иако је учитељ, мора од 
нечег да живи. Четврто - ми смо већ седам го
дина у рату, а то је сувшпе за све а камоли за нас, 
страни народић. Па вас стога лепо, и на коленима, 
молимо, наредите да престане рат.- Пето- Ен
глези, као велика бродарска и учена држава, 
треба да оду одавде. Они су богати, шта ћемо 
им ми?·Нека оду и не траже на брусу меда и у 
балеrи бруснице. Шта ће им? Зар је то право? 
Сваки човек мисли да право ради, али они не 
моrу то за себе да мисле, док нам чине крв и 
неправду. Зато треба што пре да оду, и то је све 
што сам хтео да кажем. Унру не добијамо никако, 
да простите, ми мислили да сте ви, извините за 

израз, џандари. Зато смо побегли. Али рекли су 
нам да то нисте, ми смо се одмах вратили, и то 

је све. Ја нисам вешт као стари председник који 
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је једва побегао џандарима, док су мене ови наши, 
опростите, ономад изабрали. 

Мусаво дете, које се провуче измећу ногу се-. 
љака, добауља до ватре која је већ трнула, седе 
на простирку крај камина, окрете се и стаде да 
нас радознало гледа. У руци је држало листић 
хартије са сликом Венизелоса. 

-Шта вам је то?- упита Збјегуњ. 
- Остало од првог гласања. 

- Зар сте ви гласали? 

-Како не бисмо, каД су нас уплашили. 
Хајд што су рекли: »Нећете добити вшпе Унру!« 
Ионако је нису делили. Али приповедало се -
ко не гласа иде у хапс, и има да плати глобу од 
сто хиљада, јер држава не воли шалу. И тако
гласали смо. 

-Па како вам је било?- упита Граур.
Да ли боље но онима што нису гласали? 

-Откуд боље! Кастанија, чули сте за љих 
није гласала, па ипак, да извините за израз, нису 
затворени у рупу. Чак их нису ни глобили. Само 
варају народ - то им је све што знају. 

-Ви их слушали- а они преварили. Увек 
сте их слушали и увек су вас варали. Бити бу
дала- горе је од свега. 

- Тачно да је тако. Преварили су нас, обе

ћали Унру, а дали нам краља који ништа не зна 
лепим, све би само силом. Али, преrрми ли овај 
рат, неће нас нико вшпе преварити. Сад чим. ко 
отвори уста да проговори, а ми га скроз, до дна 

душе, видимо, па оценимо је ли пријатељ или 
није. 

- Полазак! - викну Кикицас .с улице. 
-Још колико? Сад ће једанаест! - упита 

Петров дижући се са столичице на којој је био 
заспао. 
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- Сат-два! - рече домаћин, а председник 
ће, да би нам, ваљда, разложио колико је то 
сат-два: 

- Цшар дувана! 
Али требало је пуна три сата до великог 

села Амбелохаре, у чијој се близини налазио на
пуштени ру дник гвоздене руде. Чистоћа те руда
че може да се мери само са шведском. Али већ 
седам година тај богати рудник лежи запуштен. 
После вечере, Кикицас, сучући своје огромне ри
ћасте, као налепљене бркове - рече, страшно 
задовољан нечим: 

- Најкасније за два дана стижемо генералу 
Маркосу. 
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.Деветнаести март 

I 

Пробудила нас је домаћица, а не сунце, и пе. 
сме које су одјекивале селом. Жермен се обукао 
брзо и изишао пре мене, црвен, као да је љутит. 
То је љегова наглост била у ствари - стид, после 
љегових ноћашњих сентименталних. исповести. 

Амбелохари лежи високо, али ми смо, напу~ 
стивши га, продужили да се пељемо. Целим пу~ 
тем ја сам већ свесно тражио око себе сличности 
овог предела с нашим пејзажима. Но он је био 
дивљији, маље човечан, маље леп. 

Потоци осИАИАИ од снеЖНIЩе, бучали су л~ 
мећи се низ брзаке, запенушани, горопадни. И та 
хука која пени отичући испод нас, и ветар који 
хуји љуљајући танкоструке јеле, тује и смреке, 
и лаки, бели облаци који плове плаветнилом, 
стварали су утисак да не ходамо ми него да ст~ 

јимо на спорој, текућој траци док крај нас пр~ 
мичу брда. Ветар је шумео у врховима стабала, 
потоци су бучали сливајући се у складове, и ти 
слободни звуци струјаља, ти живи звучни покре. 
ти, сетили су ме другова у Атини и Солуну. 

Сретао сам тамо људе који мисле о многим 
питаљима као и ја, читају исте кљиге, раде и са
љају nrro и ми, у Југославији. С многим од љих 
сам се спријатељио, неке сам од њих заволео. 

312 

Па'ипак, било је тамо, у оном ваздуху, у љи
ховом начину, у оном неизрецивом - нечег мени 

страног, на nrra смо код нас заборавили тако к~ 
начно да ни по коју цену не .бисмо могли да осе. 
ћамо, да се радујемо и живимо уз то туће, да
леко, ружно као смрт. 

· Није то поредак само, него оно неуловљиво~ 
чиме пореци обележавају своје људе. 

Али на партизанској територији је др'укчије. 
Борба не трпи изли:шне експерименте, а слобода 
увек будно бди над свим својим тренутним гра
ницама. Људи слободе не само да душом подсе
ћају на наше људе него, рекао бих, и личе ликом 
на наше, и служе се истим речима и једнако су 
поносни и осетљиви и осећајни и човечни, са раз
вијеним смислом за пожртвоваље и љубављу за 
велике Идеје слободе које живе у љима, прева
зилазећи меру човека. Али тако је, ваљда, свуда 
одсад. Г де год се одсад по свету борили парти
зани, неће избећи слично ст са нашима. Јер ако ми 
нисмо измисАИАИ партизанство, свакако смо ути

снули партизанском вщу борбе непгго наше а 
битно, nrro ће се преносити свуд по свету, одсал 
па заувек, заједно с тајном како се голоруки на
род бори и како побећује. 

Кикицас једини није јахао. Он је газио лако~ 
верући се с камена на камен, а кад би путељак 
избио на зараван, он би саставио руке на лећима 
и пошао свечано, затурен помало, гледајући са 
осећаљем задовољства у још неразвијене патр.LЪ
ке облака и у небо над њима, као домэћин кад 
уочи недеље, обилазећи урећено имаље, баца п~ 
следњи поглед око себе да провери је ли све у 
реду. Његово добро расположеље значило је да 
смо, прешавши цесту опет раније но што је било 
предвићено, избегли поново још једну заседу. Али 
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сем тога, радовала га је слободно пространство 
кроз које смо пролазили. . 

Обично он није мислио о томе колика Је. 
Грчка, нити му је падало на памет да је ;о лепа 
зеМЈnа. Он је гледао секције с котама, КОЗЈИМ ста
зама, с кланцима, рећим или ~ изох:ипсама 
које обележавају стрмину успона, КОЈИМ се крећу 
дивизије под његовом командом. На основу ст.р
МIШе коју рељефна може да представи себи он Је 
израчунавао време потребно з~ изв~шење ?дре
ћено:Г маневра. r ледајући секдиЈУ, он Је знао Је ли 
терен покривен црногорицом или листопадном 

шумом. Али те свеже, .Росне љуби:чице у сенци 
он није видео на секдиЈи. ПримећуЈући их, он се 
запитао како би се оне могле нацртати на карти? 

То је било зато што је навЩ{ао досад д~, гл~ 
дајући секцију, ВИДИ ОД пејзаж~ ОНО ШТО Ј~ ВОЈ
нику важно у њему. Али гледаЈући сада пеЈзаж, 
узалуд је покушавао да га себи представи сведе
ног на топографске знаке. 

На пример - љубичицеl Био. је радостан. 
Ово кретање с нама представљало Је за њега од
мор поготово одјутрос, када су све могуће опас
нос;и преброћене, захваљујући обавештењима 
која стижу из непријатељских гарнизона довољно 
брзо да паралишу сваки потхват монархиста упе
рен против нас. И с~mоћ су, упркос лошем иску
ству од пре неке ноћи, фашисти хтели да нас до
чекају у заседи. Али и тог пута ми смо цесту 
nрешли раније, а жандари који су пошли да нас 
дочекају у заседи наишли су сами на заседу 
Маркосових бораца. 

На изглед строг и прек, Кикицас пристиж~ 
брзим кораком челну колону, заустави се краЈ 
стазе и намести се згодно, као да ће да прими 
nараду. БорЦи су се одиста и укрутили, почели 
чвршће да газе, а он их је гледао, и' тек стављао 
неку кратку примедбу. 
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- Ниси ловац! 

- Оnасач? 

Онај који је по ловачки затурио nymкy одмах 
ју је намештао проnисно на раме, а други је
већ притезао опасач. Али сваки се од њих смеш
као, задовољан што га је Кикицас препознао и 
у неку руку поздравио. 

Борци су га добро познавали. Испод те строге 
маске, знали су, ни милиметар испод ње, кључа

ла је силна и брижна љубав за сваког од њих. 
Зато су извршавали без двоУМЈnења свако његово 
нарећење. Они су схватили сваки његов покрет 
и nоглед, а у речима, иза оног што су казивале, и 

оно њихово друго, доње значење, које и не би 
ваљало да се мећу борцима и друговима наглас 
изрекне. Звучала би лажно, јер је било исувише 
нежно. 

А на зачељу партизанке су певале, берући 
цвеће рубом ливада прекривених белим, жутим 
и љубичастим свећицама шафрана. 

Оне би везивале у букетић по неколико тих 
воштаних, прозирних стабљичица, усправних, и 
љупко пркосних у својој нежности. Затим, не пре
стајући да певају борбене песме, притрчале би 
неком од нас и п ону диле би нам цвеће уз отворен, 
другарски осмех. 

Поред стругаре испод Кастаније прошли смо 
сви већ окићени шафраном. 

Иако настањена Куцовласима, Кастанија је 
дала много бораца прво- Еласу, а сад- Демо
кратској армији. Цело је село изишло на nут да 
нас дочека. Рите и закрпе у које су људи били 
обучени нису умањивали сјај који је из њих нео
буздано зрачио. Девојке су нам -махале расцвета
АИМ гранчицама јабука, пратећи нас све до бара
ке емпорије,· где нас је чекао ручак. На врху шкр
бавих зидова двеју поруmених кућа, ширiШом 
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у.лице, постављена је огромна даска на којој је 
писало: 

- Напоље Енглези! 

Рушевина је било много. Није било. неоште
ћене куће, бар половина их је лежала поруmена. 
Али очи не виде прљаву босоногу децу, непране 
руке мушкараца, црним порубљене нокте матера 
у избледелим, подераним сукњама. Све се ту чи
нила чисто и лепо. На зиданој чесми писало је 
кречом: »Независност - Демократија«. 

На сваком зиду пароле. 

Многи сељаци прилазе Кикицасу, рукују се, 
здраве с њим, неки га грле и плачу. Знају га 
и воле. 

Председник Еама уводи нас у емпорију и 
распитује се како је дошло до цепања Комисије. 
Он је, вели, у прекјучерашњим новинама читао 
да је неки преводилац Зафиридес остао код Ј а
нулиса. За њега пишу да је највећи издајник 
Грчке. Значи да је добар младић? 

- Видећемо. Можда је све то с њим на
мештено. 

-Пас с маслом то да не поједе. Но писали 
овако или онако, на исто му се хвата. Народу 
неће од тога бити горе. И последњи ће увидети: 
једино преостаје - П.!Ьуни у шаке и одалами. 
Кукољ је тако навалио- с комисијама га нећеш 
истребити. Зато од Комисије народ и не очекује 
ништа. Али хвала јој и на томе. 

-Како мислиш? 

-За труд јој хвала. Тако ти ми ценимо оно 
што се ва.л:,а за брдом. А ви - то је друго -
рече председник обраћајући се Грауру.- Ви сте 
они што гоните Комисију да исцеди из себе пра
ведну пресуду. Но џаба вам је. Још - још да је 
квочка, било би јаја. А од речи не направи кај
гану. 
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Наnољу се зачула песма. Борци су седели у 
хладу пролистал:их ораха и ручавали што им је 

омладина донела. Девојке су трчећи одлазиле до 
кућа и трком се враћале - свака са понечим што 
се нашла: ребарцем сланине, шаком зелених ма
слина из пепела, кришком сира. 

Можда је некој од омладинки то што је 
донела представљало цео мрс у кући. Но нућено 
је '?А срца. Девојке су стајале крај бораца који 
су Јели споро и опрезно, и певале им: »Да ручак 
буде СЛаDИ«. 

До Амараса смо ишли кроз шуму. Из Ш.IЬШа 
и с коре стабала ширио се дивљи мирис вукова 
и лисица. Мазге и коњи су узнемирено стршали 
ушима и фрктали. Но нисмо наишли на звер. Она 
бежи од наоружан:их људи. У Амарасу нас је опет 
дочекао сав народ. Говорник је био један од оних 
увек ужурбан:их људи којима се све чини лако. 

-Лако ћемо! Ништа то није. Нек оду Енгле
зи - час посла. Само ће се већ све уредити. Само 
да Еам уће у владу и избори да се распишу. За 
24 сата гарантујем - амнестија. 

- Јесте ли патили од терора? 
- Нисмо мимо света. Како да нисмо патили. 

Али већ смо дуго слободни; кад се сетим c:Wo оне 
срамоте, доће ми зазорно, застидим се и да при
чам како су тукли и хапсили. 

-А храна? 
-Умрли још нисмо. Трошимо стоку. Сваку 

кост двапут оглоћемо. Али то није ништа. Биће 
боље кад сасвим победимо, помоћи ће нас балкан
ски народи да станемо на своје ноге, јер прИлич
но смо се напатили и упропастили. Али ништа. 

Не бринем. Лако ћемо се· споразумети с вама, на 
пример. Народи то умеју и без речи. Погледају; 
~иде, рецимо, гладан си: »На, друже, узми!« Тако
Је то. Борићемо се док не победимо. 
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II 

Још за видела стшАИ смо у Клиновас. Кики
цас рече готово тужно: 

- Ту ћемо преноћити. 
-Што тако тужно, друже команданте? 

ушпа Петров. 
- Ето, ми смо свршили дан, аАИ Маркос још 

није. Он ће сиrурно ходати још четири сата да 
бисмо се сутра већ могАИ пре подне састати. 

-Ура! 
Клиновас, окружен са свих страна каменитим 

брдима, лежи као на дну дубоке јаме. Добија се 
утисак да су кућице попадале на дно рупе, у не
реду, једна преко друrе. Тек пред селом види се 
нешто терасастих њивица, не већих од херцего
вачких подланица. 

За време вечере навалили смо на Кикицаса 
да нам прича о себи. Али он, иако нас није одбио, 
рекао нам је мало. Да му је презиме од деде који 
је страховито муцао, а био чувени капитанос у на
ционалној револуцији од 1821. Отац му се ничим 
није истакао, радио је зеМА>у, а надимак деде, 
јунака, постало је породично презиме. »Ј а« - ре
че Кикицас, као зачућен нечим- »ја сам сврmио 
гимназију 1918. Од 1920. до 1926. био сам у војсци 
и ратовао против Турака, у чину потпоручника. 
Рањен сам и одликован. Од 1931. до 1941. интере
совао сам се по.литичким питањима, аАИ сам nо
следње године стиrао и да се м~о потучем 
с Немцима, до капитулације.« 

У Елас је ступио октобра 1942. У оАИМПИјски 
одред. Од марта 1944. до Варкизе био је комесар 
10. дивизије Еласа. 

Али постао је орнији за разговор тек кад сам 
ra питао за разлике измећу Еласа и Демократ
ске армије, с обзиром на њихову организацију 
и тактику. 
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Њеrов сам одrовор забележио и доносим га 
у целости. За све време.док је причао о себи, се
део је на поду, у најмрачнијем уrлу собе. Сад је 
пришао столу и сео крај лампе. 

- Разлике су велике. Битне чак. Прво. По
чећу с непријатељима. И они су друкчији. Елас 
се борио против нациста, који су бИАИ свирепи и 
дивљи, аАИ су знали да се упорно туку. Демократ
ска армија се борила досад против десничарских 
банди које вој~ не представљају ништа, про
тив жандара КОЈИ су плаћеници и бију се као 
љур:t што, пуцајући, мисле на високе датуме, и, 
НаЈЗад, против регуларне монархистичке војске. 
Упркос енrлеским инструкторима и пробраним 
официрима фаmистима, већину те војске чине 
силом мобИАИсани сељаци. Они симпатиmу Демо
кратску армију, и кад год им се пружи прилика, 
прелазе с оружјем на нашу страну. 

- С тим разлике почињу. Али има их још. 
Елас је по савету енrлеских мисија, после спо
разума у Кастанији 1943, био принућен да води 
операције дефанзивноr карактера. Енrлези су нас 
тад уцењиваАИ веАИКИМ пошиљкама оружја, које 
су тобож биле већ на путу. Будемо АИ их слу
ШаАИ, говорИАИ су нам, добићемо и хране и одела 
и оружја. И ми смо их слуmаАИ у уверењу да 
ћемо, каА се наоружамо, моћи да се унеколико 
ослободимо њиховог све аrресивнијег туторства. 
Али обећано оружје Није стигло. Но тиме што 
је био готово увек у дефанзиви, Влас нИје могао 
да се развије у веАИКу армију маса, већ је у сво
јој еволуцији достшао ниво одреда, локалних, 
територијалних формација. 

Говорим о Еласу као цеАИНИ. У Јегејск()ј Ма
кедонији било је унеколико Друкчије. Тамоmње 
јединице Еласа нису остајале увек у дефанзиви, 
него су силазиле с брда и саме тражиле непри
јатеља. 
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Мећутим, Демократска армија се налази у 
срећнијем положају - рече с неприкривеном ра
дошћу.- Немамо ешлеских мисија. Наше методе 
борбе, нашу тактику и стратегију изграћујемо са.: 
ми, руковоћени исюьучиво сопственим цИА.евима, 
другим речима - интересима народа. На пример: 
већ месец дана nmuy новине о некој великој 
офанзиви којом Зервас и Вентирис хоће да нас 
>>истребе«. Ми смо, независно од тога, обавеште
ни да се врпш концентрација владиних трупа у 
rарнизонима дуж читавог граничног појаса који 
дели слободну територију од окупиране. И чим 
смо дознали детаље о величини њихових снага 

и наоружању, израдили смо план наше офанзиве. 
Она је већ отпочела. Досадашњи резултати су 
изврсни. Успели смо да им испресечемо комуни
кације, ометемо снабдевање, избацимо већ из 
строја знатан број јединица које је требало да 
учествују у офанзиви, да пропmримо нашу тери
торију и поправимо наше наоружање - њихо
вим. Како их ми непрестано нападамо, задајући 
им све снажније ударце, они стално омажу по
четак офанзиве. Мећутим, ступци владиних нови
на пуни су »утеmних« изМИIII.IЬених детаља о њој, 
али . чињенице су друкчије, неутепmе по њих. 
Офанзива је већ давно требало да почне. Она још 
дуго неће отпочети. А кад монархисти буду ко
начно дигли своју војску и поћу на нас - »ИС
требљени« нећемо бити ми. Из операција које 
смо предвидели, изићи ћемо снажнији и боље на
оружани. 

Наша данашња Армија - за разлику од 
Еласа који је био организован у пукове, дивизије, 
корпусе, и групе корпуса- још је, споља гледа
јући, задржала одредске облике. Али садашњи 
њени одреди одговарају дивизијама. Но ускоро 
ће се изврiiiйТИ нужна реорганизација. Главно је 
ово: Демократска армија је покретљива, офан
зивна, ударна и искусна, дисциплинована војска. 
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Напm официри још немају ознаке чина, али знају 
изврсно.да командују. Већином су то борци и ко
манданти Еласа који су своја ранија искуства 
пропmрили и кориrовали новим. 

Кики:tщсове плаве дужице које су одражава
ле тако јасно његова осећања за разлику од твр
дог лица које их је крило, овог су пута блистале 
немоrуће снажно, у сваком случају неиздрж.л,иво. 

- А с борцима и официрима какве има наша 
Армија немоrуће је не победити. 

Жермен упита: 
-Из оног што смо сада и досад чули, изгле

да да су Ешлези имали својих мисија чак и по 
батаљонима Еласа. Да ли су сви ти многобројни 
официри и подофицири још у Грчкој? 

- Могло би се рећи - сви. Они су данас 
инструктори монархофапmстичке војске, и као 
људи који познају »технику гериле« из времена 
Еласа, сматрају се, сасвим неоправдано, и као 
~пецијалисти и познаваоци Демократске армије. 
Они чак учествују у операцијама против нас. Код 
Калабаке смо заробили после трочасовне борбе 
једног нашег знанца из Еласа. Тад с~ звао Смит. 
Сад- Грегори. Баво га знао, право му име није 
ни Смит, ни Грегори. Пустили смо га нека про
дужи да »ИНСТруира«. 

Сећам щ се добро. Он је учествовао у убиству 
једног демократски расположеног Енглеза који је 
залутао у Елас. Презивао се Аоренц. То му није 
било право презиме, али тако се представио. 
У мисијама при Еласу било је б~р десет Хила и 
Аоренца, двадесет Скота и педесет Смита. 

-Како се звао тад шеф британских мисија 
у Грчкој?- упита Нури.- Крис? 

- Формално је то био генерал Еди. Али и за 
време док је он врпmо ту функцију, стварно је 
радом мисије руководио пуковник Крис, вешт 
интриrант, и човек у толикој мери пун реакцио
нарних предрасуда да је, у својој мржњи на све 
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што је демократско, отворено сара.Dивао с Нем
цима и одржавао везе с љима· почев од. 1943. 
Ми знамо много о томе. Али . . . На пример - ово: 

Пред крај рата, Хамилтон, један од Крисових 
помоћника, уписао је у ПАО- анемичну еНглеска
-немачку групицу »антифашиста« - Михалагу и 
Пападопу лоса. 

- Тај Пападопулос - продужи Кикицас 
огорчено- сада седи у атинском парламенту. Он 
је посланик, можда и министар. Али он је у уни
форми немачког официра 1943. и 1944. обилазио 
логоре у којима су били затворени заробљени ела
сити. Под изговором да је у овом или у оном 
борцу Еласа препознао убицу неког свог прија
теља - квислинга, Пападопулос је добијао на 
реверс од Немаца сваког заробљеника ког је тра
жио. Нама су пали руку приличан број таквих 
љегових »ОрИГИНаАНИХ« реверса. 

- Зашто је узимао те људе? Чему? 
- Имао је у то доба амбицију да постане 

добар стрелац, и »страст« да се вежба на живим 
метама с раздаљине од педесет корака. Еласит, 
Георгис Караефтимос из Агија Ане, причао ми је 
да је своје жртве везивао за једну танку брезу 
и да је често трошио два и три шаржера док би 
је убио. Дешавало се да лако рани човека другим 
метком, а убије тек двадесетим. Сто двадесет 
људи је тако убио Пападопулос, сада народни 
посланик. Он је септембра 1944. уписан у ПАО и 
ниједан га монар:хистички суд није ни позвао да 
одговара за злочине. Како? Зар х е р о ј а дупле 
игре? 

Са Пападопулоса разговор КАИЗну на ПАО, 
затим на МАЈ (ударна одбрана провинција) и 
Одреде zоњења. »То су десничарске организације 
које су се највише, и после Варкизе, истакле у 
терору над демократима. Сви су љихови чланови 
припадали немачким батаљонима безбедности. 
Иако су сада одАИЧНо наоружани, спадају у нај-
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кукавиЧкију војску. У рејону Роду, приликом не
давног сукоба, борци Демократске армије побили 
су у року од десет минута преко шездесет маје
ваца. Раније, у децембру, присуствовао је једном 
нашем окршају с љима и француски новинар 
Диркхејм. Он је писао о љиховој јуначкој неспо
собности. Сад су промеНИАИ име. Називају сами 
себе командосима.« 

- Имена мељају готово после сваке борбе -
рече Кикицас - ваљда из празноверја. Но не губе 
они битке због тога што их је неко урекао, него 
зато што се за енглеске или америчке империја
листичке идеале не rине ниједном Грку. Странци 
могу да на.Dу хуље који ће као плаћеници да жан
даришу, тероришу, ПlЪачкају, силују. Но само док 
им не запрети опасност да изгубе главу на том 
послу. Чим фијукну наши меци - они беже. 
Толико још пристају да »даду од себе« у само
пожртвовању за иностране газде. 

21* 323 



Авадесети мар-с 

I 

Пробудила нас је неразговетна вика. Зачули 
смо затим ужурбане кораке. Под прозорима је 
настала стрка праћена високим: 0-о! којим су 
неки делегати изражавали свакако необично и~ 
ненаћење. Дахћући, али осмехнут, утрчао је нама. 
у собу - Зафиридис, жући но иначе, смршао, 
троуrластија лица са сruьоштеним носем над де
белим уснама, које су биле увек затегнуте као да 
се спремају да зазвижде. 

- Откуд ви овде? 

- Зар ниси знао да- ћу остати? Рекао сам 
ти. Не? 

Очи су му узнемирене затреnтале, поколе
бане. Осмех, који је истакао улазећи, био је одне
куд као уверен да ћемо му се страшно обрадо
вати, а оно ми- само изненаЂени. То га је, мора 
бити, заболело. 

- Г де си ноћио? 

-У Амарасу. Јурим вас три пуна дана, хен-
дикепиран, фором од 60 километара. Знате ли 
новости? 

- Од ког датума? 

- Осамнаестог и деветнаестог. Грчка влада 
је уложилс:~. протест због тога што сте остали. 
Комитет ексnерата је решио да затражи од Берће 
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да вас сместа опозове. То исто ваЖи и за остале 
лијезоне, бугарске и албанске. Новине бесне на 
вас, а већ Берћа није НИКад ни имао добру 
штампу. 

- Реакционарну, мислите ... 
- Да. Знате ли шта је он одговорио експер-

тима? »Чим доЂем у контакт«- рекао је- »С ју
гословенским делегатима на слободној терито
рији, ја ћу их опозвати. Али то се неће десити, 
пошто је грчка влада у немогућности да ми да 
везу с провинцијама које нису под њеном вла
шћу.« 

Случај совјетског и пољског делегата, разуме 
се, новине друкчије третирају- кроз зубе псују. 
Али све оно што не могу њима да кажу, сручују 
на лијезоне. Смешно. 

Како му смех, којим пропрати свој закл,учак, 
оста без одјека, он се намршти и осврте као да 
тражи нешто. Онда примети клупицу, привуче је 
себи и седе, наједном поново расположен, као да 
му је само она фалила да би се одобррво.LЪио. 

- А мене називају издајником ... 
- Читали смо. 
- Да? Кажу да сам од првог дана рада ко-

мисије издавао своју отаџбину. А јесте ли читали 
да смо, у ствари, у Дамаскињи? Нисмо макли 
оданде, према новинама. Тамо чекамо Маркоса. 
А он је, веле, убијен . . . . 

Зафиридис нас погледа радознало и опет од
јекну његов искидани смех. 
-А ви?- упитах. 
- Ј а? Мислите, како сам дошао овамо? С 

куриром и пропусницом од Јанулиса. Али да вам 
причам ... 

Он прогута ruьувачку, осврну се; и поче без 
разлога тише. 

--'- Уочи одласка анrло-америчког дела Пот
комисије, 15. увече, отишао сам Аунду и рекао 
му да сам одлучио да се не вратим. Требало га је 
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видети. Прво је подивљао. Темпераментан свет -
Норвежанин! ... 

-Кад је у њима енrлеско срце и америчка 
душа, да.не кажем друто!- добаци Жерм~н. · · 

- Али после се умирио. Ј а сам му објаснио 
зашто после претње коју ми је Киру јавно упу
тио не могу да се вратим. Он ме је уверавао да 
претерујем, да гледам сувшпе црно на ствари и 
да је вољан да ми гарантује безбедност, коначно, 
да ће ми набавити пасош и повести са собом у 
Америку. Али кад је видео да не верујем љего
вим обећањима, стао је опет да прети, после да 
моли, најзад ме је позвао да размисдим до сутра. 

Ујутро, чим ме је видео, дотрчао је: - Но? 
А ја сам му одвратио на исти начин: »Не!« 

Кад смо стигли у Амудару и сишли до Аијак
мона, ја сам предао Делвоау писмо у којем сам 
га, као председника, обавестио о својој одлуци 
и изнео разлоге који ме гоне на тај корак. 

Он је прочитао, погледао ме у недоумшџr. 
»Sans Ьlague!« 
И онда, збуњен, просто побегао. Али госпоћа 

Питигрил ми је пришла, и онако стегнута у пан
талоне, закикотала се: 

»Дивно! Ја волим храбре људе!« 
Погледала ме је као да хоће да ме заведе. 

Затим је додала, клатећи се у куковима: 
»Ј а васпитавам свог сина у истом духу ... 

Ради што знаш, али после сам трљај главу како 
умеш. А ви?«- упитала ме је тихо и насмешила 
се хладно, танко, интелигентно. 

Јер је знала, бестија, да имам жену и сина 
у Атини. Разуме се, она ми није вулгарно претила. 
Само ми је рекла на растанку: 

»Имате ли кога да поздравите у Атини? Пи
смо какво? . Понела бих вам радо.« 

То је бИло речено уз најљубазнији, добро 
васпитан осмех. Али ја сам је разумео. Хтела је 
да ме поколеба несрећом која би могла да задеси 
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моје. ОДговорио сам јој у истом кембрЩiском 
стилу: 

»Врло љубазно од вас. Хвала. Али нисам 
спремио никакво писмо.« 

»Ако хоћете, реците ми адресу па ћу отићи 
сама да испоручим поздраве вашој госпоћи.« 

»Највећа хвала. Адресу моје жене можете 
наћи у секретаријату.« 

Она ми пружи руку и шапну, жмирећи, заба
чене главе, као шиnарица: 

»Довићења! « 
»Довићења,« рекох. »Волео бщс да вам једног 

дана вратим добро које сте ми већ учинили.« 
Она се закикотала. Уто су пристигла кола до 

моста. Кад су их видели, новинари су одјурили 
тако брзо да ми нису ни руке стигли да пруже . 

п. 

Зафиридис ми је махао с друте обале одакле 
су се, у недоглед, пружиле поцрнеле косе, са згр

ченим сивим скелетима полуизгорелих пањева. 

Некад су ту шумеле зелене шуме. У јесен 1946. 
спалили су их краљеви жандари. Шума је изго
рела, а партизани су се иnак извукли из обруча 
двоструке ватре. 

Кад прегазих реку, Зафиридис ми предложи: 
- Најбоље би било да ти овако, nутем, ис

причам свој живот. Хоћеш ли? После учини шта 
хоћеш: објави. Ја знам све о Крису и генералу 
Едију. Занимаће те. ' 

Климнух главом. 

Зафиридис учини неколико корака, окрену 
ми своје троутласто лице са шиљатом вилицом и 
спљоштеним, увек ознојеним насем, и лепљивим 
очима иза дебелих наочара. 
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. - Роћен.сам у Смирни, 1914- поче.Зафири
дис. - Кажем то да би схватио заnrто сам се· 
ја увек осећао тако мало Грком. Одрастао сам 
у Каиру, где ми је отац био директор Стандард 
Ојла. Кад смо се 1923. преселили у Атину, IЏiСам 
више био привилеговани белац. Бити оби-qан Грк 
мећу Грцима, чинила ми се тад као срозаваље. 
Годило ми је да их сматрам уроћеНIЩИМа. Прези
рући њих, лакше ми је било да сачувам пријатно 
МИilliЪење о. себи као нечем изузетном. 

У Атини сам матурирао и отац ме је послао 
у Америку, на универзитет у Илиноису, где сам 
дипломирао за инжеiьера :механике. После тога, 
продужио сам да студирам на Мичигенској поли
техmщи. Постао сам master of science и, помоћу 
очевих веза, добио запослење у Њујорку код 
Стандард Ојла. 

Американци су ме ценили на послу, а избе
гавали ван канцеларије. Ј а сам осећао у њиховом 
поштовању према мојој радној способности увре
ду за сина белоr директора. Ј а бих се слично 
i.юнanrao према некаквом црнцу, master of science, 
који би био користан на послу. 
. Уврећен, вратио сам се у АтиНу 1937, и ту 
сам се одмах дао мобилисати. У војсци сам остао 
Две године. Затим сам отворио свој биро и отпо
чео да зараћујем. 

- Шта сам радио? 
- Инжењерски посао. На пример, добио 

сам прву награду за скицу стандардног путујућег 
позоришта. Метаксас је, у то време, идући за Му
солинијем и Хитлером, хтео. да грчке раднике 
усрећи једном јевтинијом варијантом »Кraft 
durch Freude« или »Dopo Lavoro«. 

Рат сам провео у солунској позадини, у чину 
инжењерског потпор:учника. 

Презирао сам Грке и после капитулације, и 
кад су нас· окупирали. П резирао? . . . Боље би 
било рећи да сам био потпуно равнодушан према 
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судбини зеМЈЪе и народа. Јер мени није ишло 
рћаво. Први сам у Атини почео да радим на газо
женима. За цивиле, а касније и за италијанска
-немачку војску. Отворио сам фабрику. 

У мећувремену сам се оженио. Гркињом, 
истина, али поштеном, скромном девојком коју 
сам обожавао јер ме је разумевала. Она је у мени 
гледала човека обдарена свим талентима. 

Али маја 1943. уручено ми је једно кратко 
писмо од Каранџопулоса, мог пријатеља с Мичи
rенске политехнике. О њему, од рата, нисам чуо 
ништа. 

Писмо је било патетично и кратко: »Твоја је 
дужност да изићеш у брда. То ће бити од кори
сти и нanroj ствари и теби самом. На твоју помоћ 
чекају слободне грчке планине«. 

Човек који ми је донео ту цедуљицу, припа
дао је Едесу. Грчки унутрашњи проблеми били 
су ми потпуно тући. Први пут сам чуо да постоје 
неке слободне грчке планине и, што је још важ
није, да оне чекају управо на мене. Да ли ме је то 
обрадовало? Изненадило? Заголицало? Авантура 
ме је у сваком случају привлачила. 

Јуна 1945. стигао сам у Главни штаб Зерваса. 
Већ путем сам приметио да Едесови поузда

ници траже за своје услуге противвредност у 
злату. С том неуrодном али корисном опаском, 
почело је моје политичко школоваље. Пре но што 
сам стигао Зервасу, поп, код ког сам ноћио, рекао 
ми је, зачућен ва~ьда мојом апсолутном необаве
штеношћу, да иза Едеса стоји Метаксасов прија
тељ, генерал Пластирас. Поп је био пре. рата чи
новник, али како је био ројалиста, надао се да ће 
помоћу Пластираса бити враћен у службу и -
напредовати. 

Заједно са мном, на пут у брда, кренуо је 
и Анћело Сотиракопулос. Успут је ћутао, али кад 
смо стигли у Главни штаб, он се пољубио са Зер
васом. Тако сам дознао да је стари едесовац. · · 
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Шеф енглеске мисије код Зерваса био је гене
рал Еди Мајерс. С прилично горЧШiе успоставило 
се да се слободне планине, које ме чекају, зову 
баш тако - Еди Мајерс, и да »ИМ« је потребан· 
тумач. То ме је заболело и увредило. ·-

Истина, Зервас је хтео да тај посао врши 
поверљиви Сотиракопулос. Али генерал Еди же
лео је мене, на препоруку мог америчког прија
теља, Каранџопу лоса. 

До мог доласка, Едијев је тумач био Томи 
Атанасијадес, нећак фамозног богаташа Бодоса
киса - текстил, оружје, банке. 

На ту га је дужност поставио Зервас, али је 
Еди био незадовољан тим размаженим, арогант
ним клипаном, који се мешао у његове послове 
и сам доносио одлуке, понекад потпуно супротне 

интересима mефа енглеске мисије. 
У штабу Зерваса остао сам три дана. Већ 

сутрадан по мом доласку, његов заменик Пиро
маrлу поднео ми је на потпис текст некакве из
јаве. Ја сам одбио да потпиmем, правдајући се 
својом неупућеношћу у rрчке прилике. А он ми 
је два сата говорио против Еласа, уверавајући ме 
да Енглези неће хтети да ме приме ако ја не пот
пишем. Ја сам остао при своме- први пут слу
шам о некаквом Еласу, све ми је необично, чуд
но и ново-

Пиромаrлу је дигао руке од мене и отишао. 
После 48 сати наредили су ми да одем у неко 

село на 20 сати хода од Арте. Мећутим, Еди се 
налазио у Букорини (близу Дамаскиње), где је 
водио преговоре с Еласом. 

На по пута до Букорине заноћио сам у једном 
енглеско-едесовском штабу, код капетана Роса. 

Дознао сам да је Рос био донедавно наредник 
у гардијским rренадирима. Капетан је постао чим 
је стигао из Африке на Едесову територију. 

Објаснио ми је да је то систем. Кад Енглез 
полази у мисију у неку заосталу зем.л,у, пришива 
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~утоматски већи ЧШI, јер се сматра да колони
Јалним и осталим примитивним народима не им
понује човек, него његов ранr. 

Он ми је о томе причао отворено, супериорно 
се подсмевајући »људској глупости«. 

У том сам штабу срео и Аустралијанца, 
мајора Том Бурнса, који је пре доласка у Грчку 
био - поручник. Албански квислинзи, које је 
Поткомисија видела на Сиросу, помињали су тог 
Бурнса. Нарочито Њивица. 

Сем Роса и Бурнса упознао сам ту још капе
тана Спаика и потпуковника Криса, чије је право 
име било Монтаrју Вудхауз. Крис је био поли
тички руководилац енглеске мисије. 

Иџко је Еди имао ЧШI генерала, а Крис пот
пуковника, ипак је овај други био старији по 
рангу. Припадао је вишој секцији енглеске оба
вештајне службе. Имао је тек 28 година, школе је 
завршио у Оксфорду и знао одлично старогрчки 
и новоrрчки. Рат га је, рекао ми је, прекинуо у 
раду на опсежној тези о Платоновој демократији. 

Едија сам срео тек у Букgрини. То је био 
активни инжењерски nотпуковНик који је ЧШI 

бриrадног генерала примио уочи свог поласка за 
Епир. 

. У време кад сам ја стигао у Букорину, он је 
управо водио преговоре с представницима Еласа 

- Џимасом и Карајорrисом. Завршивmи их по
вољно, начелним споразумом, кренули смо сви 

заједно за Кастанију, где се тада налазио Еласов 
Главни штаб. Тамо је баш отваран некакав кон
грес. Знам да смо у Кастанији затекли и представ
нике Југославије и Албаније. Чекало се и на пред
ставника Бугарске. Мећутим, он није успео да 
стигне. 

Једном приликом узео је реч и Еди и говорио 
пред учесницима конгреса. Ја сам преводио. Не
што касније потписан је и уговор измећу Енгле
ске мисије и Врховног штаба Еласа. 
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Еди се обавезао да ће влада Велике Британије 
слати партизанима оружје, а Сарафис, ~рис ·и· 
Џимас пристали су да ставе Елас под команду 
Хедквортера на Средњем Истоку. Уз два отрани
чења. Прво: само Врховни штаб Еласа овлаштен 
је да прима наредбе из Каира. Само он има право 
да их пренесе у једиюще Еласа. Еди није хтео 
на то да пристане. Али је попустио. И друrо: 
ограничене су инструкције и могућа нарећења 
генерала Вилзона, главнокомандујућег на Сред
њем Истоку. Требало је да она буду исКА>учиво 
војно-оперативне природе, с тим да Врховни штаб 
Еласа има право да одлучи могу ли да се остваре 
и изврше. 

Бриrадни генерал Еди налазио се на Зерва
совој територији од краја 1942. Ово му је био 
први контакт с Еласом. У разговорима које је 
водио са мном, он није сакривао дубок утисак ко
ји су на њега оставиле једиюще грчке народно
ослободилачке војске. 

Зервас га је све време држао у заблуди, 
уверавајући га да Елас не представ~оа никакву 
озбИЈону снагу. 

У пратњи генерала Сарафиса, пошли смо, Еди 
и ја, из Кастаније дуб~ое у брда. Трагали смо за 
местом које би највише одговарало оном што нам 
је требало. Изабрали смо коначно Пертулију бли
зу КрисоМИЈое. Низ разлога је говорио у прилог 
томе да Пертулију узмемо за седиште уједињеноr 
штаба Едеса и Еласа. 

Нарећено ми је да у најкраћем року подиr
нем у шуми, изван села, шест великих барака. 
Уз помоћ мештана и војске свршио сам тај посао 
за врло кратко време. 

Две бар.Э.ке је заузела енглеска мисија, две. 
представшщи Врховног штаба Еласа. Мећутим -
Зервас није долазио. У опширном телеграму обја-
IШЬавао је Едију зашто не може да прихвати спо
разум потписан у Кастанији. Као главни разлог 
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свог незадово~оства наводио је »несхват~оиво из
једначе!Ье Едеса и Еласа, који би у заједничком 
штабу требало да имају једнак број делегата«. 

Еди ми је издиктирао свој одговор. Било је 
то строго писмо, врло понижавајуће за Зерваса! 
»Или ћеш одм~ признати споразум у Кастанији, 
или ти ускраћузем сваку новчану помоћ и по~ 
пуно те препуштам Немцима«. 

Неколико сати доцније стигао је одговор: 
»Пристајем. Пиромаrлу, мој представник, кренуо 
на пут. Зервас«. 

У Пертулији су ускоро били сви на окупу: 
Еди и његов штаб, Бакирi,Шс у име Еласа, Пир0:. 
м~лу за Едес и Карталис, шеф Псароса, безна
чазне али послушне неактивне групице, којом су 
Енглези мислили да се послуже као одлучујућим 
гласом увек кад би у »заједничком штабу« дошло 
до неспоразума измећу Ба:кирi,Шса и Пиромаrлуа. 

Штаб се свакодневно састајао, дискутов.ало 
се, али до заједничких акционих одлука није 
долазило. Но имао сам утисак да Британци упра
во то и хоће. Савезнички авиони често су надле
тали и падобранима Спуџiтали мармеладу и ком
пате. Није се лопiе живела - Немци нас нису 
дир али. 

С времена на време десило би се ипак поне
што што би пореметила свакодневну монотонију. 
Мајор Гвин је, тако, једном за ручком, тргнуо 
револвер и убио војника Томи Винцета, дивног 
весе~оака који нас је обично све забав~оао. »Ни
сам могао да подносим више његов простачки 
~кукни«, рекао је Гвин мирно. То је било све чим 
Је мислио да се оправда. И онда, пошто је равно
душно вратио револвер у кубуру, појео је конзер
ву компота од ананаса. 

»Кукни« је пучки дијалект којим говоре лон
донски радшщи и тзв. »прости« ~оуди. Мајор 
Гвин, млаћи изданак аристократске лозе, уз то 
школован човек, служио се у говору најбирани-
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јим књижевним језиком, и његова убилачка не
трпе.IЬивост према простонародном »кукнију«, фи
лолошка по форми, класна по садржини, није 
изгледала апсурдНа присутним официрима_, сина-· 
вима баронета и перова, или младићима који су 
се надали да ће заслугама постати једног дана 
родоначелници нових аристократских породица. 

Мајор Гвин је касније одлетео у Каиро. Изве
ден је пред ратни суд. Али председавајући, гене
рал чије су се зеМ.IЬе у Корнвалу граничиле са 
поседом Гвиновог стрица, познавао је оптуженог 
мајора још док је у кратким панталонама јахао 
поније с његовим синовима. И с пуно добрости
лизованог хумора ослободио је Гвина, опоменув
ши га да у будуће брани чистоту Драјденовог 
језика арrументованим расправама, а не великим 
колтом. 

У давица Томи Винцета, рићег весе.IЬака, оба
вештена је да јој је муж погинуо на по.IЬу части. 

·други инцидент десио се нешто касније у 
вези с оним попом код кога сам преноћио кад 
сам ишао Зервасовим каналима у Арту. Тек што 
је стигао у КрисоМИ.IЬу, окружили су га официри 
Опле, Еласове обавештајне службе, разоружали 
и одвуКли у непознатом правцу. Еди је одмах 
одјурио Бакирџису. Овај је тврдио да не зна раз
логе хапшења, али да ће затражити објашњења 
од својих потчињених. 

У скоро их је дао. У бараку дупке пуну офи
цира уведен је поп који је скрушено изјавио да 
је, по налогу присутног енглеског официра, Нат 
Баркера, дошао у Пертулију да убије Василија 
Апостолидеса, једНог од шефова Еама, из Волоса. 
Затим је додао да је досад урадио за Баркера још 
неколико »СЛИЧНИХ ствари« и да је увек био пла
ћен у златним фунтама. И, најзад, што ме је тад 
изненадило, да је по налогу истог Баркера сила
зио у Трикалу и предавао Немцима листе еамо
ваца из града и околних села. За то је бивао на-

334 

rр~ен ·и од немачког поручника с којим се са
стаЈа~, и од Баркера, који му је увек у такВом 
случаЈу давао 4 до 5 златних фунти. 

После тога настао је период релативног мира. 
Но _мир у Пертулији није био дугог века. 

Дошл? Је до пребацивања и мећусобних оптужби. 
Крис Је то користио да Подметне ногу Едију, који 
му се учинио_ исувише склон Еласу. Ја добро 
знам да ~о НИЈе тачно. Еди је добијао главобо.IЬу 
при самоЈ помисли да мора да разговара с неким 
од еласита. Али је као професионални официр био 
импресиониран њиховом снагом и имао је дово..tЪ
но живаца да се· уздржи од хистеричних напада 
пред неуго.д:ним чињеницама. Али борбу против 
њих водио Је упорно и стрП.IЬиво. 

Крис је био нагао, одлучан, неопрезан, оштро
уман, брзоплет, интриrант, склон авантуризму, не
ка врста импресионистичког коктела у ком су 
добре особине потирале рћаве, а рћаве неутра
лисале добре. Ипак, он је од две могуће варијанте 
бирао увек краћу, јер је имао слабости за сурова 
решења, а као нервчик и човек до крајњИх гра
ница_ раздраж.IЬив и нестрП.IЬив, претпостав.IЬао је 
сериЈу од три-четири брза па макар неуспела на
пада - сп?ро припреманом и разраћиваном плану 
опсаде коЈа би имала све изгледе на успех. 

Еди је опозван. ЗаједНо смо одлетели. Он је 
отишао на нову дужност, а ја сам, на његову пре
поруку, добио место у МО-4, како се звао Каир
ски центар у ком су се стицале све информације 
енглеске обавештајне службе. С тог места могао 
сам да схватим у потпуности не само линију ен
гл~ске политике према Грчкој него и све методе 
коЈима су се служили њени агенти да би је 
спровели. 

Глупо је рећи: отвориле су ми се очи! Али 
постало ми је јасно да је енглеска политика пре
ма Гр~ој и осталим балканским зеМ.IЬама руко
воћена Једино же.IЬом да се после победе у њима 
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задрже на власти предратни режими. Гнусни ци~ 
љеви оправдавају гнусна средства: издају, ~е
Бару, неодржање задате речи, убиство из потаЈе, 
читаву криминалну фауну. · 

Новембра 1943. године добија МО-4 поверљив 
телеграм из Атине. Потписао га је - »Аџолон«: 
То је био псеудоним Пелтекиса, каснијег мини
стра трговачке морнарице у једној од тринаест 
влада које су редом унесрећавале Грчку~од Вар
:кизе наовамо, али тада још обичног, плаћеног, 
понекад доста добро обавештеног агента енглеске 
службе. 

У том шифрованом радио-извештају, Пелте-
:кис - алијас »Аполон«, јављао- је да је Новозе
ланћанин, мајор британске мисије у Грчкој, Дон 
Стат, по налогу Криса, срећно окончао састанке 
с Лосом, шефом Гестапоа за Грчку. Током тих 
nетнаестодневних разговора, у стану тадаnпьег 
председника атинске општине Гиоргатоса, одлу
чено је и потврћено уредним уговором да се 
Немци обавезују да подвоструче контингенте ба
таљона сигурности и да их снабдеју свој~ нај
савршенијим оружјем. Дон Стат се, са своЈе стра
не, обавезао да ће он, или ко други, у име-енгле
ске мисије, редовно исплаћивати Немцима све 
трошкове које буду имали у вези с обуком и одр'" 
жавањем повећаног броја квислиншких војника 
Ради појачања борбе против Еласа и уништења 
Е ама. 
. Прочитао сам тај телеграм и осетио потребу 
да га још једном, још двапут прочитам. Нисам 
могао да се повратим од запрепашћења. Иако ми 
је у то време већ била јасна енглеска игра у 
Грчкој. 

Боже мој, свако има право да сецује на црно 
или црвено, није у томе све зло, за мене. Ја сам тад 
ИГрао још на енглеску карту и знао сам да играм 
против грчке независности. Но питање као што 
је независност некакве мале Грчке и проблеми 
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народне демократије остављали су ме савршено 
равнод~. Истина, био сам Грк, али то са
знаље НИЈе спадало у ред оних која су могла да 
ме учине срећним. Но оваква Крисовска прљав
штина ме је р~волтирала. С једне стране ратујеш, 
људи гину, ЛИЈе се крв, народ се злопати, црн од 

суза, црн од рана, гине се по рововима, у поза

дини егзерцира читава зеМЈьа - за отпало дугме 

на ко~у.љи добијеш дисциплинску казну, марш, 
умор, Јуриш, бхбњарска ватра арТИZьерије, ломиm 
врат бомбардуЈући непријатељске жене, њих:ову 
децу, тр~. да . ти непријатељ на главу избљује 
бомбе КОЈе Је прогутао, уопште, прљаш се и кр
вавиш РХКе до гуше, ратујеш, једном речи, иако 
знаш да Је овакав рат у светским размерама орга

низовано rубљење времена - ако већ није rуб
.~ьење живота и осталог. Али мислиш- нека је 
тако, но ја се борим да више не буде рата, борим 
·се за униште~е оних снага које су га изазвале и 
хтеле. Јер, с Једне стране, сви бибисији трубе
демократија, слобода, и све најлепше речи људ
·скога речника. У почетку се односиш скептички, 
-коначно, заглушен тим речима, навикнеш се на 

њих, поверујеш у њих и помириш се у себи да је 
одиста то борба за демократију, а ти сам - да си 
њен добар војник који има мисију да усрећи свет, 
проносећи баш њу, срећу, набијену на бајонет, 
кроз редове пораженог непријатеља. И тако, про
паганда ти изгради црно-бели комплекс и ти, 
критикујући још овде-онде понеку њенУ глу.пу 
претераност, али верујеш, рефлексима већ, у бит 
оног што ти се говори. 

Ј а никад нисам био чистунац, и знам да се 
и добар део свакојаких средстава могу понекад 
оправдавати службом великим ЦИЈьевима. Али ка
ко да се оправда ова енглеско-немачка конспира

ција против живота већине грчкога народа у име 
ЦИЈьева параноидне безбедности британских импе
ријалних путева, када, у истом часу док Дон етат 
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и Лос хшју виски у стану Горгатоса, тону на дно 
мора стотине и стотине бродских олухшна његовог 
британског величанства, потоlliЪених нема~ 
минама и У -ботима? Кад свакодневно сти)Ј(,у вести 
о новим крвавим губицима кра.LЪевске морнар1Ще? 
Кад свакодневно гину војНIЩИ на фронту у Афри
ци и цивилно становншптво на· острвима? Кад 
Хитлер,. у име пакла, још увек представ.!l:>а опас
ност по животе свих којима су племенитост ка
рактера, положај у друштву и у процесу рада 
створили комплексе слободе и демократије. Био 
сам у толикој мери · згаћен да сам прехшсао тај 
телеrрам Жана Пелтекиса - »Аполона«, и предао 
ra једном Грку за кога сам знао да је у руковод
ству Еаса - тако се звао Еам у Египту. 

Еас је, на основу обавештења која сам му дао, 
упутио протестна хшсма трима савезничким ам

басадама, совјетској, америчкој и енглеској. Већ 
у децембру, мислим, московска Правда је у јед
номе чланку с индигнацијом прокоментарисала 
чињеНIЩУ састанака енглеских агената са шефо
вима Гестапоа, ради састављања заједничких пла
нова за уништење народноослободилачког по
крета. 

Форењ Офис се пожурио да званично деман
тује аутентичност телеграма које је узвитлао 
толику прашину. Али, у ствари, цела енглеска 
обавештајна слу~ба, у нападу беснила, дигнута 
је на ноге и напујдана на оног који је открио 
компромитујући телеrрам. 

А ја сам уживао. Ишао сам на посао у МО-4 
и правио са осталим колегама претпоставке о 

томе на који ли је начин Еас могао да доће до 
оног документа. Али нисмо то могли да докучимо. 
Највероватније се чинило да је телеграм ухваћен 
директно преко Те-Ес-Ефа и дешифрован. 

МО-4 је изменио шифру, али како је требало 
заплашити еасовце, ухапшено је без икаква ствар
на разлога 110 најугледнијих њихових пр~ад-
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ника. После извесног времена, посвећеног безус
nешним саслушавањима ухапшених, већи је део 
протеран у Адис-Абебу. 

У мећувремену, ја сам остао на своме месту 
и читао све телеграме који су стизали из Грчке. · 
Мећу њима и депеше Зерваса о Крису, Крисове 
о њему и Карталису, Карталисове о њима дво
јици. ,Ј:едан је увек опањкавао остале. А ·сви су· 
псовали Елас. 

Крис је тражио више новаца да би задржао 
Зерваса, који се у то време, крајем 1943. године, 
био исувише приближио Немцима, а они »Не 
штеде новаца и обећања« - јављао је. 

Зервас се жалио да му Крис не даје довољно 
средстава, а да без новаца, тобож, није у стању 
више да ратује. »Кад бих имао довољно злата« -
извештавао је- »могао бих да преведем на нашу 
страну сва Еласова села. Народ је у таквој беди 
да једино још показује разумевања за музику 
наполеона«. Он се зове Наполеон, Наполеон Зер
вас. Али није мислио на себе него на напо.деон
доре. 

Уопште, сви су тражили новаца. А слагали 
су се у блаћењу Еласа, кога су се плашили. А пла
шећи се, уживали да преувеличавају свој страх, 
придајући Еласу тако застрашујуће црте да су. га 
се прибојавали и шефови МО-4, чак тамо у без
бедном Каиру. . 

Уто је стигао још један телеrрам од Пелте
киса, који је тражио новаца за повећање бројног 
стања бата.LЪона сигурности, пошто, ни подвостру
чени, нису били довољни за »одржање поретка«. 
Пелтекис је преузео везу са Лосом. 

Дон Стат је, после демантија Форењ Офиса, 
~шоз~ан и упућен на Нови Зеланд. Али брод ко
ЈИМ Је путовао торпедирала је подморНIЩа за 
коју је утврћено да није ни јапанска ни немачка. 
Дакле ... 

22* 339 



Но тад су ме отпустили заједно с чИтавим · 
особљем МО-4. Доведени су сасвим нови чинов- · 
ници из Енглеске. Понудили су ми новаца да ни-_ 

шта не радим. Одбио сам, уврећен њихщщм по
ступком, и отишао у амерички ОСС ( Office of 
Strategical Service), упркос енглеским интриrама 
којима су хтели да ме онемогу.ће код мог новог 
шефа, Родни Јунrа, бившег директора Археолошке 
школе у Атини. · 

Слали су ми високе енглеске официре с при
мамљивим понудама: толико и толико у готову, 

да напустим нову слуЖбу. Претили су ми. Моби
лисали Форењ Офис. Али и Американци су се тад 
заинатили. Завршило се компромисом. Остао сам 
у ОСС-у с тим да ме неће слати на рад у Грчку. 
Оке! 

Добио сам посао сличан оном у МО-4. 
Рад на досијеу. На своје највеће изненаћење, кон
статовао сам да Американци располажу свим 
енглеским информацијама. И као што то бива 
са тајнама, у америчком ОСС-у су ми долазили до 
руку најповерљивији четрнаестодневни извештаји 
шефа енглеског МО-4, за које пре нисам ни знао 

да постоје. 
У једном таквом извештају нашао сам и ову 

реченицу: »Главни наш (енглески) задатак: не 
дати Еаму да диrне главу! - спроводи се успе
шно. Дон Стат - добар рад с Гестапоом. Спора
зум у том смислу.« 

Преписао сам га и дао коме треба. Објављен 
је у Ризоспастису, децембра 1945 и касније у белој 
кљизи Еама. 

Почетком марта 1944, ОСС добија телеrрам 
потписан са ККК- то јест, најстроже поверљиво. 
»У брдима се ради на осниваљу политичких ко-. 
митета Еама, вероватно је то зачетак владе На
родног фронта«. 
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Еас је за то дознао својим каналима, недељу 
дана касније. Тад је и објављено, и то 23. марта, 
на дан прославе независности Грчке. - · 

Једно јутро упали су у мој стан десет агената 
енглеског ИС. Предводио их је полицијски мајор 
Сансон. Ухапсили ме и одвели у пустиљу. 

То је било 6, јуна. У пустињском затвору су 
ме свукли и почели голог да саслушавају. Пре
тили су да ће ме мучити ако им не кажем све 
»занимљиво« што сам приметио код Американаца. 

Нисам хтео ништа да рекнем. Не што бих 
осећао нарочиту потребу да будем лојалан према 
Американцима, него зато што сам мрзео Енглезе 
који су ме увредили. А увреде ја не заборављам 
лако. 

Петнаест дана су ме саслушавали на сунцу. 
Тад ми доће у посету неки амерички официр који· 
је у ствари био Енглез. Он ме је стао да запиткује 
ово и оно. Радио је лежерно и вешто. Али ја сам 
га одмах прозрео. 

Неколико дана касније прочитали су ми -
аутентично овог пута - нарећење Јунrа да ка
жем Енглезима све што знам, изузев ствари које 
се односе на активност ОСС у Грчкој. И то је био 
трик. ОСС је хтео да зна шта знам. Ј а сам тад 
наприповедао иследницима море невероватних 

глупости, уживајући што МО-4 мора: да подноси 
шамаре, као онај ред из Јунrовог писма »изузев 
ствари које се односе на активност ОСС у Грч
кој«, управо оно што је Енглезе највише занимало 
и болело. 

Но с тиме нису завршене моје муке. Енглези 
су желели да ме пребаце у Индију. Американци, 
задовољни мојим држањем, инсистирали су да ме 
задрже на раду у ОСС. Завршило се као обично -
компромисом. Одведен сам у Палестину. 

У логору сам затекао 10000 Грка »побуље
ника«, махом морнара и војника. Живели смо под 
шаторима, на енглеској храни. 
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Управник Аогора, особље и стража - Ен
ГАези. ААи некако демораАИсани. Сви су краАИ. 
Нису нам уручиваАИ ни пакете које смо добијаАИ 
од америчког Црвеног крста. Управник,_ мајор· 
КаргИА, препродао је тако читав воз одеАа. А у 
заједници с неким ДаудеАом, продао је Јеврејима 
у ТеА-Авиву сав сапун који је нама стигао. Сви 
су они мисАИАИ само како да се што пре обогате; 

О томе сам написао документован извештаЈ 
и посАао га Унри. Ускоро, у контроАу је стиrАа 
к нама Мисис Грин и утврДИАа истинитост мојих 
оптужби. САедећег је месеца отпуштен сав персо
НаА Аогора који је тад преузеАа Унра. Но ускоро 
је Грчка осАобоћена. Рат завршен. 

У Атину сам се вратио новембра 1945. и за
посАИо у санитетском одсеку Унре. На Крит сам 

· посАан да се борим против маАарије. 
РаспоАагао сам једним авионом и неоrрани

ченим коАИЧИНама новца и дидитија. РезуАтати 
су се ускоро осетИАИ. Жаришта маАарије су уни
штена. ААи ешАески конзуА ме је позвао и рекао, 
уз најљубазнији стисак руке, да је добио огроман 
досије против мене. Оптужен сам да запоШ.tЪавам 
само Аевичаре, и да се бавим поАИТИКом. Због 
тога сам непожељан на Криту. У року од 24 
сата ... 

ДоШАо је до демонстрација, народ је тражио 
да останем. Остао сам. Иако су ЕшАези упорно 
захтеваАИ од Унре да ме отпусти, Тејт, шеФ. ми
сије на Криту, није хтео. Он је чак дао изЈаву, 
коју је одобрио и сам Лагвардија, да ће Унрина 
помоћ Криту и Грчкој бити отказана ако ме Ен
гАези протерају сИАом с острва. Сва је штампа 
о томе писаАа. ДонеАИ су и моју сАИКу. Но ЦаА
дарис и Гонатас су инсистираАИ, покренуАИ све 
своје везе, и доШАо је опет до ешАеско-америчког 
компромиса. Напустио сам Крит, аАИ сам добио 
важно инжењерско место код Унре у Атини. ААи 
у то је време стиrАа и Анкетна комисија. Мени је 
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већ досаДИАа сАужба у Унри. Поднео сам .моАбу 
за преводиоца. 

И тако, на препоруку неких деАегата, прими 
ме Анкетна комисија. Надао сам се да ћу моћи 
преко ње да се поново дочепам Америке. 

На дан кад је сасАушан сведок ТоАИо, Киру 
ми је, као што знаш, запретио да ће ме ухапсити 
и убити. 

У то време ми је понућено сјајно место у 
Абисинији. ААи британски ИС ми је одузео већ 
добијени пасош. Ја сам узаАуд протестовао да сам 
Грчки поданик И да ИС нема право да распоАаже 
мојим документима. ПомогАо ми, разуме се, Није. 

ПосАе Кируовог испада, отишао сам му у 
стан. Он ми је обећао да нећу бити хапшен због 
рада с Комисијом, аАИ да ћу свакако хапшен бити. 

Због чега? - упитао сам га. 
Тражи ИС- одrоворио је Киру.- ЕшАези 

су поднеАИ страшан досије против вас. 

Треба знати да је Киру брат гАавног уредника 
Естие, једног од најфашистичкијих АИстова у Грч
кој. Мени није ништа друго преостаАо но да иско
ристим доАазак Анкетне комисије на сАободну 
територију и тако сачувам евентуаАНо гАаву, 
приме АИ ме партизани. Ј а говорим и пишем на 
четири језика. 

Засад ешАески не доАази у обзир. 

Заборавио сам да ти испричам шта је бИАо 
са Зервасовим писмом у ком је тражио новац. 
Тад, 1944. 

ПосАано му је одмах 17000 фунти у зАату. 
ААи Еамова сеАа нису бИАа на продају. Зервас је 
новац задржао за себе. Тад је Крис затражио бри
гаду падобранаца да ухапси - не Зерваса, него 
Ариса и шефове Еама. Обећане су му две - да 
АИКВидира ЕАас. Даље већ цео свет зна. Искрцао 
се Скоби. 
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- Што ти прича? -упита ме Кикицас: - Он 
је у основи врло сумњив. Треба проверити је ли 
послан, или је дошао, а ако је дошао- у каквој 
намери. Ваља бити опрезан с таквим љу~а. 

III 

Наш напорни, четвородневни пут приближа
вао се крају. Превалили смо преко 250 киломе
тара, идући у сусрет генералу Маркосу. 

После свега, није тешко рећи зашто је Аунд 
довео чак на албанску rраницу Поткомисију која 
је требало да се састане са· генералом Маркосом. 
Кад је Аунд у Амудари питао где је врховни ко
мандант Демократске армије, речено му је: негде 
у Тесалији, а можда и у Атици. Делегати Енгле
ске и Америке, а с љима и непристрасни Аунд, 
хтели су да пошто-пото изиrрају врло прецизне 
инструкције Савета безбедности, и да исаботирају 
овај, по љих непријатан, сусрет. 

Пролазећи крај постројеног батаљона који 
нас је дочекао на цести пред КрисоМИЈЬом, нисмо 
још ни по чему могли осетити да ћемо ту срести 
Маркоса. 

Народ је и ту изишао на пут испред села, 
а изабрани председник, тврд, необично жилав, го
ростасан и кошчат сељак, са злобно стиснутим 
уснама и оседелим чуперком иначе вране косе, 

одржао нам је пре предаје сеоског меморандума 
уобичајени говор. Ништа није наrовештавало 
крај нашег пута. Све је било обично, као свуд 
досад. Ј а сам се питао је ли Зафиридис искрен, 
или је све што је испричао до cвalse с Кируом 
унапред инсценирано, да би се, убачен на сло
бодну територију, лакше приближио Врховном 
штабу, стекао повереље и у даном тренутку оди-

З44 

· .. 
---

.. 
---··']': . 

1 

rpao уЛогу која му је додељена. Од кога? Грка, 
Енглеза, Американаца? Свеједно, од непријатеља 
слободе. 

Председник је корачао крупно уз нас и чуд
но. Ми учинимо два корака, а он један, дуrачак, 
па стане и причекне да се поравнамо. Идући тако, 
причао нам је, својим ужасно крупним басом, 
о терору који су вршили жандари и ос1:али кра
љеви бандити све док није речено: »Е, доста ти 
је твога, нећеш више!« 

То »нећеш више« изрекао је тако злобно и 
гневно и одлучно, да је немоrуће било и поми
слити да би »Краљеви бандити« желели и да им 
се нареди да још терориmу. Чинила се као да 
се, онако јаК, излио, и стао сав, целом својом сна
гом, у те две речи. 

-:- После Варкизе - настави и причекну нас 
да га стигнемо - смрт ти је такав куплерај, да 
простиш, отворила свуд по Грчкој да ти је за
зорно било са ћерком и својим голим животом 
из куће да се промолиш. 

- Грће и стидније је тад било но под Шва
бама. Али шта се може! - као да се због нечег 
извиљавао. - Ратовати није ником мило. Но дру
ге није било - и тако смо се ослободили, има већ 
четири месеца. А што они доле причају о офан
~иви- пусти. Од речи не пада жар. Војска им 
Је- нула. Конзервом се хране- и то ти је нула. 
А сваки ти је од нас као онај за кога се прича: 
извадио нож један лудак- па сто паметних по
бегло! Само за оног не знам да ли је био луд или 
није, а за наше знам да су јунаци. 

У селу нас задржа нова гомила народа тек 
nриспелог из околних заселака. Подне још није, 
али сад ће. Сунце, још страшно младо тог послед
љег претnролећног поднева, окуmава своје снаге, 
опржити би нас хтело. . · 

Поветарац који нам је одјутрос целим путем 
сушио зној с чела полегао је, тако да су се јеле 
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на коси, и војници постројеног батаА>она на ка:
менитом путу, чинили подједнако непомични. 
Само је народ, збијен око свог председника, био 
у сталном покрету. Однекуд ј~ неко ('.ет_f}. истр..: 
чало и појурило к на..l\ш, са маЈком коЈа Је изни
кла за његовим петама. За време новог говора, 
одужег и мање занимА:>ивог, младићи су се стално 
сашаптщ:Јали, а девојке, по неколико њих у исти 
мах, нагло би праснуле у смех, гладак као њихово 
пуно, обло грло. Нико није знао зашто,. али оне 
су се трудиле, не престајући да се смеЈу, да се 
истовремено држе тајанствено као да кажу: »Шта 
нас гледате! То се све вас ншnта не тиче! Имамо 
ми своје важне девојачке разговоре!« 

А кад је председник заврпmо и Граур се за
хвалио, звук II.tЪескања дигао се као густ млаз и 
остао као закачен над нама, не растајући се -
рекао би бео, светао облачић пун ларме. Један 
дуговрати суви младић затвори очи и, затуривпm 
се круто, удахну много ваздуха, па згрче~ пес

ница, а руку мало одвојених од тела коЈе се 

затресе, викну колико је могао: 
- На фигун и Англи! 
- На фигун - прихватили су сви. 
Огромна јабучица младића поскочи и спусти 

се очајно, као да пропада у његов огромни душ
ник. Девојке, партизанке и сељанке, почеше да 

певају. Коло се заталаса. 
Али ипак није било претерано топло, сунце 

је грејало пријатно. . . 
Кикицас се тад врати, ОЧИЈУ разиграниЈИХ и 

од кола, лак, чак му је и осмех залепрmао први 
пут испод тешких бркова који су га притиски
вали, не дајући му да лако запрви .и да се раз

маше. 

Девојка у жутој марами, с образима пуним 
љупкщс, живахних јамица које као да су .стално 
мењале места, не задржавајући се ни на Једном, 
пану ди нас чашом воде из великог кондира, а 
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/' друге две су сваком од нас пружале по венчић 
љубичица, mафрана и дивљег каранфила. 

На Тргу, у селу, група бораца седела је под 
дрвећем са већ тако кратком сенком да су им 
ноге од колена до цокула вириле из ње. Но они 
су били забављени чишћењем расклоii.tЪеног брна 
и некаквог тешког енглеског митраА>еза, са сулун

даром широким као цев пољског топа. 

Капитанос батаА>она поведе нас на крај села, 
у правцу брда, поред већ исклијалог јечма на 
облој заравни. Стигли смо до последње зграде 
крај шуме. Он нам руком показа да треба да се 
попнемо уз просте стубе, споља причвршћене за 
дворишни зид обичне сељачке кућице. 

-Овамо! 
Степенице од дотрајалих, натрулих чамових 

дасака тресле су се слабашно и невољно под на
шим ногама. Попели смо се на први спрат. Десно, 
кроз отворена врата собе, видело се како две дру
гарице, чучећи, режу кришке кукурузног хлеба 
и ољуштених тврдих јаја положених на чист, 
опран, жути под. Трећа партизанка, сва зајапу
рена, пеглала је своју белу кошуљу, такоЂе про
стрту на жути орибани патос. 

Ушли смо у другу празну собу. 
-Шта? Зар се нећете бријати?- упита Ки

кицас, који упаде бучно за нама. - Хајде, брже, 
брже, да вас генерал Маркос не ВИди такве. Ето 
га за сатић овамо. 

И опипав шаком своје улегле образе, излете 
из собе. 

Ножићи су нам били тупи, али од жестине, 
од журбе и нервозе готово сви смо се искасапиАИ. 
После смо се брзо измивали, нагнути преко огра
де терасе. 

А кад смо помолили избријане, чисте и осу
mене образе из пешкира, загледали .смо добро 
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један друrог у .лице, први пут после ових четири 
и по дана марша. Смршали смо, капци су нам 
отекли, .лица нам дошла тамна и препланула, а 

некима су носеви почели да се љуште, ружичасти 

као млади кромпирићи. Али упркос умору који 
је био видљиво утиснут на упалим подочњацима, 
били смо силно и необично срећни. 

Стали смо да се смејемо, причајући један о 
друrоме све смешно што смо успут приметили. 

Но у почетку анархоидни - сваки је терао шегу 
са свима осталима - наши напади су се почели 

спонтано усредсрећивати на доброћудном Петро
ву, кога смо прозвали Слабо Место. А он је 
жмурећи седео на столич:ици. Налакћен на коле
на, с главом коју је придржавао длановима, поку
шавао је да заспи пошто није успео да нас »све 
надговори<<. Но како му ни то није полазило за 
руком, хтео је да се бар на1ьути на нас. Али ни 
да се на1ьути није успео, иако је то вруће желео. 
Таква му је већ била природа. Није умео да се 
љути. Да задрема је опет пожелео. Но тад-су се 
нагло отворила врата . 

. . . На прагу је стајао млад човек, необично 
витак. Утегнут у струку широким официрским 
појасом, с упртачем који се на грудима укршта
вао с каишем о коме му је слева висио велики 
валтер у новој, светлој футроли, чинио се, услед 
своје виткости, нижим но што је био. 

Он се смешио на нас чистим, радосним осме
хом и гледао нас пажZDиво, крупним, љубичастим 
очима. Лако запа1ьени очни капци појачавали су 
концентрисаност његовог погледа и читавог .лица, 

дугуљастог и мршавог, са дуrим, оштро изваја
ним насем. Стајао је на прагу собе, складан, благ 
и некако мио и драг, дишући дубоко, од узбу
ћења можда, а можда и од трчања на које га је 
нагнало бani узбућење и жеља да што пре стигне. 
Одиста, касније нам је рекао да је последње кило
метре до КрисоМИZDе претрчао. 
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Он скиде војничку капу и коракну снажно 
према нама, пружене руке. 

То је био генерал Маркос. 
Рукујући се с нама, он је сваком чврсто сте

гао шаку, непрестано говорећи како је срећан 
што смо се коначно нашли. 

На његовој блузи, америчког кроја, није било 
никаквих ознака чина. 

Кикицас уће и затвори врата, паж1ьиво, као 
да су постала одједном крхка. Окренуо нам се -
блистао је. 

А Маркос, машући слободно рукама, крећући 
се по соби широким, крупним корацима, говорио 
је о свом путу, распитивао се паж1ьиво о нашем, 
разраћивао заједнички распоред рада за после 
подне, а све то неусИZDено, весело, слободно. За
право, највише слободно. Све је на њему било 
тако неспутано, рекао бих неконтролисано: и па
ЖZDИВ поглед и дечачки покрет главом, кад је 
забацује и диже косу с чела, и гестови руку и 
начин на који стоји и како хода, како узима сто
лицу да седне, како привлачи к себи читав сто 
да би ногу у чизми ставио на његову пречагу, 
како гледа, говори страсно, а једноставно, не тра
жећи речи. 

При том, обузет оним што је говорио или 
лаж1ьиво пратећи шта се одговарало, осећало се 
да у њему није било места ни за помисао какав 
утисак оставља на нас, а камоли позу. Био је у 
толикој мери природан и неусИZDен да се чинило: 
·однекуд га давно познајемо, чак смо његови 
·стари пријатељи. Јер само стари добри пријатељи 
не мисле никад какав ће утисак да оставе један 
на друrог - сувише се познају и цене да би спа
ли на глуму и превару. А с њим је исто било. 
Одмах- наш пријатељ. 

А ипак, све на њему било нам је још ново. 
Његов метални глас одзвањао је чудно просто
ријом у којој смо се налазили, осетљив на нај-
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маље узбуЂење, изражавајући сваки покрет ње
гових мисли - пуних страсти. Дистанце измеЂу 
нас је нестало. Заправо, није је нестало, јер није 
било времена ни да се јави. . 

Дисао је још с напором, задуван од·трчаља. 
Али он није ни желео ни хтео да сакрије од нас 
да је узбуЂен, да је радостан, да је трчао да што 
пре стигне како би нам, гледајући нас усхићено, 
могао рећи просто, од срца: »Немам речи да ·:ИЗ
разим своју радост«. А стварно је то тако и било. 
Хтео је страшно много да нам каже, али није 
имао речи. Зато је махнуо неодреЂено руком и 
прешао брзо на друго. Почео је говорити. У по
четку још увек задихано. 

- Ј а сам увек осећао да демократски колек
тиви целог света гледају са симпатијом на борбу 
коју је грчки народ водИо, и још увек водИ. Убе
Ђен сам да ћемо победИти, јер је непобедив народ 
који се с толико воље, храбрости, упорности и ин
телигенције бори за своју независност. Ми црпе
мо то своје уверење из славних примера совјет
ских, југословенских и осталих народа који су 
знали да устрају на том путу. Одлучношћу нас 
такоЂе храни и сазнаље да ти народИ, анrажовани 
данас у борби за чврст и трајан мир, продужују 
да нам пружају велику моралну помоћ, у овим 
условима- једину на коју можемо рачунати и 
на коју рачунамо. 

Маркос застаде и погледа нас раздрагано као 
да би хтео сваког од нас да загрли. Но при том се· 
није стидео што бисмо, ето, могли да то схватимо. 
Све што је радИо било је спонтано, несуздржано, 
а ипак није никад вреЂало или умаљивало ни оне 
с којима је говорио, ни њега самога. 

Граур, остајући у границама протоколарmiХ 
форми, седе тек кад нас он, мало зачуЂен, понудИ 
широким гестом да седнемо. Тад Граур исприча, 
на свој уздржани, потресни начин, како је одлу
чено да Анкетна комисија пошаље један тим у 
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Врховни штаб Демократске армије да би примио 
његов меморандум и чуо његово ауторитативно 

тумачење узрока беспоретка у Грчкој. 
Кад Граур преЂе на описиваље припрема за 

тај пут, доласка на Грамос и дезертираља анrло
-америчког дела Поткомисије, Маркос устаде са 
столице и рече стојећи чврсто, у раскорак: 

- Од самог почетка била нам је јасна читава 
та иrра. Американци- и њихови Енглези хтели 
су да унесу од првог тренутка што више збрке 
како би сi:rречили да на видело изиће истина која 
је проста, али неугодна за њих. С друге стране, 
могли су бити сигурни да ће их rрчка монархо
фашистичка влада помоћи у томе читавим својим 
апаратом. Ми нисмо криви што до састанка није 
дошло. Ј а сам био спреман да се састанем с Пот
комисијом где год би се то њој било прохтело. 
Али ја нисам био уопште обавештен ни о месту, 
ни датуму састанка. Из новина сам знао само да 
до њега треба да доЂе. И чекао. Но било је близу 
памети да Врховни штаб, који руководИ борбом 
у целој Грчкој, не може да буде на њеним севера
западним границама, из разлога војничких, поли
тичких - и моралних ... 

Он се одједном заустави. 
-Ма људи, ви сте сигурно гладни! 
За обедом се продужио разговор још слобод

није. Додирнута је безброј тема, али чим се мало 
задрло у једну од њих, увек би Нури, или Гаврак. 
или ма ко други рекао да ћемо о томе опширније 
разговарати после ручка и онда би сам постављао 
Маркосу питаље које је тог часа њега више зани
мало. А Маркос је, са смешком, свима одговарао 
подједнако отворено, спреман да сваког часа, без 
обзира на послеподневне разговоре, отпочне де
таљно да улази у проблематику сваког потргну
тог питаља. 

Та стална готовост да увек уЂе у који било 
од додирнутих проблема учинила ми се једном од 
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његових битiШХ. црта. Стшэ;ало се уверење да та 
спремност није само ограничена на дИскутовање 
него да обухвата све видове активности и да ј~ 
он увек готов да се сваког тренутка зала~ за 

друга, за непознатог човека, за ма који задатак 
који му се да, уносећи у оно што радИ сву своју 
страст, све веАИКо знање, чврстину карактера, 

одлучност, целог себе, без остатка, будући да је 
он био сав као од једног глатког излива метала. 

Постоје силни јунаци, добри и верни народу, 
који ће се једном, дВапут, трипут, :хил,аду пута 
борити лавовски у тешким одлучним биткама. 
Али у неком спореднијем окршају, у некој лак
тој ситуацији, понеће се без елана, осредње. 
Маркос није био од те врсте. Најситнији рад кога 
би се латио као да је самим. тим што га је он 
узимао у руке добијао у значају и вредgости, јер 
је он сву своју бескрајну способност да се оду
шевљава преносио и у тај ситни, скромни посао 
који су дотле сви некако сматрали неважним и 
десетостепеним. 

Имао је врлину да се, у све што ради или 
до~љује, уноси интензивно, с пуним жаром. 
Код таквих људИ ниједан тренутак не пролази 
узалудно, и све чега се лате добија смисао вели
ког, највећег. 

Знао сам да нам Маркос неће моћи да каже 
много више од оног што смо и сами чули и видели 

за ово време. Чињеншэ;е су чињенице. Сем тога, 
одлучили смо још путем да му ми, новинари, не 
nостављамо ниједно од ОIШХ питања на која, из 
схватљивих разлога, неће хтети да одговори. Наша 
ће питања бити општа. Тако ће моћи да каже 
што више од оног што ће, одштампано у нови
нама, користити борби за независност и демокра
тију коју је грчки народ повео по трећи пут за 
седам година. 

Граур, не желећи да себи и Гаврак-Чечоту 
самовласно прида права комплетне Поткомисије, 
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предложио је да послеподневни разговор с Мар
косом .воде само новинари. Дужност Аелегата 
~ССР-а и Пољске биће у томе да меморандум који 
Је сц:ре~о Маркос узму и после предају Анкетној 
КОМИСИЈИ. 

. Али пре но што смо почели интервју, Граур 
Је замолио Маркоса да нам се за сутра припреми 
повећа, бела застава. 

..,-- Сутра ујутро полазимо и nосле ~одне ћемо 
већ бити мећу монархистичким жандарима. Док 
смо пролазили ослобоћеном територијом, упркос 
дв~а монархофашистичким покушајима да нас 
убију из заседе приликом прелаза цесте, и трећем 
да нас потуку из авиона, ми смо се осећали пот
nуно сшурни и безбедни. То убећење нећемо 
имати чим напустимо Слободну Грчку. Нисам 
уверен да овећа бела крпа на подужој мотки 
може да има изузетне талисманске врлине. Наро
чито не, после ОIШХ белешчшэ;а које смо прекјуче 
прочитали у новинама а према којима су се, то
бож, партизани под белом заставом приближили 
жандарима и припуцали на њих. 

- То значи да фашисти хоће да пуцају у вас. 
- Моrуће. Али ми смо рекли новинарима у 

Кастанофиту да ћемо се вратити под белом заста
вом и тако ћемо и учинити. Било шта било. 

- Сваки ће од нас бити срећан да пролије 
и крв како би вас спровео здраве и живе до места 
где ћете већ бити безбедни. 

-Да почнемо?- упита Граур. 
Сед~ли смо за I?аспрем.л,еним столом у малој 

сељачкоз со.бици КОЈа, сем тог обичног стола и до
вољног броЈа клупа и троножаца за све нас, није 
имала другог намештаја. 

Жермен, дописник Hum.anitea, узе један пуш
чани метак с гомиле која је лежала у прозорском 
удуб.л,ењу и поче да га као оловку окреће мећу 
прстима. 

-Ја бих имао једно питање!- рече. 
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Маркос се уозбИLЪи, поглед му поста усред
срећенији. Тако, нагнут напред, избачених груди 
и главе према Жермену, очекивао је питање као 
да се спрема да нападом одбије евентуал~ напад. 

-Који су узроци настанка Демократске 
армије? . 

Маркос повуче дим у себе и затим, полуrла..: 
ено, понови питање. 

Он је очекивао друго нешто. Осмехну се. 
- Ех, пријатељи! Видим шта хоћете. Па хај

де! Пишите. О томе је много говорено. Представ
ници демократских странака у Атини предали су 
већ Анкетној комисији детаЈЬан мемораНдум о тој · 
теми. Читао сам у новинама изватке. Тачно је све 
што су рекли. И за људе које је тешко убедити 
чињешще што их они наводе остају без поговора. 
У меморандуму који смо ми спремили да предамо 
делегатима Комисије износимо податке које Еам 
не наводи, јер су новији, мање познати. Али они 
су исте природе као и њихови. Терор. 

Монархофашистичка влада и енглески окупа
тор, у улози суфлера, могу да трубе на сав глас 
о »спољној« интервенцији- мислећи на северне 
суседе Грчке. Она нити постоји, нити би, и да 
постоји, у облику који износи Цалдарис могла 
дати живота нашој ослободилачкој Армији. Чиње
шща да рат бесни у Грчкој није проузрокована 
мешањем суседних народно-демократских репуб
лика у грчке прилике да би угрозиле интегритет 
наше земље - како то тврде окупатор и његови 

данашњи квислинзи. Напротив, ми све то дугујемо 
анrло-америчкој политици терористичког истреб
љења демократских маса нашег народа. И ако 
неко уrрожава његову слободу и интегритет, онда 
то нису ни Југословени, ни Бугари, ни Албанци, 
него енглески окупатор и монархофашистичка 
влада. 

Демократска армија је настала као армија 
преких потреба народа, његове животне нужна-
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сти. Елементи на које се ослања данашња грчка 
влада у· служби енглеског· империјализма иден
тични су онима који су помагали данас већ по
раженог фашистичког и нацистичког окупатора. 
Проверени, искушани, верни издајници~ 

Демократска армија је израз најодлучнијих 
стремљења и жеља нашег народа да буде неза
висан и слободан. Она је његов одговор на дво
годишњи терор монархофашиста, терор инспири
сан, организован, воћен и одржаван мрачним ин
тересима енглеских и америчких империјалиста. 

Наш меморандум од 238 страна може да пру
жи врло бледу и непотпуну слику стања које је 
нагнало народ да се лати оружја као последњег 
средства. Да би Комисија могла да схвати драму 
што је, почев од децембра 1944, косила Грке. пуне 
две године, треба да приће чињешщама које ми 
излажемо у мемораНдуму као врло, врло малом 

делу зла које је нас нужно и логично довело до 
rраћанског рата. Из фото-копија официјелних до
кумената које смо приложили произлази да је 
једина брига rрчких влада и њених енглеских на
редбодаваца била уништење демократског народ
ног покрета, како би потчинили наш народ сво
јим немирољубивим ЦИLЪевима и претворили на
шу земљу у антисовјетски и антибалкански плац
дарм. Та је политика достигла један од својих 
врхунаца у тренутку кад се Цалдарис обратио· 
својим бучним меморандумом Савету безбедно
сти, у уверењу да је куцнуо антисовјетски час. 
Лоше је рачунао. Јер није рачунао с народом 
који је решен да борбом извојује себи право на 
живот и слободу. 

Један од главних разлога кризе у коју је за
пала енглеска окупација треба потражити у нашој 
борби. Она је дефинитивно компромитовала новог 
окупатора у очима демократске јавности читавог 
света. Монархофашисти су потражили излаз из 
кризе једне окупације улажењем у другу. Про-
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мена газде неће скинути са ројамrстичких. глава 
урок нanrnx цеви. Они их се боје. 

И с разлогом. Јер . rрчки народ смртно мрзи 
сваког окупатора, био он енrлески, нема~ или 
американски империјамrста. И он ће се борити 
nротив свих тућинских »захвата«, до потпуне 
победе. 

Али, мрзећи империјамrстичке поробљиваче, 
наш народ пружа братску руку слободним наро
дима Балкана и свима онима који са симпатијом 
гледају нашу борбу и радују се нашим успесима. 
Ми пружамо своју чврсту, жуљевиту руку- рад
ничких и сељачких синова - енrлеском и аме

ричком народу, који не моrу да подупиру поли
тику садашњих својих влада јер су свесни да оне 
не моrу одузети нама хлеб и слободу а да и њима, 
истодобно, не наметну ропство и беду .. 

Маркос доврши своју мисао. Он пружи руку 
до зида, где је, чим је ушао, обесио кожну торбу. 
Скиде· је, отвори и извуче зеленкасту фасциклу. 
Ту је био меморандум који је требало да уручи 
Грауру. 

- Ала је велики! -задиви се Петров. 
Маркос задовољно поглади шаком зелени 

картон, поново седе и стави рукопис на сто. 

Отвори га и поче да га полако прелистава. 
- Меморандум је подељен на два дела -

продужи да говори. - Први, принципијелни, по
ред увода, доноси податке о узроцима rраћанског 
рата. Други део расправља проблем: како изићи 
из кризе. У уводу првог дела изла.Же се истори
јат наше народноослободилачке борбе од 1941. до 
данас, и износи материјал о терору, убиствима, 
хапmењима, осудама, пљачки, силоваљима, бати
наљима народа од децембра 1944. наовамо._ 

Маркос је, прелиставајући меморандум, за
стао: 

- Ево, рече. Занимљив документ у фото-
-копији. Оригинал је на сигурном месту. Како смо 
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ми дошли до њега, није сад важно. Али у том.пи
сму се rрчка влада, крајем прошле године, обраћа 
енrлес_ко:М амбасадору у Атини 1\щлећи га да јој 
достави списак десних,.такозваних »неко~тр9ЛИ

саних група« .кqје јавно тврде за себе да су их 
наоружамr орщни Амбасаде. У образложењу се 
тадаља влада Грчке жаАи на хаотичiю стаље у 
провинцији, на .анархију услед чиљенице да 120 
наоружаних 9аНди Жаре и паЛе, одбИјајућИ · да 
сараЂују С: орГанима rрчког миНистарства јавне 
безбедности, под изговором да су повезани с »Ен
глезима«. ,»Је. ли то· тачно?«- питају амбасадора 
забринути мщrnстри. »Ако је тачно;. немамо IЩ
шта против; аА.И вас молимо да нам пo:llraLЪeтe спи

сак и имена тих rрупа ради евиденције.<< 
_,..., А ово . . . - Маркос окрену лист. - Ово 

је одговор амбасадора ВелиКе Британије. Потпун 
списак 120 банди с подацима, кад, где и колико 
им је ,дато оружја, у које сврхе и како је упо
требљено. Такозване »неконтролисане rрупе« би
ле су врло добро контролисане оА стране амба
саде. Не само контролисане. Наоружане, плаћене, 
облачене, обучаване и воћене. 

.....:... Откуд оружја Демократској армији? 
- Добродошла питаље. Сад сам баш хтео и 

сам да га дотаКНем. До средине марта 1946. народ 
је био без оружја. А терор је растао с прибли
жењем избора од 31~ марта. Живот је био у нај
већој опасности. Људи· су се скривали по плани
нама и rрадовима. Влас је био положио· оружје 
после Варкизе. Предао га· Енrлезима, а они -
бандама. Било је тешко чекати да; везан; будеш 
убијен оружјем којим си ослобаЂао отаџбину. 

Фебруара 1946. капитанос Барутас, са још 15 
ненаоружаних другова, опколио је своје родно 
село и викнуо: »Предајте оружје, опкољени сте!« 
Неколико се монархиста препало одмах и предала 
пушке. А с тим су првим пушкама присиљени 
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и остали наоружани фаnrnсти у селу да се пре
дају. 

То је историја прве груnе партизана у гори 
Вермио, фебруара 1946. С мањих акција. почело 
је да се прелази на веће. Еласово оружје, нај
разноврснијег окуnаторског порекла, почело је 
да се враћа у достојне руке. 

Опет имамо свакојаког оружја, само руског 
немамо. Истина, у немачким смо маrацинима, 
после протеривања нациста, нашли нешто руског 

оружја из 1941. Но предали смо га, са осталим. 
Сад кад монархиста· Цалдарис подноси мећу до
казима з·а своју тезу о »страној иНтервенцији« ,и 
неке да.ъинометре са гравираним српом и чеки

ћем, не треба заборавити да смо таквих справа 
предали Енrлезима 1945. ми, еласити, испуњујући 
одредбе Варкизе. Ј а сам им тад, као командант 
Македонског корпуса у снази 4 дивизије, дао 
22000 пушака и митра.ъеза и 40 топова. У з то масу 
најразноврснијих војних направа. 

А све је то било отето Немцима и квислин
зима које смо одреда стиrли.да разоружамо из

мећу септембра и децембра 1944. Отад па до марта 
1945. није било банди. Тек после Варкиэе банде 
се појав.tnују, до зуба наоружане нашим оружјем 
стеченим крв.tnу и јунаштвом. 

-Грчка влада је одувек тврдила да десни

чарске банде не постоје ... 
Али Маркос прекиде Жермена .. 
- А документи које сам вам малочас пока

зао? Они потврћују да је грчка влада не само 
знала да постоје него и сама наоружавала своје 
десне банде. Јер поред ових 120 споменутих у 
кореспонденцији измећу грчке владе и енглеске 
амбасаде, Постојале су десничарске банде које су 
оперисале под директном командом органа грчког 

Министарства јавне безбедности. 
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АлИ не доказује све то само цитирани доку
менат. Располажемо и. мноштвом других, не мање 
увер.tnивИХ. На пример. 

Маркос наће страну коју је тражио. 
-Ево! Месне власти у Елино-Пиргосу, у 

области Кардици, издају овакво уверење, наЂено 
на лету једног бандита. Цитирам: · 

»Темистокле Мокрис је утврћени патриот. 
Моле се власти да му помогцу у свим његовим 
потхватима за добро кра.ъа.« · 

Шта то доказује? Да грчка влада не помаже 
све потхвате за добро кра.ъа? Не. Онда? Какви то 
потхвати чине добро кра.ъу? Мокрис је имао на 
души 58 клаља. Значи ... 

Идемо да.ъе. У овом писму, покојни обер
бандит Николис саопштава свом колеги у обер
бандитизму, чувеном паликући, ко.tnачу и бати
нашу Теасу, да је чврсто повезан с грчким вда
стима које му редовно достав.tnају све же.tnене 
количине патрона. 

Још? Молим. У меморандуму је приложена 
копија Сурласовог писма својим присталицама, 
·шефовима десних банди, Николи Пападопу лосу 
и Христосу Папапавлу. Он им у писму прилаже 
докуменат који их овлашћује да узимају до миле 
вo.tne муниције и оружја од »Жандара, интенда
ната, па чак и команданата дивизија«, нарећујући 
овима да их снабдевају свим што им треба. 

То писмо, писано и потписана Сурласовом 
руком, датирано је 5. јула 1946. Печат је округао 
и гласи: »Команда националиста Тесалије«. 

Оно је наћено у бућелару једног од ова два 
убијена бандита. 

Али имамо и бо.tnих докумената. Узмимо само 
овај повер.tnиви позив полицијског центра у Во
лосу, којим се апелује на све »националисте« да 
појачају терористичку акцију против демократ
ских жите.tnа села и становника градова. Или 
()ВО ••• 
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чео је квргави Сидеропулос. - Ви сте, друrови, 
устали малочас да одате почаст палим ГрциМа. 
Не свима који су поrинули од 1940. Јер фаuшсти 
и издајници који су убијени борећи се противу 
Еласа не заслужују почаст. И ви сте правИлно 
устали и ћутали у славу погинулих бораца за 
независност Грчке. Њима част! 

Вама је сад прочитана историја радног наро
да, одувек II.tЪачканог, вечито паћеног. Но живимо 
ли ми данас како треба? 

-Не!- заrрме. 
-Не! - повика и Сидеропулос и саже се 

зrрчен, као оrроман мачор спреман на скок. 

Његово квргаво, тврдо, зборано лице, примитивно 
издељених црта, као овлаш избијених брадВОМ у 
главњи пуној чворова, преображавало се, сијало, 
разрешено интелиrеiЩИјом- ухваћеном у сплет 
борица око очију, и лукавом упорношћу која је 
зрачила из њеrових смелих широких покрета. 

Сидеропулос није причао Дамаскињанима ни 
о пред-Варкизи, ни о Варкизи, ни о оном терору 
после ње. Он је говорио о· неминовности борбе 
и устанка, о љиховим перспективама, излажући 
отворено тешкоће, чак рекавши у једном момен
ту: »Ми ћемо још многима од нас који сад ту 
дишемо, за годину, за дВе, устајати, и ћутећи ода
вати почаст«. Он није крио ни да иза »гладног 
пролећа долази мршаво лето и тмурна јесен, и да 
ће борбе биrи тешке, напори велики« и да ће од 
сваког од нас »HaiiШ команданти и руководиоци 

имати права да траже све, највећу жртву, јер су 
они и тад, према том човеку, нежнији и маље 
сурови, но nrro су непрестано према себи«. 

-Али друкчије се не може, или смрт, не
избежна, и још горе од смрти - срамота окупа
ције, без части и слободе, или живот - неза
висност. 

-Народ- рекао је Сидеропулос- воћен 
Еамом, савезом наше Комунистичке, Аrрарне, и 
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друrих паТ]?иотских странака, пошао је путем бор
·бе; јер другог пута није било за њеrа. 

Људи су га занесено гледали како се креће 
подијумом, не мирујући ни часа, док је уверљиво 
и живо излаrао перспективе борбе, тешкоће и 
патње које треба предВидети - да не би никог 
затекле неприпреМ!nена - али и непоколебљиву 
веру у победу. И та се вера преносила на људе, 
јачајући их, палећи, нарочито у очима младИћа, 
такве варнице које би саме натерале непријатеље 
слободе да дигну руке од Грчке! Те огњеве -
који, једном запа~nени, не престају да букте -
неће моћи да угаси ни бол, ни смрт. Они су израз 
решености сваког од тих младих људи да у зајед
ничкој борби истрају док крви буде у њима. 

Као прасак талпи које nадају једна на другу, 
одјекну II.tЪескаље. Оно се није брзо стишало. А 
кад се II.tЪecaк утишао, људи су нам се у пролазу 

мило смешили и клицали једноставно Ста~nину 
и Титу радујући се не само зато што нас тиме 
радују - и за њих је само извикиваље тих имена 
представљало весеље, свест да нису сами на свом 

путу, сазнаље да су јачи, јер су кренули стазом 
већ прокрченом заставама и звездама Ста~nина 
и Тита. 

VIII 

Опет су одјекнуле песме пред школом и усит
нила кола, а ми смо, чистећи ципеле од блата, 
жалили nrro нисмо пошли боље опреМЈnени за · 
овај пут. Но ко га је могао предВидети? Изгле
дало је да ће се састанак с Маркосом одржати 
негде на цести - кратак као блесак. Нисмо ни 
саљали да је слободна територија - Грчка, с 
краја на крај. Свакако, градске плитке ципеле и 
дуrачке панталоне нису погодне за маршеве који 
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су пред нама. Јанулис је седео под сењаком у 
дворИIIIту и тихо разговарао са Сидеропулосом. 

Из мрака су искрсли курир и погрбљени 
сељак. 

- Шта је? - јави се Јанулис оштрm{гласом. 
-Писмо. 
-Дај овамо! 
Из куће су изнели петролејку, која начини 

мастан жут круг око себе. Јанулис увуче у тај 
ауреол главу, руку с писмом, и пола грудног 

коша. Очи су му се бациле на хартијmw, преле
теле је, и онда се одједном укочиле и .лице му 
се смрачило. 

- Сидеропулос - прочитај! -
Срески секретар проби главом руб масне 

мрље светлости која се није мешала с тамом. 
Светли је круг, лакши од ноћи, пливао по мраку 
на основу истих закона који одржавају компакт
ност окца, уља, не допуmтајући му да се разлије 
по води. Јанулис привуче свог друга себи, обгрли 
му раме, и заједно с њим прочита поново лист 
који му је чврсто лежао у руци. Сидеропулос 
стисну усне, .лице му постаде још квргавије, по
ружне. Затим, диже полако руку до чела, засени 
очи и извуче се из жутог круга, мека, прелом.л,ен 

надвоје- цвет ударен штапом. 
Жандармеријски официр из Цути.л,а писао је 

Јанулису: 
»На дан 16. марта текуће године око 12 сати, 

група твојих бандита заробила је 4 жандара и 2 
националиста. Чуо сам да си их стрељао. У слу
чају да је горње тачно, дајем своју часну офи
цирску реч, стрељаћу за одмазду седам .лица која 
сам данас ухапсио. Прилажем ти њихова имена. 

1) Караникас Ј оани 
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2) Каливас Христос 
З) Лисодилис Костас 
4) Василопулос Томас 
5) Андонин Михаило 

6) Сидеропулос Елена 
7) Сидеропулос Елпита 
Мајка - Елпита, сестра - Елена ... 
ЈЩiулис рече мукло: 
- Писмо је карактеристично. Нема дана да 

не добијамо таКву прозу. Ето ... тако неприја
тељи народа. 

Али други курир, који стиже нешто затим, 
донесе још једно писмо. Јанулис га прочита и 
нареди: 

-Покрет! 
Из таме се зачу прво уздах, затим крупан глас 

Сидеропулоса. 
- Полазимо ли скоро? Ја бих вас пратио. 

Овде ионако немам вИIIIe посла. Може ли? 
-Јасно!- рече Јанулис и загрли га. Затим 

се диже и поnе са куриром и сељаком у кућу. 
Курир убрзо изиDе и пренесе нареоење за 

покрет. Коњи и мазге би зарзали узнемирено, 
ћулећи уши кад год би сноп џеШiе батерије клиз
нуо преко њихове мрке, још дуге, зимске длаке. 

Једна партизанка истрча из мрака и стаде 
задихана преда ме. Ја упалих своју батерију на 
издисају. Партизанка затрепта, и насмеши се 
Јъупко, пружајући ми дренов штап с фино изрез
бареном женском главом чија се коса, сакуп.л,ена 
у широк курјук, постепено претварала у змијско 
тело савијена у клупко. 

- Теби, друже. 
- Што? 
Она ми пружи руку: 
- Ј а сам овде, у Дамаскињској бригади. 

Срећан ти пут. 

IX 

Колона се кретала кроз муклу таму. Понекад 
би само креснула варница испод коњског копита, 
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које је, клизнувши, ударило о звонкији камен. 
Но У:скоро би оп~т завладала тишина кроз коју је 
струзао с_амо оназ ба! одморних. корака по тврдој, 
грrурав~Ј планинскоЈ трави. Иако заклоњени бри- · 
ном коза се дизала лево од нас, ипак смо скри
вали у шаци запаљену цигарету. Надланица би 
прво зарудела као зрела јабука кад год би се 
потегао дим. 

Ишли смо _тако неколико сати. У три маха су 
далеки п7и лазањем дочекивали нашу колону и 
пратили зе од граница до граница сеоског атара. 

Као дрхтај који је пошао са зачеља, стиже 
до мене и проће даље шапат команданта. 

-Одмор! 

Људи поседаше на камење крај стазе и ја пре
позвах као нож оштру, силуету Јанулиса, који је 
журио напред. Поћох за њим. 

У пролазу опазих Жермена и Махи. Он је, 
иrразући се, мотао око прста крај улара и причао 
Андромахи о својој земљи, а она, гледајући га 
црним, лакираним звездама очију, тамнијим од 
но~,. расејана је положила руку иа врат коња 
кози Је, раскречивши предње ноге, мирно пасао. 
Свуда дуж стазе светлуцале су се по две-три ци
гарете, окренуте жиmком једна другој. Са земље 
се дизао шапат и тихо хрускање кукурузног 
хлеба. 

Јанулис је издавао кратка нарећења команди 
чете, ок'? које су се окупили борци наслоњени 
на оружЈе. 

- Запосести цесту, са по једним водом, 
источно и западно од места прелаза. Истурити 
патроле у оба правца. Ми крећемо четврт сата 
после вас. Пошаљите нам курир а у сусрет. 

КомандИР Раптис, сав од неке тамне масе без 
јасних. обриса, поздрави одсечно. Ја ухватих 
Јанулиса за руку. 
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- Добро, поћи с њима! - рече коначно. 
Бацих испушену цигарету и појурих за четом. 

Борци су ИШАИ брзо, и кад их стигох, дочекали 
.су ме питањима о Југославији. Моје причање по
квари поредак колоне, команДИр застаде, и јед;. 
ним· једва приметним осмехом поврати ,ред.· Ућу
тасмо. У даљини, десно од нас, опет су зала:јали 
пси. Под нама, низ косу, појави се беличаста 
трака цесте. . 

Чело потрча низбрдо и ускоро · зашкрипа не
природно тврд туцаник под цокулама. Без икакве 
команде издвојиле су се групе и похитале цестом 
кроз тишину. Ја се придружих воду који је пошао 
лево, ивицом јарка. Крупни Раптис потрча за 
мном. Осврнух се. Он шапну: 

-Заједно ћемо! -и као увек, после сваке 
своје реченице, насмеја се. 

За нама оста црна маса трећег вода, који се 
развијао у стрелце на самом месту прелаза. 

Код окуке смо застали. Одатле су се могле 
видети беличасте серпентине цесте која се спуш
тала у долину. Сео сам на миљоказ, и погледао 
у звезде које су бледеле. За који час изгрејаће 
месец. Тамно, крупно тело Раптисово постајало 
је разговетније. Он је изабрао пет бораца и од
редивши митраљесца, рекао им: · 

- За двадесет минута будите натраг. Приме
тите ли шrа сумњиво- јавите. Пуцајте само у 
крајњем ... 

Али борци су већ пошли, намешrајући згод
није каише пушака. Раптис ми приће, смешећи се 
нечујно, али . не седе. Погледа на сат, затим 
у небо. 

- Лезимо, боље је. · 
Нешrо ниже, три су борца укопавала бацач. 
Раптис дозва Костадиноса. 
-Узми још двојицу и поћи с пијатом за па

тролом. 

Из јелака над нама запуцкеташе суварци и 
лањске иrлице. Месец блисну радостан и блешrав 
на рубу неба. 
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- То су напш! Све је у реду! :-- шапну 
Раптис, који поста наједном ВИДiЬив~·као-по дану. 
Он простре свој mињел на ивицу цесте и ми 
легосмо један до другог. Под нама је,·из·таме која 
се растварала, изронила долина с лаким, вазду

шастим чипкастим кроmњама у цвету и· усНу.лим 
белим селима. Пејзаж се ширио све више, поглед 
захватао све дубље у долину, чак до разнобојних 
парцела њива и реке, чији је сребрни ток св~ 
час тонуо у врбаке и опет се појављивао да. за
светлуца као риба која се праћакнула и: за тре
нутак блеснула перајем и свом веселом кр.љуmти. 

Пет ли су се већ јављали однекуд из оне. млеч
не, нестварно беличасте и размекmане.~·Даљине. 
Из долине су с благим, млаким поветарцем доiiрли 
мириси, далеки цвркути и металан шум лишћа. 
Негде, дубоко доле, можда чак тамо близу реке, 
где као да блесну приiуmени мали реф:лектор 
фара, учини нам се да су .тихо брујали-:мотори. 
Тишина се зrусну, свако се притаји на своме 
месту. На помоћнику митраљесца тихо заmкрrу
таmе меци у ранцу који је скидао. 

- Требаће им пола сата да стигну довде. 
Курир клизну у јендек и, савијен, пожури 

Уi3брдо. Он је стигао до заклоњеног завоја цесте 
у тренутку кад је Јанулис, на челу колоне, ступио 
на њен набијени светли туцаник, пун лискунtких 
искрица. · -, .·· 

Командант, висок и оmтар~ потврдно·клиМну 
главом, затим се, отежући, обрати Хути и Пе,. 
траву, који су му пришли. ·-

- На том смо месту често' правили заседе. 
Ова је цеста једина веза Македоније са Тесалијом. 
Ми је још нисмо сасвим избацили из употребе, 
јер нам користи. Мало више горе лежи још ауто
-блинда коју смо им јесенас разбили мином. Но 
хајдемо. Ваља пожурити. · · ·. 

Окрај вода, размеmте:Ноr као пшалир на том 
дел у цесте, прошле су обе чете батаљона -под-
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1 официрске школе у Кастанофиту. Трећа је б~ 
распорећена ниже на цести.· За њима наиће ЗбЈе,. 
гуњ, који· се држао реда· и .. уморна климнуо 
главом ЈанулИсу. · · · · · 

- Колико још? - упита отварајући ·плаве ... 
очи. 

- Два сата. Не више! .. · · 
Збјеrуњ уздахну и продужи. За њим су на

ишли у групи. преостали делегати и Т{)И -коња 

наше коморе. 
Али као готово увек. у таквим; приликам~, 

једно се кљусе узјоrуни насред цесте. ЗалуА га Је 
сељак коњоводац вукао за улар, ударао прутом 
и после врхом оПанка у низак надувен трбух, 
мршаво се парипче упрло. • стражњш.r, мало под
вијеним ногама о тврду цесту .и остазало као уко
пана. Само би, кад га удар заче заболи, диза.1ш 
упорно rлЗву и фрчући одречно затресло њом. 

Махи и Жермен су наишли, и притекли У 
помоћ коњовоцу који је већ псовао плачно, висо
ким гласом: Вод партизански преће цесту и поће 
стазом која се губила према селу на два кило
метра одавде. Пси су лајали, аЛи убрзо, као на 
команду, умукоше. Уто и .коњче престаде да се 
опире. Кротко поће оборене .главе и срећно преће 
цесту. . ·. . 

Вод који је осигуравао . прелаз са западне 
стране, врати се, и поче да се окупља око Јану-
лиса. . . . 

Он одвојИ некоЛицину; не више од десет 
бораца. А осталима· нареди да поЈ?у и да нас 
сачекају у Букорини. 

с окуке,· на којој је Раnтис још лежао потр
буmке, већ се могла видети -колона од· десетак 
возила. С времена на време ·упалио би се кратко 
засењени фар. · . . . · 

Биће још битака, Раптисе. Преузми ком~ду 
над главном колоном. У зору крените у Щ>авцу 
Аукнадона. Стићи ћемо. вас дотле. •·' · 

243 
16* 



Раnтис скочи и отресе ЈIШЊел од .влажних 
шљунчића и rрумења зеМЈЪе, с толико беса . и 
мржње да му Јанулис рече готово нежно: 

- Ја остајем. Правилније је тако~ 
-Ствар је у томе, друже команданте ... 
-Но? У чему је ствар? ... -упита Јанулис 

не без извесног хумора. 
- Ноћ је лепа, месечина . . . а ја волим да 

их ВИдИМ кад беже . . . Уоmпте, пријатно је ту! 
-Други пут! 

-Разумем!- поздрави Раптис одсечно. 
Каменчићи су се котрљали под ногам~ бо

раца који су пошли ниже, заклоњени трњаком, 
заобилазећи у луку кратке серпентине, савијене 
као црева положена једно над другим. 

Колона камиона, преДвоћена ауто-блиндом, 
проће без задржавања село и ускоро се, брекћући 
све гласније, дохвати mумице за којом су почи
њале. голе серпентине. 

Јанулис размести дВа пуmкомцтраљеза у ни
ско rpМ!ne, на размаку од 40 метара. Бацач по
мери покрај чистине рубом јелака. 

- По камионима, кад затреба. 
На самој окуци намести митраљез. Групу 

бораца с аутоматима и пуmкама постави на 50 
корака даље од окуке. · · 

-За случај да покушају петке узбрдо! 
Костадинос пажљиво очисти лимунку коју је 

откачио с карабињера на појасу. Како је пре тога 
.лежао потрбушке у трави, ухватило се нещrо 
влажне земље мећу њене крmuчице. · · 

Читав распоред извршенје хитро и без гласа. 
Јанулис је командовао више погледом и рукам~:~. 
но речима. Сад· је још једном пр~веравао. свако 
место, тражећи очима има ли које боље, у 
близини. 

Кад се све притајило, он шапну: 

244 

, 
ј 

~~~~ 
. 

. ~, . 

- ВИ - за мном. 
Ветрић што се дизао на махове доносио је 

појачану хуку мотора који су се задувавали уз 
стрмину. Али требало им је још дВадесетак ми
нута до окуке, дужином чијег је трбуха, у заседи, 
вребало довољно цеви. У свакој је бар по једна 
од.лучна - смрт фаmизму! чекала непријатеља. 

Ј анулис ·провири опрезно из трна и· осмотри. 
Луком тих 200 метара, колико. се била прострла 
заседа, месечина је обасјавала пустош и тиху 
белину још празне цесте. . 

- Да сам понео бар једцу ·мину! - уздахну 
са сетом. 

Костадинос је дисао шуmтаво на уста. Јану
лис га по г .леда. 

-Знаш ли ... 
Овај помилова г.латку цев IШјата и климну 

главом. 

- Мора да си сав в.лажан од_ росе!. -.При
мети Ј ану лис, жмирну и поМИслИ: »КаКо одолети 
задовољсТ:Ву? Две ауто-б.ЛИНДе ... осам камиона.« 

Он ослуiiiЩТ напето, с ухом и образом ван 
rрма. Чуло се како кроз све јаснију ~ут~mких 
мотора шкриiш куп.лунг при мењању брЗине. ·. 

. Три . реда серпентина степенасто испод . нас, 
кратко сину фар. црне ауто-блинде .. Невидљиви 
возач иза ок.лопа даде гас, дебе.ла гломазна ма
тина подскочи, пожури, но убрзџ опет застаде. 
Али сад се више није видела. ЈаНулис зари зубе 
у шаку, Костадинос је дисао тешко и гласно, отво
рених уста. Иза завијутка изби друга ауто-блинда 
и проће, затим камио~ који се заустави. ~а ~,; 
траљезом, на крову шоферске кабине, стаЈао Је 
бркат подофицир и бацао ма:чје !!оглед~ Лево 
И десно. За њима су седели ВОЈНИЦ:И на дрвеним 
клупама, по дВа на свакој. С кундаком пуmке ·у 
крилу, цеви наслољене на ограду камиона и упе

рене у ноћ, они су очекивали нешто неодрећено; 
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-Не крену ли за два минута! ... - Јанулис 
привуче руку. · 

Сказаzьке на љеговом сату, с фосфорним бро
јевима, изгледало је да се не мичу. Машин:е су· 
брујале испод нас све нервозније, али--Ниједан 
шофер није гасио матор. 

- Хоћеш ли кренути, Зонисе? - зачу се 
један млади глас однекуд много ниже. 
~ Шта чекамо? -·јави се још неко, ·нестрп

љивије. 

Али нико се не. одазва. Да отера ноћну дрхта
вицу и сан, један од непријатељских војника у 
камиону диже се с клупе и поче да млатара ру

кама. Јасно се чула лупа поткованих цокула о 
дашчани под. · · 

Али ни тај жандар, који је покуШао да се 
расани, ни онај сасвим мали, који је отворио 
пакетић енглеског кекса и почео да га лељо жваће 
с преживарском спорошћу, нису деловали ствар
но. Можда због месечине, можда због заседе, 
чинили су се нељудски, дрвени, лишени осећања. 
Просте ме:rе које ништа неће заболети кад их 
метак обори. Онај што је јео кекс имао. је уфити
љене брчиће и нов, испеглан· шињел. Капу је на~ 
кривио кицоlilки и месец је без воље треперИо 
на љеговој месинrаној кокарди.' Личио је ·'на ли
сицу оштро одражену у оку притајеног Ловца. 
Уто један викну с готово људским радосним ак-
центом. Тај глас просто заболи. · · 

- Креће се! 
Али тај се није могао видети. Само глас -

обрадован. Јанулисова лећа стала су да се полако 
дижу, скупљајући се у лук. Његово је око. фикси
рало једну тачку у пустоШи пред собом, Коста
.ДИНос је гласно дисао. Јанулис само махну главом 
према љему и овај стисну усне. 

Колона се приближавала и танке rранчице 
пред нама задрхтале су ненавикло. Ритам_ мотора 
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преноси се на земљу на којој смо д.ежали. и та 
'треска и брујање одјекивали су као неко туrа
љиво и раЗдражљиво · трепереље у нашој из
нутрици. 

Фар кратко блесну и утрну. Десно се про
моли црна љутка ауто-блинде која је надирала 
опрезно. Из отворене куполе, као из прешироке 
црне краrне, вирила је тамна, уска официрска 
глава. За.шиљени челични врх базуке вирио је из 
цеви пијата. Јанулис трепну. Ситне, оштре тре
павице спустиле су се и диrле. Блинда је прола
зила крај нас. Изгледало је да се протеже као 
хармоника и да .·ће сву вечност, тако гломазна, 
пролазити поред овог rрма. Оф1ЩИР задрхта зимо
rроЖZDиво дечијом главом на танк<?М врату, и 
хтеде да је увуче у куполу. 

Али пре но што стиже да је склони, одјекну 
прасак, и миНа пролети мрко.поред нас, ширећи 

. нека љутита, врућа невидљива крила. Готово у 
исти час прасну и заштекта целом дужином за

седе. Као да је неко једним страшно танким и 
дуrим прстом повукао одједном све обараче. 

Експлозија дивље продрма унутрашњост 
блинде, љен матор закркља, она се искр:иви пред 
јарком и застаде укопана. Костадинос се створи 
у скоку крај куполе, сав танак као сен, витак 
и лаК до нестварности, и кроз љен отвор убаци 
бомбу чији се прасак пренесе кроз шкрипу ме
тала који кидају и савијају снажни, и брзи, као 
учестали у дар ци динамитних песница. 

Јанулис изјури из rрма с пијатом, из кога је 
опет вирила мина, и поће наниже; одакле је, уз 
страшну вику и јаукање, штектао један полудели 
високи дуrи рафал као последљи трилер који 
певачица продужује неприродно дуrо, не што би 
тако требало, него да покаже све шта уме. Али 
отпоче поново јаук, који покида рафал, заправо 
га згази као што се гази мрав ћоном цокуле. 
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Један омалени жандар, унезверен баци пушку 
кад виде како се Ј анулис диже из џбуња. Али. Ge 
не заустави, него укочених, а отворених уста про

јури, стиже до горље окуке, али тек што_замаче, 
удари га оданде кратак, мргодан . рафал као 
даском посред груди, он се заА:>уља и раширених 

руку; учини два корака уназад, као да је видео 
нешто што није требало, па се извиљава ••. Тако 
се и скzьока, као да је, док се он извиљавао, неко 
над љим пресекао конце који су га држали на 
ногама. 

Одоздо, иза mумице, такоЂе припуца - али 
се чинило да је то одјек ове густе паА:>бе у брдnма; 

Вракас проЂе, гонећи прва три заробљениКа; 
учини ми се да је један од љих онај ситнИ, ма
леmни војник који је у ·камиону, малочас joni, 
жвакао кекс. Од часа кад сам га угледао па досад 
није прошло ни десет минута, а већ то није био 
више исти чисти жандар у кицошки накривљеној 
капи и новом шињелу. Капу је изгубио, .лице му 
је било умазано блатом, шињел подеран и згу
жван као да си га извукао из гомиле робе парене 
у казану. На танком гргуравом брку задржало 
му се, необјашњиво, пар. мрвица кекса. . 

Пуцаље је престало . за тренутак, и тек су се 
сад могли разабрати појединачни људски гласови: 
од пискавих, жалостивих јаука и јецаја, до·зади.,. 
ханог бата корака и клетви победника којИ су 
гневно гонили унезверене бегунце. Чинила се на
час да крици избијају одасвуд, и да то још уве~ 
јечи избезумzьена планина, а не људи на љој. 
Али опет, како је тишина постепено освајала, OFJ~ 
врева се почела раздвајати и делити на своје 
просте састојке, на људске речи пуне смисла. 

Но тад опет плану брза пуцљава као да се 
жури да заВрши са собом. Она као да гурну речи 
у понор и затрпа их треском бомби и кратким, 
јетким рафалима. 
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По.~а сата' касније све се смирило. Вракас је 

стручно скидао неоштећени бацач с. ауто-блинде. 
Гонећи заробљенике пред собом, поЂе прва група 
пут Букорине. Јанулис и ја им се придружисмо. 
Одоздо из села није се такоЂе више чула паА:>б_а~ 
ни онај далеки шум ратног метежа, сличан неком 
пригушенијем зујању, налик на оно отегнуто 
»Оооо!« које »праве« деца за време о~ора кад 
завуку прстиће у уши, и брзо их стану да тресу 
у љима. 

Осећао сам умор, било ми је хладно. 
- Јевтино! -рече Јанулис без радости. 

Жандари, подофицИри, војници од заНата, сто им 
богова, а ништа занат не знају! - љутито 
ударајући штапом по туцанику. И закzьучи од
једном, у вези са оним о чему је дотле, не гово
рећи, мислио: 

-А ипак добро је што смо ми љих, а? 
Заробљеници кажу да су излазили да ухвате за
седу на горљој окуци, да нас код пролаза доче
кају . . . чуо си! Три су колоне послали у разним 
правцима. Али ми смо тачно предвидели да ће 
покушати да побију делегацију. Да би нас обе
дили за убиство које би сами извршили. Кучке. 
Али свуд ће их наши дочекати. А сутра, зна се, 
бомбардоваће Кастанофиту и Могилу. Но оба смо 
села још ноћас евакуисали ... 

Ноћ је шумела, уједначено, равнодушно, као 
нека широка општа поплава и ништа на љеној 
глаткој,- тамној, сомотској кожи није сећало на 
јарке опекотине експлозије које су је до малочас 
риле и кидале на све стране. 

Прошли смо покрај неког села свег у црном. 
Пси нису лајали, мада се чуло љихово узнеми
рено режање иза плотова, одакле су се помаА:>аА.е 
узнемирене и неодреЂене главе сељака који су 
нас ћутећи посматрали. 

- А! - рече један. - У десили сте их. Скроз. 
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Покрај нас проће нека тиха груmща људи,. 
гонећи два товарна коња. . ·. 

-Куда? ...,...упита неко. . 
Један од њих застаде, био је то погурен .. окра- · 

ћи младић. Он нас погледа Право у оЧИ и од
говори ведро и пркосно: 

- Из одбора смо. Опанчари. ·ПоШАИ смо· да 
дигнемо ....._ за опанке. Чује се - бИАо је и б.АИН
даша. Они ти имају, другови, гуме ... · понајбоЉе. 

И у жељи да се сасвим оправда, допуни на-
мигујући: .. ' 

- А право је . . . ми смо најбАИЖИ месту 
деmавања ... 
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Свитало је, а Бухорина је бИАа празна. Наши 
су је напусТИАИ пре једног сата. 

- Петке су кренуАИ због 'јутарње хладно
ће! - објасни председник · частећи нас пред 
оmптином врућом вареником · :И: јајима печеним 
у пепелу. 

-Брзо ћете их стИћи појаmете АИ касом. 
Прво смо време јаха.АИ, ~ .биЛо је исувише 

хладно у сему. Оштро је продирао јутарњи ветар 
кроз одело мокро од росе и дедио срж и крв у 

костима. 

Сјахали смо. Коњи су ИШАИ кротко за нама, 
а ми смо, ногу пред ногу, стуПали преко про

стране висоравни, одак.Ае се ширио бескрајни 
простор зборан парале.АНИМ пАЭ.НИНским венцима. 
Ј ануАИс застаде. · · 

-Погледај! 

Он ми показа громаду Верије, хрбат Грамоса, 
дуги тешки ланац Пинда, Хееију- још тамну, 
Војину и ружичасти. далеки оГромни ОАИМП до
пола у снегу, са сунцем на левом куку, као да га 

је од неке. радости пропустИо да му се провуче 
испод прозрачне снажне мишке. 

- Не би се могла измисАИТи боља зеМIDа за 
партизане од ове наше ГрtШе! 

251 



Јанулис уздахну и окрену ми половину тан
ког осмеха. 

- Чак да је сам Врховни штаб правио три 
године нацрте, не би сложио идеалнији терен. за 
герилу. А? - · 

Одиста, планина се веэивала за планину, ства
рајући стрме, непроходНе ланце, час налик на 
огромне бункере, час сличне бескрајним каменим 
бедемима, неосвојивим било с које стране. Но у 
тој каменитој, неприступачној дивљини лежала је 
и рањавост ове сиромашне земље, с мало шума, 

мало жита и мало стада. 

- Нек мобилшriу све атоме света и баце на 
нас- смирити наснеће. Наши борци већ и г.Ааву 
не дижу на авионе. _ _ . _ 

Кренусмо, ваљало је достићи наше. Али Јану.
лис је сваки час застајк.ивао и, гледајући у. дивни, 
пркосни пејзаж с неуКротивом ·љубављу,, ук~и
вао ми је на лепоте које је откривао где их ја 
не бих приметио, јер ја сам мање знао ову Земљу 
коју је он волео, баш зато :iпro· ју је познавао. 
Но прИ свем том ме је Јанулис уверавао, жалећи 
се тужно, да више нема смисла за ту лепоту:·

Седам година се ломим по овим брдима и знам 
их напамет до у последњи превој и задњу пеш
теру . . . Али они- су за мене само .,...- евентуамщ 
положај и, коте, бој на поља. Синоћно место:.-. -
широки трбух ов:уке_- никад-неће више за мене 
бити делић пута за сјатиште, него 36. километар, · 
на ком смо једНИМ плотуном, из заседе, побили 
оне :који су хтели да нама приреде кланицу. 

Наше смо сустиГ.лИ на крају висоравни, пола 
сата испред Лукнадона. Седели су у сувој трави 
и ·жмиркали, гледајући у младо, весело сунЦе. 
Били су уморни и пушили су ћутећи, али кад 
су нас опаэили, скочили су, и сви, војска и наши 
цивили, појурили к нама, постављајућИ нам пИ
тања тако гласно као да ће им наши одговори 
право у уста, а не у уши; 
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l ЈШrулис је прво просуо цифре, насмејаН:: 
- Пушака _.:.....:., четрдесет и седам, девет ис

правних бренова, један тетки в:Икерс, три бацач:а, 
четири пијата. Муниције - до rуше. Ниједан 
од нас рањен. Али то Није све. Кад стигну друговИ 
што су сишли у село - _ биће још више. Зароб
љеници - све жандари. 

Али борци их нису у тај час ни погледали. 
Тек касније, кад је Јанулис завршио с »током 
окршаја«, партизани су почели заrледати сваког 
од петнаесторице љубичастих прљавих заробље
ника. Али никоГ нису препознали. 

- Нису из наших села! · 
С тиме је њихово интересоваље за заробљене 

престало . . . Пошли смо. 
Ускоро смо угледали, на крају пута којИ се 

дизао, гомилу света, а три средовечна официра, 
сва у каишима, с револверима и торбИцаМа, иэ
двојише се и поћоше нам полако у сусрет. 

п 

Борци на челу почеше да ступају чвршће, чак 
и нова партиэанка, Андромахина сестра, стаде 
Аа маршира отреситим кораком~ при чему су јој 
.се одсечно тресли обли обраэи потамнели од не
испаваности и умора. 

Неко рече шапiпом: 
- Друг Кикицас, командант Централне и За

nадНе Македоније, први заменик генерала Мар
коса. 

Јанулис је већ отрчао напред, поздравио ста
решине, а затим се другарски иэљубио с њима. 

Кикицас, праћен Јанулисом и оном двојицом 
виших официра, приће нам корачајући лако и 
крупно, у први мах учинило ми се - некако кочо

nерно. Био је то омањи, сув, жилав човек, с оrром-



ним рићастим брцима као прилеiLЬеним на мрша
во мще које се завршавало '[}Врстом, чеmртастом 

вилицом. Али наше .. nогледе. није. привуЦА.о ље
гово опа~nено мще горштака, С нечим Лрrичним .. у · 
распореду и симетрџји ·црта и . њщqвог< оnштег 
израза, него - и то одмах - оне необично меке, 
скоро женскасте, осећајне очи чије_ се плаветнило 
таласало и, ношено узбућењима, стално мењало, 
прелазећи . све ИНТензИтеtе ОД ултрЭ.Марина ДО 
пастелног тона летњег неба .. И баш та заиrрсща, 
непрекидНа промеiLtЪ~()ст, слична: _велщаШ сТва
рима, слична моруи неqу, задржав~а је борцима 
дах кад би их Кикицас Погледао: спремни да без 
колебања изврше св.е Што им нареди.· А он је тога 
био свестан, и гледао је зато ретко кад ,.!р.Уде 
у очи, најчешће је косио њима у страну, или пре
ко рамена сабеседника, у стеновита 9рда. Али и 
тад мупоглед није ~овао, одражаваЈући његова 
осећања, увек усталасана мислима и страховит,ом 
вољом којима је, као ћемом, могао да обузда 
своју и сваку другу људску стихију. Никад, ~
нило се, и кад спава и сања, око му не престаЈе 
да живи пуним животом јаве која нема краја и 
не треба одмора. Да му дигнеш уснуле капке
рекао је после Жермен - мо~ао би откри;и У 
·стаклу његових дужща сан .~ЈИ би. садржаЈ. од
мах прочитао, а у. сну неизоставно - продужетак 
прекинуте дискусије; . и нашао · би; ,т~о, · већ У 
дефинит:ивном облику до мало час. Ј()Ш неразра
ћену диспозицију о нападу, маневру и изненадном 
покрету у правцу најслабиј~г бео~а, . неприја
тељског распореда ... 

Рукујући се с нама, Кикицас је можда хтео 
ц да се насмеши, 'очи су. му намах nостале ведре 
и прозрачно мирне. Али већ је у следећем тре
нутку .помислио да треба да од .Јанулиса затражи 
оправдање и раз.логе з~ љегово лично . уче~о
вање у ноћашњоЈ акдиЈи и уопште.· ЭаiПТО Је ••. 
Очи су му .потамнеле,·.затим· креснуле ·челично, 

254 

- .. ' 
·-·~.·< 

'1' 
одражавајући већ следећу његову мисао. Његово 
је мще, свесно да: не може одржати брзи корак 
мисли и осећања, канда одлучило, једном заувек, 
да мирује. И мще му је одиста и мировало, сли
чно непокретним лицима која имају лекари кад 
ослушкују пацијента. 

Довољно је било видети Кикицаса како диже 
руку, корача, како се осврће и уопште креће, 
па разумети да је он управо ·сушта супротност 
лењости, расејаности млаког човека. Његово тело 
деловало је брзо, прецизно, цело као један једини 
нерв. Нога у високој, уској чизми дизала се и 
спуштала без напора, с лаКоћом нељудском, с хит
риНом јелена, с еластичношћу дивље мачке. 

Његове ОЧИ говориле су о узбућењу које га 
је обузело, о радости што нас све види, и да~nе, 
да никад док живи неће заборавити ово јутро 
и стазу на којој је, пред окупљеним народом 
Лукнадона, стиснуо руке делегатима Совјетске 
Русије, Југославије, Пољске, Бугарске и Албаније. 
Они су, рекао је, »упркос одлуци америчко-енrле
ске rласачке машине, дошли· овамо да упознају 
Демократску армију и грчки народ, према чијој 
ослободилачкој борби, као прави, доследнИ демо-
крати, имају и разумевања и симпатија«.. . . 

Кикицас заврши, а један младић густе, црнач
ки кудраве косе, у прљавом јаrњећем rуњу,··ис
тупи из реда два-три корака и стаде неодА.учан -
да ли би ваЉало или не да се поклони у знак 
поштовања, које треба гостиМа. укаЗати на Древни 
начин. Но проблематика је' бИла· неактуелна. ·Он 
нас пријатеЉски поЗдрави гЛавом: ·· ·· 

.....:... Ми смо вам захвалiш за. све nrio сте досад 
урадили. и хвала вам на великој морамiој потпори 
коју нам пружате самим својим присуством: Ми 
овог пута не можемо ни очекивати друкчије по
моћи од наших пријатеља. За ocrnapeњe наших 
идеала остаје нам само наша борба и ништа више. 
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Пред вењаком, у дну дворишта куће у којој 
је био смештен штаб, борци су примали ручак. 
Неки су већ седели на трави, озбшьна АИЦа, с пар
цијом мећу коленима и сркали с уживаљем да:f!ас 
изузетно сољену чорбу, гледајући при том у ви
соке, спрудасте облаке који су прекрили небо рет-
ким беличастим кожухом. . 

А у соби у коју смо ушли чекао нас је постав
љен сто, с две чаше пред сваким таљиром. Умор 
који сам осећао није растерала ракија, ни пиле
тина, ни вино, ни слатки кајмак с медом. Ноге су 
ме болеле, табани --: горели изубијани, а колена 
- згрчена, трудна и без снаrе. Очи тешке, али 
жељне све да виде, упИјале су АИЦа и њихове речи, 
једине још будне над мојим утрнулим, одсутним 
телом. 

Граур, сав земљан у лицу од сусталости, пре
ће одмах на ствар и изложи Читав ток догаћаја 
који је довео целу Коl\Щсију на Грамос, а само 
нас - овамо. Нов моменат представљала је ње
гова тврдња да је Лунду сугерирано, са сасвим 
поуздане стране, да ваља поћи у правцу јужн:о од 
Гревена. Лунд је ипак кренуо у супротном правцу. 
На крају је Граур изнео и детаље о последњим 
довијаљима анrло-америчког блока ради пrro ус
пешнијег саботираља састанка с генералом Мар
косом. 

- Они су поставили Ј анулису 24-сатни улти
матум, свесни да је немоrуће испунити његове 
услове и поред свег интереса и воље које је 
показао у жељи да га испуни. 

-Баш зато!- примети Јанулис. 
Кикицас затвори за часак очи, као Да је у 

собу ушло више светлости но пrro човек може 
издржати. Затим нам, уздахнувши тихо, објасни 
да би нам до генерала Маркоса требало бар че
тири или Чак и свих пет дана хода, »једно 250 
километара, моЖда и више«. И да га је врховни 
командант овластио, у жељи да наМ упrrеди на-
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поре, да он, Кикицас, заступа пред Комисијом 
Демократску армију и њеног шёфа. И сад нас 
моли да .располажемо с њим. Прц том је :~;орео од 
жеље да не примимо ту љубазну понуду, него Да 
заједно с њим поћемо у сусрет Маркосу. 
-Ми ћемо извршити свој задатак и молимо 

вас, господине команданте, да нам омогућите да 
кренемо што пре у правцу на ком ћемо, макар 
и после десет дана, срести генерала Маркоса! -
одврати тихо Граур, на пrra Кикицас скочи и поће 
да се. пољуби са свима, али застаде на по пута, 
врати се и седе. 

. - Хвала вам! Хвала вам свима! - убрзао 
Је неким цвркутавим гласом. - То је највећа 
срећа за мене и част за све нас. Кренућемо одавде 
у један и по. Набавићемо вам свима коње. Нећете 
се сувише уморити. Захваљујем вам бескрајно. 
Генерал Маркос биће необично срећан. То је за 
нас од необичне важности! - наrласи он. - И ја 
то не желим ни да сакријем од вас. Увићате 
и сами. 

- Важно је и за нас који се трудимо да, у 
име ствари мира, по налогу Савета безбедности, 
извршимо што свестранију и дубљу анкету о гра
ничним инцидентима и узроцима »граћанског« 
рата у Грчкој. 

- Хвала! - понови с достојанством Кики
цас, који је веЦ успео да се потпуно савлада и да, 
попут свију нас, сакрије у себи срећу, задовољ
ство и свечаност овог тренутка, иза коректних 

формула уобичајених у мећународним односима. 
Али баш то што се скривала пунило је новим са
држајем овештале облике уrлаћености и чинило 
и њих друкчијим, новиМ, онаквим управо какве 
су ове прилике и часови захтевали да буду. 

-Ми смо- говорио је свечано Кикицас
с пажњом и интересоваљем. пратили рад Анкетне 

комисије за ових четрдесет и осам сати прове
дених у штабу Грамоса. Расцеп до којег је дошло 
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у Комисији није нас изненадио. Али ми смо ув_е
рени да народи Америке и Енrлеске не одобраваЈу 
nоступак својих делегата, и то Представља за нас 
довољну сатисфакцију. Остало је ствар наше бо:р-. 
бе, како сте то већ чули на улазу у село.- Тога Је 
свестан читав наш народ. 

III 

Нисам се могао одлучити да nрилегнем на је
дан сат. Требало би Ми бар читава ноћ да доћем 
себи од убитачног умора који ме је мучио. Изи
шао сам у дВориште и сео крај чесме која је 
каnала. 

- Овог часа су стиrла два монархистичка 
дезертера! Хоћеш ли да их видиш? - упита ме 
Каnитанос, бивши радио-телеrрафист на краљев
ском броду, nребегао крајем 1943. са Средљег 
Истока у Влас. 

-Јасно. 
Он доведе дВа војника. 
- Ја сам тај дезертер. Зову ме Мавро Сатс:

нас, Црни Баво - рече nошироки окретни ВОЈ
ник, nоздравивши ме по nропису без икакве nо
требе. И не чекајући nитање, nоче да говори брзо, 
као улични nродавци дранrулија. Врло таман, 
ошишан до коже, челично nлаве лобање nрекри
вене мноштвом малих, плитких црвенољубичастих 
младежа, он је ЖИВо гестикулирао: 

- Шта се може, свака класа зна своје, па. и 
радничка. Тако сам ти и ја, друже, nобегао. Због 
тога. Класа - ако се све узме у обзир - то нам 
је живот. Право рећи, ја и нисам радник. Ми nро
дајемо воће на пијаци. Али то ти је исто - рад
нички класНи народ. Свакако. Зашто бисмо ми 
били нека, како неки кажу, ситна буржоа:Зија или 
већ томе нешто слично, мимо света. Нећемо ми 
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то. И Мй хоћемо да смо nролетаријат. И тако ..• 
дабогме. Ја нисам левента, а на краља- пљујем 
од јутра . до мрака. Не nризнајемо ми њега. 
На љегове официре- исто. ILъуни. Шест месеци 
сам био у војсци. И хтео сам одмах да бежим 
али- незгодно, везује вас nородица nеленама и 
свачим. Ожењен човек - цркотина. Њему се све 
чини да има више разлога од нежење да nристане 

на сваки јарам и услов- само nусти ме да жи
вим! Жена је војнику маrнет што му извлачи на 
nовршину страх који је сакрио. Али ми се нисмо 
дали. Дезертирали смо. Жену и тамо nелене -
nрегорели. Нећу да бринем за њих, док ми класа 
читава nркоси окупаторској имnерији у целини. 
И тако, ето - nобегли смо, дезертирали. 

- Колико вас? 
Црни Баво се избечи. 
-Ми сами, то јест ја. И онај тамо- жути. 

Али он - то су ти други разлози и други бата
љон. Он је обашка. Усnут смо се срели, ноћу. 
Што се и уnлашио- хтео ме заклати. Али ја
чим му руку onиnax, осетим жуљ. А-ха, nомислио 
сам, и тај ти је радна класа, дезертер од краља. 
Шта онда да се бојим? Заједно смо стиrли. А сад 
нека ме расnореде. Хоћемо да се бијемо. 

»Жути«, Зикоnулос, nегав сталожен момчић, 
обриса nрво усне: 

- А официри-демократе у чети туку. При
лепе шамар. И nроћу. Ја сам у митраљеској 
чети био. 

Жути није мешао, као Црни Баво, једнину 
и множину, није говорио о класи и »женским 
тамо пеленама«, био је радник, незаnослен од 
ослобоћења до мобилизације, шкрт и спор на ре
чима. Лакше би му - чинило се - било дићи 
траверзу, но изговорити - здраво! Но у новој 
средини, тек nриспео, још збуљен а nун nовереља, 
окружен борцима, био је орнији за разговор 
но иначе. 
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- А једном смо се и мећусобно потукли, ми 
и ви. Пре месец дана! - рече тронутим гласом 
борцу који му је донео пола кукурузног круха 

и ~ак обарена меса: , 
- И народ нам успут давао јела без нaine 

тражње. Понуди само. Шта ћеш. Узми! - ишчу
ћавао се размекшано Жути који заюъучи: 
-А ја лежао тад крај митраЈЬеза. Ви пуцали 

у нас - с брда. Док ја - бушио облаке и птице 
у лету. Нишан сам дигао за два прста. Ех, да је 
наишло јато дивљих патки - било би печења. 
Али није. Свраке. То ти није богзна шта. 

- Неки и свраКе једу. 
Но Мавро Дијаволо би толико прегладнео да 

је јело претпостављао иоле јаснијем или опшир
нијем објашњењу. 

IV 

- Треба поћи тачно, како је одрећено. Иначе 
нећемо стићи на време. 

Кикицас погледа на сат. 
- За десет минута - покрет! 
Затим се окрену куриру и, показујући му 

руком наше ствари, нареди: 

- Што пре товарити! 
Лице му је било тамно. Само су му очи ди

сале, таласајући се, благе и ведре. Курир се на
смети. Кикицас рече: 

- А бркови нам увек исти. Рићасти! 
Курир, сагнут да покупи ствари испале из 

Жерменове ташне, окрену лице команданту и као 

да хтеде нешто рећи невимивим уснама дубоко 
испод пуних, дебелих као прилеП.LЪених бркова, 
одиста сличних Кикицасовим. Али се ·испрва не 
чу никакав глас. Тек кад Кикицас изиће, и кад 
курир, пребацив преко врата дугу италијанску 
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машинку, погледа за њим и узе ташне, допреше 

до мене његове речи у задоцњењу: · 
- Ј ест, друже команданте. Сви ми на Ригу 

од Фере треба да личимо. · 
Онда ми се окрену. 
- Никад још није био тако добре воље. 
Мазге су се нервозно вртеле не дајући коњо-

воцима да их оседлају. Андромаха и Жермен че
кали су с чутурицама у руци у реду крај чесме 

да добу на ре~. Смејући се свим белим зубима, 
утрча Један !lОЈНИК у двориште, а одмах за њим 

и група од ЈОШ петорице, с бронзаним крунама 
на капама. 

-Ево и нас! -викну први, тресну капу о 
калдрму и рашири руке, као да би све да загрли, 
људе, бескрај, слободу и брда. 

Капитанос га препознаде: 
- Димитриос! 
Кикицас је стајао на прагу, мало затурен, и 

посматрао придошлице. 

-Друже команданте! 
- Кикицас! -викну други и појури му у 

сусрет. 

Сва петорица били су некад официри Еласа, 
мобилисани пре десетак дана, и ~ад пребегли на 
слободну територију. 

-Има још читава чета за нама. Сасвим
младићи. Али ми смо чули да си ти ту, друже 
команданте, па смо пожурили да те поздравимо. 

- И оружје смо понели! - насмеја се други. 
Три митраЈЬеза, два бацача, пушке. 

-Није лоше!- Кикицас је помислио да би 
требало да се и сам насмеши, али упита: 

- Како вас - да мобилишу? 

- Сад се то удешава! -првом су блеснули 
бели зуби. - Коме од нас, старих, догори до Ћо
ката, плати не_што ћати, а он га унесе у списак 
позваних у ВОЈску. 
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-Јасно, ако открију, може се страдати. Али 
то тамо доле ионако не гине. 

- Али и yomnтe - позивају одреда . . . _ 
-Покрет! - изусти неко са задоiЏРењем, 

кад колона пратећег батаљона већ крену. 
Јанулис нас је допратио до првог раскршћа 

и стискао чврсто сваком руку - јер није могао 
изрећи све што је хтео и очекивао да каже. Дуго 
је дрмао Жермену приклештен длан, а кад је 
редом дошао до последљег од нас, само је про
шаптао: 

-Здраво! 
Јанулис је мислио на пут пред собом, кон

кретни пут, 30 километара, и пут уопште - битке, 
обруче, пробоје, јурите, слободу. Пут је сваки 
заморан и не стиже сваки који крене. 

И кад се баци алату у седло и појури касом, 
сети се да је хтео Жермену да каже нешто врло 
важно и лично. Он се обазре, и као што то по
некад бива, откри одмах Жермена у гомили која 
је гледала за њим и махала му. Јанулис се осмех
ну, диже руку до чела у тренутку кад је сунчев 
зрак, пробивши руно облака, клизнуо косо с неба 
и дотакнувши га, спустио му се од рамена до 

струка као дијаrонална, златна, неподноiП.IЬиво 
светла ешарпа. 

v 

Пут којим смо пошли испрва се спуштао у 
танак поток, измећу стења што је освајало и за
тим се, као узидан ивицом крЖА:>аве и ретке ту

мице, пењао до облог платоа. Он се отварао у 
облику левка, ширећи се у бескрајну висораван 
обраслу у тамну, свежу траву са умањеним ста
дима разбацаним у даљини. Овце су се полако 
кретале кроз траву, и како им се нису виделе 
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ноге утонуле у њено зеленило, чинило се да то 

и нису овце него некаква руњава беличаста је
дрила која клизе преко_ траве као преко бусена
стих валића. Но та се слика појавила и одмах уга
сила, и сама свесна своје неодрживости. Биће да 
је њу умор и пропустио. 

Али нико није могао јахати ходом. Заспао би 
у седлу и пао. То се десило Муратову, који, 
уосталом, и није био добар јахач. 

Појурили смо зато путељком преко висорав
ни, остављајући за собом претходницу која нам 
је, не прекидајући песму, замахала пушкама и 
рукама. После неколико киломщара пошли смо 
ходом, заrрејани и расањени. Крв је опет текла 
свеже и чило, капци су престали да пеку, умор 

изгубио у оловнотупој тежини, и могао сам да 
осетим тиху лепоту ове простране висоравни, свуд 

уокруr оивичене шумарцима. Вунасти облачићи 
су се топили, нестајући без трага, небеско пла
ветнило отварало је све више својих капака и 
опет се наметала мисао да је немогуће да људи 
ратују и да на свету нема спора који се не би 
могао мelsy љу дима људски решити. Само их 
треба узети за руку, довести на ту далеку, мирну 
висораван, и рећи им тихо: »Но, шта?« 

И нико од њих не би имао шта зло да каже, 
ма колико острвљен, јер ће се осетити изгубљен 
у пространству које почиње, још невид..ъиво, за 
рубом ивичних шумарака. Али чим смо изишли 
из тог високог поља, затвореног као боца, и поче
ли опет да силазимо у каменито и стрмо корито, 

пробијено џиновским. булдожерима давних гле
черских ерозија, зачули смо кратак и мукао ми
траљески рафал који је долазио однекуд с висо
ка, из ваздуха. У скоро смо и открили авион, не 
већи од лептира, како кружи над rребенима 
западно од нас. 

Тај кратки, удаљени рафал вратио нас је у 
односе стварности из којих смо, за тренутак 
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исувШIIе миро..ъубиво, исклизнуАИ. А;ве партизан
ке с пребаченим ципелама преко рамена и задш
нутим чакmирама до изнад колена пуних и свет

лих, газиле су опрезно набујаАИ поток, бој~ћи се · 
да га премосте куд и остаАИ - који су беЗ страха 
од вртоглавице, ИАИ савлаћујући га- прешли две 
јеле просто пребачене преко- вододерине, на 15 
метара висине изнад запенушане струје. 

Са следећег гребена видела се питомина, пра
ва котлина, улуб..ъена измећу размакнутих коса с 
озимим јечмом који се већ плавио. И свуд по 
косама, и доле, у дну котлине, белеАИ су се ра
сути засеоци измећу процветалих воћњака које су 
се чиниле - са свим оним својим паучинастим 
гранама отежалим и загушеним од латица - мале 

као танушни по..ъски цветићи. А латице које су 
се непрестано круниле, стварале су неку живу, 

дрхтаву измаглицу око крошњи начичканих не

вид.л,ивим птицама. 

Хоризонт је почео да добија боју смираја, ве
тар је зашумио јаче у врховима стабала и жбу
ња, а с обронака су се дизаАИ све чујнији звуци 
клепки, отегнути дозиви чобана; Сунце, сасвим 
чисто на западу, изгубило је своју оштрину и до
зво..ъавало да га човек жмирећи погледа у запа
..ъене образе. БеАИ ОАИМП је тако стајао лицем у 
лице према сунцу. 

А тамо иза ОАИМПа, заклоњен њиме, аАИ не 
вШIIе од шездесет километара у ваздушној АИНИ
ји, налазио се ружни, пр..ъави, бучни, пијани и 
ш..ъампави МИАИонски град Солун. Неде..ъом шета 
на његовој риви BШIIe од сто хи..ъада младића и 
девојака, које се пред излазак на корзо дуго до

терују, лицкају, кицоше, да би на себе привукли 
погледе- који једино и желе да буду привучени. 

Тај свет- Цео дан ку..ъа по риви, увече се раз

бија у групице, плеше, гледа филмове, жваће 
гуму, грАИ се у мрачним капијама, а сутра ће на 
неки посао, у ктщеларију, за тезгу,' у радионицу. 
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У Солуну се ти »пургери« жале на досаду, муче. 
се да Ш'ГО пристојније саставе крај с крајем, и 
брЈЩУ све могуће и немогуће ситне, себичне бриге. 
У граду горе светла, истина шкрто.~ јер је елек
трична централа срушена, па струју дају два ен
глеска разарача снабдевена потребним динамо
-турбинама, аАИ ипак корзира се и живи. Живо
тари се јадно и пр..ъаво, BШIIe гладно но сито, 
мучно, углавном, неподнош..ъиво, као увек кад· 

зем..ъа није слободна. - Жермен је· волео анти-. 
тезе: · 

- А ту - у планинама --'- бесни ·сурови рат .. 
Отворени рат који НШIIТа не може да сакрије. 
Казнене експедиције кра..ъевске владе пале села, 
жандари убијају, судови осућују читаве породице 
на прогонства. ААИ и народ се опире, бори, орга
низовао је своју Армију. И ми сад пролазимо де
лом пространства који је народна Армија ослобо-' 
дила, створивши своју државу, своју добру, чо
вечну власт. 

Шест сати смо ишли стазама на којима нисмо 
никог среАИ. А кад смо стигАИ у настањени крај 
- село на падини - које је;· одозго гледано, из
гледало тако плодно и богато, било је, у ствари, 
оскудно, сиромашно, чак и том шкртом зем..ъом, 

која је тражила премного труда за оно мало 
плода што је доносила. Камените њивице обраћи
ване су мотикама, воћке . су крчене сваког про
лећа, аАИ јечам није трајао ни до Божића, а во
ће -тек ретка дечја радост. 

Кад сам стигао у село, нов вод партизанки 
примао је дужност од другарица које су нас пра
тиле довде. Оне ће се одморити ту који сат, па ће 
се по ноћи вратити у Кастанофито. Саме. Војни
ци су. Стићи ће тамо сутра по подне. Једној се од 
њих оте неопрезно: »Код куће!« остале су се тргле 
и сетно погледале у њу и преда се, у празно. 

· Нове су другарице биле· Гркиње. Ниже су 
и много тамније од Македонки. Имале су крупне . 
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и сјајне очи. Али Андромаха је ипак вижљастија 
од . свих и леmпа, с оним успламтело-смелим и 
отвореним погледом. Имала је нежну кожу, t:лат
ку као белутак, и таласасто црнорићу косуукоју 
је управо став.!Ьала црвени цвет див.!Ье руже. . 

Приће ми млада Гркиња и запита да ли Је 
истина да сам с Комисијом ишао у Екатерину. 
Она је оданде, али већ пет месеци немавести од 
својих. За то је време била увек у борби, у по
крету, па није ни чудо што писма не стижу, али 
ипак ... Ја отпочех да јој причам о старом екате
ринском лекару Донбасосу, који је тако мушки, 
уnркос претљама да ће бити убИјен каже ли име 
убице свог сина, епонита, ипак уперио прст на 
жандармеријског поручника у сали. 

- Ето, то је убица мог сина, организатор 
септембарског поко.!Ьа демократске омладине У 
Екатерини! - рекао је стари доктор и додао: -
А пре пола сата ми је послао ову претећу цеду
.!Ьицу: »Прилепићу те за зид као стеницу усу АИШ 
ли се да зуцнеш што не треба«. Молим да се 
провери је ли то његов рукопис. 

Донбасос је тражио да стручљаци ут_вр/!:е чи
ји је рукопис на цеду.!Ьи, али КомисиЈа Је на 
брзину одrласала да t:Рафологија не спада у њену 
компетенцију. 

Но одложио сам крај приче о Донбасосу, на
ишли су се./Ьаци из околних села и заселака 

певајући химну Еласа. 

VI 

Као и синоћ у Дамаскињи, морали смо и ту 
да се задржимо извесно време док не стиrн~ из
вештај с комуникације коју смо имали да пре
ћемо око поноћи. Бунован од сна, ушао сам . за 
осталима у кућу по:Гуреног, омаленог, али окрет-. 
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ног старчића којџ се ужурбао око стола, и при
чајући без престанка, стављао чашицу ракије 
пред сваког од нас. Сиrурно је то био популаран 
човек, јер су за њим _ушли и сељаци и ускоро 
испунили читав трем својим обзирним шапатом 
и тихим Каш./Ьудањем. Врата која су из трема 
водила у нашу собу остала су одшкринута, и сва
ки би час провиривало унутра мргодно лице 
крупне и снажне домаћинове жене. 

А старчић, напунивши нам још по једну ча
шицу и бришући рукавом од кошуље око које 
му је непрестано цурило, седе најзад и сам за 
наш сто. И наместивши се удобно на дрвеној 
клупи, П.!Ьудну на под, разгази исП.!Ьувак својим 
»блиндираним« опанком од rуме, и трепћући ле
вим здравим оком- док му је десно, црвено и 
слепо, наставило да се цеди - упита умиљато 

високим танашним гласићем: 
- Па, мили, причајте, причајте, како сте, 

шта ми раде друrови по свету, како мој Ста.!Ьин, 
како наш Тито, а? Јесу ли здрави? Чувајте ми 
их као зеницу ... 

Његова крупна, масивна жена цикну уто љу
тито иза одшкринутих врата: 

- Брини ти за ову што ти је још остала 
читава. 

- Ћути стара, не сметај, видиш да души 
дајем маха ... 

- Причекни малчице, доћи ће жандари, шта
пови ће по лећима да ти никну. 

- Не терај ме, бабо, и руке да поганим, кад 
сам сад пред славним гостима већ и језик о тебе 
упрљао. 

- Доћи ако смеш! - повика она љутито и 
чак се чу како у да ри ногом о под. 

- Ма што је то напаст! Ста.!Ьин и Тито 
Ша./Ьу ми изасланство да ме поздрави, а она ... 

• 1 
гледаЈ ти њу .... 
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- Зашто ти увек пред руду да трчиш - пу,-

сти и друге мало. . . - · 
Али старац не одговори ЊОЈ, него се окрете 

нама, машући ситном, збрчканом глающр_м: 
- Ех, тежи ми је, мили другови, њен кука

вичлук но све батине које сам појео за ово три
десет -година што, страдајући весело, проповедам 
борбу за демократију против свих режима оку
патора и ку лака. Није она,· старица, да на при.,. 
.лику кажемо, непријатељ наш ид~јни, него само 
малодушна женско чељаде ·-.то Је она; На смрт 
мисли, па се боји, никако да се навикн7 на њу. 

- Г де би, јарче сака ти, жена као Ја могла 

на смрт да се навикне? 
___:_Чујете? Е?- упита нас старчић с лукавим 

поносом. - Шта кажете? Не може она да се на
викне. Не! Не може она! А ја? Је ли, а ја? Ја се 
навикао, веМШI, да тридесет година крваве ко-

шуље са себе скидам? А? . 
-Шта ме се ти тичеш! -викала Је жена 

иза врата. - Али ја се нисам родила и толико 
наживела да умрем заклана од џандарске руке. 

- Г де су ти ту жандари? - упита старчић. 
- Доћи ће, доћи ће, не бој се! Чекај само 

да ови твоји »Наши« отперјаше, не би им то пр
вина била да нас на цедилу оставе. 

- Г ле, ла јаве, шта говори! Немојте, другови, 
о њој да причате другу Стаљину и другу Титу. 
Кажите само да сте мене видели - 1.'-ажите -
разговарали смо са старим комунцем, . Костади,
ном Каравунасом, који тридесет година са се~е 
крваве кошуље скида борећи се. за демократИЈУ 
- светску заставицу милу, и КОЈИ им шаље пла
мене поздраве из Кипариса. Он је стар I;I ћорав -
и већ је за њим сав његов живо: као Је~а дуга 
бразда, дубља од гроба, али КОЈИ веруЈе да .ће 
дочекати својих пет минута, тако реците, своЈИХ 
пет минута још ове јесени, најкасније идућег 
пролећа ... 

268 

----· Ханархиста си ти, проклети! . . . - зајаука 
жена као нарикача. - Штаповима ће нам гроб 
на нашим -сопственим лећима ископати. Авиони 
су пре недељу дана долазили, стада бомбардо
вали. 

- Тако она - увек претерује. Митраљезом 
су, глупачо! Где би, бомбама? Рат је престао, 
ваљда. Само су митраљезом. То ти је мирнодоп
ско оружје, зна се. Десет оваца, а -и од тог три 
су јаловице биле. Хе! Чудна ми чуДа! Полупали 
и нешто црепова, а чауре им оволике, као од 

малог топа! Али да видите, сада се народ више 
и не боји њих, авиона. Надлећу, а ми вичемо: 
)>Чек, чек, док Маркос доће, преко колена ће он 
тебе! А пропелер ће он теби ишчупати, као главу 
муmици!« 

- Лаже, другови! - повика жена, одrурну 
врата и стаде на праг, с песницама на куковима. 

Иза њених лећа, дижући се на прсте, сељаци су 
промаљали радознале главе.- Шта лажеш! Где 
човек може авион преко колена! А такав је он, 
другови, само лаже. Тако и мене намамио да по
ћем за њега, никаквог. Хе! И он ми је човек! 
Месец се дана само бавио мноме. Колико одсу
ство једно. А после са жене прешао на политику. 
А отад сам - страх. Ни смираја, ни сумрака 
11.шрна. Па хајде он, него и син му поће његовим 
лајавим трагом. Син нам је капитанос у Теса
лији. 

- Дабоме, капитанос, то .је више него ко
мандант, најглавније. 

- Али тако то бива. Оно што си највише 
волео, после ти смрт буде; стрепња стална и 
гаћење. Четрдесет година одлаже .он својих пет 
минута од пролећа до јесени, од јесени до про
лећа. 

- Сад лажеш! Није четрдесет него триде
сет - од седамнаесте кад сам видео шта су Ле
њин и Стаљин од Русије направили. Што се не 
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би нашао и Грк, брате, да од нас то исто учини? 
Зар смо ми гори народ? . · · 
-А тад, седамнаесте, кад сам чуо ко је Ру

сију, тужну, учинио срећном, и кад сам дознао 
да су то стари комунци Аењин и СтаА>ИН; рекао 
сам, шта да лажем, тачно је, рекао сам: »Почиње, 
браћо! Пазите куд стајете, само Аењинова даска 
није трула«. 

- Тад су те ·с четири слоМА>ена ребра кући 
довели. 

- Зарасло, па се и заборавило. А отад, шта 
све није било. Хеј! Почело је, мили! А кад се 
Тито диrао, преко у Србији, и стао Хитлеру живо 
месо да кида, рекао сам две речи: »Наставља се, 
браћо!« И наставило се! 

- Наставило се! Скоро те мртва тад донели 
мени у кућу. . 

-Како мртва, кад још говорим? Запамти, 
стара, и ја ћу једном умрети. Одиста. Али не пре 
но што ми Маркос у кућу не доће и не каже: 
»Друже Костадиносе, донео сам ти пламене по
здраве светске демократије и с њом оних твојих 
пет минута што их 30 година верно чекаш, боре
ћи се за заставу нашу милу- светску демокра
тију«. Е, тад ћу ја да устанем, па макар и rроб 
морао подићи, и поћи ћу до оног поганог Милти
јадеса што је у Гревену побегао, да га ухватим, 
и главу му превијем тек колико да му преко ого
лелог rрла мало превучем рабош бритвичицом, 
за ону бруку што је Кипарису нанео, кад је после 
избора јавио преко жице у Атину да је ту код 
нас 130 гласова пало за краА>а, а 18 за републику. 
Тако се и погрешно наштампало баш како је ла
жно јавио, иако је обрнуто било - сви то знају 
овде - 18 за краА>а, а 130 за републику. Али, ето, 
обрука нас, штампало се, и љу ди у свету мисле: 
»Кипарис И није село за људе, него обор свињ
ски«. Пренеражени се питају: »То ли је тај чу
вени Кипарис? Свињац! А ми чули«, рећи ће 
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светски људи, »да у њему живи стари комунац 
борац Костадинос Каравунас, који тридесет годи~ 
на ~КИда крваве кошуље са себе, само да дочека 
СВОЈИХ пет минута.« То ће рећи. . 

- Али поrрешиће преварени светски љу ди! 
Ја сам ту, у Кипарису, и Маркос ће мени у кућу 
доћи и рећи: »Ево ти твојих верник пет минута 
и пламени п?здрав све.тске демократије«. И ја ћу 
наћи МилтиЈадеса, КОЈИ је из Гревене искривио 
врат од муке гледајући у нас шта ми радимо и 
како се врло добро развија наша ситуација. Јер 
он зна да. ћу ја сићи једног дана. Зато и криви 
врат чекаЈући мене да доћем с бритвiЩом која 
ће му се осветити што је наше село Кипарис у 
очима читавог св~та обрукао. Тако ће бити, бабо, 
и никако друкчиЈе! 

- Аај боже! -. рече мекше стара, двапут 
крупниЈа и масивниЈа од свог Костадиноса. -
Само да нам се тад и син врати. 

- Вратиће се, вратиће! Нико се у борби за 
слободу није изгубио. Није слобода пласт сена
а борац - иrла. Њени су војНIЩИ зраци сунчани, 
а она сунце од ког свет живи. · 
-А колико их је побијено само из Кипа

риса! Нит им се rроб зна да им се може прићи 
како би се суза пустила у зеМА>у која их држи. 

-Чему? Чему суза за пале у последљој бор-
би кад иза ње долази ... 

Стара се поново разгоропади. 
- Последња борба! Мучи, слепче. Да је то 

последња борба, не бих ни ја страховала. Али су
више дуго траје већ та твоја последња борба да 
би ~е могла напречац од данас до сутра свршити. 
Да Је последња - пет синова у њој да ми погину 
не бих заплакала. А шта се тиче оног што ће за 
победом нашом да доће - то и ми сами знамо 
хвала лепо. И сами знамо, мало ли си нам о том~ 
причао? Али сваки пут су те после сва ишчашена 
и несвесна доносили кући. 
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- А? Сама си рекла! - усхити се Костади
нос и поносно лупи шаком о ·сто. - Без мене ни 
ти ни ико друrи ту не би знао шта је то што 
ће да доће. Ја сам вас први учио срећи будућој .. 
То - кажи! Сви је знате сад. И ви јој- сад у 
сусрет идете. Гине се. Ј акако. Батинама нам тело 
надевају. Хоће, вала, и оловом. Дабоме. Али иде 
Кипарис и зна куд води пут којим се кренуло и 
то је једино важно, друrови, тако реците друrо
вима кад се вратите. Кипарис је пошао поново 
у последњи, тешки бој. И шаЈЬемо са тог пута 
свима друrовима, а нарочито ·другу СтаЈЬину и 
другу Титу, пламене поздраве што их тридесет 
година скуi!1ЪамО у срцу и уму и Ширимо на на
шем правцу у народну демократију, коју су они 
већ оспособили за своје народе, а коју ми, ето, сад 
ослобаћамо с Маркосом. Јер он правилно каже: 
»Напоље Енглези из Грчке, пустите народ да сти-
гне куд је пошао«. 

VII 

0куi!1ЪеНИ сељаци пред кућом Каравунасо
вом послали су нам делегацију која је, у име сва
ког од околних заселака и општина поднела мемо
рандум о терору монархиста насталом доласком 
Енглеза. »Он нас је наrнао«, каже се у једном од 
тих меморандума, »да се кријемо, опиремо и нај
зад организујемо у Демократску армију с гене
ралом Маркосом на челу као нашим народним 
командантом«. 

А кад смо изишли да кренемо, дочекао нас је 
прави митинг. Три говорника су нас поздравила 
и ми смо им одговорили. 

И поздрави и наши отпоздрави били су. не
припремљени. Правац нашег кретања држан Је у 
највећој тајности, иако су све јединице Демократ-
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ске армиј: ~озорене на повећану будност. Али 
радост КОЈУ Је изразио тај народ, његова вера у 
победу, упркос тешкоћама и неминовним опасно
стима, узбућивали су и испуњавали и нас поно
сом што, ето, вршећи савесно своју дужност и 
пишући о резултат~а наше анкете, и ми на из
вестан начин учествуЈемо у ослободилачкој борби 
тог храброг и племенитог народа који се не моЖе 
не волети и не поштовати. . 

У трену~ку нашег поласка дојахао је трком 
коњаник и Јавио, заустављајући ознојена коња 
пред Кикицасом, да су недалеко од Кипорија во
ћене борбе против тенкова, од којих је један 
запаЈЬ~н. »Десет војника и један официр, са свим 
оружЈе~, прешли су нама, још на самом почетку«, 
рекао. Је гласник, »И продужили да се боре на 
нашоЈ страни. Добро су се показали. Двојица су 
од њих рањена.« 

На цесту смо стигли после два сата. Учинила 
ми се позната. Можд~ смо се пре пет дана про
вазали њом. Било ми Је драго да помислим да је 
то можда иста цеста којом смо пројурили на путу 
од Солуна до Вогацикона, иако вероватно није 
била. Али цесте личе једна на другу и кад су 
добре и кад су, као у Грчкој, све излокане и 
изривене. 

Сад, под месечином, који топи и мекша ошtре 
профиле rвозде~ стена и обрисе митраЈЬеза, це
ста се чинила таЈанствена и опасна. Борци који су 
осиrуравали наш прелаз, кретали су се по њој 
тихо и опрезно, с прстом на обарачу. Стражари, 
на самом месту прелаза, пожуривали су шапатом 

коњовоце: 

- Пожури, друже! 

И колико год се могло од умора, журило се 
и претрчавало прек<? и ишло неко време низ њу, 

све до уске стазе КОЈа нас је прихватила, као иле
гални друr, навикао на опасност. После цесте, 
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повела нас је стазица даље од непријатеља, у ду
бину црних брда, ка селима без електрике, ста
рим, чобанским селима Балкана. Она не знају ~а 
благодети цивилизације: те благодети донећ.е им 
слобода за коју се боре. Она су дивља, кућ.е им 
неугледне, собе празне, за кревет се није чуло, 
људи се не свлаче, спавају на поду, дрвеним ка
mикама од јасена или врбе кусају танку неслану 
чорбу, по десеторо из једног чанка, и једу у ретке 
празнике хлеб од кукуруза, а само на Божић. ШIIе
ничну погачу. У њиховим ниским собицама не 
може се пред зору дисати од смрада стеница, при

гњечених вапшју и испарења која излазе из отво
рених уста спавача, од задаха њихових знојавих, 
умељаних пазуха, и увек мокрих, леП.tЪивих ногу. 

Али ти сурови и. нежни горштаци имају по
носа и знају да се боре и сањају. 

У Кипорију су нас понудили последњом фла
шом ракије коју су још имали и комадић.ем твр
дог белог сира. Хлеба није било. Нема. Глад. 

Народ је био изишао да нас дочека с бакљама 
и запаљеним трескама лучи. 

Кипорио, као Кипарис, или касније Емилија
нос, и читав овај сиромашни крај - листом је 
прионуо уз Маркоса. Армији је дао синове и кћ.е
ри и изложио рафалима спитфајера још мали 
број преосталих читавих кровова и потлеушица, 
а стоку за разрез сељаци догоне сами у штаб -
да се интенданти не труде. Од вуне жене плету 
прслуке војсци, али народ је бос, подеран, гладује. 

Ово село је десетак пута бомбардована и па
љено, али нигде се није певало с толико срца и 
убећења као ту где су изишле пред нас старице 
и тру днице и жене с децом у пеленама. С брда је 
дувао хладан и оштар ветар, заносећ.и пламење 
буктиња .. Лица осветљена њиховом немирном и 
оштром црвеном светлошћ.у била су бледа. Деца 
су скакутала с ножице на ножицу, и престајала 
да цвокоћ.у само кад би заједно с осталима узви-
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кивала продорним високим гласић.има: »Живео! 
Доле!« и »Хоћ.емо!.« 

Ми смо за све њих били само Стаљинови и 
Титови људи, и они су били срећ.ни, одиста, дубо
ко усхић.ени и тронути што су прави Руси и пра
ви Југословени дошли чак до њих да их виде и 
поздраве. И кад им је Кикицас објаснИо како смо 
дошли упркос одлуци »недостојне већ.ине импери
јалиста .и Ј;ЬИХОВИХ слугу који су саботирали рад 
КомисиЈе, Јер им до грчке истине у Грчкој и није 
било стало«, људи су нам П.tЪескајућ.и притрчали, 
стали да нас љубе, дижу и носе. 

Један од двојице младић.а који су ме понели, 
коштуњав момчић., говорио је узбућено својим 
друговима као да сам им нешто скривио: 

- Држите га, хоћ.е да бежи! Ко риба је' 
клизав! 

А други, стиснувши чврсто танке усне, готово 
пакосно добаци: 

- Није мени још нико умакао! 
И тако ми је чврсто притиснуо ногу о своје 

раме да бих, у другој прилици, сигурно зајаукао. 
- Погледај ме, суборче, погледај!- викао је 

неки младић. трчећ.и натрашке испред нас- какве 
су ми само панталоне, на њиву у њима да не иза

ћеш, а ја ћ.у се такав сутра венчати. Доћи, увеличај 
ми радост. 

Чакшире, ако то што је носио још може да се 
тако назове, биле су некад, пре седам и више годи
на, платнене војничке панталоне, зеленКасте боје. 
Отада су у да ране по четири пута закрпе на сваки 
сантиметар тог некада зеленкастог платна. Те су 

закрпе биле чојане, вунене, ланене и кудељне, а 
пришиване су концима свих боја, канапом, па чак 
и сувим јарећ.им цревом. Прљаве - није потребно 
рећ.и, сапуна нема - искрзане или прекомерно 
одебљале где су крП.tЪене сукном, надувених шаво
ва, АИЧИАе би на рељефну карту месеца да се нису 
шаренеле у толикој мери. 
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СтарiЩе, које је другде понајтеже заинтере
совати за све што прелази оквире животареља у 

страху од неминовног гроба, овде, у Кипорију, не 
само да су манифестовале заједно с ощадином 
него су се гурале напред, а љихова су АIЩа, са 

седам косом на ветру, изражавала понос и радост 

и гнев таложен годинама и страшну борбену и 
љуту решеност да се прежали све што треба пре
жалити, како би се из услова недостојних и живо
тињских нужности преШАо у слободу. 

А и очи средовечних људи гореле су истом 
одлучношћу као и младићке. На равну камену 
плачу која је служила место трибине пељали су 
се безбројни говорНIЩИ. Цело је село митинговало. 
Више но кратки говори, задивљавала је општа 
вера која је избијала из гомиле непоколебљивим 
поуздаљем. Мајке с децом на сиси говориле су да 
у свету има довољно хлеба, млека и пелена за све, 
и да се Кипорио неће смирити док се не бу ду 
електрика и обућа делили по правди »Китајцима, 
и црнцима, и овде нама«. Нека старiЩа, савијена 
у бедрима, погнута, згрчена од ко зна каквих ста
рих, женских болести, говорила је необуздано о 
срећи која чека цео свет; а неки дечак, дршћући 
од зиме, рекао је да неће нико више да живи 
»mпи.tnски, кад се може облакодерски и научнО<<. 
Девојке нису говориле о љубави за момке, него о 
љубави за Маркоса, Стаљина и Тита, а средовечан 
сељак - као п.tnоснатим маљем у да рен у оба ра
мена те ударцем сатеран у себе тако да су му 
морале искочити две грбе: напред на грудном 
кошу, и одостраг на кичми- викао је дижући 
кржљаве руке до чела: »Нећемо се смирити, и не 
можемо, све кад би нам се усхтело, јер се не може 
из главе извадити свест која гледа већим оком у 
оно што је. право да буде, иако је то још далеко 
од оног што јесте«. 

КиКIЩас није био мање уморан од нас - и он 
две ноћи није спавао. Но у љему је сусрет с »до-
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следно демократским делом Комисије« упалио та
ко свечану радост да, верујем, све и да легне, 
не би заспао, већ би, с руком под образом, насме
шен као младић после првог срећног састанка 
гледајући у таму отвореним очима, понављао' 
обавијен мирисом пролећа, сена и зрикаваца: • 

- Ех, што има људи! А и живот што је ди
ван! И уопште ... 

Његов;И су покрети изгледали свежи, корак 
лак као у Јелена. Он је после митинга ушао с нама 
у полуразрушену општину, где су нас частили си

ром и последљом чашiЩом уза из последље боце 
запушене врхом сувог кукурузног клипа, налик 

на порезан прст умотан у прљав комадић крпе. 
Али скрасити се није могао. Сваки час би изишао 
из собе, мање из потребе да надзире претовар на
ших ствари на нове одморне кољиће, више зато 
што му се није дало седети. Или би само грлио 
све људе без разлике или гонио фашисте. И та 
мисао: гонити фашисте! примала је одмах код 
љега све могуће конкретне односе и облике: од 
заседе до битке у брдима или широког јуриша, 
кад се из ровова, уз громко ура! чини да не устају 
само борци него с љима заједно сви векови нада 
које су прошле и векови који срећни тек има 
да доћу. 

Али кад би се приближио мазгарима и кољсr 
воцима који су добро радили и без надзора, пожу
ривани »НадгЛеДНИКОМ у себи« 1 љему се ЧИНИАО да 
на ура! јуриша, на који је тек помислио, већ чује 
одјек у брдима и не знајући шта би од заноса, 
враћао се у собу, поседео тренутак на рубу клу
пице, _послушао мало разговоре и, дирнут неком 

случазном речи, понет, одушевљен, опет излазио 

у ноћ. Но АIЩе му је било хладно и мирно иако 
је курир с рићим дебелим брком, као пр~еп.tnе
ним за широко младићко АIЩе, поновио кад смо 
опет кренули: 

-Тако радостан командант још није бщо! 
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С нама је кренуло цело село, сав народ, носе-. 
ћи буктиње _пред нама да нам осветли стрму, 
камениту путању. Луче су гореле свуда рубом 
nоворке, на средини и у зачељу. А измећу_ :њихо- · 
вих nламенова видела су се деца која су се јака
рила с младим nсима, чак и једно теоце је збу
љено и несигурно пошло да нас испрати. Девојке 
су певајући долазиле до нас и, веселе и ведре, из 
све снаге причале о будућности. 

Нико нам од Киnоријана није говорио о гла
ди, патњама, Унри, бомбардовањима још неки
дашњим, сви су говорили само о бу дућности. 
Патње и невоље биле су толико очиrледне и сва
кодневне, да су Киnоријани отупели на њих, а 
:можда их је било и срамота да ово кратко време 
што проводимо с њима протраће на те стидне и 
зазорне и, коначно, неважне ствари: 

-Срце, друже, не заборави никад, друже, 
душу Киnорија! - рекла је једна жена на ра
станку који је био буран од поклика, песама, суза 
и туге што нас је све обузела. 

Буктиње су сирово осветљавале уздрхтало 
село које се после једног сата путовања, на самом 
рубу велике шуме, с муком одлучило на растанак. 
Свако је хтео да се поздрави, и ми смо стиснули 
uезброј тешких сељачких руку које се, у послед
љем тренутку пред руковање, опусте и умртве. 

Песме су још дуго одјекивале за нама, а кроз 
трање храшћа и дивљег кестења светлуцали су 
још дуго nламсаји буктиња које је nовијао хла
дан ветар. 

VIII 

И да нисмо били уморни, пут би нам био на
поран, али овако неисnавани, израњављених ногу, 

контузовани сном који је савлаћивао део по део 
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тела, ЧИНИАо нам се да никад нећемо досећи ону 
високу завесу тоnола на видику, налик на rрудо

бран. Иза ње се налазио Емилијанос, село у ком 
ћемо ноћити. Прешли смо велики камени мост 
преко широке, тајанствене реке, којој нико око 
мене није знао име. Али она је текла беmумно и 
дивно под великим каменим мостом, као сваКа 

река nоносна на звезде у себи. Било. је опасно 
на мосту који је остао без ограда и без средњег 
распона, оног над самом матицом. Истина, сељаци 
су га, заједно с партизанима некако nоправили. 
Повезали су стубове дебелим rредама и широким 
талпама, и то су тако добро обавили коноnима да 
су дању могла мостом опрезно да проћу и волов
ска кола. Но како нису имали кламфе, rреде и 
даске су несигурно одскакивале nод копитима 

наших мазги, а звезде су се љуљале на таласима 

као дечаци на љуљаmци. 

После моста nочињао је стрми, тамни успон, 
који је бестраrа nомерио ред топола, пре тога ја
сно уочених на врху високог nлатоа, који као да 
се у да~оавао од нас двапут брже. но што смо му 
се ми приближавали. 

Неко ко се преда мном клатио на кољу, да 
не би заспао, упита Кикицаса да ли је икад осе
тио страх, а Збјегуњ крај мене исколачи очи -
то му је био тик још од рата. 

Кикицас је пуmио. Њега ни стрмине нису 
присиљавале да се задише. Врх љегове запа~оене 
цигарете засија неколико nута пре но што одго
вори, опрезно, као да преврће сваку реч. 

- Ето, ноћ је, мрак којим почињу дечји стра
хови. А ја сам се и као дете стидео да се бојим. 
Чак и у мраку, кад ме нико није могао да види. 
Страх ме је увек врећао. Осећао сам се пониже
ним кад бих видео да се неки мој вршљак боји. 
Да бих љега и себе уверио да је љегов страх без
разложан, ја сам увек испробавао на себи све 
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ужасе који су ми упла.шили друrа. Као да сам 
хтео себи да докажем да се човек не треба ничег· 
да боји. А кад сам одрастао, и био у стању да за 
све што се осећа на.Dем реч способну да то осе
ћање више-мање одрази, постао сам свеёiан да 
мрзим страх, јер волим и поштујем људе. 

- Јунаштво је- већи страх! -рече Збје
гуњ неизмерно отварајући очи. - И ја сам се бо
јао увек да људи око мене не виде да се бојим. 
Зато сам на челу ескадрона и ја јурнуо сабљом 
на немачке тенкове. Али волео бих да дочекам 
дан кад ће се без стида моћи рећи: бојим се. 

Киющас затресе одречно главом: 

- Јунаштво је јунаштво, а не- већи страх. 
Беличину за коју је човек способан не ваља ума
њавати. Треба се помучити понекад да се на.Dе 
права, нова реч, за нови велики смисао који се 
отвара 'у човеку. Бујица понесе и мртву птицу. 
Али нећеш бујицу објаснити мртвом птицом. Да 
би се разумела њена силна струја, не сме се црко
тина коју ваља са собом ни споменути. Чичак се 
закачи за рукав шињела. Али шта је шињел? 
Прво скини чичак с рукава, па ћеш онда нешто 
и моћи да рекнеш о њему. 

Збјегуњ опет разрогачи очи: 

- Ј а сам видео капларе како кундацима ту
ку војнике да би их истерали из рова и ч:овели 
на јуриш. А тај је јуриш био силан, и после по
хваљен дневном заповешћу дивизије. 

- Доста. Био је силан. 

- Војници су јуришали силно, јер су се пла-
шили капларског кундака више но смрти. 

-Је ли био силан јуриш? Био је. То је све. 
Није онда важан ћем који нас држи и дизгин ко
јим се држимо. Јер свако зна: ћем је ћем~ Некад 
је вимив, гвозден. Некад је од воље и свести. 
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рекао би- нема га. Некад је тај ћем страст која 
се прелива преко њега и - брише, рекао би, све. 
Али увек човек сам себе нечим држи, и гони на
пред. Али то није све, није чак ни најбитније. 
Јунаштва има разних. Но, право да вам кажем, 
ја волим оне јунаке који показују јунаштво само 
када и колико затреба. Као мачка нокте. Али њих 
не гони каплар кундаком, него и свест и воља 

у служби највеће лепоте- борбе за слободу. 
-Истом шибицом- насмејасе Збјегуњ--

може се упалити чатрља и облакодер. Ја остајем 
при своме ... 

- Ваше лично искуство. Моје је друкчије. 
Сем тога, није само моје. 

Далеко испред нас неко паде с коња. Заспао 
је. Наста смех. Кад се врати, Збјегуњ рече: 

- Бели онај, »ја сам тежак, мене захвата ја
ча гравитација на заокретима!« ... Неће да при
зна да је задремао. 

Још сат смо ишли високим гребеном. Тек тад 
смо поново уrледали ред високих топола и Еми
лијанос иза њега. На пољани осветљеној бакљама 
чекало нас је опет цело село - а било је три 
сата после поноћи. Петли су се све чешће јав
љали, а ветар с истока је мирисао на свежу слут
њу зоре. Упркос неиздрживом умору и сну који 
је неподноШ.!Dиво плавио мисао, није се смело 
одмах лећи. 

Саслушали смо говоре, песме, гледали коло 
и сами се ухватили и играли. Мајке су будиле 
дечицу на рукама: 

- Стаљинови и Титови људи. Гледај сине. 
Гледај! 

Свањивало је увелико кад смо најзад легли. 
Киющас је био ведар и весео кад је рекао: 

- До скорог вићења. 
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У девет и по нас је пробудио. Као да је мало
час рекао до виl5ења, изишао из собе, затворио 
за собом врата, и одмах закуцао на њих. 

-Устајте! За пола сата покрет. . _ 
Али спавали смо пуна четири сата. Шта је то? 

Ншпта. Тек да се сабијени и савладани умор раз
вије и поправи. Ноге, подбуле, нису могле у еко
рене ципеле, табани су бридели, пета изједена, 
Мишићи укочени, у rрозтщи, очи запа.ЈЬене, уста 

- умртвљена, језик одебљао, непокретан. Све
једно. Ва.ЈЬа се расанити и, уз страховит напор 

воље, покренути. 
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Диrли смо се, умили, и после доручка -
кајгана је имала укус песка- пошли стиснутих 
усана да не одама бол. Као да боси газимо по 
самом трњу и љутој жеравици. Изишао сам пред 
чилу кућу, где је свежа омладина већ играла у 
очекиваљу митинга. 

Напрежући се да ми чело и ЛIЩе не ода 
оштар бол који ми је причињавао сваки корак, 
попео сам , се на естраду, одакле су одржавани 
поздравни говори у којима су се делегати захва
љивали за меморандуме. 

Неки седи поп једини се нешто вајкао: 

-Долазе, митра.ЈЬирају, а Унру нам нису де
лили ни пре но што смо се ослободили. Погле
дајте, ову су нам девојку сву израњавили. 

Девојка, с руком у завоју, показа нам с поно
сом већ зараслу рану на другој, незавијеној ми
шки. Велика тамна мрља под раменом, немарно, 
ружно зарасла, још упа.ЈЬена мало. Метак јој је 
на том месту просвирао кроз месо, али друrи јој 
је закачио саму кост. 

- Малко је кошчицу пребио!- рекла је без 
туrе, пркосно, не покушавајући да скрије понос 
што је спитфајер баш њу изабрао да израњави, 
њу, у име читавог села. Али и зато што она уме 
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његов краљевски бес да прими с достојанством и 
носи ране с нужним презиром бола. 

-Да видите, другови, што је метак велики._ 
Као цео прст. Није ни чудо што толику рщrу про
буши- кад већ мора и он некуд. Да је ужа, не 
би се метак, мајци, провукао, па да је сто пута 
митраљез. Заrлавио би се у кости као свињче 
у роrуље. 

Док је то весело говорила безбрижним гла
сом, здравом је руком одмотала метак из везене 
марамице: 

- Погледајте га само колики је! 
И дижући изнад главе велики, месинrани, 

мало улубљени метак, показа га свима гордо и 
невино. 

- Атежак је- пробај. Има му сто rрама!
говорила је мерећи га на длану. 

Збјеrуњ и Петров имали су лајке и сликали 
нас све заједно: девојку с великим митраљеским 
метком, попа, народ. 

- Данас - рече Кикицас притегнув дизrи
не свог мркова - данас се нећемо пуно замарати. 
Ј ахаћемо и најкасније у осам стићи на конак. 

Држећи се курса према југоистоку, начинши 
смо мали уклон од уобичајене дијагонале у прав
цу истока, да се не би сувише у даљИАИ од гра
ничног појаса. Дубином слободне територије пу
товали бисмо са мање ризика, али Кикицас је, на 
наш изричити захтев - а после телефонскоГ спО:. 
разума с Маркосом - изабрао против своје во
ље ову, краћу варијанту. Њена је предност била 
у томе што нам је омоrућавала да после састанка 
с врховним командантом Демократске армије нај
брже стигнемо ·»жандарима«. Тако смо звали оку
пирану територију. 

Одмах, чдм смо начинши полукруг око Еми
лијаноса да бисмо избегли стрму јаругу, изишли 
смо на стеновит терен. Низа стране су текли без
бројни звонки потоци, а над путањом дизале су 

284 

. ·.\ 

1 
\ 

се жуте камене громаде, фантастично искидане 
·или излокане малим пећинама. Из њих су се ди
зали орлови, шумећи реским перјем и кружши, 
мрки, над нама. 

. Уска стаза, усечена у стену која се рушша, 
била је местимично тако клизава и коса да су 
~азге, опрезних а искусних кornria, застајале, бо
Јећи се да проћу. Морали смо сјахати и вући их 
за улар. Али и тад се нервозно и ружичасто ко
пита мазrи неповерљиво спуштала на камен, окле

вајући пред сваким следећим кораком. 
Махи је била одушевљена. 
-Нема нигде лепших терена за нашу борбу. 
Жермен је увек имао нешто важно да прича 

с њом. Али постајући тога свестан, почињао је да 
претпоставља да му се подсмевам. Кад год бих га 

погледао или му се насмешио, онако, без икаквих 

примисли, просто што ми је био драг другар, он 
би се намрштио или обарао главу. 

Кад смо проШАИ тај опасни део стазе и из
били на високе ливаде, пришао сам му. Он је 
ућутао некако чудно и погледао ме збуњено, као 
што неискусни иследници мисле да треба да чини 
кривац. Андромаха, која је ишла крај њега за
гледана у пољско цвеће, и већ свикла на његово 
весело приповедање, не добивши овог пута одго
вора, диже осмех с очекивањем и погледа га 
\ТПИТНО и враrоласто. 

Ј а намерно успорих. Уосталом, ноге су ми 
биле тако бесомучно одране да ме је сваки корак 
болео, иако су ми се табани већ уrрејали, а и 
колена су се унеколико била раздрмала и ухо
дала. 

Око подне смо стигли у село Дијакос, где се 
тад налазио штаб Централне Македоније. 

Сјахали смо на тргу и ПОШАИ за Кикицасом. 
Пред лепом каменом кућом. с дрвеним доксатом 
разговарао је партизански официр с једном труд
нам женом која је, поред детета у наручју, др-
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жала за руку још rлаватоr, чупавоr малшпана. 
Официр се, црн и живахан, управо смејао тра

. жећи очима наоколо још некоr с ким би поделио 
своје одушевљеље. . .. 

Он просто поскочи препознавши Кикицаса и 
појури ка љему, весео и сав устреmао од неке 
силне раздраrаности. 

- Да чујеш само - rоворио је притрчава
јући Кикицасу- да чујеш само што је паметан 
Теодорин шврћа. Замисли, она ra туче ... 

Он заrрли и пољуби своr старешину и про
дужи: 

- Она ra туче ономад, а он је rледа озбИ.IЬно 
и каже: »Кад већ бијеш, мајко, треба да знам 
разлоrе. Иначе казна не делује васпитно!« 

Живахни официр ухвати Кикицаса испод ру
ке, пусти ra, окрену се око себе, поrледа нас сво
јим брзим изразитим очима, прасну у смех и рече: 

- Ала сте пропали, друrови. Ућите, одмо-
рите се. 

Али речи дечака му нису силазиле с ума: 
- Замислите, друrови. Седам rодина. А каква 

бистрина. Па то је права срећа. 
И кад је рекао срећа, осећало се да он ту реч 

и схвата баш у љеном пуном значељу, као неку 
дубоку, потпуну, оrромно радосну пријатност кр
цату смислом. А тај смисао је опет био толики 
да ra он сам није моrао целоr да понесе. 

- Наш народ је, уопште, необично бистар, 
али тај пионирчић . . . Ј а, уопште, страшно волим 
такве озбИ.IЬне манrупчиће. Од љих, кад поодра
сту, постају најбољи радници и најхрабрији 
борци. Но док поодрасте . . . Шта кажем, ја 
будала ... 

И он се радосно смејао, уживајући што може 
себи да каже »ја, будала« ... 

- Док он поодрасте, бићемо већ слободни. 
Јер народ као што је наш не може, уопште, да 
робује. Не подноси то. Воли, брате, слободу, па 
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то ти је. Њу или ниједну друrу, како то већ кажу 
заљ убљени. 

Ми смо се већ пељали на спрат камене куће, 
пред којом смо ra прво и приметили, а он је, 
идући насатице испред нас, непрестано rоворио, 
пратећи врло изразито читавим својим симпатич
ним црним лицем смисао сваке речи коју је 
изrоварао. 

- Наш народ је тако диван да сам просто 
заљубљен у љеrа. Ја сам већ постао прави шовен, 
толико ra волим. А како опет да ra не волим кад 
је такав. Ето, дете . . . Чудо једно. Чудо. А све је 
тако код нас. 

Њеrово је бурно усхићеље било тако аутен
тично да нас је зачас све љим заразио, а љеrово 
је лице тако одмах, и спрве, постало - драrо, у 
оној бистрој живости мимике, у оном обИ.IЬу зна
чеља које је казивало, да си просто зажелео у 
себи да си у невољи, а он- крај тебе. 

- Што је дивно пријатељевати с таквим на
родом у невољи! -рече сам у тај час. Било је 
одиста немоrуће познавати ra а не веровати у ље
rа, не бити с љим добар, не постати зачас љеrов 
пријатељ. 

п 

Налакћен на сто у средини не сувише про
стране, бело окречене собе, седео је задубљен у 
читаље историје СКП(б) официр са црвеним ле
карским змијама на рукаву закрП.IЬеноr копорана. 

- Kora нам то доводиш, капитаносе? 
Али чим нас поrледа, схвати и усправи се. 
- Ј а сам, дозволите, доктор Дадалианис, са

нитетски референт за Централну Македонију.
И поrледа нас с уживаљем.- Је л' вам се свића 
наш капитанос? Њеrа сви обожавају. Али то није 
чудновато. Чудније је што он стиже свакоr да 
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заволи - а не пати од проширеља срца. Сви су. 
му органи, на жалост, здрави. Седите, господо. 
Мора да сте малчице уморни. 

Лекар је говорио на начин сличан кщщтано- · 
су, кога је, јасно, волео, као и сви остали у штабу. 
А пошто га је волео, опонашао га је несвесно, 
заједно с осталима, тако да је читав штаб имао 
јединствен стил говора, познат мећу борцима и 
официрима Демократске армије под именом »цен
трални«. Сви су се ту на капитаносов начин та

лили, радовали, били усхићени. И сви су као он 
радили страсно, волели свој посао, и свакој се 
акцији предавали свом снагом за коју су били 
способни. Отуд им је углавном све и полазило за 
руком и испадало лакше но што су претпостав

љали. 

Али чим смо поседали на клупе дуж стола, 

доктор нас упита да ли знамо за последље вести. 

- Не! - рече Збјегуњ. 
- Већ сте пет дана без вести? - зачуди 

се. - Значи, не знате за Труманов говор у ком 
најављује помоћ монархистичкој влади? А, па 
морам да вам Испричам! Прави скандал. 

Капитанос поскочи. 
- А Захаријадесов чланак на то? Јесте ли 

видели у Атини Захаријадеса? - упита као не
што што је по себи разуМ~Dиво. 

-То није тако једНоставно!- рече Жермен. 
-Како? Па били сте у Атини? Немогуће је 

да га нисте потражили? 
-Он је у последље време био приморан да 

се крије. 
Капитанос се намршти, али, мрштећи се, он 

је изражавао и чућеље и запрепашћеље. 
Помисао да има људи који су у стаљу да 

прогаљају Захаријадеса није му ишла у главу. 
У реду- борба за независност против монархо
фашистичких квислинга! Она је обухватала цео 
грчки народ и љега није чудио терор. Њиме су 
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слуге енrле.ског окупатора покушавале да угуше 

устанак КОЈИ су управо и изазвали својим непод
НОШIDИВИМ Т~рором. Али Захаријадес је за љега 
био тако неприкосновен да он није могао реали
зовати f.a се и мећу највећим ?едНИЦИМа у служби 
реакциЈе нашао !!ечовек КОЈИ би се дрзнуо да 
дигне руку на наЈвећег човека Грчке. Како? Про
гаљају га~ Па Захаријадес ~едставља цео народ, 
љегове наЈВИШе идеале, он Је сав - ум, јунаштво, 
nлеменитост и доброта. Како?- питао се и није 
могао да ;замисли нељудско лице оног који би био 
у толm:-оЈ мери мизеран да сме да дигне руку на 

ЗахариЈадеса. 
Доктор продужи: 

- А и Зервас се јавља нешто. Прети офан-
зивом. Вели да ће то бити једина. 

-Како то? 

Доктор се насмеши и објасни: 
-Кобајаги, после ље неће више требати 

офанзива. Уништиће нас. 

- Камо да почне што пре! - рече капитанос, 
коме се малоћашње запрепашћење претварало у 
гнев пун претље. 

Али и гневан, он је остајао живахан и неупр
љан, свеж, пун изузетне младалачке наивности. 

- Грчка неће постати јабука раздора измећу 
енглеског и америчког империјализма! Биће љи
хова гробница. Части ми! 

Доктор рече на то: 

- Радио-коментатор Симонов завршио је 
прексиноћ свој преглед ситуације овом МИШ!Dу: 
»Трумаи није човек који ће одредити услове ми
ра«. Тачно речено. Запамтите то! 

- Ј а му јамчим. Неће, вала, одрећивати усло
ве ни мира, ни рата, ни народНе победе. 

Капитанос је сав успламтео. Он стеже песни
цу тако силно да су му зглобови запуцкетали. 
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- Тако ћемо га распалити по империјалис
тичкој шапи да ће је повући пре но што стигне 
да је спусти на грчку зем..ъу. . . 

Толико је био револтиран да НИЈе _в_ише ·мо
гао да издржи седећи. У стао је, и шетајући по 
соби, говорио: . 

- Има ствари које нећу никад разумети. НаЈ
горе ми је кад помислим због каквих сићушних 
и страшно прљавих разлога они муче људе !'1 ис
крвављују народе. Мозак ми стане. Тако Је то 
њихово јадно и сићушно да ме просто врећа. 
Па више од једног ·доброг бифтека не м~же ни 
Труман да поједе. Јьуди смо сви? Од маЈке ро
ћени? А не разумем како се човек због бифтека, 
профита и таквих грамзљивости може да супрот
стави човечанству? При пуној свести, уз сву сло
боду опредељеља, добровољно? Не разумем. Жи
вот је толико диван, и људи, и сви, а они, тако, 
просто, из чиста мира-непријатељи свихнарода. 

-Докторе, ви поменусте малочас офанзиву? 
Како је замишљате? 

Збјеrуњ отвори широм беличасто-плаве очи. 
- Покушаће да продру на нашу територију 

и да нас расцепкају на неколико група, а онда да 
униште једну по једну. Тако су и Н~~ увек 
замишљали да ураде. Но никад им то НИЈе пошло 
за руком. 

- Заокружити! - плану капитанос, али за
час се умири и слегну раменима. - Партизани су, 
по дефиницији, увек у котлу. 

- И сад смо, на пример, заокружени. 

Збјеrуњ се обазре исколачених очију. Капи
танос се одобровољи. 

-Али сад је обруч велики. За време офан
зива он се нешто стисне. Но они таман зину да 
нас прогутају, а ми -хоп, пробијемо се где се 
најмаље надају. А њихове гладне вилице шк.л,оц
ну у празно. 
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___,. Хоп - прихвати доктор. - Али то хоп! 
није ни весело ни лако. Хоп! представља страхо
вит напор, крваве свакодневне вишемесечне битке 

у којима се голо јунаштво супротставља ратној 
техници. 

- Па ипак! - насмеја се капитанос. - Па 
ипак, шта би друго могло да буде но: хоп! Кад 
се народ ... 

- Авиони! - рече Збјеrуњ. 
Али капитанос настави прекинуту реченицу: 
- ... читав народ бори за своју срећу, и је-

.А.ИНУ мисао - слободу. Стварно изгледа да сте 
у праву. Авиони. 

ПI 

Последљу реч изговорио је већ на вратима. 
Изишао сам за љим. Чуо се за нама још глас док
тора, који је продужио да говори. И то је био 
једини глас у тишини што је овладала целим се
лом, свом зем..ъом, док сам се полако спуштао низ 
степенице. 

- Њихова војска иде са доброг на горе: из 
касарни, где живот није напоран, у шуме где 
није лако . . . Умор, глад, крв. А ми смо навикли. 
Уз то, не заборавИмо да војнички генији којима 
располаже монархија и љени енглески пријатељи 
нису убед.л,иви. Имали су ту и других прилика 
да се искажу. Видели смо их увек како - беже ... 

На улици и у селу било је тихо и мало тешко, 
као од оморине. С неба је само брујало, метално 
и опасно. Кикицасово око, које је вирило иза ка
меног стуба чесме, светлело је радосно и жељно. 

. - Не мичи се! - викнуо ми је к~д ме је 
пр~n4етио. Али некако обично, равнодушно скоро. 
То је рекао за фракцију секунде пре но што је 
авион, који је кружио над нама, почео да пикира 
уз све заrлушније, плехнато брујање мотора. Пре 
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но што је стао да се обрушава, IШАОТ је да() 
машини више гаса, ауспух је два-тршrут мукло 
пукао, а авион полетео снажније, као да га је 
одбацила трамбулина. .. 

Али одједном, стшав у полукругу над-среди
ну села, IШАОТ подиже крму, и тежак, II.IИLЪaт врх 

авиона зашра, затим се окрену земљи и поче да 

клизи, да се строваљује, обрушава. Бука је расла 
брже од времена које је, неузбућено, с правом 
равнодушноniћу незаинтересованог откуцавало 
на свим сатовима у ваздуху и на земљи исто, 

једнолико: тик, тик, тик ... 
Киющас, не журећи се, узе митраљез који је 

чучао на својим кривим, гвозденим ножицама, и, 
пошто га погледа и провери, постави га на врх 

чесме. Покрети су му били мирни, као да се ни
шта не догаћа, као да је он део оног равнодушног 
времена које откуцавају сви часовНF.ПtИ у свету 
с подједнаком педантеријом. 

Уто се авион нагло створи ту, над кровом, 
и надлети село страховитом брзином уз неугодну 
лупу мотора који је бесно зафрктао док је вихор 
елисе савијао тешке букове гране. Елиса је успо
рила своје кружно кретање и чак је изгле~ало 
да је за тренутак стала. Чинила се, стала Је и 
сад ће почети да се врти у супротном правцу. 

Но било је у том лудо брзом надлетању села 
толико јасно израженог презира према живим 
становНF.ПtИМа Диакоса да је капитанос потамнео 
од гнева. 

Киющас се окренуо пратећи уздизање авиона. 

- Побећи ће ми! 
- Добро вози, магарац! - рече капитанос 

посматрајући лет гвоздене птичурине са гневном 
радоniћу и завишћу. Одиста, машина се опет до
хватила плаветнила, пет-шест стотина метара над 
селом, и направивши смели вираж, стаде да се 

враћа. 
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Киющас обиће чесму и намести се тако да је 
нам~ сад окренуо лећа, а авиону лице и митраљез. 
Све Је то учинио лако и јеноставно. 

- Доћи к мени! - рече капитаносу који од
мах изиће из сенке настрешнице и, не журећи, 
оде к чесми. При том је, гледајући у авион који 
је оп~т надирао уз непријатну, претећу буку гвож
ћариЈе - махнуо два-трипут руком, на којој је 
хром његове стоперице одблеснуо оштро и пре
зриво. 

»Зашто га је Кикицас позвао?« -помислих. 
Но тек што је капитанос махнуо руком, IШАот 
пусти кратак рафал чија је паљба одјекнула ви
соко, мање гласно од тутњаве мотора. Тај рафал 
обрадова Киющаса и капитаноса, који, тад тек 
смејући се, потрча, весело поскакујући и стаде 
крај каменог зида чесме, око кога су зазвИЖдали 
меци. 

- Бежте, пете ... ! повика некако изазовно 
капитанос. 

Али и он и Кикицас понашали су се при том 
тако свакодневно, обично, као да је изазивање пи
лата за митраљезом била безопасна игра жмур
ке, као да су, и овако зрели, уживали у тој игри. 

Устремљујући се -~ућкастим кљуном прем~ 
чесми на тргу, ~от Је пуцао кратким, нервоз
ним рафалима КОЈИ су зачас испунили ваздух 
љутитим фијуцима што се, кивни једни на друге, 
сустижу. Али у часу када се незrрапна птица од 
алуминијума- с крутим крилима, зебрасто обо
јеним - највише прибАИЖИАа нама, Киющас се 
трже, припи уз кундак и, покрећући цев опрезно 
лево и десно, пусти резак рафал с неподноШЈЬиво 
дугим дахом. Он ra прекину нагло, одскочи у 
страну и У. истом магновењу, цомеривши цев увис, 
притисну ЈОШ два-трипут обарач. 

Клатећи се једва приметно и круто, с крила 
на крило, авион стреловито појури над нама у 
свој својој рањивој незrрапности. Учини ми се 
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као да забатрга, кратко и неспретно, али у истом 
маrновењу уздиже се с неким необичним хуком, 
налик. на уздах, и полете косо пут неба које га је 
упијало кратком и добродушном ширином. .. . 

- Добио је! - прискочи капитанос. Кикица
су - и обујми га око врата, затим, !IА:>ескајући 
длановима и поскакујући весело, поче да виче. 

- Рањен је! Рањен је! Ранили смо га! Подва-
лио му је Стари. · 

При том је капитанос стиrао и мене да за
rрли, затим заrрли још неколико бораца који су 
дојурили Киющасу, изишав из сенки rранатих 

букава и брестова. 
Одиста, спитфајер се удаА>авао, теглећи соп

ствени терет све спорије и несиrурније, но ускоро 
нестаде иза планинских rребена у правцу северо
истока. 

- Главно је - неће им ни на памет пасти 
да је Комисија овде! 

- Одмах сам разумео да то хоћеш. Гледај!-,
цикну скоро капитанос, поново узбућено одушев
љен. - Ипак си га ранио. 

Оно што је одушевила капитаноса било је 
неколико широко разбацаних масних мрља ма
шинског уља, расутих по маховини и хамењу. Он 
се саже над једном од тих тамних капи и протрља 
прстом по њој. Затим принесе прст носу, затвори 
очи и стаде с уживањем да у дише сладуњави 

мирис уља. . 
- Машинска крв! Главу дајем да неће издр

жати до Солуна. 

IV 

Али сутрадан, пошто смо се распитивали те

лефонски код капитаноса да ли је где ~а сло
бодној територији наћен полупани спитфа]ер, од
говорено нам је да није још, то јест да је ниско 
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прелетеб Хесију и да му се после изrубио траr. 
- Ипак је добио своје! - закључио је весело 

пре но што је обесио слушалицу. 
Но сад, тек што смо ушли у собу, јављено је 

да је Емилијанос бомбардован пре једног сата и 
да има жртава. 

Збјегуњ широко отвори очИ: 
- Како то? Значи знали су да смо тамо? 

Шпијунажа! 
- Никаква шпијунажа. Појма они немају 

где сте ви! -рече живахно капитанос. 
-Пустите- ИнтеАЩiенс! 
Капитаносово лице изрази тако дубок презир 

на адресу тајанственог призвука који је омотао 
Збјеrуњев глас изговарајући ону последњу реч да 
се овај трже уврећено. 

-Што? Не ваА>а- презирати непријатеља. 
-Једно знам! Ми смо увек досад били оба-

вештени о свим њиховим комбинованим наме
рама ... 

»Комбинованим« је у том спрегу одјекнуло 
увреД.~Ьивије и поспрдније но псовка. 

- ... док они још никад нису били у стању 
да се не изненаде кад год се нама усхтело да их 

изненадимо. 

Жермен одједном устаде суздржано, неод
лучно, али истовремено и забринуто, и пошто ме 
испитујући погледа, изиће ћутке из собе. 

- На Вернији су се - рече доктор - до 
прекјуче водиле велике битке. И они сад редовно 
и систематски бомбардују село за селом, рачу
најући да је ту негде оперативни штаб генерала 
Маркоса. 

- Ух! - насмеја се капитанос. -У десили су 
их силно наши: Поштено. 

- Више од пет ХИ.!Ьада војника, жандара и 
осталих сателита учествовала је с њихове стране. 
Фронт се ширио 35 километара. Тукли смо се три 
пуна дана и онда су се разбежали, нису стиrли 
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ни све мртве да покупе. Нашли смо их досад сто 
петнаест - већ смрде. Ј е ли тако? 

Капитанос зањиха одречно главом: 
- Јутрос се јавио 4. батаzьон. Кажу: >~Н.:ашли 

смо још 26 пари нових цокула!« ЗначИ:.......:.... толико 
мртвих више. Сабери. 

- ЗаробА:>ено је много оружја. 
-Не претеруј, докторе. 
- Какву смо само амбуланту довукли, чове.. 

че! Вреди брат брату колико три батерије, нај
мање десет хюъада фунти. 

- Кило вате и кило бомби, равно две киле ... 
твојих парламентарних говора - насмеја се ка
питанос алудирајући на нешто што нисмо ра
зумели. 

- Зар сте, докторе, били посланик? И код 
нас има доста доктора у парламенту. 

-Ах, љегово посланиковање!- уздахну ко
мично капитанос. - Био вам је он и секретар 
Еама, у Еласону, 1943, а затим и посланик нашег 
револуционарног парламента исте године. Али бр
зо је парламент распуштен - тако да доктор није 
одржао ни један говор. Ипак- политика му је 
узгредно занимање. Главна му је страст сребрна 
хируршка ланцета. Прави среброА:>убац. 

Доктор се смејао тресући се целим телом, као 
да га је клупа на којој је седео узела у своје 
дрвено крило па га, онако крупноГ, дупка и го
лица. 

-Више је то жалосно но смешно, мој дру
же докторе! О чему год дискутовали, о политици 
или плановима за напад,· он ће, овамо-онамо, да 
наведе воду на совјетску хирургију и те љегове 
сребрне инструменте. Није ли тако? 

Како је доктор наставА:>ао да се смеје, капи
танос, чије одушевА:>ено лице ниједног секунда 
није престајала да изражава дубока, радосна ус
хићења, продужи да задиркује пријатеА:>а који је 
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за њеiа био у ствари најбоА:>и лекар на свету. 
Трудећи се да се намршти, капитанос нам рече: 

- А био је он и заzьубА:>ен, много заzьубА:>ен 
у једну другарицу која га је у почетку, изгледа, 
и волела. Али знате ли како јој је изјавио ·да ће 
је вечно волети? Необично, оригинално. »Ја ћу 
те,« каже он, »Кад будеш умрла, па ма колико 
стар ја био, од туге и вечне А:>убави, ја ћу те, вели, 
лично сецирати. Лепо ћу те исећи на фине, красне 
криmчице, па ћу те ставити под микроскоп и гле
даћу неутешно твоје дивне молекуле. А после ћу 
те лепо«, вели, »зашити ... « 

- Страшан си! - смејао се бешумно Дада
лианис тресући се и поцупкујући на клупи. 

- Јасно - настави капитанос, - другарица 
је вриштећи побегла, била се страшно уплашила. 
Сва дршћући, довикнула му је из мртвог угла и 
с пристојне даzьине: »Никад више! Никад више!« 

-Полудела је после - закА:>учи капитанос. 
- Тако се једино може објаснити да су ме пре 
месец дана приморали да их венчам. 

v 
И касније, за ручком, разговор се продужио 

на тај лаки, пријатни начин, који је капитанос 
преносио на све. 

Кад уће Ипсилантис, командант рејона Хе
сије, капитанос га бучно поздрави. 

- Како си ,ми, седмоструки? 

Ипсилантис се носио кицошки, на реверима 
свог новог новцатог копорана пришио је два мала, 
црвена, сомотска ромба, ознаку вишег официра 
Еласа. Био је то прави кудрави лепотан, тамно
румених јаrодица, сјајне rprypaвe косе и малих 
брчића под правилним носем. Лице му је било 
дуrуА:>асто, а очи вазда пуне сунца. 
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А био је »у цивилу« професор класичне фи
лологије. Стшао је само годину дана да тумачи 
Илијаду и Ксенофона. Избио је рат. Три пута је 
раљен немачким куршумом. Зато је после Вар
кизе био први ухашпен у свом крају. Али -је по
бегао из затвора и од марта 1946. почео је опет 
да партизанује на Пинду. 

- Седам пута су већ јав.tоале новине да је 
убијен! - представи нам га капитанос. 

-Седам пута?- зачуди се Ипсилантис.
Ј а знам само за шест. 

- Ко ти је крив што јурцаш разбијене жан
даре по Хесији? Да сИ дошао синоћ до нас, био 
би бо.tое обавештен. 

-Шта кажу сад, молим те? - упита бри
шући танке брчиће чистом, белом марамицом. 

- Да су те нашли на бојишту тешко раљена 
и да ће те сад извести пред ратни суд. »Оптужени, 
устаните и признајте да сте плаћеник стране про
паганде!« 

- Немам везе са Ешлезима! - одврати Ип
силантис примивши са осмехом улогу оптуженог. 

-Пазите шта говорите, оптужени, Ешлези 
нису странци у Грчкој! 

-Па ко онда? Грчки народ? 
- Да! - рече капитанос правећи се страшно 

натмурен и необично важан. - То јест - оно 
што се има схватити под том тућинском речи: 
неписмени се.tоак, замазани радник, својеглави ин
телектуалац, и сви остали томе слични омла

динци и анархистички елементи заведени кому

низмом, као и друrи смртни непријате.tои хеле
низма ... 

Доктор диже чашицу раКије од аниса. 
- У ваше· здрав.tое и у здрав.tое дивне ам

буланте коју нам је поклонио друг Ипсилантис. 
Живели! 

- Ето, опет те пово.tони ветар треснуо на 
крваве обале Хирургије. Доста, молим те. 
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.Кикидас, блиставих очију, уће дижући два 
броЈа солунских новина. 

-Ура! - повикасмо, грабећи се о њих. 
- Полако! Један ће да их чита и ми ћемо да 

слушамо. 

- Коментарисаћемо накнадно. 
Прве стране То фоса и Ефе.мерида то Хитос 

посве~?mале су Грауровом »Ја остајем« своја нај
масниЈа блок-слова. Први пасуси телеграма штам
пани су преко три ступца прорећеним гармондом. 

На четвртом ступцу, испод фотографије Вас
во~а с пробушеним образом, стајало је: »Наш спе
ЦИЈални дописник г. Васвос, који се спасао из 
зверс~ канџи бан~тске Чеке захва.tоујући чудо
творноЈ интервеНЦИЈИ свог патрона светог Николе, 
коме се све време молио. Од сутра ће наш лист 
доносити уз~уД.tоиве перипетије кроз које је про
шао наш НаЈбо.tои репортер. Сви ће патриоти са 
захвалношћу читати велику репортажу г. Вас
воса.« 

Али масна слова су урлала с врха новина: 
»Граур: - Не. Милер: - Да! И чисте саве

сти, на челу екразантне већине, Милер се вратио 
у Солун.« · 

Тај се наслов просуо преко четири реда свом 
ширином пр;ве странице хитоског дневника. А у 
наднаслову Је писало: 

»:Национални елементи већине, прирећују Ко
МИСИЈИ. спонтане и одушев.tоене манифестације, 
за~ипаЈући пролећним цвећем делегате који су 
ИЗЈавили: »Бандити .су деморалисани«, »Фте.tоанке 
се хране месом своЈе деце«, и »Видели смо тако
звану Демократску армију - сам Ш.tоам, олош, 
и криминални ~руштвени талог«, »Победа је 
наша« - рекао Је симпатични и предузИМ.tоиви 
пуковник Милер.« 

- Да! - примети капитанос. - Као Немци 
у своје време: »Беж'мо, браћо, победа је наша!« 

. - Чека ј! чека ј! Шта ли му ово значи? 
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И он прочита. 
- »Козана. Телефоном, 20. март.« 
»Прешавши Аијакмон сшюћ у сумрак, једна 

група бандита под великом белом за:т~~м н.а
ИШАа је на већу патролу жандара и ВОЈI!ИКа КОЈИ 
су крстарили цестом. Наши храбри зашти;ници 
реда, мислећи да бандити желе да се предаЈу, пу
стили су их да им се несметано приближе. Али 
подли и зверски бандити, којима ништа није све
то чак ни бела застава - симбол мира и благо
ст~а - почели су да бацају бомбе и пуЦају. 
Но храбри органи поретка, заузевши брзо поло
жаје, ускоро су :их до ноrу потукли, уништивши 
кукавичке остатке некадаппьих већих · б~нди. ~е
дан заробљени, тешко рањени бандит изЈавио Је: 
»Комесари су нас револверима нагнали да се по
служимо недостојним и недозвољеним маневром 
с белом заставом. То су· учинили спроводећи у 
живот шифроване инструкције које им стижу из 
Југославије.« 

И даље: 
»Скреће се пажња компетентним инстанци

јама да је то већ трећи случај напада бандита 
који злоупотребљавају имунитет беле заставе да 
би могли некажњиво убијати. Одсад« -рекао је 
нашем сараднику храбри наредник хорофилака 
Елеазарис - »пуцаћемо на сваку белу заставу 
као да је црвена.« . 

- r ле! - рече Граур. - Ово нама спремаЈу 
дочек. 

VI 

Али требало је још пре поласка подврћи се 
ритуалу предаје меморандума. 

Граур ]е имао изванредан таленат да одмах 
наће праве речи, кад год се захваљивао окупље
ном народу за примљене меморандуме. Његови су 
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говори били обично врло кратки, свега неколи
ко реченица. Но он је умео да, погледом који би 
бацио на гроздове сељака, одмах уочи врлине и 
слабости људи тог краја, и да им каже све што 
су и сами највише желели да од совјетског деле
гата чују. А то није било никад исто. 

Интонација његових говора мењала се. већ 
према томе да ли је село дуже или краће времена 
уживало слободу, да ли је богатије или сиро
машније, намученије, испаћеније, одлучније или 
уморније, да ли је крвљу коју су проАИАИ синови 
тих људи cpoћeimje с ослободилачком борбом и 
Армијом. 

Он је умео да поХвали активно херојство Ки
париса, безгранично слободољубље Кипоријана, 
понос и спремност на жртву Емилијанчана. Кло

нуле је дизао бодрошћу коју су његове речи ули
вале, а равнодушније - интересоваљем које су 
оне будиле. Он је знао да развије самосвест, по
јача веру у неисцрпне снаге народа, распламса 
љубав. 

Био је то вешт, упоран, еластичан, одлучан, 
надасве интелигентан говорник, који никаД није 
губио из вида да постоје границе које му његова 
дужност члана Анкетне комисије не дозвољава 
да прекорачи. И он их никад и није прекорачио, 
остајући увек коректан, али стваран, користан 
и практичан. У уском простору моrућности ко
јима је располагао, он је урадио више за ствар 
мира и демократије но што су сви остали деле
гати Анкетне комисије, »с Милером на челу«, пре
корачујући дозвољене оквире мешања у унутра
шње прилике теоретски суверене земље, могли да 

ураде за ратнохушкашке комбинације својих им
перијалистичких послодаваца. · 

Довољно му је било јавити: »Окупио се на
род« или: »Представници села моле за разговор«. 
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Он би се дизао, од стола или с биљаца, излазио и, 
саслуmавiiШ жеље и жалбе, говорио. · 

И овог nута, вид.л:.иво уморан, изишао ј~ и, 
накрививши мало врат да боље чује оно ·што му 
преводи Муратов, пратио речи које му је упући
вао, у име Дијакоса, председник села изабран пре 
два месеца на ОIШIТИМ, тајним изборима на ко
јима су, први пут откако је Грчке, учествовале 
и жене. 

Начин на који је говорио председник оiШIТи
не с ожиљцима шкрофула на врату, с лећима у 
срп, мршав и просед, одавао је човека који зна 
шта све од људи захтева борба за коју се опре
делио народ. Ни њега, ни његове сељаке, пред
вид.л:.иве тешкоће и патње нису обесхрабривале. 

- Понесите овај ланац митра.л:.еских чаура 
који је јутрос пао у моје двориште. И реците го
споди из Комисије да нас ни тежим ланцима неће 
оковати енглески империјалисти. А нити. Амери
канци, који се спремају да их замене 'на том оки
вачком послу. 

Граур је узео ниску великих митра.л:.еских 
чаура, увио у пешкир и стрпао у своју кожну 
торбу. 

Пошто се захвалио на поздравима и урученом 
меморандуму, Граур му је рекао да сви демократ
ски народи света, а мећу њима и совјетски, гле
дају на борбу грчког народа за независност и 
демократију с разумевањем и сиМпатијом. Затим 
је жалио што га функција, у којој пролазИ осло
боћеном територијом, приморава да буде суздрж
љив у осећањима које, ето, тако изражава. Али 
они ће већ схватити да њихова херојска борба и 
приврженост демократији могу да изазову у срцу 
сваког истиНског поборника мира безгранично 
дивљење и захвалност. Ствар грчког народа, ствар 
је свих демократа. И све што би сваки поштен 
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човек м~гао да пожели таквом народу бИло би 
да устраЈе на славном путу којим је пошао до 
коначне победе својих идеала. 

Ви~ока поља иза Дијакоса покрила су се цве
ћем ЧИЈе су се нежне ч~е чиниле живе, пуне 
росе, полена и тихог зуЈања дивљих, црних пче

ла. Оне су, покривене латицама, пиле слатки цвет
ни прах и тарући :mскунски светлуцава криоца, 
изражавале на своЈ пчелињи начин ведрину овог 
сунчаног послеподнева. 

и; сем тога зујања и високог кликтања орла 
или Јас!Реба, ~та није нарушавало тишину 
кроз КОЈУ смо Јахали. 

. Доле, при дну, видела су се дуга, танка села, 
Једно уз друго, с нанизаним кућама попут седеф
не ниске око зеленог врата брдских плећина. 

Пред смирај смо ушли већ у тамну шуму го
ростасних борова и јела. Запахнуо нас је мирис 
мл~е влаге и лањских, рићих борових иrлица, 
КОЈе су пуцкетале под копитима наiiШХ мазги. 
Стаза се суж~ала кривудајући, стрмија, измећу 
камења кога· Је бивало све више, као да је и ње
говом расту погодовала та мека, масна и фос
форна, црна зем.л:.а. Кикицас је први сјахао. А за 
њим, уколико је успон бивао све немогућнијИ, 
и остали. Ближе зем.л:.и, осећао се тетки мирис 
зверињака. 

Иако )е било мрачно, препознао сам пред 
собом ДВОЈНе силуете Жермена и Андромахе, којИ 
су ћутали. Чуло се само како дишу, више узбу
ћени близином него уморни. Они су корачали за
~ено, свако задубљен у себе, напрегнута ослу
ШКУЈУћи истовремено све што би непредвићено, 
а очекивано, могло да доће с оне стране с које је 
узани коридор мрака приближавао њихове мисли 
растављајући им тела. 

·Али уска се стаза на изненадном пропланку 
бескрајно раiiШри, и речи које су већ биле спрем-
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не да кану са уздрхта.л:их усана, осетиле су се 

мале, немоћне и неважне у том пространству. 
Одатле се спуштао блаr колски пут, разга

жен местимично блатњав, с недавним дубоким · 
траr'овима точкова и с отисцима воловсКИХ ·папа
ка с прорезом у средини. Низбрдща је падала 
таман толико лако и мека да се силазила без 
икаквог напора колена, мало затурен, с рукама 

које слободно машу. 
Девојке из вода који нас је пратио запевале 

су песму о Риrи. После ње, једну за другом, чи
таву руковет оних песама·чије сустихове и мело
дије и наnш партизани проносили ~раз све без
бројне подвиrе четириrодишњег воЈевања - од 
устанка до победе. 

Пејзаж - ова ноћ и познате мелодије - од
јекивали су у мени и дозивали толико успомен~ 
да сам сасвим заборавио да се налазим у ГрчкоЈ. 
Чинила ми се, на Млиништу сам, и заједно с дру
гом Ј овом идем за Пријане, село на Г ламочком 
пољу, где се у то доба, после тешких борби, од
марала III крајшпка бригада. 

Спуштали смо се, тако, увалом, све док ни
смо изИПIАИ на голет, одакле се назирао, блећи од 
мрака, раздељак цесте која је вијуrала кроз rусту 
косу букове шуме. 

Ту смо - гледајући мутна светла као од неке 
далеке варошице на крају хоризонта с ону стра
ну велике реке - сачекали да патрола l!зиће на 
цесту и да се дуж ње размести чета коЈа ће за 
сваку евентуалност и вечерас осиrуравати наш 

прелаз. 

После смо продужили друмом,. више од јед
ног километра. За то време нико НИЈе палио цига
рету. У најџећој тишини, кроз коју су, као жмар
ци, пролазИЛе наредбе преношене шапатом, ~о 
се само бат корака који су се сами од себе УЈед
начили и пошли чвршће. 
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Зауставили смо се пред селом које је сакрила 
тамна падина. Мрак је био прогутао белину кућа. 
Кроз проЗоре, смоластије од ноћи, назирала се 
тек овде-онде пламсање оrњишта крај кога је 
сенка поrрбљене жене метала вечеру у котлу, 
или се могла опазити старица која с лучем у 
руци хода пустом собом и тражи нешто превр
ћући сенке. 

VII 

Из таме су избила два младића, хитрих по
kрета и свежих гласова. Али лица им се нису 
могла разабрати. Они су шапутали са Кикицасом 
и после с нама. Дрхтали су од радости, и један 
ми је од њих стегао и продрмусао руку с таквим 
одушевљењем да сам поМислио - ишчупаће ми 
је из рамена. 

У том је селу на цести, ослобоћеном тек после 
битке на Вернији, организација Еама још остала 
илегална. Поготово оМладина. Монархисти још 
нису предали оружје, у нади да ће се жандари 
ускоро вратити. 

- Хоћемо ли ноћити овде? - упита Петров. 
Кикицас га само погледа, уместо сваког 

одговора. 

- Ј om нисмо прошли дневни оброк марша. 
-Па речено је да ћемо га у осам завршити. 

Сеоски пут је био посејан ћавољим зубима 
и рупчаrама. Али касније кретање је Постало још 
теже. Клизав, каменит путељак над црним поно
ром крио је преувеличаване опасности, а стрма 
брдска стаза над њим захтевала је превелике 
напоре за наше снаге. Но ишло се. Наnш »Пада
вичари«, rунћају}Щ на своје проклете цивилистич
ке, излизане ципеле, дизали су се уз мукле псовке 
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и продужавали пут и не отресајући блато и дра'l:! 
са одела. 

Затим смо изгубили пола сата вртећи се крај 
реке, док смо коначно пронашли газ. _ .. 

Најзад, после сат и по вераља уз сТрмину и 
најнедостојанственијих падаља на низбрдици, 
приспели смо у опустело куцовлашко село Неа 
Коцуфлени. 

Пред селом је горела велика ватра, крај које 
су проDIЛа малочас два ескадрона партизанске 

коњице. 

Десетина коњашtка коју смо· затекли крај ва
тре поздравила нас је одсечно, војнички. Крупан, 
стасит десетар пpmnao је команданту Кикицасу 
и рапортирао. Но и остали коњаници били су 
изванредно снажни пробрани борци. Из њихо
вих погледа и самосвесног држаља избијао је 
онај понос чије смело истицање одликује све ели
тне трупе. Та самодопадност некима изгледа -
јевтиније врсте. Понегде њено оправдање и 
разлог леже пре у коњу, тенку, авиону, гиздави

јем оделу и осталом шареном перју неголи у не
ком стварном људском квалитету којим би се све 
остало хтело оправдати. 

Али овог пута разлози поноса били су оправ
дани. Сваки се од ових коњаника истакао јуна
штвом, довитљивошћу и оданошћу борби за не
зависност отаџбине. Њихов је понос био вmne 
презир опасности но таштина. 

Из мрака, који се као зид дизао пред нама, 

ступили смо у собу једва осветљену танком ва
тром што је тињала у камину. 

Соба је била празна. Можда прљавија и из
гужванија но што је већи део оних које смо до
сад видели на Грамосу и Пинду, али, исто као и 
оне, празна, под дрвеном изрезбареном тавани
цом и плаво обојеном осмокраком звездом. Зид 
с вратима био је такоће дрвен, начињен од тан-
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ких дуГа добро изрендисаних и чврсто уrлавље
них профилима једна у другу, као што се то ради 
још на бродовима. Остала три зида била су ка
мена, углавном малтерисана и окречена. Прозори 
су увек мали, пробијени на бочним зидовима. 
А насупрот вратима налазио се камин. 

Тек што смо поседали на још неохлаћене 
бИЈЪце, ућоше домаћи. Били су се уплашили од 
коњице. Нису знали да и тога има код партизана. 
Помислили су да наилазе краљеви жандари. 

VIII 

Н еа Куцофлен.и 

Рошави домаћин, мали, поrрбљен Куцовлах, 
није волео много партизане, али се бојао жанда
ра. Партизане није марио зато што мрзи рат који 
му већ пуних седам година смета да продаје сир 
који прави. А овај му је рат, уз то, и неразуМЈЪив. 
И он је, као што су то свуда припадници маљин
ских rрупа, емотивно, психолошки, па и мноrим 

интересима, лучио себе из народног колектива. 
Грком се није осећао, а Румунија није представ
љала за њега и његове ону привлачну снагу која 
би га могла да rалванизира. Препуштен себи, он 
је трrовао, горд на своја расна обележја: лукав
ство, спретност, тврдичлук - која је називао -
памећу. . 

Али у његовим очима се кочило оно опрезно 
зазираље пред сваким ко није његов укућанин, 
она неискрена мекоћа слабих, онај вечити страх 
који му је ширио зенице и чинио да тако хитро 
клизе с предмета на предмет, не задржавајући се 
нигде, не везујући их ни за шта. Он је yrymиo 
одавно своје страсти, а отад је стално пребирао 
измећу вероватности ону - која се највmпе 
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исплати. Отуд напор да у ратовима, а нарочито 
у оваквом, rраћанском, остане пострани. Јер ра
чунајући хладно са моrућностима, није желео да 
се замери ниједном од два евентуална победника. 

Његови се синови нису одазвали· ·позиву у 
краљевску војску, али се нису добровољно јави
ли ни у Маркосову Демократску армију. Самом 
домаћину, човеку утученом, перспектива слободе 
и уздизања није представљала посебну вредност 
и драж. Њеrови су интереси били скучени, углав
ном звечећи, и никаква »лудост« га није гонила 
да напусти своју непаметну неутралност. 

Пипајући стално врховима прстију рупице 
које су му после прележаних црних боrиња избу
ШИАе лице, он се сада - у новом страху: да нам 
се не замери- правдао пред нама за свој мало
чаппьи страх од жандара. 

-Како се не бих бојао жандара, господине 
мој, кад смо ми ненаоружани чобани, а они пу
шке носе. Војнику је у рату увек лакше неголи 
човеку цивилу, сељаку, који има увек разлога да 

стрепи и од Једних и од других. 

-Јер нmпта лакше но бити крив, кад си је
дан прост човек, сељачки, го, сиромашан и не

наоружан. Свима тад сметаш - макар само што 
жившп. А опет, шта си крив што хоћеш поштено 
и мирно да жившп на доброј нози са свима? Али 
то и јесте оно најтеже, јер ти то не може да опро
сти ниједна страна. То ти и јесте кривица. А чим 
си крив, одмах си и сумњив. А у рату бити сум
њив, значи- не бити. 

Њеrов је глас био тужан као и његове тужНе, 
плачне очи. 

- Па определи се - рече Бугарин Петров 
- и одмах си лакши за половину брига. 

- Ето ra на! Определи се. А питаш ли јесам 
ли ја за војску? Ј а сир правим, и само за сир и 
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муmтерије знам. Друго не бринем, нисам школе 
учио, ми смо ти неписмени. А ево, на пример, ре
чемо Кокула, одбио се од наших старих навика 
и определио се 1942. за Немце. Многима се учи
нило да је Кокула добро изабрао. Али обрнуло 
се, дошли сте ви, партизански људи, с друговима 

бандитима, и стрељали Кокулу. Где је ту памет, 
молићу? 

Уће Кикицас и Куцовлах ућута, као заливен. 
Одмах за командантом бану и председник општи
не са још неколико одборника. Председник је био 
пегав као ћурје јаје, задихан и некако као једном 
заувек премазан тугом. 

Онако задуван, он се поклони исувшпе брзо 
да би се могло учинити смерно, а ипак је смерно 
било. Укрсти руке на rруди и поче да брза, без 
увода: 

-Добро вече, извините за израз, ми онако, 
по нашки, неписмено. Ми смо у rраЬанском рату. 
То је прво. Друго- не дају нам Унру. Треће
немамо учитеља, јер је пребеrао Унри -пошто 
она боље плаћа, а он, иако је учитељ, мора од 
нечег да живи. Четврто - ми смо већ седам го
дина у рату, а то је сувшпе за све а камоли за нас, 
страни народић. Па вас стога лепо, и на коленима, 
молимо, наредите да престане рат.- Пето- Ен
глези, као велика бродарска и учена држава, 
треба да оду одавде. Они су богати, шта ћемо 
им ми?·Нека оду и не траже на брусу меда и у 
балеrи бруснице. Шта ће им? Зар је то право? 
Сваки човек мисли да право ради, али они не 
моrу то за себе да мисле, док нам чине крв и 
неправду. Зато треба што пре да оду, и то је све 
што сам хтео да кажем. Унру не добијамо никако, 
да простите, ми мислили да сте ви, извините за 

израз, џандари. Зато смо побегли. Али рекли су 
нам да то нисте, ми смо се одмах вратили, и то 

је све. Ја нисам вешт као стари председник који 

309 



је једва побегао џандарима, док су мене ови наши, 
опростите, ономад изабрали. 

Мусаво дете, које се провуче измећу ногу се-. 
љака, добауља до ватре која је већ трнула, седе 
на простирку крај камина, окрете се и стаде да 
нас радознало гледа. У руци је држало листић 
хартије са сликом Венизелоса. 

-Шта вам је то?- упита Збјегуњ. 
- Остало од првог гласања. 

- Зар сте ви гласали? 

-Како не бисмо, каД су нас уплашили. 
Хајд што су рекли: »Нећете добити вшпе Унру!« 
Ионако је нису делили. Али приповедало се -
ко не гласа иде у хапс, и има да плати глобу од 
сто хиљада, јер држава не воли шалу. И тако
гласали смо. 

-Па како вам је било?- упита Граур.
Да ли боље но онима што нису гласали? 

-Откуд боље! Кастанија, чули сте за љих 
није гласала, па ипак, да извините за израз, нису 
затворени у рупу. Чак их нису ни глобили. Само 
варају народ - то им је све што знају. 

-Ви их слушали- а они преварили. Увек 
сте их слушали и увек су вас варали. Бити бу
дала- горе је од свега. 

- Тачно да је тако. Преварили су нас, обе

ћали Унру, а дали нам краља који ништа не зна 
лепим, све би само силом. Али, преrрми ли овај 
рат, неће нас нико вшпе преварити. Сад чим. ко 
отвори уста да проговори, а ми га скроз, до дна 

душе, видимо, па оценимо је ли пријатељ или 
није. 

- Полазак! - викну Кикицас .с улице. 
-Још колико? Сад ће једанаест! - упита 

Петров дижући се са столичице на којој је био 
заспао. 
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- Сат-два! - рече домаћин, а председник 
ће, да би нам, ваљда, разложио колико је то 
сат-два: 

- Цшар дувана! 
Али требало је пуна три сата до великог 

села Амбелохаре, у чијој се близини налазио на
пуштени ру дник гвоздене руде. Чистоћа те руда
че може да се мери само са шведском. Али већ 
седам година тај богати рудник лежи запуштен. 
После вечере, Кикицас, сучући своје огромне ри
ћасте, као налепљене бркове - рече, страшно 
задовољан нечим: 

- Најкасније за два дана стижемо генералу 
Маркосу. 
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.Деветнаести март 

I 

Пробудила нас је домаћица, а не сунце, и пе. 
сме које су одјекивале селом. Жермен се обукао 
брзо и изишао пре мене, црвен, као да је љутит. 
То је љегова наглост била у ствари - стид, после 
љегових ноћашњих сентименталних. исповести. 

Амбелохари лежи високо, али ми смо, напу~ 
стивши га, продужили да се пељемо. Целим пу~ 
тем ја сам већ свесно тражио око себе сличности 
овог предела с нашим пејзажима. Но он је био 
дивљији, маље човечан, маље леп. 

Потоци осИАИАИ од снеЖНIЩе, бучали су л~ 
мећи се низ брзаке, запенушани, горопадни. И та 
хука која пени отичући испод нас, и ветар који 
хуји љуљајући танкоструке јеле, тује и смреке, 
и лаки, бели облаци који плове плаветнилом, 
стварали су утисак да не ходамо ми него да ст~ 

јимо на спорој, текућој траци док крај нас пр~ 
мичу брда. Ветар је шумео у врховима стабала, 
потоци су бучали сливајући се у складове, и ти 
слободни звуци струјаља, ти живи звучни покре. 
ти, сетили су ме другова у Атини и Солуну. 

Сретао сам тамо људе који мисле о многим 
питаљима као и ја, читају исте кљиге, раде и са
љају nrro и ми, у Југославији. С многим од љих 
сам се спријатељио, неке сам од њих заволео. 
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Па'ипак, било је тамо, у оном ваздуху, у љи
ховом начину, у оном неизрецивом - нечег мени 

страног, на nrra смо код нас заборавили тако к~ 
начно да ни по коју цену не .бисмо могли да осе. 
ћамо, да се радујемо и живимо уз то туће, да
леко, ружно као смрт. 

· Није то поредак само, него оно неуловљиво~ 
чиме пореци обележавају своје људе. 

Али на партизанској територији је др'укчије. 
Борба не трпи изли:шне експерименте, а слобода 
увек будно бди над свим својим тренутним гра
ницама. Људи слободе не само да душом подсе
ћају на наше људе него, рекао бих, и личе ликом 
на наше, и служе се истим речима и једнако су 
поносни и осетљиви и осећајни и човечни, са раз
вијеним смислом за пожртвоваље и љубављу за 
велике Идеје слободе које живе у љима, прева
зилазећи меру човека. Али тако је, ваљда, свуда 
одсад. Г де год се одсад по свету борили парти
зани, неће избећи слично ст са нашима. Јер ако ми 
нисмо измисАИАИ партизанство, свакако смо ути

снули партизанском вщу борбе непгго наше а 
битно, nrro ће се преносити свуд по свету, одсал 
па заувек, заједно с тајном како се голоруки на
род бори и како побећује. 

Кикицас једини није јахао. Он је газио лако~ 
верући се с камена на камен, а кад би путељак 
избио на зараван, он би саставио руке на лећима 
и пошао свечано, затурен помало, гледајући са 
осећаљем задовољства у још неразвијене патр.LЪ
ке облака и у небо над њима, као домэћин кад 
уочи недеље, обилазећи урећено имаље, баца п~ 
следњи поглед око себе да провери је ли све у 
реду. Његово добро расположеље значило је да 
смо, прешавши цесту опет раније но што је било 
предвићено, избегли поново још једну заседу. Али 
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сем тога, радовала га је слободно пространство 
кроз које смо пролазили. . 

Обично он није мислио о томе колика Је. 
Грчка, нити му је падало на памет да је ;о лепа 
зеМЈnа. Он је гледао секције с котама, КОЗЈИМ ста
зама, с кланцима, рећим или ~ изох:ипсама 
које обележавају стрмину успона, КОЈИМ се крећу 
дивизије под његовом командом. На основу ст.р
МIШе коју рељефна може да представи себи он Је 
израчунавао време потребно з~ изв~шење ?дре
ћено:Г маневра. r ледајући секдиЈУ, он Је знао Је ли 
терен покривен црногорицом или листопадном 

шумом. Али те свеже, .Росне љуби:чице у сенци 
он није видео на секдиЈи. ПримећуЈући их, он се 
запитао како би се оне могле нацртати на карти? 

То је било зато што је навЩ{ао досад д~, гл~ 
дајући секцију, ВИДИ ОД пејзаж~ ОНО ШТО Ј~ ВОЈ
нику важно у њему. Али гледаЈући сада пеЈзаж, 
узалуд је покушавао да га себи представи сведе
ног на топографске знаке. 

На пример - љубичицеl Био. је радостан. 
Ово кретање с нама представљало Је за њега од
мор поготово одјутрос, када су све могуће опас
нос;и преброћене, захваљујући обавештењима 
која стижу из непријатељских гарнизона довољно 
брзо да паралишу сваки потхват монархиста упе
рен против нас. И с~mоћ су, упркос лошем иску
ству од пре неке ноћи, фашисти хтели да нас до
чекају у заседи. Али и тог пута ми смо цесту 
nрешли раније, а жандари који су пошли да нас 
дочекају у заседи наишли су сами на заседу 
Маркосових бораца. 

На изглед строг и прек, Кикицас пристиж~ 
брзим кораком челну колону, заустави се краЈ 
стазе и намести се згодно, као да ће да прими 
nараду. БорЦи су се одиста и укрутили, почели 
чвршће да газе, а он их је гледао, и' тек стављао 
неку кратку примедбу. 

314 

- Ниси ловац! 

- Оnасач? 

Онај који је по ловачки затурио nymкy одмах 
ју је намештао проnисно на раме, а други је
већ притезао опасач. Али сваки се од њих смеш
као, задовољан што га је Кикицас препознао и 
у неку руку поздравио. 

Борци су га добро познавали. Испод те строге 
маске, знали су, ни милиметар испод ње, кључа

ла је силна и брижна љубав за сваког од њих. 
Зато су извршавали без двоУМЈnења свако његово 
нарећење. Они су схватили сваки његов покрет 
и nоглед, а у речима, иза оног што су казивале, и 

оно њихово друго, доње значење, које и не би 
ваљало да се мећу борцима и друговима наглас 
изрекне. Звучала би лажно, јер је било исувише 
нежно. 

А на зачељу партизанке су певале, берући 
цвеће рубом ливада прекривених белим, жутим 
и љубичастим свећицама шафрана. 

Оне би везивале у букетић по неколико тих 
воштаних, прозирних стабљичица, усправних, и 
љупко пркосних у својој нежности. Затим, не пре
стајући да певају борбене песме, притрчале би 
неком од нас и п ону диле би нам цвеће уз отворен, 
другарски осмех. 

Поред стругаре испод Кастаније прошли смо 
сви већ окићени шафраном. 

Иако настањена Куцовласима, Кастанија је 
дала много бораца прво- Еласу, а сад- Демо
кратској армији. Цело је село изишло на nут да 
нас дочека. Рите и закрпе у које су људи били 
обучени нису умањивали сјај који је из њих нео
буздано зрачио. Девојке су нам -махале расцвета
АИМ гранчицама јабука, пратећи нас све до бара
ке емпорије,· где нас је чекао ручак. На врху шкр
бавих зидова двеју поруmених кућа, ширiШом 
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у.лице, постављена је огромна даска на којој је 
писало: 

- Напоље Енглези! 

Рушевина је било много. Није било. неоште
ћене куће, бар половина их је лежала поруmена. 
Али очи не виде прљаву босоногу децу, непране 
руке мушкараца, црним порубљене нокте матера 
у избледелим, подераним сукњама. Све се ту чи
нила чисто и лепо. На зиданој чесми писало је 
кречом: »Независност - Демократија«. 

На сваком зиду пароле. 

Многи сељаци прилазе Кикицасу, рукују се, 
здраве с њим, неки га грле и плачу. Знају га 
и воле. 

Председник Еама уводи нас у емпорију и 
распитује се како је дошло до цепања Комисије. 
Он је, вели, у прекјучерашњим новинама читао 
да је неки преводилац Зафиридес остао код Ј а
нулиса. За њега пишу да је највећи издајник 
Грчке. Значи да је добар младић? 

- Видећемо. Можда је све то с њим на
мештено. 

-Пас с маслом то да не поједе. Но писали 
овако или онако, на исто му се хвата. Народу 
неће од тога бити горе. И последњи ће увидети: 
једино преостаје - П.!Ьуни у шаке и одалами. 
Кукољ је тако навалио- с комисијама га нећеш 
истребити. Зато од Комисије народ и не очекује 
ништа. Али хвала јој и на томе. 

-Како мислиш? 

-За труд јој хвала. Тако ти ми ценимо оно 
што се ва.л:,а за брдом. А ви - то је друго -
рече председник обраћајући се Грауру.- Ви сте 
они што гоните Комисију да исцеди из себе пра
ведну пресуду. Но џаба вам је. Још - још да је 
квочка, било би јаја. А од речи не направи кај
гану. 
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Наnољу се зачула песма. Борци су седели у 
хладу пролистал:их ораха и ручавали што им је 

омладина донела. Девојке су трчећи одлазиле до 
кућа и трком се враћале - свака са понечим што 
се нашла: ребарцем сланине, шаком зелених ма
слина из пепела, кришком сира. 

Можда је некој од омладинки то што је 
донела представљало цео мрс у кући. Но нућено 
је '?А срца. Девојке су стајале крај бораца који 
су Јели споро и опрезно, и певале им: »Да ручак 
буде СЛаDИ«. 

До Амараса смо ишли кроз шуму. Из Ш.IЬШа 
и с коре стабала ширио се дивљи мирис вукова 
и лисица. Мазге и коњи су узнемирено стршали 
ушима и фрктали. Но нисмо наишли на звер. Она 
бежи од наоружан:их људи. У Амарасу нас је опет 
дочекао сав народ. Говорник је био један од оних 
увек ужурбан:их људи којима се све чини лако. 

-Лако ћемо! Ништа то није. Нек оду Енгле
зи - час посла. Само ће се већ све уредити. Само 
да Еам уће у владу и избори да се распишу. За 
24 сата гарантујем - амнестија. 

- Јесте ли патили од терора? 
- Нисмо мимо света. Како да нисмо патили. 

Али већ смо дуго слободни; кад се сетим c:Wo оне 
срамоте, доће ми зазорно, застидим се и да при
чам како су тукли и хапсили. 

-А храна? 
-Умрли још нисмо. Трошимо стоку. Сваку 

кост двапут оглоћемо. Али то није ништа. Биће 
боље кад сасвим победимо, помоћи ће нас балкан
ски народи да станемо на своје ноге, јер прИлич
но смо се напатили и упропастили. Али ништа. 

Не бринем. Лако ћемо се· споразумети с вама, на 
пример. Народи то умеју и без речи. Погледају; 
~иде, рецимо, гладан си: »На, друже, узми!« Тако
Је то. Борићемо се док не победимо. 
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II 

Још за видела стшАИ смо у Клиновас. Кики
цас рече готово тужно: 

- Ту ћемо преноћити. 
-Што тако тужно, друже команданте? 

ушпа Петров. 
- Ето, ми смо свршили дан, аАИ Маркос још 

није. Он ће сиrурно ходати још четири сата да 
бисмо се сутра већ могАИ пре подне састати. 

-Ура! 
Клиновас, окружен са свих страна каменитим 

брдима, лежи као на дну дубоке јаме. Добија се 
утисак да су кућице попадале на дно рупе, у не
реду, једна преко друrе. Тек пред селом види се 
нешто терасастих њивица, не већих од херцего
вачких подланица. 

За време вечере навалили смо на Кикицаса 
да нам прича о себи. Али он, иако нас није одбио, 
рекао нам је мало. Да му је презиме од деде који 
је страховито муцао, а био чувени капитанос у на
ционалној револуцији од 1821. Отац му се ничим 
није истакао, радио је зеМА>у, а надимак деде, 
јунака, постало је породично презиме. »Ј а« - ре
че Кикицас, као зачућен нечим- »ја сам сврmио 
гимназију 1918. Од 1920. до 1926. био сам у војсци 
и ратовао против Турака, у чину потпоручника. 
Рањен сам и одликован. Од 1931. до 1941. интере
совао сам се по.литичким питањима, аАИ сам nо
следње године стиrао и да се м~о потучем 
с Немцима, до капитулације.« 

У Елас је ступио октобра 1942. У оАИМПИјски 
одред. Од марта 1944. до Варкизе био је комесар 
10. дивизије Еласа. 

Али постао је орнији за разговор тек кад сам 
ra питао за разлике измећу Еласа и Демократ
ске армије, с обзиром на њихову организацију 
и тактику. 
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Њеrов сам одrовор забележио и доносим га 
у целости. За све време.док је причао о себи, се
део је на поду, у најмрачнијем уrлу собе. Сад је 
пришао столу и сео крај лампе. 

- Разлике су велике. Битне чак. Прво. По
чећу с непријатељима. И они су друкчији. Елас 
се борио против нациста, који су бИАИ свирепи и 
дивљи, аАИ су знали да се упорно туку. Демократ
ска армија се борила досад против десничарских 
банди које вој~ не представљају ништа, про
тив жандара КОЈИ су плаћеници и бију се као 
љур:t што, пуцајући, мисле на високе датуме, и, 
НаЈЗад, против регуларне монархистичке војске. 
Упркос енrлеским инструкторима и пробраним 
официрима фаmистима, већину те војске чине 
силом мобИАИсани сељаци. Они симпатиmу Демо
кратску армију, и кад год им се пружи прилика, 
прелазе с оружјем на нашу страну. 

- С тим разлике почињу. Али има их још. 
Елас је по савету енrлеских мисија, после спо
разума у Кастанији 1943, био принућен да води 
операције дефанзивноr карактера. Енrлези су нас 
тад уцењиваАИ веАИКИМ пошиљкама оружја, које 
су тобож биле већ на путу. Будемо АИ их слу
ШаАИ, говорИАИ су нам, добићемо и хране и одела 
и оружја. И ми смо их слуmаАИ у уверењу да 
ћемо, каА се наоружамо, моћи да се унеколико 
ослободимо њиховог све аrресивнијег туторства. 
Али обећано оружје Није стигло. Но тиме што 
је био готово увек у дефанзиви, Влас нИје могао 
да се развије у веАИКу армију маса, већ је у сво
јој еволуцији достшао ниво одреда, локалних, 
територијалних формација. 

Говорим о Еласу као цеАИНИ. У Јегејск()ј Ма
кедонији било је унеколико Друкчије. Тамоmње 
јединице Еласа нису остајале увек у дефанзиви, 
него су силазиле с брда и саме тражиле непри
јатеља. 
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Мећутим, Демократска армија се налази у 
срећнијем положају - рече с неприкривеном ра
дошћу.- Немамо ешлеских мисија. Наше методе 
борбе, нашу тактику и стратегију изграћујемо са.: 
ми, руковоћени исюьучиво сопственим цИА.евима, 
другим речима - интересима народа. На пример: 
већ месец дана nmuy новине о некој великој 
офанзиви којом Зервас и Вентирис хоће да нас 
>>истребе«. Ми смо, независно од тога, обавеште
ни да се врпш концентрација владиних трупа у 
rарнизонима дуж читавог граничног појаса који 
дели слободну територију од окупиране. И чим 
смо дознали детаље о величини њихових снага 

и наоружању, израдили смо план наше офанзиве. 
Она је већ отпочела. Досадашњи резултати су 
изврсни. Успели смо да им испресечемо комуни
кације, ометемо снабдевање, избацимо већ из 
строја знатан број јединица које је требало да 
учествују у офанзиви, да пропmримо нашу тери
торију и поправимо наше наоружање - њихо
вим. Како их ми непрестано нападамо, задајући 
им све снажније ударце, они стално омажу по
четак офанзиве. Мећутим, ступци владиних нови
на пуни су »утеmних« изМИIII.IЬених детаља о њој, 
али . чињенице су друкчије, неутепmе по њих. 
Офанзива је већ давно требало да почне. Она још 
дуго неће отпочети. А кад монархисти буду ко
начно дигли своју војску и поћу на нас - »ИС
требљени« нећемо бити ми. Из операција које 
смо предвидели, изићи ћемо снажнији и боље на
оружани. 

Наша данашња Армија - за разлику од 
Еласа који је био организован у пукове, дивизије, 
корпусе, и групе корпуса- још је, споља гледа
јући, задржала одредске облике. Али садашњи 
њени одреди одговарају дивизијама. Но ускоро 
ће се изврiiiйТИ нужна реорганизација. Главно је 
ово: Демократска армија је покретљива, офан
зивна, ударна и искусна, дисциплинована војска. 
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Напm официри још немају ознаке чина, али знају 
изврсно.да командују. Већином су то борци и ко
манданти Еласа који су своја ранија искуства 
пропmрили и кориrовали новим. 

Кики:tщсове плаве дужице које су одражава
ле тако јасно његова осећања за разлику од твр
дог лица које их је крило, овог су пута блистале 
немоrуће снажно, у сваком случају неиздрж.л,иво. 

- А с борцима и официрима какве има наша 
Армија немоrуће је не победити. 

Жермен упита: 
-Из оног што смо сада и досад чули, изгле

да да су Ешлези имали својих мисија чак и по 
батаљонима Еласа. Да ли су сви ти многобројни 
официри и подофицири још у Грчкој? 

- Могло би се рећи - сви. Они су данас 
инструктори монархофапmстичке војске, и као 
људи који познају »технику гериле« из времена 
Еласа, сматрају се, сасвим неоправдано, и као 
~пецијалисти и познаваоци Демократске армије. 
Они чак учествују у операцијама против нас. Код 
Калабаке смо заробили после трочасовне борбе 
једног нашег знанца из Еласа. Тад с~ звао Смит. 
Сад- Грегори. Баво га знао, право му име није 
ни Смит, ни Грегори. Пустили смо га нека про
дужи да »ИНСТруира«. 

Сећам щ се добро. Он је учествовао у убиству 
једног демократски расположеног Енглеза који је 
залутао у Елас. Презивао се Аоренц. То му није 
било право презиме, али тако се представио. 
У мисијама при Еласу било је б~р десет Хила и 
Аоренца, двадесет Скота и педесет Смита. 

-Како се звао тад шеф британских мисија 
у Грчкој?- упита Нури.- Крис? 

- Формално је то био генерал Еди. Али и за 
време док је он врпmо ту функцију, стварно је 
радом мисије руководио пуковник Крис, вешт 
интриrант, и човек у толикој мери пун реакцио
нарних предрасуда да је, у својој мржњи на све 
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што је демократско, отворено сара.Dивао с Нем
цима и одржавао везе с љима· почев од. 1943. 
Ми знамо много о томе. Али . . . На пример - ово: 

Пред крај рата, Хамилтон, један од Крисових 
помоћника, уписао је у ПАО- анемичну еНглеска
-немачку групицу »антифашиста« - Михалагу и 
Пападопу лоса. 

- Тај Пападопулос - продужи Кикицас 
огорчено- сада седи у атинском парламенту. Он 
је посланик, можда и министар. Али он је у уни
форми немачког официра 1943. и 1944. обилазио 
логоре у којима су били затворени заробљени ела
сити. Под изговором да је у овом или у оном 
борцу Еласа препознао убицу неког свог прија
теља - квислинга, Пападопулос је добијао на 
реверс од Немаца сваког заробљеника ког је тра
жио. Нама су пали руку приличан број таквих 
љегових »ОрИГИНаАНИХ« реверса. 

- Зашто је узимао те људе? Чему? 
- Имао је у то доба амбицију да постане 

добар стрелац, и »страст« да се вежба на живим 
метама с раздаљине од педесет корака. Еласит, 
Георгис Караефтимос из Агија Ане, причао ми је 
да је своје жртве везивао за једну танку брезу 
и да је често трошио два и три шаржера док би 
је убио. Дешавало се да лако рани човека другим 
метком, а убије тек двадесетим. Сто двадесет 
људи је тако убио Пападопулос, сада народни 
посланик. Он је септембра 1944. уписан у ПАО и 
ниједан га монар:хистички суд није ни позвао да 
одговара за злочине. Како? Зар х е р о ј а дупле 
игре? 

Са Пападопулоса разговор КАИЗну на ПАО, 
затим на МАЈ (ударна одбрана провинција) и 
Одреде zоњења. »То су десничарске организације 
које су се највише, и после Варкизе, истакле у 
терору над демократима. Сви су љихови чланови 
припадали немачким батаљонима безбедности. 
Иако су сада одАИЧНо наоружани, спадају у нај-
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кукавиЧкију војску. У рејону Роду, приликом не
давног сукоба, борци Демократске армије побили 
су у року од десет минута преко шездесет маје
ваца. Раније, у децембру, присуствовао је једном 
нашем окршају с љима и француски новинар 
Диркхејм. Он је писао о љиховој јуначкој неспо
собности. Сад су промеНИАИ име. Називају сами 
себе командосима.« 

- Имена мељају готово после сваке борбе -
рече Кикицас - ваљда из празноверја. Но не губе 
они битке због тога што их је неко урекао, него 
зато што се за енглеске или америчке империја
листичке идеале не rине ниједном Грку. Странци 
могу да на.Dу хуље који ће као плаћеници да жан
даришу, тероришу, ПlЪачкају, силују. Но само док 
им не запрети опасност да изгубе главу на том 
послу. Чим фијукну наши меци - они беже. 
Толико још пристају да »даду од себе« у само
пожртвовању за иностране газде. 
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Авадесети мар-с 

I 

Пробудила нас је неразговетна вика. Зачули 
смо затим ужурбане кораке. Под прозорима је 
настала стрка праћена високим: 0-о! којим су 
неки делегати изражавали свакако необично и~ 
ненаћење. Дахћући, али осмехнут, утрчао је нама. 
у собу - Зафиридис, жући но иначе, смршао, 
троуrластија лица са сruьоштеним носем над де
белим уснама, које су биле увек затегнуте као да 
се спремају да зазвижде. 

- Откуд ви овде? 

- Зар ниси знао да- ћу остати? Рекао сам 
ти. Не? 

Очи су му узнемирене затреnтале, поколе
бане. Осмех, који је истакао улазећи, био је одне
куд као уверен да ћемо му се страшно обрадо
вати, а оно ми- само изненаЂени. То га је, мора 
бити, заболело. 

- Г де си ноћио? 

-У Амарасу. Јурим вас три пуна дана, хен-
дикепиран, фором од 60 километара. Знате ли 
новости? 

- Од ког датума? 

- Осамнаестог и деветнаестог. Грчка влада 
је уложилс:~. протест због тога што сте остали. 
Комитет ексnерата је решио да затражи од Берће 
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да вас сместа опозове. То исто ваЖи и за остале 
лијезоне, бугарске и албанске. Новине бесне на 
вас, а већ Берћа није НИКад ни имао добру 
штампу. 

- Реакционарну, мислите ... 
- Да. Знате ли шта је он одговорио експер-

тима? »Чим доЂем у контакт«- рекао је- »С ју
гословенским делегатима на слободној терито
рији, ја ћу их опозвати. Али то се неће десити, 
пошто је грчка влада у немогућности да ми да 
везу с провинцијама које нису под њеном вла
шћу.« 

Случај совјетског и пољског делегата, разуме 
се, новине друкчије третирају- кроз зубе псују. 
Али све оно што не могу њима да кажу, сручују 
на лијезоне. Смешно. 

Како му смех, којим пропрати свој закл,учак, 
оста без одјека, он се намршти и осврте као да 
тражи нешто. Онда примети клупицу, привуче је 
себи и седе, наједном поново расположен, као да 
му је само она фалила да би се одобррво.LЪио. 

- А мене називају издајником ... 
- Читали смо. 
- Да? Кажу да сам од првог дана рада ко-

мисије издавао своју отаџбину. А јесте ли читали 
да смо, у ствари, у Дамаскињи? Нисмо макли 
оданде, према новинама. Тамо чекамо Маркоса. 
А он је, веле, убијен . . . . 

Зафиридис нас погледа радознало и опет од
јекну његов искидани смех. 
-А ви?- упитах. 
- Ј а? Мислите, како сам дошао овамо? С 

куриром и пропусницом од Јанулиса. Али да вам 
причам ... 

Он прогута ruьувачку, осврну се; и поче без 
разлога тише. 

--'- Уочи одласка анrло-америчког дела Пот
комисије, 15. увече, отишао сам Аунду и рекао 
му да сам одлучио да се не вратим. Требало га је 
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видети. Прво је подивљао. Темпераментан свет -
Норвежанин! ... 

-Кад је у њима енrлеско срце и америчка 
душа, да.не кажем друто!- добаци Жерм~н. · · 

- Али после се умирио. Ј а сам му објаснио 
зашто после претње коју ми је Киру јавно упу
тио не могу да се вратим. Он ме је уверавао да 
претерујем, да гледам сувшпе црно на ствари и 
да је вољан да ми гарантује безбедност, коначно, 
да ће ми набавити пасош и повести са собом у 
Америку. Али кад је видео да не верујем љего
вим обећањима, стао је опет да прети, после да 
моли, најзад ме је позвао да размисдим до сутра. 

Ујутро, чим ме је видео, дотрчао је: - Но? 
А ја сам му одвратио на исти начин: »Не!« 

Кад смо стигли у Амудару и сишли до Аијак
мона, ја сам предао Делвоау писмо у којем сам 
га, као председника, обавестио о својој одлуци 
и изнео разлоге који ме гоне на тај корак. 

Он је прочитао, погледао ме у недоумшџr. 
»Sans Ьlague!« 
И онда, збуњен, просто побегао. Али госпоћа 

Питигрил ми је пришла, и онако стегнута у пан
талоне, закикотала се: 

»Дивно! Ја волим храбре људе!« 
Погледала ме је као да хоће да ме заведе. 

Затим је додала, клатећи се у куковима: 
»Ј а васпитавам свог сина у истом духу ... 

Ради што знаш, али после сам трљај главу како 
умеш. А ви?«- упитала ме је тихо и насмешила 
се хладно, танко, интелигентно. 

Јер је знала, бестија, да имам жену и сина 
у Атини. Разуме се, она ми није вулгарно претила. 
Само ми је рекла на растанку: 

»Имате ли кога да поздравите у Атини? Пи
смо какво? . Понела бих вам радо.« 

То је бИло речено уз најљубазнији, добро 
васпитан осмех. Али ја сам је разумео. Хтела је 
да ме поколеба несрећом која би могла да задеси 
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моје. ОДговорио сам јој у истом кембрЩiском 
стилу: 

»Врло љубазно од вас. Хвала. Али нисам 
спремио никакво писмо.« 

»Ако хоћете, реците ми адресу па ћу отићи 
сама да испоручим поздраве вашој госпоћи.« 

»Највећа хвала. Адресу моје жене можете 
наћи у секретаријату.« 

Она ми пружи руку и шапну, жмирећи, заба
чене главе, као шиnарица: 

»Довићења! « 
»Довићења,« рекох. »Волео бщс да вам једног 

дана вратим добро које сте ми већ учинили.« 
Она се закикотала. Уто су пристигла кола до 

моста. Кад су их видели, новинари су одјурили 
тако брзо да ми нису ни руке стигли да пруже . 

п. 

Зафиридис ми је махао с друте обале одакле 
су се, у недоглед, пружиле поцрнеле косе, са згр

ченим сивим скелетима полуизгорелих пањева. 

Некад су ту шумеле зелене шуме. У јесен 1946. 
спалили су их краљеви жандари. Шума је изго
рела, а партизани су се иnак извукли из обруча 
двоструке ватре. 

Кад прегазих реку, Зафиридис ми предложи: 
- Најбоље би било да ти овако, nутем, ис

причам свој живот. Хоћеш ли? После учини шта 
хоћеш: објави. Ја знам све о Крису и генералу 
Едију. Занимаће те. ' 

Климнух главом. 

Зафиридис учини неколико корака, окрену 
ми своје троутласто лице са шиљатом вилицом и 
спљоштеним, увек ознојеним насем, и лепљивим 
очима иза дебелих наочара. 
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. - Роћен.сам у Смирни, 1914- поче.Зафири
дис. - Кажем то да би схватио заnrто сам се· 
ја увек осећао тако мало Грком. Одрастао сам 
у Каиру, где ми је отац био директор Стандард 
Ојла. Кад смо се 1923. преселили у Атину, IЏiСам 
више био привилеговани белац. Бити оби-qан Грк 
мећу Грцима, чинила ми се тад као срозаваље. 
Годило ми је да их сматрам уроћеНIЩИМа. Прези
рући њих, лакше ми је било да сачувам пријатно 
МИilliЪење о. себи као нечем изузетном. 

У Атини сам матурирао и отац ме је послао 
у Америку, на универзитет у Илиноису, где сам 
дипломирао за инжеiьера :механике. После тога, 
продужио сам да студирам на Мичигенској поли
техmщи. Постао сам master of science и, помоћу 
очевих веза, добио запослење у Њујорку код 
Стандард Ојла. 

Американци су ме ценили на послу, а избе
гавали ван канцеларије. Ј а сам осећао у њиховом 
поштовању према мојој радној способности увре
ду за сина белоr директора. Ј а бих се слично 
i.юнanrao према некаквом црнцу, master of science, 
који би био користан на послу. 
. Уврећен, вратио сам се у АтиНу 1937, и ту 
сам се одмах дао мобилисати. У војсци сам остао 
Две године. Затим сам отворио свој биро и отпо
чео да зараћујем. 

- Шта сам радио? 
- Инжењерски посао. На пример, добио 

сам прву награду за скицу стандардног путујућег 
позоришта. Метаксас је, у то време, идући за Му
солинијем и Хитлером, хтео. да грчке раднике 
усрећи једном јевтинијом варијантом »Кraft 
durch Freude« или »Dopo Lavoro«. 

Рат сам провео у солунској позадини, у чину 
инжењерског потпор:учника. 

Презирао сам Грке и после капитулације, и 
кад су нас· окупирали. П резирао? . . . Боље би 
било рећи да сам био потпуно равнодушан према 
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судбини зеМЈЪе и народа. Јер мени није ишло 
рћаво. Први сам у Атини почео да радим на газо
женима. За цивиле, а касније и за италијанска
-немачку војску. Отворио сам фабрику. 

У мећувремену сам се оженио. Гркињом, 
истина, али поштеном, скромном девојком коју 
сам обожавао јер ме је разумевала. Она је у мени 
гледала човека обдарена свим талентима. 

Али маја 1943. уручено ми је једно кратко 
писмо од Каранџопулоса, мог пријатеља с Мичи
rенске политехнике. О њему, од рата, нисам чуо 
ништа. 

Писмо је било патетично и кратко: »Твоја је 
дужност да изићеш у брда. То ће бити од кори
сти и нanroj ствари и теби самом. На твоју помоћ 
чекају слободне грчке планине«. 

Човек који ми је донео ту цедуљицу, припа
дао је Едесу. Грчки унутрашњи проблеми били 
су ми потпуно тући. Први пут сам чуо да постоје 
неке слободне грчке планине и, што је још важ
није, да оне чекају управо на мене. Да ли ме је то 
обрадовало? Изненадило? Заголицало? Авантура 
ме је у сваком случају привлачила. 

Јуна 1945. стигао сам у Главни штаб Зерваса. 
Већ путем сам приметио да Едесови поузда

ници траже за своје услуге противвредност у 
злату. С том неуrодном али корисном опаском, 
почело је моје политичко школоваље. Пре но што 
сам стигао Зервасу, поп, код ког сам ноћио, рекао 
ми је, зачућен ва~ьда мојом апсолутном необаве
штеношћу, да иза Едеса стоји Метаксасов прија
тељ, генерал Пластирас. Поп је био пре. рата чи
новник, али како је био ројалиста, надао се да ће 
помоћу Пластираса бити враћен у службу и -
напредовати. 

Заједно са мном, на пут у брда, кренуо је 
и Анћело Сотиракопулос. Успут је ћутао, али кад 
смо стигли у Главни штаб, он се пољубио са Зер
васом. Тако сам дознао да је стари едесовац. · · 
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Шеф енглеске мисије код Зерваса био је гене
рал Еди Мајерс. С прилично горЧШiе успоставило 
се да се слободне планине, које ме чекају, зову 
баш тако - Еди Мајерс, и да »ИМ« је потребан· 
тумач. То ме је заболело и увредило. ·-

Истина, Зервас је хтео да тај посао врши 
поверљиви Сотиракопулос. Али генерал Еди же
лео је мене, на препоруку мог америчког прија
теља, Каранџопу лоса. 

До мог доласка, Едијев је тумач био Томи 
Атанасијадес, нећак фамозног богаташа Бодоса
киса - текстил, оружје, банке. 

На ту га је дужност поставио Зервас, али је 
Еди био незадовољан тим размаженим, арогант
ним клипаном, који се мешао у његове послове 
и сам доносио одлуке, понекад потпуно супротне 

интересима mефа енглеске мисије. 
У штабу Зерваса остао сам три дана. Већ 

сутрадан по мом доласку, његов заменик Пиро
маrлу поднео ми је на потпис текст некакве из
јаве. Ја сам одбио да потпиmем, правдајући се 
својом неупућеношћу у rрчке прилике. А он ми 
је два сата говорио против Еласа, уверавајући ме 
да Енглези неће хтети да ме приме ако ја не пот
пишем. Ја сам остао при своме- први пут слу
шам о некаквом Еласу, све ми је необично, чуд
но и ново-

Пиромаrлу је дигао руке од мене и отишао. 
После 48 сати наредили су ми да одем у неко 

село на 20 сати хода од Арте. Мећутим, Еди се 
налазио у Букорини (близу Дамаскиње), где је 
водио преговоре с Еласом. 

На по пута до Букорине заноћио сам у једном 
енглеско-едесовском штабу, код капетана Роса. 

Дознао сам да је Рос био донедавно наредник 
у гардијским rренадирима. Капетан је постао чим 
је стигао из Африке на Едесову територију. 

Објаснио ми је да је то систем. Кад Енглез 
полази у мисију у неку заосталу зем.л,у, пришива 
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~утоматски већи ЧШI, јер се сматра да колони
Јалним и осталим примитивним народима не им
понује човек, него његов ранr. 

Он ми је о томе причао отворено, супериорно 
се подсмевајући »људској глупости«. 

У том сам штабу срео и Аустралијанца, 
мајора Том Бурнса, који је пре доласка у Грчку 
био - поручник. Албански квислинзи, које је 
Поткомисија видела на Сиросу, помињали су тог 
Бурнса. Нарочито Њивица. 

Сем Роса и Бурнса упознао сам ту још капе
тана Спаика и потпуковника Криса, чије је право 
име било Монтаrју Вудхауз. Крис је био поли
тички руководилац енглеске мисије. 

Иџко је Еди имао ЧШI генерала, а Крис пот
пуковника, ипак је овај други био старији по 
рангу. Припадао је вишој секцији енглеске оба
вештајне службе. Имао је тек 28 година, школе је 
завршио у Оксфорду и знао одлично старогрчки 
и новоrрчки. Рат га је, рекао ми је, прекинуо у 
раду на опсежној тези о Платоновој демократији. 

Едија сам срео тек у Букgрини. То је био 
активни инжењерски nотпуковНик који је ЧШI 

бриrадног генерала примио уочи свог поласка за 
Епир. 

. У време кад сам ја стигао у Букорину, он је 
управо водио преговоре с представницима Еласа 

- Џимасом и Карајорrисом. Завршивmи их по
вољно, начелним споразумом, кренули смо сви 

заједно за Кастанију, где се тада налазио Еласов 
Главни штаб. Тамо је баш отваран некакав кон
грес. Знам да смо у Кастанији затекли и представ
нике Југославије и Албаније. Чекало се и на пред
ставника Бугарске. Мећутим, он није успео да 
стигне. 

Једном приликом узео је реч и Еди и говорио 
пред учесницима конгреса. Ја сам преводио. Не
што касније потписан је и уговор измећу Енгле
ске мисије и Врховног штаба Еласа. 
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Еди се обавезао да ће влада Велике Британије 
слати партизанима оружје, а Сарафис, ~рис ·и· 
Џимас пристали су да ставе Елас под команду 
Хедквортера на Средњем Истоку. Уз два отрани
чења. Прво: само Врховни штаб Еласа овлаштен 
је да прима наредбе из Каира. Само он има право 
да их пренесе у једиюще Еласа. Еди није хтео 
на то да пристане. Али је попустио. И друrо: 
ограничене су инструкције и могућа нарећења 
генерала Вилзона, главнокомандујућег на Сред
њем Истоку. Требало је да она буду исКА>учиво 
војно-оперативне природе, с тим да Врховни штаб 
Еласа има право да одлучи могу ли да се остваре 
и изврше. 

Бриrадни генерал Еди налазио се на Зерва
совој територији од краја 1942. Ово му је био 
први контакт с Еласом. У разговорима које је 
водио са мном, он није сакривао дубок утисак ко
ји су на њега оставиле једиюще грчке народно
ослободилачке војске. 

Зервас га је све време држао у заблуди, 
уверавајући га да Елас не представ~оа никакву 
озбИЈону снагу. 

У пратњи генерала Сарафиса, пошли смо, Еди 
и ја, из Кастаније дуб~ое у брда. Трагали смо за 
местом које би највише одговарало оном што нам 
је требало. Изабрали смо коначно Пертулију бли
зу КрисоМИЈое. Низ разлога је говорио у прилог 
томе да Пертулију узмемо за седиште уједињеноr 
штаба Едеса и Еласа. 

Нарећено ми је да у најкраћем року подиr
нем у шуми, изван села, шест великих барака. 
Уз помоћ мештана и војске свршио сам тај посао 
за врло кратко време. 

Две бар.Э.ке је заузела енглеска мисија, две. 
представшщи Врховног штаба Еласа. Мећутим -
Зервас није долазио. У опширном телеграму обја-
IШЬавао је Едију зашто не може да прихвати спо
разум потписан у Кастанији. Као главни разлог 
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свог незадово~оства наводио је »несхват~оиво из
једначе!Ье Едеса и Еласа, који би у заједничком 
штабу требало да имају једнак број делегата«. 

Еди ми је издиктирао свој одговор. Било је 
то строго писмо, врло понижавајуће за Зерваса! 
»Или ћеш одм~ признати споразум у Кастанији, 
или ти ускраћузем сваку новчану помоћ и по~ 
пуно те препуштам Немцима«. 

Неколико сати доцније стигао је одговор: 
»Пристајем. Пиромаrлу, мој представник, кренуо 
на пут. Зервас«. 

У Пертулији су ускоро били сви на окупу: 
Еди и његов штаб, Бакирi,Шс у име Еласа, Пир0:. 
м~лу за Едес и Карталис, шеф Псароса, безна
чазне али послушне неактивне групице, којом су 
Енглези мислили да се послуже као одлучујућим 
гласом увек кад би у »заједничком штабу« дошло 
до неспоразума измећу Ба:кирi,Шса и Пиромаrлуа. 

Штаб се свакодневно састајао, дискутов.ало 
се, али до заједничких акционих одлука није 
долазило. Но имао сам утисак да Британци упра
во то и хоће. Савезнички авиони често су надле
тали и падобранима Спуџiтали мармеладу и ком
пате. Није се лопiе живела - Немци нас нису 
дир али. 

С времена на време десило би се ипак поне
што што би пореметила свакодневну монотонију. 
Мајор Гвин је, тако, једном за ручком, тргнуо 
револвер и убио војника Томи Винцета, дивног 
весе~оака који нас је обично све забав~оао. »Ни
сам могао да подносим више његов простачки 
~кукни«, рекао је Гвин мирно. То је било све чим 
Је мислио да се оправда. И онда, пошто је равно
душно вратио револвер у кубуру, појео је конзер
ву компота од ананаса. 

»Кукни« је пучки дијалект којим говоре лон
донски радшщи и тзв. »прости« ~оуди. Мајор 
Гвин, млаћи изданак аристократске лозе, уз то 
школован човек, служио се у говору најбирани-
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јим књижевним језиком, и његова убилачка не
трпе.IЬивост према простонародном »кукнију«, фи
лолошка по форми, класна по садржини, није 
изгледала апсурдНа присутним официрима_, сина-· 
вима баронета и перова, или младићима који су 
се надали да ће заслугама постати једног дана 
родоначелници нових аристократских породица. 

Мајор Гвин је касније одлетео у Каиро. Изве
ден је пред ратни суд. Али председавајући, гене
рал чије су се зеМ.IЬе у Корнвалу граничиле са 
поседом Гвиновог стрица, познавао је оптуженог 
мајора још док је у кратким панталонама јахао 
поније с његовим синовима. И с пуно добрости
лизованог хумора ослободио је Гвина, опоменув
ши га да у будуће брани чистоту Драјденовог 
језика арrументованим расправама, а не великим 
колтом. 

У давица Томи Винцета, рићег весе.IЬака, оба
вештена је да јој је муж погинуо на по.IЬу части. 

·други инцидент десио се нешто касније у 
вези с оним попом код кога сам преноћио кад 
сам ишао Зервасовим каналима у Арту. Тек што 
је стигао у КрисоМИ.IЬу, окружили су га официри 
Опле, Еласове обавештајне службе, разоружали 
и одвуКли у непознатом правцу. Еди је одмах 
одјурио Бакирџису. Овај је тврдио да не зна раз
логе хапшења, али да ће затражити објашњења 
од својих потчињених. 

У скоро их је дао. У бараку дупке пуну офи
цира уведен је поп који је скрушено изјавио да 
је, по налогу присутног енглеског официра, Нат 
Баркера, дошао у Пертулију да убије Василија 
Апостолидеса, једНог од шефова Еама, из Волоса. 
Затим је додао да је досад урадио за Баркера још 
неколико »СЛИЧНИХ ствари« и да је увек био пла
ћен у златним фунтама. И, најзад, што ме је тад 
изненадило, да је по налогу истог Баркера сила
зио у Трикалу и предавао Немцима листе еамо
ваца из града и околних села. За то је бивао на-
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rр~ен ·и од немачког поручника с којим се са
стаЈа~, и од Баркера, који му је увек у такВом 
случаЈу давао 4 до 5 златних фунти. 

После тога настао је период релативног мира. 
Но _мир у Пертулији није био дугог века. 

Дошл? Је до пребацивања и мећусобних оптужби. 
Крис Је то користио да Подметне ногу Едију, који 
му се учинио_ исувише склон Еласу. Ја добро 
знам да ~о НИЈе тачно. Еди је добијао главобо.IЬу 
при самоЈ помисли да мора да разговара с неким 
од еласита. Али је као професионални официр био 
импресиониран њиховом снагом и имао је дово..tЪ
но живаца да се· уздржи од хистеричних напада 
пред неуго.д:ним чињеницама. Али борбу против 
њих водио Је упорно и стрП.IЬиво. 

Крис је био нагао, одлучан, неопрезан, оштро
уман, брзоплет, интриrант, склон авантуризму, не
ка врста импресионистичког коктела у ком су 
добре особине потирале рћаве, а рћаве неутра
лисале добре. Ипак, он је од две могуће варијанте 
бирао увек краћу, јер је имао слабости за сурова 
решења, а као нервчик и човек до крајњИх гра
ница_ раздраж.IЬив и нестрП.IЬив, претпостав.IЬао је 
сериЈу од три-четири брза па макар неуспела на
пада - сп?ро припреманом и разраћиваном плану 
опсаде коЈа би имала све изгледе на успех. 

Еди је опозван. ЗаједНо смо одлетели. Он је 
отишао на нову дужност, а ја сам, на његову пре
поруку, добио место у МО-4, како се звао Каир
ски центар у ком су се стицале све информације 
енглеске обавештајне службе. С тог места могао 
сам да схватим у потпуности не само линију ен
гл~ске политике према Грчкој него и све методе 
коЈима су се служили њени агенти да би је 
спровели. 

Глупо је рећи: отвориле су ми се очи! Али 
постало ми је јасно да је енглеска политика пре
ма Гр~ој и осталим балканским зеМ.IЬама руко
воћена Једино же.IЬом да се после победе у њима 
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задрже на власти предратни режими. Гнусни ци~ 
љеви оправдавају гнусна средства: издају, ~е
Бару, неодржање задате речи, убиство из потаЈе, 
читаву криминалну фауну. · 

Новембра 1943. године добија МО-4 поверљив 
телеграм из Атине. Потписао га је - »Аџолон«: 
То је био псеудоним Пелтекиса, каснијег мини
стра трговачке морнарице у једној од тринаест 
влада које су редом унесрећавале Грчку~од Вар
:кизе наовамо, али тада још обичног, плаћеног, 
понекад доста добро обавештеног агента енглеске 
службе. 

У том шифрованом радио-извештају, Пелте-
:кис - алијас »Аполон«, јављао- је да је Новозе
ланћанин, мајор британске мисије у Грчкој, Дон 
Стат, по налогу Криса, срећно окончао састанке 
с Лосом, шефом Гестапоа за Грчку. Током тих 
nетнаестодневних разговора, у стану тадаnпьег 
председника атинске општине Гиоргатоса, одлу
чено је и потврћено уредним уговором да се 
Немци обавезују да подвоструче контингенте ба
таљона сигурности и да их снабдеју свој~ нај
савршенијим оружјем. Дон Стат се, са своЈе стра
не, обавезао да ће он, или ко други, у име-енгле
ске мисије, редовно исплаћивати Немцима све 
трошкове које буду имали у вези с обуком и одр'" 
жавањем повећаног броја квислиншких војника 
Ради појачања борбе против Еласа и уништења 
Е ама. 
. Прочитао сам тај телеграм и осетио потребу 
да га још једном, још двапут прочитам. Нисам 
могао да се повратим од запрепашћења. Иако ми 
је у то време већ била јасна енглеска игра у 
Грчкој. 

Боже мој, свако има право да сецује на црно 
или црвено, није у томе све зло, за мене. Ја сам тад 
ИГрао још на енглеску карту и знао сам да играм 
против грчке независности. Но питање као што 
је независност некакве мале Грчке и проблеми 
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народне демократије остављали су ме савршено 
равнод~. Истина, био сам Грк, али то са
знаље НИЈе спадало у ред оних која су могла да 
ме учине срећним. Но оваква Крисовска прљав
штина ме је р~волтирала. С једне стране ратујеш, 
људи гину, ЛИЈе се крв, народ се злопати, црн од 

суза, црн од рана, гине се по рововима, у поза

дини егзерцира читава зеМЈьа - за отпало дугме 

на ко~у.љи добијеш дисциплинску казну, марш, 
умор, Јуриш, бхбњарска ватра арТИZьерије, ломиm 
врат бомбардуЈући непријатељске жене, њих:ову 
децу, тр~. да . ти непријатељ на главу избљује 
бомбе КОЈе Је прогутао, уопште, прљаш се и кр
вавиш РХКе до гуше, ратујеш, једном речи, иако 
знаш да Је овакав рат у светским размерама орга

низовано rубљење времена - ако већ није rуб
.~ьење живота и осталог. Али мислиш- нека је 
тако, но ја се борим да више не буде рата, борим 
·се за униште~е оних снага које су га изазвале и 
хтеле. Јер, с Једне стране, сви бибисији трубе
демократија, слобода, и све најлепше речи људ
·скога речника. У почетку се односиш скептички, 
-коначно, заглушен тим речима, навикнеш се на 

њих, поверујеш у њих и помириш се у себи да је 
одиста то борба за демократију, а ти сам - да си 
њен добар војник који има мисију да усрећи свет, 
проносећи баш њу, срећу, набијену на бајонет, 
кроз редове пораженог непријатеља. И тако, про
паганда ти изгради црно-бели комплекс и ти, 
критикујући још овде-онде понеку њенУ глу.пу 
претераност, али верујеш, рефлексима већ, у бит 
оног што ти се говори. 

Ј а никад нисам био чистунац, и знам да се 
и добар део свакојаких средстава могу понекад 
оправдавати службом великим ЦИЈьевима. Али ка
ко да се оправда ова енглеско-немачка конспира

ција против живота већине грчкога народа у име 
ЦИЈьева параноидне безбедности британских импе
ријалних путева, када, у истом часу док Дон етат 
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и Лос хшју виски у стану Горгатоса, тону на дно 
мора стотине и стотине бродских олухшна његовог 
британског величанства, потоlliЪених нема~ 
минама и У -ботима? Кад свакодневно сти)Ј(,у вести 
о новим крвавим губицима кра.LЪевске морнар1Ще? 
Кад свакодневно гину војНIЩИ на фронту у Афри
ци и цивилно становншптво на· острвима? Кад 
Хитлер,. у име пакла, још увек представ.!l:>а опас
ност по животе свих којима су племенитост ка
рактера, положај у друштву и у процесу рада 
створили комплексе слободе и демократије. Био 
сам у толикој мери · згаћен да сам прехшсао тај 
телеrрам Жана Пелтекиса - »Аполона«, и предао 
ra једном Грку за кога сам знао да је у руковод
ству Еаса - тако се звао Еам у Египту. 

Еас је, на основу обавештења која сам му дао, 
упутио протестна хшсма трима савезничким ам

басадама, совјетској, америчкој и енглеској. Већ 
у децембру, мислим, московска Правда је у јед
номе чланку с индигнацијом прокоментарисала 
чињеНIЩУ састанака енглеских агената са шефо
вима Гестапоа, ради састављања заједничких пла
нова за уништење народноослободилачког по
крета. 

Форењ Офис се пожурио да званично деман
тује аутентичност телеграма које је узвитлао 
толику прашину. Али, у ствари, цела енглеска 
обавештајна слу~ба, у нападу беснила, дигнута 
је на ноге и напујдана на оног који је открио 
компромитујући телеrрам. 

А ја сам уживао. Ишао сам на посао у МО-4 
и правио са осталим колегама претпоставке о 

томе на који ли је начин Еас могао да доће до 
оног документа. Али нисмо то могли да докучимо. 
Највероватније се чинило да је телеграм ухваћен 
директно преко Те-Ес-Ефа и дешифрован. 

МО-4 је изменио шифру, али како је требало 
заплашити еасовце, ухапшено је без икаква ствар
на разлога 110 најугледнијих њихових пр~ад-
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ника. После извесног времена, посвећеног безус
nешним саслушавањима ухапшених, већи је део 
протеран у Адис-Абебу. 

У мећувремену, ја сам остао на своме месту 
и читао све телеграме који су стизали из Грчке. · 
Мећу њима и депеше Зерваса о Крису, Крисове 
о њему и Карталису, Карталисове о њима дво
јици. ,Ј:едан је увек опањкавао остале. А ·сви су· 
псовали Елас. 

Крис је тражио више новаца да би задржао 
Зерваса, који се у то време, крајем 1943. године, 
био исувише приближио Немцима, а они »Не 
штеде новаца и обећања« - јављао је. 

Зервас се жалио да му Крис не даје довољно 
средстава, а да без новаца, тобож, није у стању 
више да ратује. »Кад бих имао довољно злата« -
извештавао је- »могао бих да преведем на нашу 
страну сва Еласова села. Народ је у таквој беди 
да једино још показује разумевања за музику 
наполеона«. Он се зове Наполеон, Наполеон Зер
вас. Али није мислио на себе него на напо.деон
доре. 

Уопште, сви су тражили новаца. А слагали 
су се у блаћењу Еласа, кога су се плашили. А пла
шећи се, уживали да преувеличавају свој страх, 
придајући Еласу тако застрашујуће црте да су. га 
се прибојавали и шефови МО-4, чак тамо у без
бедном Каиру. . 

Уто је стигао још један телеrрам од Пелте
киса, који је тражио новаца за повећање бројног 
стања бата.LЪона сигурности, пошто, ни подвостру
чени, нису били довољни за »одржање поретка«. 
Пелтекис је преузео везу са Лосом. 

Дон Стат је, после демантија Форењ Офиса, 
~шоз~ан и упућен на Нови Зеланд. Али брод ко
ЈИМ Је путовао торпедирала је подморНIЩа за 
коју је утврћено да није ни јапанска ни немачка. 
Дакле ... 
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Но тад су ме отпустили заједно с чИтавим · 
особљем МО-4. Доведени су сасвим нови чинов- · 
ници из Енглеске. Понудили су ми новаца да ни-_ 

шта не радим. Одбио сам, уврећен њихщщм по
ступком, и отишао у амерички ОСС ( Office of 
Strategical Service), упркос енглеским интриrама 
којима су хтели да ме онемогу.ће код мог новог 
шефа, Родни Јунrа, бившег директора Археолошке 
школе у Атини. · 

Слали су ми високе енглеске официре с при
мамљивим понудама: толико и толико у готову, 

да напустим нову слуЖбу. Претили су ми. Моби
лисали Форењ Офис. Али и Американци су се тад 
заинатили. Завршило се компромисом. Остао сам 
у ОСС-у с тим да ме неће слати на рад у Грчку. 
Оке! 

Добио сам посао сличан оном у МО-4. 
Рад на досијеу. На своје највеће изненаћење, кон
статовао сам да Американци располажу свим 
енглеским информацијама. И као што то бива 
са тајнама, у америчком ОСС-у су ми долазили до 
руку најповерљивији четрнаестодневни извештаји 
шефа енглеског МО-4, за које пре нисам ни знао 

да постоје. 
У једном таквом извештају нашао сам и ову 

реченицу: »Главни наш (енглески) задатак: не 
дати Еаму да диrне главу! - спроводи се успе
шно. Дон Стат - добар рад с Гестапоом. Спора
зум у том смислу.« 

Преписао сам га и дао коме треба. Објављен 
је у Ризоспастису, децембра 1945 и касније у белој 
кљизи Еама. 

Почетком марта 1944, ОСС добија телеrрам 
потписан са ККК- то јест, најстроже поверљиво. 
»У брдима се ради на осниваљу политичких ко-. 
митета Еама, вероватно је то зачетак владе На
родног фронта«. 
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Еас је за то дознао својим каналима, недељу 
дана касније. Тад је и објављено, и то 23. марта, 
на дан прославе независности Грчке. - · 

Једно јутро упали су у мој стан десет агената 
енглеског ИС. Предводио их је полицијски мајор 
Сансон. Ухапсили ме и одвели у пустиљу. 

То је било 6, јуна. У пустињском затвору су 
ме свукли и почели голог да саслушавају. Пре
тили су да ће ме мучити ако им не кажем све 
»занимљиво« што сам приметио код Американаца. 

Нисам хтео ништа да рекнем. Не што бих 
осећао нарочиту потребу да будем лојалан према 
Американцима, него зато што сам мрзео Енглезе 
који су ме увредили. А увреде ја не заборављам 
лако. 

Петнаест дана су ме саслушавали на сунцу. 
Тад ми доће у посету неки амерички официр који· 
је у ствари био Енглез. Он ме је стао да запиткује 
ово и оно. Радио је лежерно и вешто. Али ја сам 
га одмах прозрео. 

Неколико дана касније прочитали су ми -
аутентично овог пута - нарећење Јунrа да ка
жем Енглезима све што знам, изузев ствари које 
се односе на активност ОСС у Грчкој. И то је био 
трик. ОСС је хтео да зна шта знам. Ј а сам тад 
наприповедао иследницима море невероватних 

глупости, уживајући што МО-4 мора: да подноси 
шамаре, као онај ред из Јунrовог писма »изузев 
ствари које се односе на активност ОСС у Грч
кој«, управо оно што је Енглезе највише занимало 
и болело. 

Но с тиме нису завршене моје муке. Енглези 
су желели да ме пребаце у Индију. Американци, 
задовољни мојим држањем, инсистирали су да ме 
задрже на раду у ОСС. Завршило се као обично -
компромисом. Одведен сам у Палестину. 

У логору сам затекао 10000 Грка »побуље
ника«, махом морнара и војника. Живели смо под 
шаторима, на енглеској храни. 
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Управник Аогора, особље и стража - Ен
ГАези. ААи некако демораАИсани. Сви су краАИ. 
Нису нам уручиваАИ ни пакете које смо добијаАИ 
од америчког Црвеног крста. Управник,_ мајор· 
КаргИА, препродао је тако читав воз одеАа. А у 
заједници с неким ДаудеАом, продао је Јеврејима 
у ТеА-Авиву сав сапун који је нама стигао. Сви 
су они мисАИАИ само како да се што пре обогате; 

О томе сам написао документован извештаЈ 
и посАао га Унри. Ускоро, у контроАу је стиrАа 
к нама Мисис Грин и утврДИАа истинитост мојих 
оптужби. САедећег је месеца отпуштен сав персо
НаА Аогора који је тад преузеАа Унра. Но ускоро 
је Грчка осАобоћена. Рат завршен. 

У Атину сам се вратио новембра 1945. и за
посАИо у санитетском одсеку Унре. На Крит сам 

· посАан да се борим против маАарије. 
РаспоАагао сам једним авионом и неоrрани

ченим коАИЧИНама новца и дидитија. РезуАтати 
су се ускоро осетИАИ. Жаришта маАарије су уни
штена. ААи ешАески конзуА ме је позвао и рекао, 
уз најљубазнији стисак руке, да је добио огроман 
досије против мене. Оптужен сам да запоШ.tЪавам 
само Аевичаре, и да се бавим поАИТИКом. Због 
тога сам непожељан на Криту. У року од 24 
сата ... 

ДоШАо је до демонстрација, народ је тражио 
да останем. Остао сам. Иако су ЕшАези упорно 
захтеваАИ од Унре да ме отпусти, Тејт, шеФ. ми
сије на Криту, није хтео. Он је чак дао изЈаву, 
коју је одобрио и сам Лагвардија, да ће Унрина 
помоћ Криту и Грчкој бити отказана ако ме Ен
гАези протерају сИАом с острва. Сва је штампа 
о томе писаАа. ДонеАИ су и моју сАИКу. Но ЦаА
дарис и Гонатас су инсистираАИ, покренуАИ све 
своје везе, и доШАо је опет до ешАеско-америчког 
компромиса. Напустио сам Крит, аАИ сам добио 
важно инжењерско место код Унре у Атини. ААи 
у то је време стиrАа и Анкетна комисија. Мени је 
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већ досаДИАа сАужба у Унри. Поднео сам .моАбу 
за преводиоца. 

И тако, на препоруку неких деАегата, прими 
ме Анкетна комисија. Надао сам се да ћу моћи 
преко ње да се поново дочепам Америке. 

На дан кад је сасАушан сведок ТоАИо, Киру 
ми је, као што знаш, запретио да ће ме ухапсити 
и убити. 

У то време ми је понућено сјајно место у 
Абисинији. ААи британски ИС ми је одузео већ 
добијени пасош. Ја сам узаАуд протестовао да сам 
Грчки поданик И да ИС нема право да распоАаже 
мојим документима. ПомогАо ми, разуме се, Није. 

ПосАе Кируовог испада, отишао сам му у 
стан. Он ми је обећао да нећу бити хапшен због 
рада с Комисијом, аАИ да ћу свакако хапшен бити. 

Због чега? - упитао сам га. 
Тражи ИС- одrоворио је Киру.- ЕшАези 

су поднеАИ страшан досије против вас. 

Треба знати да је Киру брат гАавног уредника 
Естие, једног од најфашистичкијих АИстова у Грч
кој. Мени није ништа друго преостаАо но да иско
ристим доАазак Анкетне комисије на сАободну 
територију и тако сачувам евентуаАНо гАаву, 
приме АИ ме партизани. Ј а говорим и пишем на 
четири језика. 

Засад ешАески не доАази у обзир. 

Заборавио сам да ти испричам шта је бИАо 
са Зервасовим писмом у ком је тражио новац. 
Тад, 1944. 

ПосАано му је одмах 17000 фунти у зАату. 
ААи Еамова сеАа нису бИАа на продају. Зервас је 
новац задржао за себе. Тад је Крис затражио бри
гаду падобранаца да ухапси - не Зерваса, него 
Ариса и шефове Еама. Обећане су му две - да 
АИКВидира ЕАас. Даље већ цео свет зна. Искрцао 
се Скоби. 
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- Што ти прича? -упита ме Кикицас: - Он 
је у основи врло сумњив. Треба проверити је ли 
послан, или је дошао, а ако је дошао- у каквој 
намери. Ваља бити опрезан с таквим љу~а. 

III 

Наш напорни, четвородневни пут приближа
вао се крају. Превалили смо преко 250 киломе
тара, идући у сусрет генералу Маркосу. 

После свега, није тешко рећи зашто је Аунд 
довео чак на албанску rраницу Поткомисију која 
је требало да се састане са· генералом Маркосом. 
Кад је Аунд у Амудари питао где је врховни ко
мандант Демократске армије, речено му је: негде 
у Тесалији, а можда и у Атици. Делегати Енгле
ске и Америке, а с љима и непристрасни Аунд, 
хтели су да пошто-пото изиrрају врло прецизне 
инструкције Савета безбедности, и да исаботирају 
овај, по љих непријатан, сусрет. 

Пролазећи крај постројеног батаљона који 
нас је дочекао на цести пред КрисоМИЈЬом, нисмо 
још ни по чему могли осетити да ћемо ту срести 
Маркоса. 

Народ је и ту изишао на пут испред села, 
а изабрани председник, тврд, необично жилав, го
ростасан и кошчат сељак, са злобно стиснутим 
уснама и оседелим чуперком иначе вране косе, 

одржао нам је пре предаје сеоског меморандума 
уобичајени говор. Ништа није наrовештавало 
крај нашег пута. Све је било обично, као свуд 
досад. Ј а сам се питао је ли Зафиридис искрен, 
или је све што је испричао до cвalse с Кируом 
унапред инсценирано, да би се, убачен на сло
бодну територију, лакше приближио Врховном 
штабу, стекао повереље и у даном тренутку оди-
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rpao уЛогу која му је додељена. Од кога? Грка, 
Енглеза, Американаца? Свеједно, од непријатеља 
слободе. 

Председник је корачао крупно уз нас и чуд
но. Ми учинимо два корака, а он један, дуrачак, 
па стане и причекне да се поравнамо. Идући тако, 
причао нам је, својим ужасно крупним басом, 
о терору који су вршили жандари и ос1:али кра
љеви бандити све док није речено: »Е, доста ти 
је твога, нећеш више!« 

То »нећеш више« изрекао је тако злобно и 
гневно и одлучно, да је немоrуће било и поми
слити да би »Краљеви бандити« желели и да им 
се нареди да још терориmу. Чинила се као да 
се, онако јаК, излио, и стао сав, целом својом сна
гом, у те две речи. 

-:- После Варкизе - настави и причекну нас 
да га стигнемо - смрт ти је такав куплерај, да 
простиш, отворила свуд по Грчкој да ти је за
зорно било са ћерком и својим голим животом 
из куће да се промолиш. 

- Грће и стидније је тад било но под Шва
бама. Али шта се може! - као да се због нечег 
извиљавао. - Ратовати није ником мило. Но дру
ге није било - и тако смо се ослободили, има већ 
четири месеца. А што они доле причају о офан
~иви- пусти. Од речи не пада жар. Војска им 
Је- нула. Конзервом се хране- и то ти је нула. 
А сваки ти је од нас као онај за кога се прича: 
извадио нож један лудак- па сто паметних по
бегло! Само за оног не знам да ли је био луд или 
није, а за наше знам да су јунаци. 

У селу нас задржа нова гомила народа тек 
nриспелог из околних заселака. Подне још није, 
али сад ће. Сунце, још страшно младо тог послед
љег претnролећног поднева, окуmава своје снаге, 
опржити би нас хтело. . · 

Поветарац који нам је одјутрос целим путем 
сушио зној с чела полегао је, тако да су се јеле 
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на коси, и војници постројеног батаА>она на ка:
менитом путу, чинили подједнако непомични. 
Само је народ, збијен око свог председника, био 
у сталном покрету. Однекуд ј~ неко ('.ет_f}. истр..: 
чало и појурило к на..l\ш, са маЈком коЈа Је изни
кла за његовим петама. За време новог говора, 
одужег и мање занимА:>ивог, младићи су се стално 
сашаптщ:Јали, а девојке, по неколико њих у исти 
мах, нагло би праснуле у смех, гладак као њихово 
пуно, обло грло. Нико није знао зашто,. али оне 
су се трудиле, не престајући да се смеЈу, да се 
истовремено држе тајанствено као да кажу: »Шта 
нас гледате! То се све вас ншnта не тиче! Имамо 
ми своје важне девојачке разговоре!« 

А кад је председник заврпmо и Граур се за
хвалио, звук II.tЪескања дигао се као густ млаз и 
остао као закачен над нама, не растајући се -
рекао би бео, светао облачић пун ларме. Један 
дуговрати суви младић затвори очи и, затуривпm 
се круто, удахну много ваздуха, па згрче~ пес

ница, а руку мало одвојених од тела коЈе се 

затресе, викну колико је могао: 
- На фигун и Англи! 
- На фигун - прихватили су сви. 
Огромна јабучица младића поскочи и спусти 

се очајно, као да пропада у његов огромни душ
ник. Девојке, партизанке и сељанке, почеше да 

певају. Коло се заталаса. 
Али ипак није било претерано топло, сунце 

је грејало пријатно. . . 
Кикицас се тад врати, ОЧИЈУ разиграниЈИХ и 

од кола, лак, чак му је и осмех залепрmао први 
пут испод тешких бркова који су га притиски
вали, не дајући му да лако запрви .и да се раз

маше. 

Девојка у жутој марами, с образима пуним 
љупкщс, живахних јамица које као да су .стално 
мењале места, не задржавајући се ни на Једном, 
пану ди нас чашом воде из великог кондира, а 
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/' друге две су сваком од нас пружале по венчић 
љубичица, mафрана и дивљег каранфила. 

На Тргу, у селу, група бораца седела је под 
дрвећем са већ тако кратком сенком да су им 
ноге од колена до цокула вириле из ње. Но они 
су били забављени чишћењем расклоii.tЪеног брна 
и некаквог тешког енглеског митраА>еза, са сулун

даром широким као цев пољског топа. 

Капитанос батаА>она поведе нас на крај села, 
у правцу брда, поред већ исклијалог јечма на 
облој заравни. Стигли смо до последње зграде 
крај шуме. Он нам руком показа да треба да се 
попнемо уз просте стубе, споља причвршћене за 
дворишни зид обичне сељачке кућице. 

-Овамо! 
Степенице од дотрајалих, натрулих чамових 

дасака тресле су се слабашно и невољно под на
шим ногама. Попели смо се на први спрат. Десно, 
кроз отворена врата собе, видело се како две дру
гарице, чучећи, режу кришке кукурузног хлеба 
и ољуштених тврдих јаја положених на чист, 
опран, жути под. Трећа партизанка, сва зајапу
рена, пеглала је своју белу кошуљу, такоЂе про
стрту на жути орибани патос. 

Ушли смо у другу празну собу. 
-Шта? Зар се нећете бријати?- упита Ки

кицас, који упаде бучно за нама. - Хајде, брже, 
брже, да вас генерал Маркос не ВИди такве. Ето 
га за сатић овамо. 

И опипав шаком своје улегле образе, излете 
из собе. 

Ножићи су нам били тупи, али од жестине, 
од журбе и нервозе готово сви смо се искасапиАИ. 
После смо се брзо измивали, нагнути преко огра
де терасе. 

А кад смо помолили избријане, чисте и осу
mене образе из пешкира, загледали .смо добро 
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један друrог у .лице, први пут после ових четири 
и по дана марша. Смршали смо, капци су нам 
отекли, .лица нам дошла тамна и препланула, а 

некима су носеви почели да се љуште, ружичасти 

као млади кромпирићи. Али упркос умору који 
је био видљиво утиснут на упалим подочњацима, 
били смо силно и необично срећни. 

Стали смо да се смејемо, причајући један о 
друrоме све смешно што смо успут приметили. 

Но у почетку анархоидни - сваки је терао шегу 
са свима осталима - наши напади су се почели 

спонтано усредсрећивати на доброћудном Петро
ву, кога смо прозвали Слабо Место. А он је 
жмурећи седео на столич:ици. Налакћен на коле
на, с главом коју је придржавао длановима, поку
шавао је да заспи пошто није успео да нас »све 
надговори<<. Но како му ни то није полазило за 
руком, хтео је да се бар на1ьути на нас. Али ни 
да се на1ьути није успео, иако је то вруће желео. 
Таква му је већ била природа. Није умео да се 
љути. Да задрема је опет пожелео. Но тад-су се 
нагло отворила врата . 

. . . На прагу је стајао млад човек, необично 
витак. Утегнут у струку широким официрским 
појасом, с упртачем који се на грудима укршта
вао с каишем о коме му је слева висио велики 
валтер у новој, светлој футроли, чинио се, услед 
своје виткости, нижим но што је био. 

Он се смешио на нас чистим, радосним осме
хом и гледао нас пажZDиво, крупним, љубичастим 
очима. Лако запа1ьени очни капци појачавали су 
концентрисаност његовог погледа и читавог .лица, 

дугуљастог и мршавог, са дуrим, оштро изваја
ним насем. Стајао је на прагу собе, складан, благ 
и некако мио и драг, дишући дубоко, од узбу
ћења можда, а можда и од трчања на које га је 
нагнало бani узбућење и жеља да што пре стигне. 
Одиста, касније нам је рекао да је последње кило
метре до КрисоМИZDе претрчао. 
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Он скиде војничку капу и коракну снажно 
према нама, пружене руке. 

То је био генерал Маркос. 
Рукујући се с нама, он је сваком чврсто сте

гао шаку, непрестано говорећи како је срећан 
што смо се коначно нашли. 

На његовој блузи, америчког кроја, није било 
никаквих ознака чина. 

Кикицас уће и затвори врата, паж1ьиво, као 
да су постала одједном крхка. Окренуо нам се -
блистао је. 

А Маркос, машући слободно рукама, крећући 
се по соби широким, крупним корацима, говорио 
је о свом путу, распитивао се паж1ьиво о нашем, 
разраћивао заједнички распоред рада за после 
подне, а све то неусИZDено, весело, слободно. За
право, највише слободно. Све је на њему било 
тако неспутано, рекао бих неконтролисано: и па
ЖZDИВ поглед и дечачки покрет главом, кад је 
забацује и диже косу с чела, и гестови руку и 
начин на који стоји и како хода, како узима сто
лицу да седне, како привлачи к себи читав сто 
да би ногу у чизми ставио на његову пречагу, 
како гледа, говори страсно, а једноставно, не тра
жећи речи. 

При том, обузет оним што је говорио или 
лаж1ьиво пратећи шта се одговарало, осећало се 
да у њему није било места ни за помисао какав 
утисак оставља на нас, а камоли позу. Био је у 
толикој мери природан и неусИZDен да се чинило: 
·однекуд га давно познајемо, чак смо његови 
·стари пријатељи. Јер само стари добри пријатељи 
не мисле никад какав ће утисак да оставе један 
на друrог - сувише се познају и цене да би спа
ли на глуму и превару. А с њим је исто било. 
Одмах- наш пријатељ. 

А ипак, све на њему било нам је још ново. 
Његов метални глас одзвањао је чудно просто
ријом у којој смо се налазили, осетљив на нај-
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маље узбуЂење, изражавајући сваки покрет ње
гових мисли - пуних страсти. Дистанце измеЂу 
нас је нестало. Заправо, није је нестало, јер није 
било времена ни да се јави. . 

Дисао је још с напором, задуван од·трчаља. 
Али он није ни желео ни хтео да сакрије од нас 
да је узбуЂен, да је радостан, да је трчао да што 
пре стигне како би нам, гледајући нас усхићено, 
могао рећи просто, од срца: »Немам речи да ·:ИЗ
разим своју радост«. А стварно је то тако и било. 
Хтео је страшно много да нам каже, али није 
имао речи. Зато је махнуо неодреЂено руком и 
прешао брзо на друго. Почео је говорити. У по
четку још увек задихано. 

- Ј а сам увек осећао да демократски колек
тиви целог света гледају са симпатијом на борбу 
коју је грчки народ водИо, и још увек водИ. Убе
Ђен сам да ћемо победИти, јер је непобедив народ 
који се с толико воље, храбрости, упорности и ин
телигенције бори за своју независност. Ми црпе
мо то своје уверење из славних примера совјет
ских, југословенских и осталих народа који су 
знали да устрају на том путу. Одлучношћу нас 
такоЂе храни и сазнаље да ти народИ, анrажовани 
данас у борби за чврст и трајан мир, продужују 
да нам пружају велику моралну помоћ, у овим 
условима- једину на коју можемо рачунати и 
на коју рачунамо. 

Маркос застаде и погледа нас раздрагано као 
да би хтео сваког од нас да загрли. Но при том се· 
није стидео што бисмо, ето, могли да то схватимо. 
Све што је радИо било је спонтано, несуздржано, 
а ипак није никад вреЂало или умаљивало ни оне 
с којима је говорио, ни њега самога. 

Граур, остајући у границама протоколарmiХ 
форми, седе тек кад нас он, мало зачуЂен, понудИ 
широким гестом да седнемо. Тад Граур исприча, 
на свој уздржани, потресни начин, како је одлу
чено да Анкетна комисија пошаље један тим у 
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Врховни штаб Демократске армије да би примио 
његов меморандум и чуо његово ауторитативно 

тумачење узрока беспоретка у Грчкој. 
Кад Граур преЂе на описиваље припрема за 

тај пут, доласка на Грамос и дезертираља анrло
-америчког дела Поткомисије, Маркос устаде са 
столице и рече стојећи чврсто, у раскорак: 

- Од самог почетка била нам је јасна читава 
та иrра. Американци- и њихови Енглези хтели 
су да унесу од првог тренутка што више збрке 
како би сi:rречили да на видело изиће истина која 
је проста, али неугодна за њих. С друге стране, 
могли су бити сигурни да ће их rрчка монархо
фашистичка влада помоћи у томе читавим својим 
апаратом. Ми нисмо криви што до састанка није 
дошло. Ј а сам био спреман да се састанем с Пот
комисијом где год би се то њој било прохтело. 
Али ја нисам био уопште обавештен ни о месту, 
ни датуму састанка. Из новина сам знао само да 
до њега треба да доЂе. И чекао. Но било је близу 
памети да Врховни штаб, који руководИ борбом 
у целој Грчкој, не може да буде на њеним севера
западним границама, из разлога војничких, поли
тичких - и моралних ... 

Он се одједном заустави. 
-Ма људи, ви сте сигурно гладни! 
За обедом се продужио разговор још слобод

није. Додирнута је безброј тема, али чим се мало 
задрло у једну од њих, увек би Нури, или Гаврак. 
или ма ко други рекао да ћемо о томе опширније 
разговарати после ручка и онда би сам постављао 
Маркосу питаље које је тог часа њега више зани
мало. А Маркос је, са смешком, свима одговарао 
подједнако отворено, спреман да сваког часа, без 
обзира на послеподневне разговоре, отпочне де
таљно да улази у проблематику сваког потргну
тог питаља. 

Та стална готовост да увек уЂе у који било 
од додирнутих проблема учинила ми се једном од 
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његових битiШХ. црта. Стшэ;ало се уверење да та 
спремност није само ограничена на дИскутовање 
него да обухвата све видове активности и да ј~ 
он увек готов да се сваког тренутка зала~ за 

друга, за непознатог човека, за ма који задатак 
који му се да, уносећи у оно што радИ сву своју 
страст, све веАИКо знање, чврстину карактера, 

одлучност, целог себе, без остатка, будући да је 
он био сав као од једног глатког излива метала. 

Постоје силни јунаци, добри и верни народу, 
који ће се једном, дВапут, трипут, :хил,аду пута 
борити лавовски у тешким одлучним биткама. 
Али у неком спореднијем окршају, у некој лак
тој ситуацији, понеће се без елана, осредње. 
Маркос није био од те врсте. Најситнији рад кога 
би се латио као да је самим. тим што га је он 
узимао у руке добијао у значају и вредgости, јер 
је он сву своју бескрајну способност да се оду
шевљава преносио и у тај ситни, скромни посао 
који су дотле сви некако сматрали неважним и 
десетостепеним. 

Имао је врлину да се, у све што ради или 
до~љује, уноси интензивно, с пуним жаром. 
Код таквих људИ ниједан тренутак не пролази 
узалудно, и све чега се лате добија смисао вели
ког, највећег. 

Знао сам да нам Маркос неће моћи да каже 
много више од оног што смо и сами чули и видели 

за ово време. Чињеншэ;е су чињенице. Сем тога, 
одлучили смо још путем да му ми, новинари, не 
nостављамо ниједно од ОIШХ питања на која, из 
схватљивих разлога, неће хтети да одговори. Наша 
ће питања бити општа. Тако ће моћи да каже 
што више од оног што ће, одштампано у нови
нама, користити борби за независност и демокра
тију коју је грчки народ повео по трећи пут за 
седам година. 

Граур, не желећи да себи и Гаврак-Чечоту 
самовласно прида права комплетне Поткомисије, 
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предложио је да послеподневни разговор с Мар
косом .воде само новинари. Дужност Аелегата 
~ССР-а и Пољске биће у томе да меморандум који 
Је сц:ре~о Маркос узму и после предају Анкетној 
КОМИСИЈИ. 

. Али пре но што смо почели интервју, Граур 
Је замолио Маркоса да нам се за сутра припреми 
повећа, бела застава. 

..,-- Сутра ујутро полазимо и nосле ~одне ћемо 
већ бити мећу монархистичким жандарима. Док 
смо пролазили ослобоћеном територијом, упркос 
дв~а монархофашистичким покушајима да нас 
убију из заседе приликом прелаза цесте, и трећем 
да нас потуку из авиона, ми смо се осећали пот
nуно сшурни и безбедни. То убећење нећемо 
имати чим напустимо Слободну Грчку. Нисам 
уверен да овећа бела крпа на подужој мотки 
може да има изузетне талисманске врлине. Наро
чито не, после ОIШХ белешчшэ;а које смо прекјуче 
прочитали у новинама а према којима су се, то
бож, партизани под белом заставом приближили 
жандарима и припуцали на њих. 

- То значи да фашисти хоће да пуцају у вас. 
- Моrуће. Али ми смо рекли новинарима у 

Кастанофиту да ћемо се вратити под белом заста
вом и тако ћемо и учинити. Било шта било. 

- Сваки ће од нас бити срећан да пролије 
и крв како би вас спровео здраве и живе до места 
где ћете већ бити безбедни. 

-Да почнемо?- упита Граур. 
Сед~ли смо за I?аспрем.л,еним столом у малој 

сељачкоз со.бици КОЈа, сем тог обичног стола и до
вољног броЈа клупа и троножаца за све нас, није 
имала другог намештаја. 

Жермен, дописник Hum.anitea, узе један пуш
чани метак с гомиле која је лежала у прозорском 
удуб.л,ењу и поче да га као оловку окреће мећу 
прстима. 

-Ја бих имао једно питање!- рече. 
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Маркос се уозбИLЪи, поглед му поста усред
срећенији. Тако, нагнут напред, избачених груди 
и главе према Жермену, очекивао је питање као 
да се спрема да нападом одбије евентуал~ напад. 

-Који су узроци настанка Демократске 
армије? . 

Маркос повуче дим у себе и затим, полуrла..: 
ено, понови питање. 

Он је очекивао друго нешто. Осмехну се. 
- Ех, пријатељи! Видим шта хоћете. Па хај

де! Пишите. О томе је много говорено. Представ
ници демократских странака у Атини предали су 
већ Анкетној комисији детаЈЬан мемораНдум о тој · 
теми. Читао сам у новинама изватке. Тачно је све 
што су рекли. И за људе које је тешко убедити 
чињешще што их они наводе остају без поговора. 
У меморандуму који смо ми спремили да предамо 
делегатима Комисије износимо податке које Еам 
не наводи, јер су новији, мање познати. Али они 
су исте природе као и њихови. Терор. 

Монархофашистичка влада и енглески окупа
тор, у улози суфлера, могу да трубе на сав глас 
о »спољној« интервенцији- мислећи на северне 
суседе Грчке. Она нити постоји, нити би, и да 
постоји, у облику који износи Цалдарис могла 
дати живота нашој ослободилачкој Армији. Чиње
шща да рат бесни у Грчкој није проузрокована 
мешањем суседних народно-демократских репуб
лика у грчке прилике да би угрозиле интегритет 
наше земље - како то тврде окупатор и његови 

данашњи квислинзи. Напротив, ми све то дугујемо 
анrло-америчкој политици терористичког истреб
љења демократских маса нашег народа. И ако 
неко уrрожава његову слободу и интегритет, онда 
то нису ни Југословени, ни Бугари, ни Албанци, 
него енглески окупатор и монархофашистичка 
влада. 

Демократска армија је настала као армија 
преких потреба народа, његове животне нужна-
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сти. Елементи на које се ослања данашња грчка 
влада у· служби енглеског· империјализма иден
тични су онима који су помагали данас већ по
раженог фашистичког и нацистичког окупатора. 
Проверени, искушани, верни издајници~ 

Демократска армија је израз најодлучнијих 
стремљења и жеља нашег народа да буде неза
висан и слободан. Она је његов одговор на дво
годишњи терор монархофашиста, терор инспири
сан, организован, воћен и одржаван мрачним ин
тересима енглеских и америчких империјалиста. 

Наш меморандум од 238 страна може да пру
жи врло бледу и непотпуну слику стања које је 
нагнало народ да се лати оружја као последњег 
средства. Да би Комисија могла да схвати драму 
што је, почев од децембра 1944, косила Грке. пуне 
две године, треба да приће чињешщама које ми 
излажемо у мемораНдуму као врло, врло малом 

делу зла које је нас нужно и логично довело до 
rраћанског рата. Из фото-копија официјелних до
кумената које смо приложили произлази да је 
једина брига rрчких влада и њених енглеских на
редбодаваца била уништење демократског народ
ног покрета, како би потчинили наш народ сво
јим немирољубивим ЦИLЪевима и претворили на
шу земљу у антисовјетски и антибалкански плац
дарм. Та је политика достигла један од својих 
врхунаца у тренутку кад се Цалдарис обратио· 
својим бучним меморандумом Савету безбедно
сти, у уверењу да је куцнуо антисовјетски час. 
Лоше је рачунао. Јер није рачунао с народом 
који је решен да борбом извојује себи право на 
живот и слободу. 

Један од главних разлога кризе у коју је за
пала енглеска окупација треба потражити у нашој 
борби. Она је дефинитивно компромитовала новог 
окупатора у очима демократске јавности читавог 
света. Монархофашисти су потражили излаз из 
кризе једне окупације улажењем у другу. Про-
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мена газде неће скинути са ројамrстичких. глава 
урок нanrnx цеви. Они их се боје. 

И с разлогом. Јер . rрчки народ смртно мрзи 
сваког окупатора, био он енrлески, нема~ или 
американски империјамrста. И он ће се борити 
nротив свих тућинских »захвата«, до потпуне 
победе. 

Али, мрзећи империјамrстичке поробљиваче, 
наш народ пружа братску руку слободним наро
дима Балкана и свима онима који са симпатијом 
гледају нашу борбу и радују се нашим успесима. 
Ми пружамо своју чврсту, жуљевиту руку- рад
ничких и сељачких синова - енrлеском и аме

ричком народу, који не моrу да подупиру поли
тику садашњих својих влада јер су свесни да оне 
не моrу одузети нама хлеб и слободу а да и њима, 
истодобно, не наметну ропство и беду .. 

Маркос доврши своју мисао. Он пружи руку 
до зида, где је, чим је ушао, обесио кожну торбу. 
Скиде· је, отвори и извуче зеленкасту фасциклу. 
Ту је био меморандум који је требало да уручи 
Грауру. 

- Ала је велики! -задиви се Петров. 
Маркос задовољно поглади шаком зелени 

картон, поново седе и стави рукопис на сто. 

Отвори га и поче да га полако прелистава. 
- Меморандум је подељен на два дела -

продужи да говори. - Први, принципијелни, по
ред увода, доноси податке о узроцима rраћанског 
рата. Други део расправља проблем: како изићи 
из кризе. У уводу првог дела изла.Же се истори
јат наше народноослободилачке борбе од 1941. до 
данас, и износи материјал о терору, убиствима, 
хапmењима, осудама, пљачки, силоваљима, бати
наљима народа од децембра 1944. наовамо._ 

Маркос је, прелиставајући меморандум, за
стао: 

- Ево, рече. Занимљив документ у фото-
-копији. Оригинал је на сигурном месту. Како смо 
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.•. 
ми дошли до њега, није сад важно. Али у том.пи
сму се rрчка влада, крајем прошле године, обраћа 
енrлес_ко:М амбасадору у Атини 1\щлећи га да јој 
достави списак десних,.такозваних »неко~тр9ЛИ

саних група« .кqје јавно тврде за себе да су их 
наоружамr орщни Амбасаде. У образложењу се 
тадаља влада Грчке жаАи на хаотичiю стаље у 
провинцији, на .анархију услед чиљенице да 120 
наоружаних 9аНди Жаре и паЛе, одбИјајућИ · да 
сараЂују С: орГанима rрчког миНистарства јавне 
безбедности, под изговором да су повезани с »Ен
глезима«. ,»Је. ли то· тачно?«- питају амбасадора 
забринути мщrnстри. »Ако је тачно;. немамо IЩ
шта против; аА.И вас молимо да нам пo:llraLЪeтe спи

сак и имена тих rрупа ради евиденције.<< 
_,..., А ово . . . - Маркос окрену лист. - Ово 

је одговор амбасадора ВелиКе Британије. Потпун 
списак 120 банди с подацима, кад, где и колико 
им је ,дато оружја, у које сврхе и како је упо
требљено. Такозване »неконтролисане rрупе« би
ле су врло добро контролисане оА стране амба
саде. Не само контролисане. Наоружане, плаћене, 
облачене, обучаване и воћене. 

.....:... Откуд оружја Демократској армији? 
- Добродошла питаље. Сад сам баш хтео и 

сам да га дотаКНем. До средине марта 1946. народ 
је био без оружја. А терор је растао с прибли
жењем избора од 31~ марта. Живот је био у нај
већој опасности. Људи· су се скривали по плани
нама и rрадовима. Влас је био положио· оружје 
после Варкизе. Предао га· Енrлезима, а они -
бандама. Било је тешко чекати да; везан; будеш 
убијен оружјем којим си ослобаЂао отаџбину. 

Фебруара 1946. капитанос Барутас, са још 15 
ненаоружаних другова, опколио је своје родно 
село и викнуо: »Предајте оружје, опкољени сте!« 
Неколико се монархиста препало одмах и предала 
пушке. А с тим су првим пушкама присиљени 
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и остали наоружани фаnrnсти у селу да се пре
дају. 

То је историја прве груnе партизана у гори 
Вермио, фебруара 1946. С мањих акција. почело 
је да се прелази на веће. Еласово оружје, нај
разноврснијег окуnаторског порекла, почело је 
да се враћа у достојне руке. 

Опет имамо свакојаког оружја, само руског 
немамо. Истина, у немачким смо маrацинима, 
после протеривања нациста, нашли нешто руског 

оружја из 1941. Но предали смо га, са осталим. 
Сад кад монархиста· Цалдарис подноси мећу до
казима з·а своју тезу о »страној иНтервенцији« ,и 
неке да.ъинометре са гравираним српом и чеки

ћем, не треба заборавити да смо таквих справа 
предали Енrлезима 1945. ми, еласити, испуњујући 
одредбе Варкизе. Ј а сам им тад, као командант 
Македонског корпуса у снази 4 дивизије, дао 
22000 пушака и митра.ъеза и 40 топова. У з то масу 
најразноврснијих војних направа. 

А све је то било отето Немцима и квислин
зима које смо одреда стиrли.да разоружамо из

мећу септембра и децембра 1944. Отад па до марта 
1945. није било банди. Тек после Варкиэе банде 
се појав.tnују, до зуба наоружане нашим оружјем 
стеченим крв.tnу и јунаштвом. 

-Грчка влада је одувек тврдила да десни

чарске банде не постоје ... 
Али Маркос прекиде Жермена .. 
- А документи које сам вам малочас пока

зао? Они потврћују да је грчка влада не само 
знала да постоје него и сама наоружавала своје 
десне банде. Јер поред ових 120 споменутих у 
кореспонденцији измећу грчке владе и енглеске 
амбасаде, Постојале су десничарске банде које су 
оперисале под директном командом органа грчког 

Министарства јавне безбедности. 
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АлИ не доказује све то само цитирани доку
менат. Располажемо и. мноштвом других, не мање 
увер.tnивИХ. На пример. 

Маркос наће страну коју је тражио. 
-Ево! Месне власти у Елино-Пиргосу, у 

области Кардици, издају овакво уверење, наЂено 
на лету једног бандита. Цитирам: · 

»Темистокле Мокрис је утврћени патриот. 
Моле се власти да му помогцу у свим његовим 
потхватима за добро кра.ъа.« · 

Шта то доказује? Да грчка влада не помаже 
све потхвате за добро кра.ъа? Не. Онда? Какви то 
потхвати чине добро кра.ъу? Мокрис је имао на 
души 58 клаља. Значи ... 

Идемо да.ъе. У овом писму, покојни обер
бандит Николис саопштава свом колеги у обер
бандитизму, чувеном паликући, ко.tnачу и бати
нашу Теасу, да је чврсто повезан с грчким вда
стима које му редовно достав.tnају све же.tnене 
количине патрона. 

Још? Молим. У меморандуму је приложена 
копија Сурласовог писма својим присталицама, 
·шефовима десних банди, Николи Пападопу лосу 
и Христосу Папапавлу. Он им у писму прилаже 
докуменат који их овлашћује да узимају до миле 
вo.tne муниције и оружја од »Жандара, интенда
ната, па чак и команданата дивизија«, нарећујући 
овима да их снабдевају свим што им треба. 

То писмо, писано и потписана Сурласовом 
руком, датирано је 5. јула 1946. Печат је округао 
и гласи: »Команда националиста Тесалије«. 

Оно је наћено у бућелару једног од ова два 
убијена бандита. 

Али имамо и бо.tnих докумената. Узмимо само 
овај повер.tnиви позив полицијског центра у Во
лосу, којим се апелује на све »националисте« да 
појачају терористичку акцију против демократ
ских жите.tnа села и становника градова. Или 
()ВО ••• 
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Један крволок, бандит Вурлакис, послао је 
ултиматум митрополиту Амброзију из Ламије~ 
»У случају«, IШШе Вурлакис, »да и убудуће од
бијеш да поставЈЬаш по селима оне попо13е којИ 
се мени свиЬају, осмудићу ти браду и одсећи уши ... 
које ћеш, проклети Еамо-Бугарине, на мщу места 
бити приморан да лично сажваћеш и прогуташ«. 

А сад, причекајте мало - рече Маркос - да 
наЂем званични докуменат . . . ево га, да . . . до
куменат окружне жандармерије у којем се, изме
ћу осталог, вели: »Националисти су синоћ, у сна
зи од 100 1Ьуди, упали у наш град и хапсили ... 
тукли и убили 30 цивила, опасних комуниста и 
левичара. Ми смо, према нарећењу Њ. Е. Гувер
нера провинције од 29. септембра т. г., остали за то 
време у својој касарни. Музаки, 25. октобра 1945.« 

Располажем - настави Маркос приближава
јући себи лампу коју је малочас унео курир -
и занимЈЬивим документом самог Зерваса. Он 
IШШе већ споменутом Теосу да помогне патриот
ски рад официра Никоса Хондроса - познатог 
терористе из Трикале - и да му ое наЂе при руци 
кад год овај излази из вароши да »Тамани кому
нисте«. Датум- 5. јули 1945. 

Нашем меморандуму је приложено и писмо 
жандармеријског официра Кандоракаса, датира
но 24. новембра 1946, а упућено бандиту Хачупо
лосу, молећи га да буде још »немилосрднији у 
гољењу комуниста«. ДаЈЬе? 

Начелник жандармерије, Александар Ико
ному, ШаЈЬе писмено обавештеље шефу банде 
Вурлакису, у коме га моли да му се што пре јави 
»ПО следоваље муниције и осталог«, пошто од
лази на годишње одсуство (17. август 1946, срез. 
Кардшщ). · 

Цураманис, начелник жандармерије из Ипа-
тиса, саопштава бандитима Каравеласу И Цимади-
јасу да је »у интересу ствари« да на чело њихове
групе буде изабран Цимадиос (18. август 1946)-
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Исти Цимадиос, дан касније, издаје нарећење 
Каравеласу да поће »у акцију против кому:щrста«. 

Сви ти документи наћенИ су по џеповима и 
бућеларима побијених бандита за последљих не
колико месеци. Нека су од тих писама пробушена 
нашим метком, а попрскана бандитском крвlЬу. 
Фото-копИје, а понекад и оршинали, приложени 
су меморандуму. Да бар КомИсија не буде у ста
њу да порекне везе измећу монархофашистичке 
владе, британске амбасаде и десних банди, које 
су терорисале народ још горе но немачки фа
шисти. 

Да ли на слободној територији постоји на
родна власт? Какав је заправо карактер цивилне 
власти која управ1Ьа ослобоћеним општинама? 

Ми нисмо првобитно пошли у борбу за власт 
- рече Маркос вешто и брзо мотајући цига
рету. - Демократска армија чак не смељује ор
гане власти које затиче на свом ослободИлачком 
путу. Општинама и надаЈЬе управљају одбори које 
је декретом поставила монархофашистичка влада. 
Увек? У сваком случају? Не; Пре свега, понекад 
улазимо у село, -констатујући да је председник 
одбора побегао, понекад- да се· са жандарима 
повукао и известан број одборника. Понекад је, 
опет, председник, или неки одборник, такав бан
дит, крволок, издајник, да народ тражи да му се 
суди. У таквим случајевима принућени смо да 
судимо и осудимо. Но често одбори остају неиз
мељени, онакви какве смо их затекли. Уколико 
им узмањка који члан, приступа се делимичним 
изборима. Било је и случајева да се бирао цео 
оДбор. Бира сав народ, мушкарци и жене. Жене 
- први пут у историји Грчке. 

Сеоски одбори имају обично 5 до 7 чланова. 
Они решавају сва питања, све евентуалне сукобе 
измећу партија у демократској коалицији. У ства
·ри, они онемогућују да до њих доће. То није 
тешко, јер се већина народа осећа еамитом, то 
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јест фронтовцем, а не прШiадником неке од стра
нака у Еаму. 

У овој фази борбе Демократска армија не 
може да стави мећу своје ЦИLЪеве оружЭ:Цо зала
гање за нову, народну власт. Можда _:_ Маркос 
се насмеnш- није далеко дан кад ће се то IШ
тање поставити пред нас као актуелно. Тад ће ra 
Демократска армија у заједници с народом ре
nшти. И - не само питање образовања народних 
одбора по селима него и IШтање стварања цен
тралних органа власти - демократске В л ад е 
rрчког народа, са седиштем на слободној тери
торији. 

-Који су, заправо, ЦИLЪеви Демократске ар
мије? 

- Демократска армија се бори за независ
ност и демократизацију зешье, једном речи, за 
слободу коју жели да осиrура народу. Она се 
смртно супротставља иностраним силама које су 
окуiШРале нашу зешьу, и не признаје ниједну 
владу која би била инструмент мешања странаца 
у унутрашље прилике Грчке. Она се залаже 
за право да народ слободно изабере себи онакав 
поредак за каквим чезне. А то може бщи, пре 
свега, поредак независности- јер ниједан народ 
не жели да робује; и затим, поредак праве, пуне 
и истинске демократије у ком једино моrу .А.Оћи 
до пуног остварења интереси најширих народних 
маса. 

- На које је начине могуће осигурати на
роду независност и демократију - као основне 
услове за решење свих тешких IШтања која су 
нагнала народ окуiШране Грчке у нови ослоб~ 
дилачки рат? ... 

... У ослободилачки рат, који неки од ваших 
Iюлега, уколико признајете реакционарне нови
наре за колеге, називају разводњено »мећународ
ни rрчки проблем?« 

Маркес се насмеnш уiШТНО. 
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- ЕАМ је већ формулисао једини реалан на
чин за решење тог нашег »IШтања«. 

Он је предВидео све нужне етапе кроз које 
ваља проћи да би се заувек скинуло с дневног 
реда IШтање наших, rрчких, .живота и смрти. 

А народ је у потпуности прихватио Еамове усл~ 
ве. Ви сте имали прилике да то и сами чујете 
пролазећи селима Слободне Грчке. 

Први је услов најважнији. Он гласи: »Нека 
оду Енглези!« Али после Трумановог говора треба 
већ рећи: »Нека Енглези оду, али нека Амери
канци не доћу!« 

Други - уништеље неуништених остатака 
фаnшзма, извоћеље пред суд и кажњавање ратних 
злочинаца и одсецање сваке жилице отровног 

корена из кога нич~ код нас нови фаnшзам. 
Треће - оствареље оних прИНЦШiа који дају 

могућности народу да мирно реnш сва своја IШ
тања. Другим речима: једино слободни избори 
пружиће прилику Грчкој не само да одлучи о 
свом режиму него и о својој судбини. 

Може се слободно рећи да је данашња борба 
за независност, о којој говоримо, само облик у 
коме се јавља тежња страног империјализма да 
нас пороби и жеља нашег народа да живи сл~ 
бодно. С одласком окупатора ликвидираће се 
аутоматски и проблем такозваног помиреља грч
ког народа. Монархофашизам црпе своју виру
лентност од енглеских и американских империја
листа. 

Он се само на њих и ослања. Они га хране, 
тимаре и негују - забринути да одрже у при
видном животу свој једини ослонац у Грчкој, 
иако се тај њихов >>Ослонац« просто не може сам 
ни да држи на својим ногама. Али не поштапа 
се бршљаном онај који има rрану од дреновине. 
Монархофашизам нема живе снаrе. Златне инјек
ције неће уrрејати мртву крв и натерати је да 
поново проструји кроз жиле. У часу кад послед-
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њи окупатор наnусти Грчку, цео ће свет видети 
како се монархофаmизам рути. Пашће мртав, као 
што мртвац пада, јер он није никад ни представ
љао израз постојећих расположеља, щеала- И 
уверења нашег народа. Он је увек био, ·и остао, 
пука агентура аrресивнијих поробљивачких махи
нација иностранства, било у још релативно упро
шћеној форми гликсбурговштине, или у ма ком 
»савременијем« облику, оД Метаксаса на овамо. 
А они малобројни Грци који су се у његово име 
богатили, п.л,ачкајући и помажући свима који су 
поробљавали грчки народ, не значе више од труни 
страног тела у оку националног организма. 

С одласком Енглеза цео ће грчки народ мирно 
и без крви поћи правцем развитка који је пред
ложио Еам. А то значи: образоваље владе у којој 
ће бити заступ.л,ени, у сразмери. са својом реал
ном снагом, представници Еама. А после - · сло
бодни избори. 

Остане ли окупатор у зем..ъи - не оду ли 
Енглези, или замене ли њих Американци - грчки 
ће се проблем решити борбом, свим облицима 
борбе, политичком и оружаном борбом народа. 
Другог пута нема. 

Нури упита: 
-На седницама Комисије у Атини и Солуну 

делегати Енглеске и Америке постављали су ре
довно свим сведоцима Грчке владе питаље и о 
Нофу, који, према њиховим исказима, има про
грам аутономистички, а крајње ци.л,еве - сепара
тистичке. Као врховни командант Демократске 
армије, ви сте, генерале, у стаљу да нам најауто
ритативније изложите овај проблем ... 

- Ноф је Еам Славомакедонаца. А Славо
македонцима сами себе називају припадници Сло
венске маљине, који живе у Јегејској Македо
нији. Програм Нофа идентичан је с Еамовим. 
Ци.л,еви су им исти. Методе борбе- једнаки. Али 
Славомакедонци су одувек крварили и патили 
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више но Грци. Њима је увек било теже но нама: 
и то како за време овог рата, тако и после њега. 

ГрЧКИ Империјалистички шовени, руковоћени 
паролама Beлutt:e Идеје, не признају постојаље 
словенске националне маљине у границама Владе. 
Одатле па до присилне, терористичке денациоџа
лизације, за реакционаре постоји само један ко
рак. И они су га учинили, и чине га непрекидно, 
пуних 25 година. 

Одмах после балканских ратова почели су 
камом и бомбом да гоне Славомакедонце да забо
раве свој матерњи језик и своју историју. Тај су 
»педагошки стил« јелинизираља Словена у Маке
донији практиковале отада све грчке владе, без 
изузетка. 

У време кад су грчком народу још призна
нане извесне слободе - у ужим но било где 
оквирима граћанске демократије - Словени су 
имали само дужности и обавеза према држави, 
али никаквих права. Они су мобилисани и слани 
на фронтове и гинули су у свим ратовима које је 
водила Грчка. ААИ породице славомакедонских 
војника који су се борили - с њима својственом 
изванредном храброшћу и вештином - породице 
војника су затваране и одвоћене у конфинацију 
на пуста острва Јегејског Архипелага. 

Великоидејаmи- а све су грчке владе у од
носу на Словене биле мегалоидејашке - сматрали 
су највећим злочином против безбедности државе 
већ и сам разговор на славомакедонском језику 
у кругу породице, за столом. 

Словени нису имаАи права на своје школе, 
књиrе и новине. Све што би могло да изрази 
вековима стваран емотивни и културни садржај 
нације прогоњено је и квалификовано као анти
државно. 

Ипак, упркос том грће но маћехинском, том 
нељудском и свирепом поступку Грчке према сло:
венској маљини, она је за-време рата учествовала 
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у оrромном проценту у ослободилачкој борби 
грчког народа против окупатора. Она је дала без
бројне јунаке и хероје. Поменућу само Лазара 
Терповског, чија ће племенита храброст, Iщо нај~' 
вшпа лепота, заувек заносити и одушевљавати нас 

Грке, водећи нас кроз борбе, као идеал коме же
лимо да се приближимо. 

За оно кратко време Еамове власти од сеп
тембра до децембра 1944, Славомакедонци су 
имали прилике да се увере да њихове наде нису 

биле узалудне. Они су тад равноправно с грчким 
народом уживали плодове слободе. Они су сло
бодно говорили својим језиком, штампали своје 
листове, отварали школе у којима се предавала 
њихова, словенска историја. У њиховим краје
вима седели су у одборима Словени, службени 
језик био је словенски. У том периоду - а то 
хоћу да подвучем - нису забележени спорови, 
чак ни најмање несугласице измећу Словена и 
Грка. 

Али с Варкизом се све променило. Заорrи
јала је кампања истребљења демократских маса. 
~онархофашистички терор - под руководством 
Енглеза, уз учешће свих преживелих немачких и 
кобуршких квислинrа преобучених у жандарске, 
гардистичке и остале бандитске униформе енгле
ског краја и пешчане заштитне боје - узео је 
размере и облике најподивљалијег поrрома. 

У меморандуму који преко присутних деле
гата предајем Анкетној комисији у име Демократ
ске армије, тај је период ужаса и срамоте, кад 
је млазем текла само најбоља и најневинија крв, 
обраћен детаљно и документована. ~ени је тешко 
да вам мирно сад говорим о спаљеним селима, 

о крицима деце која су жива горела, о стотинама 
силованих девојака, о покољима, мучењима, убис
твима из заседа, о пепелу села и сељака који је 
месецима падао на о пусте ле њиве. Ј а бих се лакше 
тукао без престанка, док живота имам, но што 
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с бих и једном речи још говорећи мислио на тај 
срам. Не замерите! 

~аркос ућута узбућен. СавладавПiи гнев -
проговори опет. Али вилица му је лако подрх
тавала. 

Све присталице Еама, сви борци Еласа, хап
шени су и осућивани под изговором да су сараћи
вали с окупатором. Хапсио их је, измећу осталих, 
и пуковник Бурандас, који је за време Немаца 
командовао такозваном антикомунистичком мо

торизованом бриrадом. ·сад је један од шефова 
полиције у Атини. 

Они Славомакедонци који нису пребегли у 
Југославију, склонили су се у брда и продужили 
да се боре против монархофашизма у служби 
енглеског империјализма. Али они ту борбу нису 
повели сами, већ у заједници с целим rрчким 
народом. 

Старање Енглеза и монархофашиста да пред
ставе НОФ као неку мистериозну организацију са 
сепаратистичким тенденцијама има провидне ци
љеве: с једне стране, да »унеколико оправда« пред 
светском јавношћу масакре после Варкизе, а с 
друге, да посеје неповерење и завади rрчки народ 
са словенским. 

Али ни једно ни друго им не полази за руком. 
Нарочито друго. Зато су се касније поrроми про
ширили и на Грке, зато је данас на целу демо
кратску, антифашистичку, слободољубиву Грчку 
бачена перверзна клевета да је издајничка или, 
како то они глупо урлају, »еамобугарска«. 

У ствари, о аутономији су говорили и на 
аутономизму су радили само агенти енглеског им

перијализма, који се надао да ће помоћу њега 
извести у Народној Републици ~акедонији, нераз
дељивој од ФНРЈ, и Пиринској ~акедонији, стру
јања која би могла да пруже повод за инострану 
интервенцију, а све то са сврхом да се спроведе 
у живот линија антибалканске и антисовјетске 
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империјалистичке nолитике. Разуме се, они су 
сад, у вези с доласком Комисије, евакуисали 
Хила, ешлеског конзула из лерина. Али народ не 
заборавља. Он зна шта је Хил говорио, _а ми 
знамо шта је радио. Но важно је ово: нИ rрчки 
народ, ни словенска народна мањина у Грчкој 
нису насели Хиловим nровокацијама. Они су ње
му и свима који стоје исnред, иза, или уз њега, 
одговорили како треба: заједничком, другарском 
борбом за срећнију слободну Грчку. 
-У вези с тим, ја бих замолио генерала

nоче nоново Нури- да нам каже своје МИШ.IЬе
ње о nореклу и узроцима тзв. rраничних mщиде

ната. На албанско-rрчкој rраници nобројано их 
је до недавно 198. 

Званична Грчка nредставља елдорадо за све 
балканске кВислише. Они нису само nочасни 
гости режима. Они су њени МИ.~Ьешщи, они с вре
меном успевају и да се загазде у поrраничним 
областима, г де, по навици, nродужују да терори
шу домаће становништво. Они nримају од rрчке 
владе nомоћ у новцу и храни. А штабови ешлес
ких и грчких монархистичких команди - зову их 

на поверљиве разговоре. То није све.- Они још 
добијају и оружје и у групама nрелазе rрашще 
и упадају на територије наших мирољубивих су
седа. Углавном се оданде не враћају - јер су 
народне власти будне, и добро је, врло је добро 
што су тако бу дне. Али nонекад се и врате са 
задатка, обично nровокаторског, саботерског и 
диверзантског. Тад теревенче, шенлуче и, хвалећи 
се, nрете и Грцима. 

На бугарској rраници утврћени ратни зло~
нац Димчев, уз помоћ Енглеза, nревазилази своЈа 
»јунаштва« из времена кад је служио Немцима. 
Он се сад nриказује као »бугарски патриот«, nо
литички nротИвник отечественофронтовске Бугар
ске, с којом се »као« nринципијелно »Не слаже« 
у nитању »СПОЉНОПОЛИТИЧКе« оријентације. 

368 

Ко је то још кад nитао nлаћена IШШјуна 
»слаже ли се« или »Не слаже«? Он nрима у ставу 
мирно наЛоге и извршује их. Зато је, коначно, на 
nлатном сnиску. Димчев је одиста - данас на 
nлатном сnиску ИС и »извршује« сва његова на
рећења. Његова банда упада на бугарску терито
рију, а rрчки rраничари заштићују њена бекства. 

С nримерима не бисмо никад дошли на крај. 
Има их безброј. А сви доказују да окупатор Грчке 
има аnетите који се не утољују на њеним rрани
цама, и амбиције које nосежу далеко изван њих. 
Но његови аnетити и амбиције nредстављају опас
ност по мир у овом крају света. Зато је наш 
народни поклик: Нека Ешлези оду, и Американци 
не доћу! најмирољубивија парола која је у овиМ 
брдима икад извикивана. 

Поноћ је nревалила, петли су се увелико јав~ 
тали. Тад, палећи цигарету, Граур рече: 

- Сад би ва.~Ьало новинарима одговорити на 
једно од nрвих nитања које су вам јутрос још 
поставили. 

- Мој живот? - nрихвати живахно генерал 
Маркос и дечачки забаци главу.- Да. Оно што 
смо одложили за после? Живот? Шта ту има? 
Борити се. 

Дим је полегао по собици у којој смо, крај 
хрпе хартија и карата, седели већ од nодне око 
малог, ниског стола, ВИД.IЬИВО уморни, сви сем 

Маркоса, чији nокрети нису изгубили ништа од 
своје nрве свежине и живости. 

Он се насмеја. 

- Не умем, другови, о себи да говорим, то је 
увек најтеже. Мој се живот не разликује од жи
вота милиона људи који раде и који се боре. 

Генерал Маркос ућута, замиш.~Ьен и затвори 
очи дланом. 

- Г де сте роћени? - упита Жермен. 
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-У једном селу крај Тосије- одврати он 
брзо, живахно и ведро. - Костамони се зове, у 
Малој Азији. Тамо сам сврпnю четири разреда 
основне mколе. Жалим .,.....- додаде одмах, и звонак 
глас као да му се вину и у скоку нагло ·испуни 

собу. - Жалим - понови - што нисам имао 
могућности да се даље mколујем. Родите.tЪи су ми 
били сиромашни, убрзо сам остао сироче, с два 
мала брата и сестром. Од своје 11. године при
моран сам да зараћујем и издржавам пороДЈЩу. 
Шта све нисам био? И помоћни келнер, неквали
фикован зидар, по.tЪопривредни радник, и носач. 
После грчко-турског рата пребачени смо овамо. 
Прво у Солун. С почетка сам радио у некој пери
фериској кафаници, али 1924. запослио сам се у 
фабрици дувана. Тад сам први пут дошао у додир
са радничким покретом. У двадесет и другој го
дини учланио сам се у синдикат, а 1926. позван 
сам на одслужење рока, у коњицу. Ето, датума 
колико хоћете. Ј е ли доста? 

Генерал Маркос се насмеја широко и ведро, 
мало лукаво, можда. 

Сачекавши да се изреЬамо с новим питаљима 
која побеЛ.ежи, он продужи, вртећи хартијицу 
меЬу прстима. 

- Изгледа да сам показао прилично смисла 
за војне ствари, јер сам после два месеца већ 
постао десетар. Но даље нисам напредовао. Сум
њали су да сам комуниста, па су се бојали да ме 
уздижу. Али ја сам ипак искористио време у 
кадру, учио сам кад год сам стигао и стекао доста 

знања из војне вештине. 

- Да ли сте били прогаљани од власти? -
јави се опет Жермен, кад Маркос застаде и поче 
да завија нову цигарету. 

-Како да не! - ускликну, као нешто што 
се само по себи разуме. - Хапсили су ме и пре 
и после службе у војсци. Пред крај мог рока, чак 
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су ми одузели и оружје. Штавише, забранили су 
ми да егзерцирам. Но и то је имало своју добру 
страну. Дошао сам до времена за учење. Неки 
официри, демократи, дотурали су ми своје уџбе
нике. Ваљало ми је на неки начин надокнадити 
недостатак школске наобразбе. Зато сам, више од 
осталих мојих другова у војсци и у затворима, 
све слободно време давао учењу. Хапшен сам био 
десетак пута, али најчешће мИ је полазило за ру
ком да побегнем. Једном сам ипак дуже робијао, 
на Акромаприји. То је на Пелопонезу. Са мном се 
у затвору налазило око 700 комуниста. На дан 
фашистичког напада на ГрчКу послан сам, везан 
у ланце, на острво Гавдос, близу Крита. Но и тамо 
Је било доста комуниста. Ми политички затворе
ници затражили смо одмах да нас пошаљу на 

фронт. Упутили смо чак представку влади. Али 
Метаксас нас је одбио, тражећи као основни 
услов за слање на фронт да се претходно писмено 
одрекнемо свог политичког уверења и да порек
немо Партију. 

Ту Маркос плану. Његово од сунца опаљено 
лице прекри талас руменила~ 

- Глупак! - готово викну. - Како се Ok 
рећи Партије кад ме је баш она научила да волим 
своју зеМ.tЪу и народ више од свега, више од жи
вота! Кад је баш Комунистичка партија била она 
сила у мени која ме је гонила да молим и самог 
Метаксаса да ме пошаље на фронт, у први ред 
борбе против фашизма, за независност и слободу 
Грчке! Господа из тадашње профашистичке владе 
можда нису разумели нас комунисте или су се 

уплашили ако су нас разумели. Били су обични 
издајници који су једва дочекали Хитлеров напад 
да створе себи алиби за капитулацију. 

Ниједном комунисти, ниједном патриоти који 
је- за част да учествује у борби против фашиз
ма био спреман на све сем да П.tЪуне. на свој 
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патриотизам, на Партију која га ј~ васпитала 
патриотски- Метаксасова влада НИЈе дозволила 
да оде на границу. Али зато је наш затв~р предан _ 
нацистима са свим комунистима на брОЈУ:_ · 

Но већ 27. маја 1941. побегао сам из Гавдоса 
са још петорицом друrова. У отвореном чамцу 
веслао сам до Крита, већ окупираног, и тамо се 
крио по селима и градовима око два и по месеца, 

посматрајући Немце, које сам тад први пут видео; 
покушавао сам да схватим менталитет ~тлеро
вих војника, проучавајући њихове реакциЈе, ВОЈНУ 
обуку и стварајући на тај начин своје прве ути
ске о њиховим слабостима као и о њиховом 
ратном знању. 

У касну јесен 1941. стигао сам у Атину, где 
сам се посветио организовању општедемократског 

фронта за борбу против окупатора. Напор~ мојих 
друrова, и моји, уродили су плодом, Вам Је ство
рен, а ја сам затим одрећен да радим на припре
мама за прелаз на виши степен борбе, на оружану 
активност. Било је јасно да се без снажне оружа
не борбе не може извојевати сло~ода. Почетком 
1943. изишао сам из градова у КОЈИМа сам дотле 
био активан, и пошао у брда, у В~С. У !Ч?В? вре
ме борио сам се у истој Х дивизИЈИ у КОЈОЈ Је био 
и мој друr Кикицас. Но касније сам послан гене
ралу Бакирџису, у Македонски корпус .Власа, где 
сам се у чину пуковника борио до краЈа рата. 

Варкиза! Одложио сам оружје ја, као и сви 
друrи. 

Отишао сам у Солун, где сам у редовима 
Комунистичке партије продужио борбу друrим, 
политичким методама, а за исте идеале слободе и 
независности своје отаџбине. Био сам принућен 
да се кријем, да често мењам стан и живим не
пријављен. АГвуста 1946. приватни терористички 
Комитет безбедпости донео је одлуку обавезну за 
полицију да ме пронаће и поша.tЪе на острва под 
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изговором да сам »политички опасан и револуцио

нарно активан«. Како да не бу де политички акти
ван радник који воли своју зеМ.tЪу, поново пре
rажену, поново окупирану, поново издату и про

дату? Очигледно, нисам се могао сложити с одлу
ком Комитета безбедности. Хтео сам да и да.л:,е 
послужим свом народу. Изишао сам кришом. из 
Солуна и после неколико дана стигао на тад ЈОШ 
малу, несиrурну али ипак слободну териториј_у. 

Генерал Маркос потражи очима Кикицас~, 
који је седео на троношцу у дну собе и насмеЈа 
се весело. 

- Друrови су ме - рече - изабрали за свог 
команданта. Отада, користећи се искуствима осло
бодилачке борбе народа који су њом извојевали 
себи демократију, у првом реду мислим на народе 
Југославије, учећи се на нашим еласитским греш
кама из недавне прошлости, а водећи рачуна о 
специфичним условима у којима се налази Грчка 
у овом моменту, ми смо се организовали и изгра

дили Демократску армију. За кратко време она 
ће бити двапут јача но што је икад Влас био. 

Још?- упита нас весело, и како смо сви по
викали: још! још! он слеrну раменима. - У реду. 

Што се тиче најављене »пролећне офанзиве« 
Зерваса, Вентириса и Цалдариса, ми на њу чека
мо с нестрП.tЪењем и, право да кажем, с извесном 

радошћу. Захва.л:,ујући њој, доћи ћемо до потреб
не количине новог оружја за да.tЪа планска регру
товања нових бораца наше Демократске армије. 

- Зар ви вршите реrрутовања? - упита 
Жермен. 

- Регрутовање - тако се каже. Реч је о 
добровољцима. На какав би друrи начин, сем на 
бази добровољности, могла да се врши попуна 
народне војске у овим условима? 

Разговор је био, на жалост, завршен. На рас
танку генерал Маркос понови: 
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- Пролећну офанзиву очекујемо спремни. 
Из ње ћемо изићи јачи, бројнији, а наша ће се 
територија знатно проширити. 

Генерал Маркос имао је потпуно право.- >>Про
лећна офанзива«, која је почела месец дана кас
није, рекламирана у Енглеској, Америци, Швај
Царској и другде, доживела је потпун слом. Из ње 
је Демократска армија изишла победнички, јача 
и бројнија. Слободна територија Грчке данас је 
знатно већа од оне коју држи влада монархо
фашиста уз помоћ енглеске војске и »Несебичне 
помоћи« Трумана. 
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Авадесет и први .!ltapr _ 

У зору смо кренули из Крисомиље. Генерал 
Маркос, његов штаб и Кикицас чекали су нас на 
изласку из села. Руковали смо се, осећајући да 
тим стиском не можемо изразити нашу радост 

што смо упознали хероја и мудрог руководиоца 

ослободилачке борбе коју и данас наставља да 
води народ Грчке. Загрлили смо се и пољубили. 
Тврди образ Кикицаса био је влажан од суза. 
Својих? Наших? Били смо узбућени, а светлост у 
свитање још несигурна. 

У пратњи десетине партизанки које су пева
ле и једне чете партизана, почели смо да се спу
штамо низ обронке, са јутарњим сунцем у ЛИце. 
Тихо смо силаЗили, улазили у japyre, прелазили 
ливаде, ишли једно време путем, и после пет сати 
хода стигли у Дромизи, последње партизанско · 
село пред Пило Трикалом. Измећу _њега и прве 
жандармеријске станице у равници, лежи 4 кило
метра ничије земље. 

Три авиона прелетела су високо над нама у 

правцу запада. И ту, у Дромизи, народ нас је до
чекао с песмама и цвећем. Председник Еама нам 
је, пред окуn.~Ъеним селом, рекао патње које су 
претрпели од Варкизе ·до ослобоћења. Људи су 
му упадали у реч и доЩтњавали шта је пропустио. 

Затим, требало је да ручамо. Али нико није 
могао да једе. Не казујући нам ништа, пошла је 
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једна старија жена у правцу жандармеријске ста
нице на мосту, да им уручи писмо од батаљона у 
Дромизи. У писму је стајм.о: »Делегација Савета . 
безбедности ускоро ће напустити Слободну .Грчку 
и поћи према вама, носећи белу заставу. Ми ћемо 
вас држати на оку одозго, с брда, и тешко вама 
~ко се не будете владали као што треба, бар 
Једанпут: у вашем псећем монархофашистичком 
животу.« 

Текст смо касније добили, од жандарма. 
Писмо је написано пошто смо најодлучније 

одбили да.л,у пратњу другова. Командант је хтео 
прво да нас с бата.л,оном у стрељачком строју 
допрати до пред саму жандармеријску станицу. 

-Боје се кад нас виде ... Неће смети ни да 
провире. И ви ћете лепо прећи мост. Тако је било 
ономад, кад смо враћали неког Енглеза, посла
ника ... Викао је с нама »На фиrун и Англи 
аптом Влада!« Али Ђаво ће га знати шта је исnод 
тога мислио. 

Али, ми смо били решили да се вратимо само 
на свој ризик, уколико га уоnште буде. Борци 
су нас испратили до једНе чуке изнад цесте. Граур 
се захваЛИо у име свих нас штабу бата.л,она, и 
преко њега целој Демократској армији за госто
примство и напоре које су поднели да би нам 
омогућили извршење нашег задатка. А онда се 
окренуо групици партизанки: 

- ... Бевушке! - рекао је тихо и дигао чело 
ка сунцу. 

Очи су му се замаглиле, но он се осмехнуо 
и глас му_ је одјекнуо сигурно и ненаметљиво 
поуздано, као увек. 

- Не. обраћам вам се као девојкама и же
нама, већ као борцима. Наш nут није био излет, 
и оружје које носите- није украс. Од Амударе 
до Кипариса пратиле су нас партизанке из Ј ану
лисове дивизије. А одатле другарице из пратећег 
бата.л,она штаба Центрм.не и Средње Македоније. 
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Оне су Ишле с нама све до Крисоми.л,е. Од Крисо
ми.л,е до Дромизе пратиле сте нас ви. Двапут су 
за то време ваше другарице штитиле наш прелаз 

преко цесте. Оба nута је тај прелаз био скопчан 
с '?пасностима. Ви схватате да има људи којима 
НИЈе годила помисао да ћемо срести генерала 
Маркоса. Они су хтели да нас по сваку цену 
спрече у извршењу напiег задатка. МеЂу онима 
који су оба пута омели оствареље тих криминал
них планова биле су и ваше другарице парти
занке. Хвм.а вам ... 

- Хвала! ....,... поновио је силно узбуЂен ... И 
продужио. Али тише: - Желим вам све најбоље, 
а кад ускоро завршите достојно, као што треба, 
вашу борбу, удајте се и изродите децу и будите 
срећне. У вашој Грчкој. Живеле! 

Више није могао, нагло је промукао, глас му 
се изгубио. Партизанке су га слушм.е стојећи 
мирно, праве и укочене, до усана, а неке и до 

очију које су свима светлеле; широм отворене, 
светлеле као да су преливене расом. Али нису 
плакм.е. 

Заплакали су многи од нас тек кад смо се, 
стигав на цесту, окренули и погледм.и горе пре

ма брдима одакле су нам борци махм.и заставама 
и оружјем. 

Пола сата доцније приметили смо далеко, на 
~рају друма, групу жандара. Мали стражар који 
Је шетао преко моста застаде измеЂу траверза на
лик на реденике веће од човека. Али и налик на 
огромну путачу, која је знак Хитоса и знак којим 
се брише и поништава. Човечу љак диже пушчицу, 
па је спусти. Бајонет заблиста на сунцу као 
огледалце. 

У једном реду, свом ширином цесте, пошли 
смо без речи, полако и тужно према мосту. Бела 
крпа висила је низ мотку, али ми смо гледали 
у дм.еке ·још и ситне жандаре. Они су седели на 
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камењу пред мостом, неки на гвозденој огради 
МАатарајући ногама над реком. 

Граур се окрете према . брдима, учини руком 
као да би махнуо, и шапну једвачујно: . . 

~Све добро! 
Онда удахну дубоко густ, тежак и млак ваз

дух равнице, и чврсто закорачи. 

Тако, корачајући, сви у једном реду, стигли 
смо АО моста. 

Беоzрад, 10. априла..,.... 31 . .маја 1947. 

НАПОМЕНА 

Прво издаље МеЬу Маркосови.м партизанима обја
вила је београдска »Културас 1947. Књиrа је добила 
награду Комитета за културу и уметност ФНРЈ 1948. 
Друrо издаље штампала је исте rодине загребачка 
»Култура«. 

Дело је преведено на маћарски ( »Szika Кiadosc, 
Будимпешта 1948), норвешки (»Falkenc, Осло 1948), сло
веначки (»Словенски књижни заводе, Љубљана 1948), 
бугарски ( »Издателство на Бълrарската работническа 
партняс, Софија 1948) и арапски (Birvet 1948; »Dar-ul
qari' al-AraЬic, Бејрут 1949). 
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ОСКАР ДАВИЧО 

МЕВУ МАРКОСОВИМ ПАРТИЗАНИМА 

* 

Технички уреДНИit 

Милена Живковиh 

Ко ректори 

Јелепа Радовановић 

Вера Кокић 

* 

За вэдавача 
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Штампа 

БеоzрадСЈШ zpaфuчr<:U завод 
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