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Дежман звани Цвок прескочи барицу, не одмах 
виДА>иву под скрамом размекшаног снега, и сав на

јежен и цвокотав, упозори оне иза себе: »Не, вода!« 
али Крајновић скоро у исти мах ускликну раска
лашно, у ствари збуњено: »Пази! Пази, пролеће!« 

На то - сви дигну главе. ·сумњичаво? Изнена
ћено? Љутито? 

Идућег трена осмех проже та .лица, костурна 
сва, упркос разликама измећу оних што су имала 
више туробан неголи сетан израз, више испражњену 

и згужвану кожу на образима неголи затегнуту на 
тврдим ви.лицама, више обезизражене црте неголи 
дрско искочиле личне кости. Да ли су се ЈЬУАИ об
радовали неком испуњеном обећању? Ко га је дао? 
Ко испуњавао? 

Па ипак, као да је речју пролеће изговорена 
нека вајкадашња лозинка. И као да је није изрекао 
Крајновић него извидннчка патрола над њима свима, 
у ваздуху пуном узнемирујућих, растапајућих ми
риса. 

- Јест, патрола! 

Слободан се намршти и одмах затим подсмехну 
тој својој бедној расентименталисаности пред јед
ном обичНом речи од три звучна слога, али недо
ВОЈЬна да, И за 'секунду, убрзају ТОП/ЬеЊе заиста ПQ-
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мало већ расквашеног снега око хладних млачица у 

којима се у пролазу огледао Ьон баканџе на рубу 
страшно дубоког плавог. понора. 

Па ипак... · 
Што да се љути? Што да се подсмева себи? Зар 

не осећа и он, као н сви остали, ту невидљиву nо

дударност измеЬу себе, добро; измеЬу сваког од тих 
знаних, необријаних, лелујавих сподоба и оног што 
су значили тај nоветарац, то коnљеље, та смекшаi\а 
земља што је димила као фабрика, фабрика која te 
чинила да највећи nостотак своје производности не
паметно троши на ово маг личасто и расуто дим

љеље, место . . . место да га рационалније искористи 
за срећу човечан . . . Али и то му се чинила можда: 
развигор је свакако једначарски nозивао на буб
реље у nољу, иза зидова, и то не само сnечене пупове 

што су преживели зиму под nазухом голих грана 

него и љих, оnасане циглама, љих, црвендаће, тек 
победнички изишле из окршаја глаЬу у оној четр
наестодневној zладовној став~еи, како рече Јернеј, 
танак као врх конца протнут кроз уске ушице 

игАе ... 
И сви су, мора бити, осећали то, тај знак јед

накости измеЬу пролећа и себе. Иначе, како стићи 
камо се наумило? 

За који дан нестаће сасвим снега. Но сад већ 
исnод савијеног славолука претnролећа пролази 
претходница. Тежак је то nут. Шта хоће? Тешкоће? 
Освајаља? Чега? Знаља? Човечности? 

Пуним једрима сви већ самоnоуздано плове ка 
тој другој обали с плажама и увалама од отворених, 
мудрих кљига, а вера у коначан успех битке, којој 
су се ту сви без остатка предали, цветаће тако бујно 
под младим сунцем да нико, никад, ништа неће 
моћи да ... 

Групица се једна утом створила око овеће че
личносиве локвице: ништа од плавети и облачних 
белина што су се огледале у оној далекој неагресив
ној а свемоћној лепоти и сјају, уnркос суновраћено-
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сти, није гонило да се дНГНе поглед ка бескрајним 
просторима неуоквиреним у расквашену земљу, не

ухваћеним у кљуса муља, од кога се пеку цигле за 

дворце и најамне кућерине, лабораторије и касарне, 
стадионе и казнионе . 

- Помлад!- насмеши се Јернеј, коме се такве 
уопштене, бескласне речи отимале увек на језику 
сво је мајке. 

-Кад па стиже, дете му! -чудио се Илац. 
-Пре три минута! - промрмља Сер и пљуцну. 
- Не! - рече Дежман - још јуче, кад смо се 

пребацивали из Базе овамо, осетио сам ја већ нешто 
тако, необично, само нисам знао шта је ... 

- Јесте! - умеша се и .LЪуба - осећао сам док 
смо nролазили кроз l1П1алир да ми потиљак лижу 

све неки крављи језици ... 
- Је! Је! - набра чело Братко - јужни су вет

рови .коначно сменили кошаву. 

- Ј а се селим у дванаестицу на · трећем сnрату 
- рече Пнеуматик - из умиваљке ће за који дан 
пуцати диван nоглед на зелено влаће озиме пшенице. 

- Дај мени поглед на зелене врбаке! - уздахну 
Праком. . 

- Чуј! - ухвати га Сер за руку, али Јернеј трже 
узнемирену одједном главу на •стаљеном дугом врату: 
-Шта?- и укочи се у ставу мирно. 

- Цмили - прошаnта - под нама. Не видиш? 
Јернеј рашрафи грч, стаде на место вољно. 
- Цмиљеље се чује - рече Бановић неузнеми

рено - оно се не види. Да, чује се, заиста. 
- Сјаши, лоnове! - одважи се Венче, сав спла

снуо, сав црн - не дави човека за ситнице! 
-Ситнице? - nлану Бановић и залелуја се

то теби ситнице? Видети звуке? Којешта. 
- Хајде, хајде! - рече помирљиво Сер - олуци 

први nут данас зазвонили, а ти би да принциnијели
шеш и цеnаш длаке на четворо! Радије научи· неку 
нову кљигу наnамет. Ваљда их има на свету и так
вих које неће да наnишу издајници. 
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Неки се и насмеју,· сви се разићу. 
Стојећи који сат касније на бетонском валову 

умиваљке, Слободан је гледао кроз квадрате решет

ки у nланине којима је високи зид скривао доњу 
половину стрмих коса. Срећан некак~, али не и ве
сео, пропуштао је кроз себе више приЈ.атне а неодре
ћене слике неголи мисли, што њушкаЈу увек за тра

говима узрочних редоследа. Волео је сад више да 
види како јужни· ветрови брсте каише белокости и 
откривају испод снега све шире траке смећег меса 
земље задимљене и напете у првим трудовима кли

јања. Нечујних. Али маневарка се далеко .из~ њива, 
с ивице невиД/оивог nланинског подножЈа Јавlnала 

пригушеним ритмичким соптањем. Повремено би га 
прекидала писка мотора гатера са стругаре десно од 

станице. 

У скоку се спусти, јер зачу шкргут К!nуча у бра
ви собних врата. Иако је све то чинио лако и бе
mумно, није му промакло да се паркет нешто јаче 
извио под левом неголи под десном љеговом ногом, 

али не задржавајући се сад на томе, стиже да уће у 
собу пре но што је пандур пропустио Витора, с ру
ком у црној марами завезано.i на потИ!nку. 
Личио је на правог ратног рањеника. 

У осталом, пандурским пуцњем окрзнут прили
ком се1оења из Базе у Анекс, спрва није обраћао па
жњу на плитку раницу што се сутрадан већ д~а на 
зло, тако да је данас воћен у градић, на превиЈање у 
здравствену станицу. 

Сад је, на повратку отуд, нечим тобоже збуњен, 
улазио већ у- трећу собу у потрази за својом и го
нећи зачудо као припитомљеног пандура да му от
вара врата по врата, са сваког прага, свом дужином 

колоратурне лествице, рзао смејући се и овакав, сав 
уникакав~оен. Ужагрелим очима прелазио је, са тре

ћег већ прага, преко свих и питао увек исто: »Како 
је, другови?«, али сви су на то одговарали: .»добро 
је!«, или: »Може!«, или: »Кад ће почети да даЈу више 
леба?«, или: »Да је бо1ое, не би. ваљало«, или: »У 

10 

реду!<<, или: »Како је испаЛа операција?«~ или: »Је 
ли Истина- црни пришт?«, или: »Откудцрнипришт? 
У Бази нема стоке.« 

Витор тад упита Пракома: · 
- А управник шта је? - и прасну у рзав .смех. 
Пандур је стајао непqмичан и глув иза Витора, 

у ходНИКу пред отвореним вратима четворке .. 
-Је ли- приће Илац Витору и обрати му се 

стишаним гласом - је ли потврћено за краљицу? 
-Две је године већ неуi'ешна удовица! 
~Пусти то, и.ма она, кажу, младог аћутанта. 
-Па? · 
-Што да не? Зашто би абортирала? Капетан 

је, чује се, из добре куће. 
- Бре, Илац, матор си· човек, а ко сисанче, сву 

наду у влашку минџу полажеш ... 
Сер се, рекавши то, био неувер~оиво намрштио, 

усне му се детињасто напући.ле, ли.це остало неувре~ 
ћено, али Бановић је стао да доцира, пун једва сав
ладаног гаћења: 

- . . . место у масовне акције радничке класе 
града и села. 

- Пре ће курјаку пркно да зарасте - умеша 
се Праком - но што ће нама буржујка аМнестију 
да даде. 

- Ни за Саламандеровог живота, док је легално 
котила копилад, за комунце није било амнестије! 

- Тачно, није било - одврати Илац, неузнеми
рен свим тим - али смеш ли да метнеш стотку ·да 

и тога неће бити? 

- И ти би примИо амнестију из крвавих руку 
династије? .,..... nлану Бановић. 

- Нек је даду само, па да видиш што ће је дру
гар узме. Сам луд, бре, да робујем кад се могу и да 
борим. 

-Друже Виторе, какав је наш став no томе? 
- окрену му се Бановић, одједном ли.шен дотадање 
сигурности. 
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- Зар не знаш? - насмеја се Витор и поће вра-
т.има. . 

- Да, да, знаМ, прораћивали смо то питање. Из
вини, збунио сам се. 

2 

Али трећег су већ дана многи из четворке у 

Анексу, који се, замиiiLъен из огромних, продуваних 
асфалтираних соба Базе, чинио санатори]умом, по

чели да приговарају, незадовољни одједном и љего
вим Просторијама за скоро две трећине маљим. -
А и нешто нижим неголи преко, зар не? - допуни 
Дежман. - Мени се бар тако чини. Али ништа! 
закључи с енергијом што спласну место да се ек
сплозивна вине увис - навикнућемо се и на то! 

Неки су тврдили да се овде човек осећа некако 
више затворен неголи тамо, други су уверавали да 

се гуше и даве: симптоми клаустрофобије. Трећи, 
маље кељкави и rласни, брину ли су због моrућности, 
што су се ту тек пружале Управи, да их све изолује 
и спречи им контакте с Ло/Ьем v најши.рем смислу. 
И већ су се чуле притужбе: »Зар за то толике муке?« 

Патос је, истина, био буков, паркетни.' па гр~ 
јање и да не буде боље, ту ће се за она наЈхладНИЈа 
три месеца лакше зима поднети но на оном тамо бе
тону; али нове везе са мајсторима и слободњацима 
очито ће се теже успостављати а оне успостављене 

- реће одржавати. Па онда - и нови пандури са 
наредником Звуком, командантом Анекса, премеште
ним из зграде самица, чији је страх и трепет био. 

-Не заборавимо, ипак, предност. Биће нам топ-

лије! . 
- Пусти, Цвоче! Ти се почиљеш да Јежиш на 

плус 18 а цвокоћеш на плус 12- ;добаци му Сер
изем ти предност кад су нам везе, еЈ, везе дошле у пи

таље. 

Све се морало, канда, из почетка. 
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»Из почетка, па добро!а: рече Илија Туцаковић, 
звани Илац Паљевинац, и стисну чврсто вилице упр
кос свим својим изједеним и поцрнелим више шкр
бама но зубима. Он, сидраш и конзервативац · што 
се мељања простора тиче, имао је бар права да· то 
каже. Одувек се у себи - тврдио је сад - противио 
пресељељу у Анекс као борбеном захтеву. Они који 
су га, због тог нечутог става у себи, сад узгред по
частили једним: »Задржи, онда, дршплоташу, језик 
за зубе!« без самокритичюiх су осврта, два минута 
касније, истискивали из себе танушне неке сумље у 
могућност и тог добра И тог из почетка. - АЬ nihilo, 
не? - не закључи Дежман, како је и сам био по
мислио да ће. Разговор се продужи. 

Било је, дабоме и другова који су, сем преднО
сти дрвеног патоса и двоструких прозора, некако од

мах постали свесни могућности да се, чим проће пе
риод реконвалесценције, попуне и организују собе 
по годинама робије, образовном нивоу, специјално
стима и личном афинитету. Место три одељеља, у 
Анексу их је дванаест било на располагаљу колек
тиву. 

Таквих се гласова с почетка мало днзало. Ипак 
било их је. Иако исцрпљени гладовањем, ти су се 
вечити предузимљивци, неукротиви дезидеристи, ко

ји, уз инат разложности већине, као по задужељу 
откривају искључиво добре стране тамо где остали 
nримећују једино зле, јављали и првих дана. 

Но како се свима враћала снага, љихово. је при
суство постајало видљивије ако не и бројније, грло 
снажније, разлози уверљивији, на радост Слобода
нову (који себе није убрајао у љих) (осећајући себе 
и таквим) (али не само таквим). Но волео је да се 
дружи с љима, да говори, да се понаша и да- язгледа 

ефикасан као они. 

Цвокотави Дежмап, с обрвама што су се несин
хронизовано а тужно дизале и спуштале {лева се 

дизала кад се десна спуштала и обратно) над увек 

испошћеним и згрченим, рекло би се, зубоболним ли-



цем, откри nрви могућност да се испод пода, у углу 
_иза последљег кревета~ наnрави с~рива~а за ма
теријал. Током друге и треће ноћи она Је и начи
љена: било је потребно отковати само ив~ летви~ 
цу и извадити две-три паркетне дуге из зглобова, исе
ћи затим,· у величини елзевира, дашчану инфра~трук
туру на којој почива паркет ---- да би се поЈавилО 
идеално склониште дубоко 15 сантиметара, али nро-
страно колико соба. . 

То откриће, о коме Слободан ---- преузевши без 
ичијег нарећеља дужност техничара ---- . обавести од
мах колеге из осталих одеtоеља, подстакну га на 
нова истраживања. Пошто је без неке одрећене nред
ставе куцкао и испитивао собу и нужник, треће но
ћи, љушкајући неnрекидно, у умиваtоци, одмах испод 
паркета, на истом месту где Је под левом баканџом 
јуче по подНе, скочивши с валова, осетио да се пато~ 
.лако угиба .... открио је бетонски поклопац исти као 
у Бази. Њим се улазило, нема сумље, у ~ал це

вовода. 

· Гледао је неко време, непомичан, у тај бетонски 
квадрат, неколико· милиметара нижи ?А пода. Отуд 
и оно увијање: паркет на том месту ниЈе имао nравог 

ослонца. 

Не рече ником ништа, одлучи да nричека неко-
лико дана док не ојача, али не одоле искушељу и 
nробудивши се још једном после поноћи, покуша 
сам да дигне поклопац. · 

После пуна . два сата мучеља, уз пом?ћ .ножева 
за хлеб, дашчица, па чак и оловака, КОЈе Је став

Љао у померене жлебове, он најзад мало и одиже 
плачу. 

Зак!оучи да све ·то врати у nредстање јер је кас
но за силажеље. И савивши се већ да би ухватио 
алку обема рукама и вратио поклопац на љегово 
место (ноћашњи је напор био узалудан), не издржа, 
и изазван мрским појмом узалудности, np~ но што 
је постао свестан шта већ ради, одгурну с напором 
поклопац још више у страну и спусти се брзо У 
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шахт, брзо nримети да су цеви поставtоене слично 
као и у Базиној Аорти (можда су ту биле за који 
сантиметар уже а и положене нешто ниже), хтеде да 
nродужи каналом до зида, али осећање одговорности 
nред законима конспирације овог. пута nреовлада, 
страх да се неко може nробудити, ући да пије воде 
и, онако мамуран, упасти у јаму или, што би било 
још горе, расањен, открити улаз, спустити се и поћи 
љиме па после раструбити, пре но што постане свес
тан да одаје важну тајну - свакаквих нас има ---
или nросто, у суровој наивности вратити поклопац 
наместо ... 

О свему томе је мислио док је враћао све у·nред
стање. Тад и nримети да је окрљио леву ивицу једне 
дуге. Дабоме, необазривост ловачког пса. 

Волео је да пореди себе с ловачким псом иако 
је знао да Јернеј, на nример, има на то порећеље 
више nрава од љега. Али баш зато Слободан би та
ко хтео да цео већ буде своДЛ:>ив само на задатак 
који треба извршити, задатак и ништа више, зада
так - и сав да стане у љега, да ничим не вирне из 

тог револуционарног одавде-довде. Малочас. . . nро
сто није могао да се уздржи. Пала му је крв на очи 
као .ловачком псу пуштеном у ловиште. 

Последњи је устао и последњи дознао оно што 
су сви већ некако сазнали: синоћ је у осмицИ,· сnрат 
над њима, дошло до тешких речи, оДмах по вечери, 

кад су се у умиваtоку повукли чланови бившег штрај
кашког комитета и бившег Какома (дотле расути по 
разним собама) · (а неки, као Грујић, све до јуче За
држави у болници, која се и за анексисте засад на
.лазила, срећом, још увек у кругу Базе) (у болницу 
ће морати неко да оде још данас или сутра како би се 
ухватили испуштени конци старих веза) (потребно 
је реорганизовати старе, створити нове). Сазнало се 
касније, за време шетње, да је синоћна гужва у ос
мици била страхобна, да су неки другови занеnри
јатеtоили, једни другима да су формално и словима 
- скакали у очи као класни душмани, као да једни 
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и други нису исте марксистичко-лељинистичке кр-

ви ... 
Тек кад је неко уnитао »зашто то«, Борће, ко

ји је у једну од скуnних соба Базе стигао месец дана 
nред штрајк, а сад, после шетље, дошао у четворку 
да замени Јернеја, који је позван у осмицу, објасни 
да се спори о оценИ акције и I(азне за штрајкбр~ 
хере, да Троскот Х()ће да се за крај акције ·узме nет
наести дан, nошто је он тек nетнаестог преподнева 
прекинуо штрајк и примио чај, а Витор се убија 
убећујући да је најзваничније· донетом одлуком 
штрајк заiUоучен четрнаестоr дана у први мрак, кад 
се штрајкашки комитет вратио од управника, тад 
кад је, после успешних преговора, већина, сем Трос
котовог реда са.mща, и примила храну. 

-Врло важно - 14. увече или 15. ујутру! -
рече неко, али то нагна Бановића да примети како 
је спор измећу мељше~ика и бољшевика изгледао, 
кад се јавио 1902, исто тако врло неважан. - А 
био је и те како важан!- заiUоучи, буквалан.- Суд
боносан! - хтеде да дода и да до краја објасни зна
чај тог привидно неважног а важног и те како, и те 
како расколног спора, судбоносног по мећународни 
раднички покрет. Али га неко благовремено прекиде. 

-Дабоме! - умеша се и Пнеуматик- ја сам 
примио чај и рум четрнаестоr дана увече, кад ми 
је Витор лично растумачио да је све завршена. »По
беда!« рекао је тад и стајао у-вратима ћелије и остао 
тамо све док ми паидур није пружио порцију. Па 
шта се ту онда петља петнаести дан. Све је јасно и 
чисто. 

з 

.ЈЪупче Рудар је рекао јуче после шетље да је 
имао утисак, гледајући крt>з прозор, да се белутак 
на пандурској стази дуж зида надима и расте као 
хлебно тесто крај пећи. 

Али тек су се сутрс:дан и nоследље од оних ma-
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ка кој~ су презимиле шетље, шћућурене иза и~кеца-
них рубова рукава, зrрчене тамо као· nацови- у кана
лизационим цевима, промолиле из сулу_ндара оД шај
ка с покретима голошијастих кокошијих вратова: ис
тезале су се и nружале, неопрезне и у-исти мах опре

зне, као неке nтице, и ХИ'Гро IUоуцале само за љих 

вимиво тоnло зрневље светлости, расуто у ваздуху 

над поцигланим кругом у невеликом дворишту 

·Анекса. · 
Кљуцајући тако неколико nута у nразно а nу

но, те шаке су, развијајући далеке сличности и nро
дубљујући мутна сродства, замлатарале као да ће да 
nолете. 

Слободан Раденик, који се тек ·Те ноћи уnустио 
у солидније исnитиваље I<аrщлара, утврдио је ко
начно да он представља продужетак Аорте, оног бе
тонског канала што се метар и нешто испод пода 

nартерних соба Базе nружао испод целе тростране 
тамо зграде скуnних соба и једним својим краком 
доnирао све до јужног. зида. Пре је знао да се цеви 
nродужавају кроза љ, но веровао је да канал пред 
љим престаје. Није. А то је било добр_о. То је било 
одлично. О томе треба одмах обавестити Троскота, 
Витора, биро. 

Оправши се и ликујући због свог открића и све
га што мутно али слатка љему и свима у вези с 

тиме предстоји, није могао да тек тако лщне, попео 
се на цементни валов исnод прозора и, пратећи у 
мислима крак подземног канала, покушао да докучи 

да ли можда продужује да тече и иза зида. Свеједно! 
До зида сигурно доnире. Није се nитао зашто је то 
важно. Осећао је да јесте; да је важно; И више но 
важно; да је важнисимо! Обашка похвале Какома, 
Слободанов ће углед порасти код свих. И најнеуnу
Џенијих. Ником неће више nасти на памет да му 
оспори смисао за технику као Братко што је, после 
оне гужве на шетљи која је претходила штрајку. 

Кроз решетке што су тихо уздисале под нале
тима развиrора, месец је .узалуд покушавао цео да 
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проће. Успевали су то светли пешеви ветрића који 
је засипао умива.ЈЬК:у слатко крекетавим задахом 
мезграња, једвачујним мирисом зрелих лубеница штв. 
је сигурно дрхтуљио изнад планинског снега који 
копни миришући баш на љих, лубенице, и на маха
вину. Јесте, на махоВИНу и на алге из набујалих по
тока. 

Трrну се самокритички: »Доста с том дифузно
шћу!« 

Врати се у мислима друговима: нису ли јуче сви 
после шетље избегавали да говоре о костобољи; од 
које су чланци изгледали некима болесно отечени 
а некима само пуберсцентно надошли. И он сад од
бија да размишља о сваћи у осмици. Сви су јуче 
претпостављали да причају о другом. Макар о »чу
ду« што је задесило зид од клинкер-цигли, на коме 

је рано сунце местимично измамило мрену зелен
кастог лишаја. »Током једне ноћи се он ухватио!« 
- рекао је костоболни Праком и мрднуо својим 
сталактитским носем. »Неодољивост одржаваља и 
множеља« - допунио га горостасни Пнеуматик ис
цепаних плућа од дезинсектора, у чијој га је пари 
осјечка полиција држала пола сата и онда извуКла, 
везана, да цркне. А он - ништа, сем нешто крви из 
плућа сваког пролећа и јесени. Крајновић се, слуша
јући те приче на јучерашњој поподневној шетљи, 
смешкао оним свој.ИМ осмехом који би подсећао на 
отворене вене у топлој води, на крв што истиче, на 
живот што се гаси да није истовремено био и но
шен валом снажне ведрине што се пркосно таласа 

и не посустаје. Уопште, Крајновић ... 
Слободан се сети и разних јутарљих ш~тљи и 

доживљаја који је имао кад би угледао преД собом, 
на другом крају дуже елипсоидне стране поцигланог 
круга, Крајновића како се смеши усам:л.енички а 
неусамљено. Тад му се и са удаљености од тридесе
так метара љегов осмех чинио да није она вечита 
осмехнутост љеговог пријатеља, него само смешка
ље даљине. Идући луком елипсе, није скидао очи са 
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Крајновићевске јареће танконогости, .која се чинила 
без снаге, оптерећена љеговом мекотруmюшћу, што 
је сад изгледала још безобличније ландарава. Сва као 
нека .ислужена добра дојка. 

Задрхтао је и сад од интензитета те слике што 
је нестајала заједно с љим кад би сам закорачио 
дужим: луком круга и изгубио Крајновића из вида. 
Али давно му се једном, онакав цео, и претворио у _ 
осмех даљmiе до које га управо тај светлосни пут, 
коме обојица служе кружећи робијашком елипсо
идном стазом, онемоrућује да стигне. 

Зашто? А ако бих потрчао? Сустиrао бих ra. Шта 
су 30 метара? 

Ти? Ти вечито бежиш! 
У вези са чим? 
Знаш! Добро знаш. 
Тачно. Али како мислити сад, иако је сасвим· 

сам, на дискусије које раздиру осмицу (на то се 
указа пред љим рендrенски снимак Пнеуматикових 
плућа) (да ли - уместо слике осмице?) (да ли да 
љу уклони из видног поља?). Чудно, Крајновић није 
хтео по подне да се ynymтa у детаље: »Невоља«, ре
као је шкрто, он- расипник. »Чућеш! За ове гласове 
има увек времена!« 

Његов одговор није био у десетерцу; који он • 
није волео, али зазвучао је десетерачки. 

Не, није ни тајанствовао, ни конспирисао, није 
се ни важнирао. Сви су осмичари просипали на све 
стране своје приче. Крајновићу је било неугодно 
само. Можда се и стидео за друге. Можда није хтео 
да инфицира и Слободана вирусима cвatia које су 
љега заразиле я разболестиле. Није имао воље ни 
да окривљује иког, ни да брани ишта. Није се осе
ћао добро. Није му било ни до тога да за оне које 
сматра кривим, не трrујући с кривдом, тражи разу
мевања1 нити да - настављајући да игра објектив
ност - налази слабости код добрих и исправних! 

2* 

Сав се осећао раздешен. »Опрости, Слободане!« 
Нема праштања! Сутра ће му рећи - одлучи 
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Слободан - да не одобрава такав љегов лично за
врнут и приватистички морбидан одНос према оn
штој, дакле - принцшшјелној ствари. И рећи ће 
му да, упркос пријатељству које је у стаљу да му 
опрости и она зафркаваља nонеких Другова (мада 
он, Слободан, то не воли), сад не уме да прогледа 
кроз прсте овој демобилисаности љега, Крајновића, 
демобилисаности и слабићству према сваћама у ос
МIЩИ. 

Крајновић је Слободану увек изгледао ведар 
борац чија је савитЈЬива снага (тиnа suaviter in mo
do) била несалом..ъива упркос привидНо мекушној 
крхковитости; и била израз неке страшно самосвесне 
а nостојеће суnериорности. Зато се сад И није ми
рио с ћошкавошћу у коју је заnао тај једини прави 
љегов идол из Базе (и сад - уnркос свему - из 
Анекса). Зато он и не сме себи да доnусти никаква 
.колебаља, мора, наnротив, да искористи и своју сна
rу, знаље, ауторитет како би ућуткао и Троскота и· 
Витора и окуnио око себе све другове жеЈЬне учеља. 

... Ах! (прескочи у мислима неколико исувише 
познатих му карика) Крајновић толико зна (отуд и 
овај nочетни уздах) да му се знаљем нико не може 

. ни приближити а камоли досећи ту ризницу . свих 
сазнаља до којих се самостворени људски дух ви
нуо ... Зато и не сме тако да се држи. Не сме. 

... Ех, никад СлободаЈ!: неће усnети да накрца 
у себе сва она безбројна Крајновићева знаља. И да 
прочита све оне ко~е књша (немоrуће!) (Крај
новић чита по шездесет страница на сат, док оста

лИ - највише тридесет), не би му вредело. Недо
стэ,јао би му онај дар повезиваља и разумеваља чи
љеница ... 

Крајновић. . . (Да је Слободан на љеговом ме
сту, рекао би као прво и прво: ·»Другови, срамота!« 
И nошто би тиме ликвидирао малqrраћанска дети
љареља штрајкашког одбора и. бившег Какома -
што је nоследица још увек nерсистирајуће физичке 
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слабости - прешао би на следеnу тачку дНевног 
реда: Учити, учити, учити) ... 

Техничар Базе а можда ·И Анекса одмахну гла
вом. Знао је: техника ће бити и ту љегов nозив. Как
во читаље: А иnак ... 

4 

Ствари, изгледа, нису биле тако једноставне. 
Сутрадан, nосле слободне nоnодНевне шетље, чим су 
врата четворке закЈЬучанЭv отnочело је . :искрцаваље 
нових аброва прикупљених овог nута систематскије. 

Били су још алармантнији. Да сукоб у умиваЈЬ
ци осмице узима најдраматичнији ток, уверили су 
се већ nосле nрвих обавештеља које су четворкаши 
добили nоразrоваравши с nонеким од чланова штрај
кашког комитета или Какома, с ким су пријатеЈЬе
вали, али све вести, саставЈЬене у мозаик, биле су 
више неrо nоразне. Слободан је тог nута од Крај
новића, нешто разговорљивијег и сличнијег старом 
себи, сазнао како је размимоилажеље nочело на 
изглед обично кад је прекјуче Троскот, седећи на 
сандучету у осмичиној умиваЈЬци, рекао врло мирно 
да nредлаже као једину тачку дневног реда оцену 
штрајка и кад је одмах затим дао реч Витору, чије 
су се nримедбе сви: •• а учиниле тачне, мада нису у 
довољној мери истицале да се извукло, у ствари, ви
ше но што се тражило (иако се није, одлазећи у 
борбу, руку на срце, веровало да ће се искамчити 
ни 60% nостављених захтева). (- Дабоме! - сло
жно се Слободан). После Витора јавио се Братко, 
који се, неочекивано за неизлечиве заrрИЖЈЬивце 
само, сложио с предговорником (не nоменувши ни
једном током свог nредугог говора Виторово име) 
(што је смешно ако не и жалосна, и то више жа
лосно, слаже се, а Шiак леnо и nоштено). За љим 
су се исnоизјашњавали у том смислу и остали дру
гови из Комитета И Одбора и· све је изгледало да ће 
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· се добро и брзо сврпnri'и. кад се Троскот поново .ја
вио и, смежуран као на три мраза стврднути чварак, 

почео да редом и поименице сваког назива издаји
дом и штрајкбрехером и да све, запрепашћене, уве
рава како је познато да се губава маrарад нањуше 
и на век удаљености, и да је познато да све на свету 
убице добрих, добрих, је ли? друzова ЈСаЈСав је заиста 
то, је ли? то заиста био поЈСојн.и професор АуЈСовић, 
друz принципијелан., н.епоЈСолебљив и одан. један. бо
рац, иаЈСо интелектуалац, али срастао свим бићем 
ЈСрвн.о за радн.ичЈСу ЈСласу, и Зато омрзн.ут од стране 
·свих ЈСо ји сЈСрећу лево и десно од линије и умеју да 
-н.аЬу непринципијелну платформу ЈСад zод је потребно 
да се н.ан.есе, је ли? н.ан.есе штета радн.ичЈСом поЈС
рету и да он., стоzа, предлаже прво минут ћутања 
у славу друzа naлoz у борби •.. 

После оног »слава му!« поћута, не баш прете
рано уцвељена израза на изражајном .иначе, стра
вично сад избораном лицу, па настави с још већом 
жестином да напада чланове штрајкашког одбора 
и Какома, све, па и Јернеја, који је тек у својој нак
надној речи променио став и потпуно подржао Тро
скотов суд о штрајку. 

Витор не оста дужан Троскоту. Њега и Јернеја, 
који му се придружио, назвао је шпекулантима, ши
ћарi,Шјама и лешинарима, а затим испричао потанко 

све што су мање-више сви већ зналИ, цео ток nре
говора, зак..ъучак и повратак у зrраду самица, где је, 
по договору, сваки од чланова штрајкашког одбора 
требало да прими храну тек пошто обавести своју 
·страну спрата да је акција завршена победом, и да 
су то сви и учинили, тј. обавестили своју страну 
спрата, и да су после тога сви и узели чај с румом. 
Сви. Сем Троскота. А ако овај то није учинио, то 
није зато што није знао да је штрајк победнички 
зак..ъучен, него зато што је од са11tюг почетка иrрао 
на пораз, што је незадовољан био овим изванредним 
и неоцељивим успехом колектива, па од беса и једа 
и није могао да једе смиш..ъајући нове поганштине 
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против Какома. Али једно је не хтети сам јести, ·а 
друrо је натерати скоро целу страну једног спра1."а, 
осамнаест · друrова исцрп..ъених четрнаестодневним 

гладовањем, да продуже штрајк за још једну целу 
ноћ и цело јутро, све до девет сати. 

Утврдивши ове познате чиљенице, nреће у про
тивнапад и рече да тако што ни најокорелији садист 
и џелат не би учинио ни себи, а камоли својим ро
ћеним друговима, али, ето, учинио је то овај ту 
Троскот, који се ту сад прави да једини зна шта је ис
правно, овај ту Троскот, који свима дели лекције и ко-

. .ме нико није добар и који би све љих из умиваљке у 
малој чаши воде попио, заједно с цедим Анексом, ка
ко би то све, људе, циrле и даске, тамо у својш.r цре
вима поправио и усавршио и учинио достојним да ра
зумеју неразум..ъиви критериј на основу којега он хо
ће да одреди, као крај штрајка, петнаести, а не че
трнаести дан; како би, на основу такве лажи и про
извољности, својим дебелим цревом оцељивао ко је 
штрајкбрехер и ко то није. Али чинећи то, он је де
сет пута гори од с~аког дезертера, који се може прав
дати да је, замрачен страхом и паником, побегао из 
борбе, док Троскот, који кобајаги жали нашег палог 
друrа Ауковића, али непотресен одглум..ъеном туzом, 
не заборавља да демаrогише, он који се од почетка 
ту продаје за оно што није, он је сам . . . он је· баш 
оно што тврди да су други. »Он а не ја« - викнуо 
је Витор не заборављајући ефекте - »ОН је ·тај 
који је имао срца да нагна друrове у продужену глад, 
на продужених 16 часова мучеља, он је тај који је, 
ослушкујући из своје самице целу ноћ љихове је
цаје и шкргуте, уживао у иrри коју је свима љима 
наместио, он је тај коме као да није било доста свих 
14 дана и ноћи општих патљи и ужаса, него му их 
је још требало, ради задовољеља личних рачуна. 
Јесте, о рачунима се ради. Зато хајде да се питамо 
мало не само ко је ко и ко је шта него, је ли, да се 
припитамо :Мало коме је могло да служи продужеље 
mтрајка за Що"НИХ 16 часова, и да се припитамо н.а ЈСра_. 
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'ју, је ли, да се приnитамо - то не замуцкујем ја, 
извините, ја то дословце Цитирам њега па се nонав
љам као он· што се nонавља, је ли, да се припитамо, 
онда, је ли то другарски или непријатељски чин, је 
ли терање осамнаестак другова да бесмислено про
дуже издисање на тихој ватри гладовања, објективно 
говорећи - чин класносвесног другарољуnца или 
другаромрсца, то да се приnитамо пре но што од

говоримо једино што се може, то јест да то није 
могао учинити друг и другар својих другова, не, то је 
могао учинити само интригант и лакташ, мржњом 

заслеп..ъени котеријаш који објективно, рекло ми се 
шта се хоће, али тако му то сад доће, који тим што 
је учинио увлачи, и не желећи можда, али ко би све 
знао, који тиме увлачи своју људождерску стоnу у 
траг класног непријатеља, а зашто? - nитам се -
а зашто ако не да би све нас упрљао и изблатио 
како би се сам дочеnао свих командних полуга и 
сам брао nлодове наше заједничке борбе и победе.« 

Још је сличних претераних ствари изговорено 
таквим немоrућим речима- Витор о Троскоту, Тро
скот о Витору и обратно, и обрагнСI r>д обратног! И 
увек имnутирајући све зло и црняло противречнику, 
да не кажем nротивнику, а себи сву доброту и бе
лину. 

Четворка је, збуњена, слушала препричавања 
свих тих ужаса, и, саслушавши IL'C, НИЈе хтела да 

заузме став и да се nодели. Од извесног тренутка 
чак није више хтела ни да коментарише тај ужас. 
Као да је ћутањем одбијала да прими све то и као 
nуку могућност, а не као истину. Одбрана невери
цом ипак nодсећа на завлачење главе у nесак, а· ко
мунисти нису нојеви. Слободан се бојао да ће .сви 
морати за који дан да поверују једном :или другом 
од nротагониста ове тюш бесмислене и ш rегне борбе, 
у коју, сем њих двојице, остали као да и нису хтели 
да заrазе. Још не! 

Али како су још ужасније приче о осмици на
стављале да на· разне начине доцурк~ ју током сле-
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дећих четрдеСеТ осам саrи, на Слободанову иниција
тиву одржана је собна конференција четворке. Сви 
су говорници без потребе шаnутали .. Сви говорИЛИ 
кратко. Једногласно је донета одлука: а) да се као 
крај штрајка Има сматрати четрнаести дан увече, 

кад је већина, по директиви штрајкашког комитета, 
примила храну, б) да се прекину узнемирујуће и ко
муниста недостојне мећуоnтужбе у осмици, ц) да 
стари Каком задржи до даљег руковоћење и заложи 
се да обнови и оживи везу с Пољем; д) да се што хит
није nош..ъу Rаћи сви материјали о штрајку И око 
њега, е) да се, у очекивању Б.аћине мер о Давне оцене, 
сазове казнионска nартконференција ( оправдања 
нема за њено одлаrање), ф) да се што брже преће 
на нормалан живот и рад. 

Та је собна резолуција, умножена у Дванаест 
примерака, послата у све собе истовремено, и готово 
све су је, сем осмице, сутрадан већ изгласале и при
хватиле. 

Под притиском оnштег расnоложеља, и осмица 
је морала да nоnусти и из ње ускоро nочну да сти
жу добре вести: да дискусије у умива..ъци престају, 
ако и нису сасвим престале; да су изгУбиле жестину; 
да nостају из часа у час све конструктивније; Да је 
Каком увидео потребу да се преће на сваКодневни 
рад и учење; да у њему сад већ сараћују, један уз 
другог, Витор, Троскот, Братко (а то се баш резо
луцијом четворке и хтело), да се Крајновић бацио на 
припремаље наставног nрограма за будући рад.· 

5 

Некако тад баш стигну наједном три nакета 
књига. Видело се по жиrовима да су nрилично лу
тали и мењали nоштанске вагоне од Београда до 
Косовске Митровице, па Митровице Сремске, од 
Брезе до Базовика, оДакле су nошли на Зеницу и 
Леnоглаву, оданде у Ниш, Пожаревац и Марибор, 

25 



док се најзад све три nопmљке нису вратиле у Ва
зовик, где се један интелшентнији службеник ПТТ, 
вероватно симnатизер, сетио да је База надимак који 

су робијаши дали Базовику, а Анекс име оне касније 
сазидане зграде оnасане својим засебним зидом, и 
nослао све то- управи, у којој цензору, увек nијаном 
Вортићу, није било тешко да у свом башмебршовић
ству удари nечат »nрегледана« и експедира све у 
Анекс. 

За њега адреса, која је гласила: »Друговима у 
Анексу, База«, није nредстављала никакву загонетку. 

Мећу књшама које је наредник Звук, дежуран 
тог јут.ра, nедантно nрелистао у nотрази за евенту
ално скривеним nисмом мећу страшщама, био је цео 
Лењин на руском, укоричен у Балзака, и Стаљинова 
Национално и Колонијално питање на ешлеском, са
вршено увезано у Текеријев Вашар таштине,. 

Не нашавши nисмо, наредник Звук nреда све то 
Крајновићу, који се једва савлада да не nољуби све 
nандуре и све решетке. 

Први Какомов рефлекс била је директива да се 
све ово nреведе и умножи, друга - да се то сместа 

и неодложно учини са Стаљином. До сутра да буде 
готово. 

За време шетње Јернеј nреброја »Ешлезе« -
било их је дванаесторо. Њихово је знаље било nа
сивно, но nознавали су - тврдило се - потребну 

терминологију на оба језика, а то је главно за nре
воћење такве књиге, чију би неодољиво јасну осло
бодилачку поруку разумели сви живи и мртви, и да 
је на живом хауса језику или на мртвом санскриту. 

Рокада се изврши .касно по подне, кад су отво
рена врата за вечеру, и у четворци се наћу сад само 

;преводиоци заједно с калиграфима и с двојицом књи
говезаца. После на брзину смандрљане вечере, књиrу· 
одмах рашију. Свакоме .преводиоцу западе нешто 
маље од два табака. Људи се баце на посао. Пре тога 
је nрихваћен нечији nредлог· да се она три пакетића 
драве и оно нешто сланине и сира ,...... награде .колек-
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тива и Цезара за nрековремени напоран рад - по

деле накнадно, уколико подухват успе. 

Пендулирајући измећу !Преводилаца и преnиси

вача, Јернеј и Слободан су пазили да не доће до збр
ке nри nагинацији. Што је било важно наро;ито онда 
кад су се странице, искалиграфисане хеМИЈСКИМ ма
стилом, стале да умножавају на гештетнеру у двана-
ест nримерака >И, после, да повезују. · , 

Оба стола, горњи с nреводиоцима, доњи с nре

nисивачима, остала су nрекривена хартијом .кад је 
-око поноћи Цезар сваком мунуо по комадић тврдог 
сира. Преводиоци- ;и остали појели су га не дижући 
се с клупа, али Слободану не nромаче да калшрафи, 
који су јели некако накриво, бочно, то чине да би 
избегли мрве што се обавезно труне и хоће да зама
сте хартију. То га обрадова. Све је то, уосталом, ура
ћено у два залогаја, после чега су руке обрисане о 
панталоне. Одмах се затим наставио посао. 

Радило се грозничаво, усхићено понета, уз мала 
такмичења који ће nреводилачко-nреnисивачки тан

дем за краће време лепше и читкије да заврши пре
вод - npenиc странице. Сви су били узбућени од са
знаља да се ноћас ту догаћа нешто што се ншде и 
никад на робији није десило: за дванаест сати има да 

·се nреведе и умножи цела једна књша (и т.е каква 
књига). Крила је давало очекиваље да ће таЈ nодвш 
значити још један корак ка изласку Анекса из анони
мата, ка освајаљу оне славе коју су имале већ и С. 
Митровица и Лепоглава. 

Око два после nоноћи nреведене су и последље 

-странице, око четири биле су nреnисане и умножене, 
а око шест двојица књшовезаца завршила су кори

чење свих дванаест књша. Два минута пре но што 

је зазвонило за устајаље. 
Сви су у четворци одахнули радосно, а Буза, сту

дент психологије, nредложи да се поnије његова бо
чица .колоњске воде. ОдмаХ је неко разблажи, али 
многи су само лизнули тај алкохол и, згаће~, пону
дили флашицу следећем. Дача Књиrовезац, КОЈИ отпи 
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без nреМИIШЬаља ;4,Ва добра rутљаја, стад~ ускоро да 
подригује с изразом мучнине, згуснуте нарочито око 

његових пшрок:их, масњикавих ноздрва~ Затим Деж
ман, у смаљеном већ кругу, потегну други пут и поче: 
»Не? nрепоручам се уместо сваког антиалкохоличара 
и њима сличних норцева.« Следећи не одби, али, гу
цнувши, стаде да малоумно маше руком исnред ужа

снутог израза на растуреном некако лицу. Но диску
сија се ускоро заоштри око другог питаља. Неко 
nримети да је данас, nрви пут после штрајка, за ру
чак- пасуљ. Дежман на то рече: ))Не? Дивно«. И 
додаде да ће свима који су као он пили, флатуси мо
рати да миришу на колоњску воду. 

Г ласоiзи се поделе. Већина је тврдила да колоњ
ска вода неће ништа изменити с обзиром да сви фла
туси .једнако смрде, јело се шта јело, и пило шта 
пило. Али како су мањинци, тј. колоњски мењшевици 
остали nри своме, неко nредложи да се то nровери. 

Натерају Бузу да истресе у себе остатак из своје 
флашице и изаберу у жири, поред Даче и Илца, који су 
најупорније бранили теорију да етерична уља што 
творе мирисе не могу да се изгубе, двојицу трезве- ·. 
њака и једног неутралца. Оmuти је задатак гласио: 
стручно, дакако, испитати ствар и донети писмене 

закључке. 

А онда сви nрасну у смех. 
Смејући се и изићу на мртву шетњу, гарди, с осе

ћаљем да су учинили нешто јединствено, несваки
дашње, нешто што само комунисти могу, па, поно

сни што су и тим~ потврдили још једном ко су и шта 
су (сnремни да ту одликујућу nрипадност илегалној 
партији доказују, ако треба, а изгледало им да треба, 
сваке секунде и сваког минута подвизима такве и 

свакакве врсте), начине она тридесет и четири кру
га, уморни, nосивели за ноћ и осабласнели. Одспа
~ају после, до ручка- заиста пасуљ.- који поједу 
с одушевљењем, мада су још "!fЋек звонили од сна. 

Чим· су оnрали порције, nрилегну поново. Само 
сад више нико не заспа. 
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На пола сата се. не :исплати. Али с nреводом у 
вези доће опет до делимичног размештаја, па одмах 
до .nриnрема за избор делегата:. Приближавање пар
тијске конференције давало је маха нади. да ће с~ 
св~ свршити како треба, помирењем другрва. ЈернеЈ 
се nресели у четворку а Борће се врати у осмицу. 

Састанак собн:их јединица није свуда nротекао 
тако глатко као у четворци, где је за делегата иза
бран, дабоме, Јернеј, ионако члан руково~ства. Али 
пре поподневне шетње сазна се некако да Је у осми
ци синоћ опет дошло до гужве. »Шта је тим људим:а?« 
..,....- питали су се четворкаши с огорчењем. После се по
казало да је та вест била нетачна. 

Наглува нека слутња да није легло све зло ~о 
је плашила људе и изазивало стид, потискивала Је 

спокојство, уносила зебње, .морила многе. П~аком, 
који није волео Витора, изјави бришући се тог Јутра: 
»Треба онај Троскот још сто фуруна леба с нама да 
изеде усхте ли му се образа да изрезили и нагрди не
ког који је с на."\-lа толико злочорби посркао и зло
креча испишао.« Да се и не спомену виторовци, 

који су, у паници, од парчића доцурел:их неnровере
них вести о токовима ранијих састанака у осмици 
саставh>али неке разрогачене апокалиптичн_е жанр

-слике, о.д којих се нису умели да одбране. . 
Неколико .дезертера из штрајка имало Је дру

гих брига, али се у четворци још ћутало о томе ком
плексу. Уосталом, они који су напустили борбу од 
9. до 12. дана, а и они слабуњави који су дезертирали 
13. и 14, пре закључења акције, теже су се опорав
љали од другова које савест није морила. Сем тога, 
били су незаситији од осталих. Вазда су, избезумље
них очију, жвакали и ILъуцкајући покушавали да с 
временз. на време исnричају понешто о ономе што 
су осећали пре но што их је свеоnравдавајућа (на
дали су се) несвестица ошину ла. 

Албрехт је, равнодушан и на то, ипак почео да 

систематски ради и био већ истезирао синдикално 
питаље за једногодишњаке и исто тако, само OIIIIШP· 
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није, за троzодце. Није . марио хоће ли као дезертер 
бити кажљен, бринуо је много више, ако је yomnтe 
бринуо, о оном што ће му се десити за једно четири 
и по године кад одробија своје и кад се, као :има
нентна, јави опасност да га врате шупом у Италију 
црним коmуљама на рицинус, манганелу, нову робију 
имr стрељаље у лећа. Али и он је с онима био који 
су сумаьичаво мотрили на-Цезара кад би почео да 
дели нузужитак и нису оДМИЦали од стола док се 

све то не би завршило, при чему је и он, дезертер број 
један, приговарао за ово или за оно, нарочито 
кад би приметио да је једна коцка шећера, дебља 
од друге, стављена у таву уз комадићак сланине, 

што се чинио већи од суседног. Тад би се Цезарова 
свита гладница гласно присећала доброг и поштен.оz 
(наrлашено су уздисали) Ауковића, који је, увера
вали су, трљао над комадићем хартије две неједнаке 
коцкице све док их не би зблизљачио до истоветно
сти и онда сав шећерни прах покупио и ставио у 
неку од кеса за црне дане. 

Док су се једно предвече гладнице тако присе
ћале покојног Ауковића, стиже писмо из осмице, јав
љајући да ће, у вези с претконференцијском актив
ношћу, представници Какома рбићи собе. Конферен
ција, речено је, треба да се одржи .крајем недеље. 

Опште је расположеље у свим собама· било, без 
обзира на све, ипак маље-више исто. Сем· малог броја 
изузетака, огромна већина другова мислила је да би 
најбоље било да се ствар око штрајка преда комисији, 
што ће саслушати све које треба, испитати детаљно 
чиљенице и онда изнети предлог одлуке. Дотле -
учити. Зашто смо ту? 

Сва је нада, изгледа, била положена у свестиша
вајуће врлине и мане времена. Да ли се тиме желело 
нагласити да се хоће мир и настављаље учеља и 
рада? Тачно, а ипак, да ли је то било оно битно и 
руководеће при постављаљу ових захтева? Два сата 
пре но што је Братко одржао и у четворци оне своје 
говоре, чим се отворила врата за шетљу, Троскот, 
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који је ·истрчао први из осМице на ходник, сјурио се 
низ степенице. Четворкаши су видели .како је Тро
скот пришао Витору, који је, окружен Грујићем и 
још некима, силазио полако низ степенице, и ухватио 
га под руку. (Је ли зато дојурио до врата четворке 
nрви?) 

-Не љути се- рекао је врло гласно- и ти 
и :ја rоворили смо о оном у шта смо убећени! 

-Баш ми га уз Калемегдан у шта си ти убећен! 
Рекавши то гневно, Витор повуче своју руку и 

уз трзај проће крај љега. 
Троскот' оста запрепашћен тражећи да запамти 

лица оних који су то видели или могли видети. 
- Значи, не сме се говорити оно што се мисли. 

Друг је за укидаље слободе у Партији? 
Ширећи руке, окрете се И поће низ ходник пре

ма улазу у мало четвртасто двориште оrраћено висо
ким зидовима од двапут печених цигли. Успут је, пре
стижући људе на које није обраћао пажљу, неко
лико пута поновио и гестикулацију и речи. 

6 

У својству делегата, Братко прочита пред собном 
ћелијом скупљеном у умиваљци три предлога за јед
ну одлуку. Ово још једном у кратком року потврди 
оправданост зебљи и порекну наде да су се у Ка
кому. смириле страсти. 

Братко је одмах рекао да ниједна од три пред
ложене одлуке нема потребну већину, али да је прва, 
мада необавезна, ипак изгласана. релативно највећим 
бројем гласова, што, јасно (коме јасно?), ништа не 
значи (шта? одлука? подељеност Какома? релативна 
већина?). 

Компликовао је, петљао нешто с Пореклом по
родице, цитирао нека општа места, верглао опширно 
и уопштено о Идеализму и главоножној дијалектици, 
коју је Маркс ставио с главе на ноге, и после 37 ми-
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нута поново прочитао прву резолуцију, према којој 
се као крај штрајка Щtао да сматра 14. дан увече .. 
И друга је, такоће, исто оцењивала ствар, али се 
разликовала од прве неким блажим а можда и де
магошкијим ставом према штрајкбрехерима. Место 
да, као прва резолуција, тражи за њих Искл,учење, 
други је предлог захтевао образоваље комисије која 
ће испитати сваки случај посебно и кажњавати само 
оне који су наnустили штрајк при пуној »свести и 
духовној светло~ТИ<<. Остали би били само партијски 
опоменути. 

Трећи предлог разликовао се од првог и другог. 
По њему је штрајк завршен 15. дана. Чланови Ка
кома или штрајкашког одбора који су примили 
храну раније имају се сматрати издајницима. 

Ј е ли потребно рећи да је аутор првог предлога 
био Витор, другог - Братко, трећег Троскот? 

Састанку у у1vшвал,ци присуствовало је дванаест 
четрнаестоданаша и један петнаестоданаш. Пошто је 
делегат Какома дотле успео да изложи све тезе, стао 
је сад натенане да образлаже и брани своје схва
тање. Други је говор почео са: »Не пада снег да по
мори свет, него да свака зверка ... « и затим пре

шао на анализу прилика пре штрајка, говорио о пси
хичком терору Витора, који је, нисмо заборавили, 
називао издајником сваког који се не би сложно с 
њим а то је и разлог што је искам:чио ону непри
родну и лажну псеудовећину, безначајну уз то, до

вол,ну и у својој безначајности да Поведе колектив 
унетом завршени исфорсирани штрајк. У ту се сврху, 
наставио је, хтео да послужи дуплим књиговодством 
и да злоупотреби принцип демцентрализма, то јест 
прво је у организашiји успео да створи минималну 
већину, па је онда захвал,ујући њој, помоћу демцен
трализма принудно целу организацију да пред колек
тивом гласа компактно као да је она једногласно за 
штрајк, иако то није била цела, него, као што је ре
чено, само је њена минимална већина била за акцију, 
а и то... али нема се доказа-.... Но, тачно је .доба-

32 

,. 

:1 
1 
.ј 
i 

Ј 

цио друг Раденик, до тога није дошло захвал,ујући 
будности извесних другова, у које спада и он, Ера
тко, али, укратко, Витор је увек, и независно од тоr 
случаја, немилосрдно прибегавао злоупотреби прин
ципа на којима почива раднички покрет. 

Дуго је још говорио. Уз то, ако не сасвим неи
стинито, а оно само делимично тачно. 

Као и увек, није ни сад никог убедио, ч;ак, за
чудо, ни Пракома. Но рекавши то опште, крмило 
речи и мисли испаде му из руку, и он је дуго шевр
дао на све стране бацакан таласима асоцијација, 
најбаналнијих и најопштемеснијих. Тад Праком доби 
реч. И он ·је дуго причао о општим стварима ван 
теме. Узгред је поменуо резолуцију број једаu, забо
равио шта је хтео да каже у вези с њом, па је не
очекивано онда стао да развија своју теорију о иди
отима, тј. интецима, који су криви за све, јер они 
погубно делују на Витора који је више несвесни 
пропелер неголи пролетер, и који је по много чему 

више налик на његовог, Пракомовог, оца неголи на 

њега, Пракома, чији је отац умео само да сина ис
тресе покојној мајци Ради из гаћа у крило и да по
бегне попут пропелера а не да остане као пролетер 
другарици жени на мегдану. 'Али Витор није опет ни 
оно што Братко вели, јербо је Витор извојевао нама 
овај Анекс, много способнији од Базе за будуће ле
чеље реуматизма, од кога старији пролетери одреда 
пате, с обзиром на њихов тежак Жimот ... 

Лазица Подсвест, а за њим- Есинrер, нападну 
Братка, па Дежман - Витора. 

Откуд то? - питао се Слободан - шТа се то де
шава с нама ЧИМ узмемо јавно реч? Зар умемо да 
говоримо само против? И то увек против одрећеног 
неког? Зар тај наш начин, који је, у ствари, неспо
собност да мислећи останемо на плану мисли - није 
прави узрок свих -спорова ту? 

Обрадова се: ни опортунизам, ни вахабитизам. 
Просто неумешност. То. Треба о томе с Крајнови
ћем. Па курсеве. Логика. Реторика. 
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Био је скоро радостан Што је открио, учинило 
:иу се, корен зла; што је сад знао да низак- юmо кон
кретног ~еља што барата ставовима као да су 
живи 1ьуди, и 1ьудима, друговима, као да су апстрак

ције без осећања и мисли ... Отуд судари, вар
нице... Добро, али откуд онда раzлике у анали
зама, ставовима, оЦенама ситуације? ... Постоје раз
лике, јасно . . . Но да су само оне у питању, не би 
долазило до свега тога. С Крајновићем треба су
тра. . . С љим о томе. 

Већина у четворци (и у умиваљци прво, и у соби 
касније) не сложи се с Виторовом резолуцијом; не 
прихвати ни другу, ни трећу; једногласно (заједно 
с Пракомом) затражи другог известиоЦа. Добар љен 
део је инсистирао да то буде сам Витор. 

Братко се не увреди. Њега се уоmпте шrчије ми
ШЈьење није доимало. Сматрао је себе караваном из 
пословице, караваном који је осућен да пословично 
пролази с лајавцима увек за петом. 

7 
Али уместо Витора сутрадан доће Троскот и је

дини састанак одржа са свима у соби. 
У пуној тишини коју је узалуд реметио бритки, 

ниски ветар напо1ьу, цвокоти сувих мрвица хлеба· у 

саставцима стон.их плоча и ЦВИЈьеље пераја те свет
лости, глатке као испеглана коmу1ьа, те светлости 

што се, заједно с развигором који ју је оштро ухва
тио у· решетке, равномерно распадала на једнаке 
квадрате, Троскот је почео да прича о Витору с не
чим суздрЖ.!ьивим, нереторским и једноставно ин
тимним, као Што се говори у четири ока, с понавља
љем неке речи мећу чије је раШЈье упадао цео И1Ш 
делимично, све док га рука следеће мисли, аита тог 
rажеља по трбуху претходне, не би лупила у лећа. 
и он кренуо за џ.ом · ишчашен из свог трупкања у 
месту: »Витор и ја« - почео је - »нема човека кога 
сам више волео, био ми је као отац, као отац, као 
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отац . . . као учитељ и заштитник. Ј а сам :иу пре своr 
хапшеља слао овамо два писма. Једно, оно мартов
ско, што је, ако се сећате, потврдило да љегов Каком 
води исправну политику, и оно од јануара прошле 
године, које даје одобреље за припрему ваше ла.ЈV 
ске првомајске успешне акције. Најбо1ьи ЈШ је при
јатељ био. Јесте. Не .кријем, зашто? Волео сам га 
iИ још га волим, мислили ви шта мислили, али та.щ 
је. Тачно. А сад?« 

Није ни у ког гледао, али ћутао је неко време 
као да све одмерава. Кад продужи, чинио се· узбуће
нији: »На свакаква изненаћења ми илегалци ваља да 
будемо спремни у данашње време. Не мислите да ја 
тражим искључеље или бојкот. Не. Ја сам према 
љему сентименталан и тако даље, ја га волим и томе 
слично, али он 'НИје оно што сам мислио. Нећу ја 
да вас сад подсећам на разне случајеве из прошло
сти :и садашњости радничког покрета, у !КОји бур
жуј хоће да у свакој прилици убаци своје 1ьуде, да 
бисте ви помислили да ја тиме ЦИЈьам на Витора. Ја, 
другови ~ увек отворено. Да ми неко чак покаже 
документе против Витора, ја бих помислио, макар 
то било и погрешно, али помислио бих - фалсифи
ковали их да бисмо га ми избацили, ликвидирали. 
Документи, дабоме, не постоје. Тачно.« 

Пауза је преШАа могући ретороки климакс. Кад 
је наставио, напетост је попустила. Чинила се да дру
ги човек говори о другом tнечем, заправо о неком 

другом. 

»Постоји« - рече - »али постоји ипак основано 
увереље мећу добрим делом другова да је Витор све 
вас а и мене преварио. Нећу да опет спомињем ље
гово држање, ствар је та, привремено, одложена, 
иако су га помщајци и преда мном хвалили: ,То је 
комуниста. Тај верује у револуцију. То је човек!' 
Кад то говоре батинати, онда ... « 

Слободан зацвокота. 

»Али ја сам« - продужи Троскот - »Тад мислио, 
збунио је он полицјоте својим .начином. У цочетку. 
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У почетку. А и после сам то мислио.« (Цвокот није 
nролазио, трајао је.) »Да. И после. И сад. Зато и не 
постављам ни себи ни вама будно IШТање: - Зашто 
не би буржуји благовремено делегирали свог човека 
у наше редове? Не труде ли се да то ураде? Реците? 
Не мора такав да прова.tЪује- то му не би био зада
так. - Његово би задужеље било да седи, ради, ро
ооја И све друго као И МИ, да се прИ ТОМ истиче, да 
сmче наше повереље, заузима све одговорније и 
челније положаје, и све тако до неког тренутка, ре
цимо, до револуције, кад би требало да почне љегово 
право деловањ~. Зашто да не? Зашто се не би могло 
да помисли на тако нешто? Зар не бисмо и ми, на 
власти, тако постушLш? Или бар пожелели да тако 
урадимо ... Зар не бисмо? А онда, за такве постоје 
и сасвим друкчији узrредни задаци.« (Слободану је 
зяма, ужасна зима, цвокотање без престанка.) »Спре
чавање јединства, разбијаштво, а? Замислимо такво 
.fеАно задужеље:. ,Изволи на робију и не дај им да 
с~.уједине и постану моћни!' - Не гледај ме тако 
исколачено, не чудите ми се ни ви остали сувише! 
Имам, ва.tЪда, права да мислим гласно. А онда, шта? 
Q чему мислим? РазМИШ.tЪа.i\1 поводом нечег што об
ј!штивно постоји.« 

То је изговорио понет неком неочекиваном суро
воmћу, неким несуздржаним гневом, на чијем рубу, 
:канда, престаје сувисли смисао речи и почињу таме 
неконтролисаних нагона спремних да униште сваког 

ко стварно или замиШ.tЪено уrрожава зата.мњеног. 

Ко уrрожава Троскота? Чиме? У чему? Откуд 
.му то осећање? Чему та густа, срдита мржња коју 
не. крије? Коју не може или неће да сакрије? Има 
ли разлога? Да ли су довољни они објективни које 
ооомиње? То нису разлози, то су субјективна убе
Ђеља. А она не спадају у материјалистичко тумаче
ље појава. Ближи су идеалистичким тезама. Иако 
anepиmy објективностима, она нису објективна. 

»Добро« - рече смиривши се запрепашћујуће 
брЗо::.._ »добро. Али позната вам је прича о оном 
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пољском контраобавештајном Пилсудсковом аrенту 
који се пребацио у редове црвеноармејаца тамо 
негде осамнаесте године. Читали смо њу пре штрај
ка, у новинама. Тукао вам се пан тај храбро у Црве
IНОј кољици .и после код Царицина, данас Ста.tЪин
rрада. Из Црвене армије је изишао као пуковник. И 
почео партијску каријеру, јесте, каријеру, јесте, кари
јеру, ушао у Цека Украјине. Е, па добро- требало је 
открити врло, врло, врло широку заверу IIIIШjyнa :и 
диверзаната па да они провале и тог, тог бесног ~~ 
тог пилсудчика.« (Ледена је доба отпочело: захватило 
је прво срца, па речи.) »Логично. Зашто, IШтам ја~~. 
светска буржоазија не би предузела за времена :и 
овде код нас сличне мере? Зашто не би убацила св.оr 
човека? Зашто он не би, слободан и тако да.tЪе, стао.}Пi 
наше чело, па у правом часу по интересе својих· nо
слодаваца, -одвукао све нас куд не треба? Не верујеrе 
ми?« (ту поцрвене: у тишини што наста зачу .~се 
ударање Слободанових зуба) (заЧу и преста) . 

- Верујемо у шта се веровати .може! - ус:rад-е 
Лазица Подсвест а Праком добаци не дижући се:~
Не хвата вук коља за реп, него за грло, а Вито_р 
с нама робија и једе прежrану злочорбу годинама. 
(Цвокот који се nостидео себе није nрестајао- :ка
муфлирао се, ситан, страховито брз, iНечујан; илеrа
лан, делотворан. Али сад је одједном престао, мада 
је iИ да.tЪе било све неподноША>ивије хладно. Прсти 
на ногама су га смрзнуто болели~ као да их кидају.~ 
ломе.) 

- Зар ниси и ти пре штрајка говорио то истО? 
- набусито га УIШТа Троскот. 

- Ј е,.що је реч - шибица, друго реч - оштар 
нож. Прва плане у сваћи и двојицу опр..ьи. Друга :на 
ХЛЗАНО другу часну главу одсеца. 

- Тако је, друг. Разлика је то у диференцијИ! -
добаци :и Сер. 

- Што се nолиције тиче, знамо, 11реба бити юп
резан! -nродужи Троскот, одједном миран као да 
се iНИкад није ни разгневио, као да је iИ он онај ,све~ 
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тац који је носио звончиће на цокулама да би бла
говремено упозорио мраве и бубе да се с пута склоне 
јер их он не би за живу главу ни случајно да згази, 
као да је то што је рекао Праком одувек и била ље
гова најинтимнија мисао; то и ништа друго. Отпоче 
у .мекшем регистру и неко се понада добру. Али по
сле првих реченица изгуби наду. Говорио је споро, 
наrлашавао сваку реч: 

- Ја вас никад не бих подсећао на оног пилсуд
чика да сам од људи који,, немајући доказе, оперишу 
клеветничким алузијама као неки другови који то 
овде и другде раде. Ја све отворено. И пошто ме ву
чете за језик, изволите целу истину: утврћено је да 
је Витор годинама обмаљивао нашу Партију шаљући 
лажне извештаје и обмаљивао вас тврдећи да му 
Поље одобрава рад. Мећутим, поседујемо документ 
који доказује противно, то јест да је П оље давало са
овим друкчије директиве. Ето. 

Троскот се укочио. Није гледао ни у ког. Нико 
у љега. Али- безвучни камен-је пао у стишани вир; 
укоченост се преносила као зараза; тишина и мрт

вило ширили су се као кругови воде. Неко поче да 
дахће, па преста; неко други зацвокота и постиде се, 
преста; неко трећи хтеде да се дигне и оде у уми
в~ку, оста. Свима је било хладније но хладно. Сва
ки се скупљао у себе и смаљивао не би ли се заr
рејао. Имплозија. 

Пакао није остао у људима. Дошло је до ек
сплозије. 

Шта се то збива? - питао се Слободан, сав као 
смлаћен. Пакао је дотле притискивао душе, сад се 
испољио, обузео све четрнаестоданаше и петнаесто
данаше. 

Још јутрос, још на шетљи сви који су одштрај
ковали у крај, осећали су се најближим друговима, 
без обзира на још увек постојеће групе и све остало 
што је раније било. После Троскотовоr извештаја 
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изветрила је љихова људска, . четрнаестоданашка 
другарска солидарност; онај љихов недоговорени, 
спонтани сажаљиво-суздржани став који су ма
нифестова..m првих дана према тринаестодана
шима; онај неизнијансирани презир. којим су они, 
јер су остали на поnришту од почетка до краја, ис
пољавали своју Шiфантилно нужну самосвест према 
дванаестоданашима кад би неко од љих, чак !И нај
покуњенија лица, nришао да нешто каже, упита; не
скривено оно физичко гаћење пред дезертерима који 
су при пуној свести побег.ли из борбе оставивши на 
цедилу своје другове већ првог или другог дана по
сле пребациваља из скупне собе у самицу. Где је све 
ОНО ТОПАО људСКО,. ОНО драго И бЛИСКО мећу четрнае
стоданашима што се успоставило само од себе и чи
нило неком баснословном а.ли заслуженом. наградом 
за муке, упорност и оданост, за понос и несаломљи

вост бораца, за другарства на страшно гладном ме

сту, за све што се тако неизrоворљиво а бесомучно и 
бескрајно завезало измећу другова који ·знају да 
сваки од љих више но себе воли људе (укључивши и 
дезертере или не?) (не, љих не) (зашто не и љих? 
другови су и они) (другови, а издали?) (не засад). 

Трпељивост, другарства, па и јединство мишље
ња, ,А"Ртле 1Нетражено а постојеће у Че11ВОрЦИ, неста 
као да никад није ни nостојало. · 

Братковци оу с малим !Изузецима · сви пришли 
Троскоту. Виторовци су стали да се спорије оси
пају; али и код њих се доста изменило од часа кад 
је, под притиском Јернеја, сЗм Братко повукао пред
лог своје резолуције. Зар је виторовпiтина изгубила 
сваки смисао с часом !КаД се Б ратко разоружао? Из
гледа. А шта је онда с другом страном ствари? Како 
ће Витор да реагује? Шта ће с љим бити? 

Срећом, одустајаљем од nосебне, своје, резолу
ције, нису nрестале све Браткове претензије. Помиш
љао је сад да преузме нову улогу и буде чинилац 
миреља измећу Витора и Троскота. Дошао је још 
једНом у четворку и дуго говорИо о потреби да свако, 
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без изузетка, треба одмах да призна све своје гре
шке, у nротивном да ће он остати при ·својој резолу
цији као да повлачеља није ни било. 

-Какве грешке има Троскот да призна?- ис
крено плану Бановић, кoji'I се први од витороваца 
приклонио Троскоту, иако није престао да nрезире 

Б ратка. 
-Ко iИХ нема, тај није никад ништа ни ралио! 

- добаци Праком. 

-Е, људи- зачуди се Сер- од Братка ја ни-
сам видео ни срео веће врдаламе :и чуднијег пет
љанца у радничком покрету. Ако одустане од своје 
резолуције, онда је и он дезертер, ако је дезертер 
и он који је одштрајковао до краја, онда је то и Тро
скот, који је одrладовао још један дан да би нас 
све могао сад да цуца у здрав мозак. Како Троскот 
не признаје грешке, онда грешник Братко прети да 
ће опет стати да витла својом резолуцијом. Све су то 
петљавине, другови, петљавине и nрљаве ствари. 

8 

Партијска конференција заказана за наксутра од
ложена је и одлаrана још два пута. Чекало се неко 
најављено Rаћино писмо са оценом штрајка на ос
нову материјала и анализа које су му већ поодавно 
послали не само Троскот, Витор, Братко него-и Јер-· 
неј, :Крајновић и још неколицина другова. За то су 
време, циркулишући наизменице, Братко, Троскот и 
Витор ноћивали свуд само не у осмици, rде је зва
нично требало да су. Обилазили су собе, излаrали 
своје ставове, аr:итовали, али и покушавали да орга
низују своја компактнија ударна језгра. На предлог 
двојке, у којој су били евентуалци у већини (коју 
оу збоГ тога сви у шали, без обзира да ли су патили 
или не од Пракомових фиксација, називали идиот
ском собом или идИотиштем), сва партијскаодељеља 
одлуче да се удвостручи број делегата за конферен
цију. 
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Тако западе и Слободану да, као друг.и изабра,

ник четворке уз Јернеја, оде у осмицу у недељу, по
сле јутарље шетље. Било му је хладно, али очи су му 
пенушале као да ништа зло не слути, юџnта зло не 

очекује! Или је и он престајао да придаје важности 
једном у суштини личном - чинило му се све више 
-спору измећу два друга? Или је у себи преломио 
ствар и одлучио да не заузима став у бици измећу 
воћа? Или је оравнодушио у толикој !Мери на све то 
м је могао да, једнак себи, мисли и о другом нечем? 
Или је, као и многи, одбијао да прихвати Троското
во тумачеље ствари, али 1И престао да се пита је ли 
оно тачно? Или се, као и толики други, зажелео рада 
и учења и !Надао да ће конференција, донетом одлу
ком о свему потребном, да докрајчи непотребна над
мудриваља и натезаља око штрајка iИ нареди да се 
све врати у nредстање, нормалном животу. 

Али тог јутра се време, што се већ било -по
чело да распролећава и раздрљује прошаравши чак 
и горље косе планина, одједном поколебало; Покајала 
и, у очајном покушају немиреља с новим, пожелело 
да се врати на старо, познато и навикло, па је из по
таје исукаmiм мраЗом све заковало, иако је .март већ 
превалио више од две трећине својих ионако избро
јаних дана. А одавно је престало оно минимално ја
нуарско-фебруарско ложеље: не само Витору, 
свим говорницима је излазио дим m уста. 

Док се читао дневни ред неким формално свеча
ним гласом (нико није имао ништа да дода и одузме 
ни гласу ни: дневном реду), Слободан је осетио да 
ће да зацвокоће кад виде Витора како се диже да 
узме реч. У ствари, почео је да подноси свој изве
штај о раду партијске организације у времену од 
прошле конференције до данас. Чинио је то по свим 
прописима, у некој потпуно свечаној тишини. ПОIМе
нуо је укратко борбе, осврнуо се на победе, успехе. 
Набројао је т.ри дуга шт.рајка rлаћу, пет протестних, 
шест демонстрација. У тим је борбама освојено право 
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на nисаље нузужитка (неоrраничено) и на пакете до 
20 килограма. Последљом акцијом приграбљена је 
дозвола за пушеље, по три циrарете на робијаша, 
што ће практично значити по 8 на пушача, уко
лико колектив буде одвојио средства за то; затим 
право на два nисма месечно и коначно - продужеље 

посете на пола сата, то јест на 45 минута, за родбину 
што путује више од 400 километара овамо и назад. 
Пребациваље у Анекс ваља сматрати као значајнији 
успех, јер ће оно омоrућити најопmмалнију органи
зацију културно-просветног рада и nретвараље ро
бије у прави универзитет. Досад је тај рад подсећао 
на онај по основним школама сеоског типа: сви раз
реди у једном одељељу. Сад можемо, према годи
нама робије, удесити распореде и програме iИ стрикт
но их спровести у живот. О томе ће касније говорити 
Крајновић, а ... 
-А шта је с јединством? - упита Троскот н 

АИЦе му се скамени у очекиваљу неодговора. 

Витор је прво заврпm:о читаље свог извештаја и 
ставио оних шест страшща клозет-паnира испуљених 

ситним рукоnисима пред себе на сто, па је тек онда 
дигао главу. Је ли се nитао шта ко осећа, шта мисли, 
или је знао све што ће се десити? Изгледао је уморан, 
маље експлозиван, маљи, упад.IЬИВО мршавији а 

тежи, сабијенији. Двадесет и четворiЩа присутних 
имали су прилике да поживе уз љега, да га упознају, 
да се изјасне. Је ш, 11.mслећи о трагичном којим ће 
се неизбежно све то завршити продужи ли се и ко
рак даље у том немоrућем nравцу, израчунавао по
следљи пут шаЈНсе? Је ли био начисто да је битку 
изгубио? Је ли наслутио да ће, у најбољем случају, 
имати десет гласова? Је ли се уnитао зашто и шта 
то значи? Је ли закључио да је то недовољно? Је ли 
био начисто да више никаквим психолошким три
ковима неће збунити ниједног од преосталих деле
гата, махом окорелих братковаца и бивших чисти

лиштараца који имају разлога да послуже Троско
товој игри против љега? 
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Зграбио је iИЗвештај са стола iИ стрпао га у стра

жњи џеn панталона. 

-Предлажем - рече широко отворених жа

грећих очију - да место одговора одмах прећемо на 
гласаље. 

Чак се насмепm: доброћудно: 

- Што да губимо време! 

Али Троскот, па Братко, па Јернеј .АЈИГНУ руке. 
Он обори главу, уздахну, ухвати се шакама за ивицу 

стола. 

-У реду. Мислити о јединству, пред пуноправ
ним гласачима-делегатима који ће се сложити са 
мном, али и пред онима који то неће ма шта ја ре
као, па макар то било и оно за шта би сваки од њих 
погинуо као за своје најинтимније увереље, обаве
зује да се говори више за будућност неrоАи за са
дашљост! 

Уздахну потом врло дубоко iИ поче полако да 
.испушта пре дах но мисао: »То ·неће бити лако«. 

- Одговори зато на питаље - пресече ra опет 
Троскот - шта је Каком урадио да до јединства 
доће? Не мислим на лажљиве извештаје које ои ми 
слао у Поље? 

-Шта је Каком урадио?- понови први део nи
таља. - Урадио је . . . Ех! све iИ ништа! - зaми
IIIII>eнo је гледао у високе решетке најлевљег пр·о-

-зора. Чщшо се тром, без тонуса, лишен оне своје 
живости, оног светлуцаља. - Тешко је урадити 
много за то кад извесне људе пр·естижни интереси, 

неnовереље у најближе другове, које долази од не
вероваља у себе, кад их инфериористичко осећаље 
поврећености, кад их сујета и неукост, кад их страх 
и заграћеност, кад их кукурикаље пандура више не

голи таласи догаћаја што надом заnљускују . и ове 
зидове, кад их чињеНIЩа наше победе и невићене 
чврстине што ју је условила - чине у толикој мери 
оrраниченим rи суровим да замрзе више сухлебника 
и сујаукника, суrладника и сухрабреника, више дру-
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ra неголи н~пријате.IЬЗ.. О мени је речено мНого што
шта намерно гадног, свесно .лажног. Али свеједно, 
нећу да се бавим квалификоваљем тога што ми је с 
много упорности и ма.ло памети импутиравано и сад, 

али и уочи ступаља у акцију и током ње. Ј а· сам о 
свим тим оптужбама разМИIШЬао током mтрајка и по-
сле и заКlћучио . . . . 

-Поред мртвог Ауковића? - избаци Троскот 
питаље и доби одговор претерано миран, чак помало 
немаран, чак и суморан нешто: 

- Не же.лим уопште да се осврћем на извесну 
врсту упадица. Не пада МИ, такоће, ни на крај nа
мети да вас уверавам да нисам НШU'11З. од оног што 

неки другови тврде да сам. Исувише дуго постојим 
~о комунист да бих могао да замислим своје посто
Јаље изван редова странке. А знам шта знам. 

- Откриј нам име свог газде и скрати причу! 
-Видите? - не обрати се, уморан, ни десето-

рици својих, ни осталима - хоће си.лом већине гла
сова да ме претворе у оно што знају да нисам исто 

тако добро као и ја што знам шта јесам. Кад поми
с.лим на све. . . Досаде и те ствари . . . Баво га знао. 
Јуче да се то десило, сутра. . . по свој бих при.лици 
био онај стари, прихватио бих и ту битку. . . Данас 
ми се не спори око тога. Јесам ли рекао ма.лочас да 
је та битка јалова? Нисам. Сад· кажем то. Јуче, ни 
сутра, то сшурно не бих умео да изговорим. И данас 
знам да ниједна битка није јалова. Теоретски то не
како знам, а друкчије осећам. Свеједно ми је, не
како, све то, г.лупо, преураљено, бесперспективНD. 
Зашто? 

С.леже раменима. 

- С почетка човек, као пијан, хоће да остварИ 
све што .лепо сМИIШЬа, верује у људскост људске до
броте, пос.ле се увери да све није овап.лотиво, затим 
да су неке тачке љегових маштаља неодрживе, потом 

се бори само за она схватаља која је кадар да мате
рија.лизује, и постаје, тако рећи, дневничар рево
луционарне праксе. Али и та .лажна ·мудрост пре-
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стаје. Борац долази себи, идеа.ли се, блиски и далеки, 
разбукте :подједнако снажно. Себичњаштво им под
меће ногу. Не смета. Хуља је безброј. Не мари. То 
траје. Колико? Како кад. Повремено се враћа ма
мурлук. Човек губи стрпљеље, mдаје га iНада, по
чиље да сумља у своје мисли. До врага доброта! 
Сумља се страховито брзо шири. Она захвата уве
реља, па и смисао ствари за коју се за.лаже. Безброј 
је варијетета хуља и ниткова. Нека. Настав./ЬЗ. ипак 
да се бори. Непосуста.ло. Неко време. Још се верује 
у оне .који су добри, у пријатеље. Не губи се ни вера 
у себе. Бори се. Али наиће тренутак, као овај, упада 
у собу без .куцања, напада вољу. Чини се да се тад 
не верује ни у шта. Нема смисла све то. Накупи.ло 
се разлога, rорчина. Одлука пада:· овај нитков.лук, 
овог јежа нећу више да rутам. И тачка. Знам, сат-два 
касније нећу тако осећати. Сад тако осећам и ми
слим. Узалуд је све што ми можете рећи, све што 
сам говорим себи. Знам, већих и бод..ъикавијих сам 
сварио но што је јеж којим ме Троскот нутка от-

. како је дошао. Овог не же.лим. С Троскотом не могу 
више, против њега немам засад никаквих изгледа. 

Доцкан је. Утисак само? Можда. Преснажан је тај 
утисак. И кад бих хтео да се борим, био бих спречен. 
Већина би ме разне.ла на парчиће, знам вас. Не што 
се бојим такве судбине. Знам да ћете ме од б.лата 
пос.ле правити. Бићу за вас постхумни светац. Хва.ла. 
Толико их је. Али хуље и ниткове материца људског 

рода не престаје да иЗбацује у све већим серијама. 
Све вам опраштам. Из снаге, не из слабости. Снажан 
сам, али уморан. Верујте. И Троскоту опраштам по
нешто: г.луп је, r.луп и с.леп. Не опраштам му ипак 
неке стварчице. Сад нећу. Ситне. Приватне. Али ни 
о томе сад нећу. Немам право, кажеш? У реду. Не
мам. Битку нисам ипак изгубио. И ма како то што 
тврдим изг.леда.ло некима безумно, понављам: нисам 
ја поражен, Троскот је то. Ви који га подржавате 

нисте тога још свесни. Али ја сам сигуран - доћи 
ће и тај дан, избацићете ra из своје средине као 
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страно тело. Страно? Да. Стран је он овој нашој 
Партији, стран је револуцији. Залутао? Не. Не мора да 
је то. Али ма колико се чинио користан и неизбежан, 
сиrуран сам да ће вам се, раније или касније, јавити 
истина о њему: ни користан, ни неопходан вам није. 

Нека ме и· не буде више мећу живима кад ви про
гледате. Убећен сам да ћете прогледати, схватити и 
опростити. Знам све унапред. И сам сам се служио 
отровчићима. Истина, умакао сам у те зделице, ме
сто ножа, врх свог језика. Забављале ме те игре. 
И волео њима друга да забављам. Своје, и оне које 
сам nецкао. Више случајно но систематски. Нисам 
nријатељ организованог злочина. Поготово не .кад се 
лажно nоставља, кад се издаје за светачке МОШ'ГИ 
и нуди као ражњић од анћеоског меса. Не вичите 
ви тамо! Не кривите лица! Пустите ме да завршим. 
Нећу још дуго. Поменуо сам раније речи хуља и нит
ков. Ради се о нечем другом, горем, али не верујем 
ни да је у nитању манија гоњења. Троскот није луд, 
иако неки њеrови nоступци личе на лудачке. Преnун 

је себе. У њеrовој свести има места само за њега. 
Он мало шта схвата, а оно што разуме, то увек nо
има преупрошћено, искривљено, изврнуто. Он себе 
изједначује с целим nокретом. А интересе nокрета 
у стању је да nодреди задовољењу своје таштине. 
Молим, упрошliујем и ја. Знам. Али прегадно ми је 
исувише да трошим фосфора на свестрано осветља
ваље нечег што се nочиње да исnољава као болест 

у нашем nокрету, болест коју многи лоши другови 
и лошији доктори тумаче као израз здравља. Убећен 
сам да ће доћи дан када ће они rристи своја чела и 
образе од срама. Сад им је прерано намиrивати. Све
једно ми је хоћу ли бити проглашен за оваквог или 
онаквог оnортунисту или, како је већ речено - об
јективног nолицајца. Глуnости! Ако nосле свега неко 
може да доће на nомисао да вас може убедити у то, 
жалосније је по вас то његово убећење неголи по 
њеrа. Заnамтите, као nартија ми живимо и одржа
вамо се у овим условима искључиво мећусобним 
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nоверењем, само одшошћу што (Вуче своје корене 
из људске и другарске љубави. Неверовање другу 
nоткоnава темеље на којима смо се тако високо !Џ!I.
гли. Знам, nонекад сам и ја заборављао на љубав и 
nоверење. Можда желим да себе казним, па се зато 
сад и преnуштам без отnора вашим очњацима. Без 
отnора? Не. Али до.к смрадни и хладни ветар дува, 
затварају се очи и уста. Ви сте зажмурили, ја ћу 
- ућутати. Ви ме не можете чути. Сувише је гласан 
тај ветар. Но и он ће престати. Ко зна, можда ћете 
тад· разумети бистро и оно што сад само може да се 
наrаћа. Ко зна, можда није у nитању оно што ·МИ
слим да јесте; можда сам, гледајући вас, сnознао 
себе и осудио, не зато што с вама не бих више могао, 
него што са собом више не умем и, можда, не желим. 
Нисам ли Братка и братковце називао и ја разним 
именима? Али, руку на срце, ја сам то изговарао 
изазван, или у временском теснацу, кад је брзим, 
!1рубим ефектима требало освојити вашу nодршку и 
nостићи оно за шта није било више часа да се учини 
нормалном аргументацијом. Признајем, ја сам та
коће на махове веровао да само ја вИдиМ нај
бољи и једини nут којим треба ићи. Изгледа да се 
такве заблуде данас намећу саме од себе. Вероватно 
их овај живот измећу зидова што нас обвијају и 
стишћу стражарницама и пушкарницама као омчом 
чини неизбежнијим. Све је то nојм..ъиво, све је то ... 
унапред срачунато. Што да не? Зашто би робијање 
било мање болно од nендречења, или од продуженог 
гладовања? Неnријатељ не мора увек да нам задаје 
бол својом руком, иако је његова улога сводљива 
на ћаволову: да одржава ватру nод казанима у ко
јима се сами варимо и сами прождиремо. Изоловани 
од свега леnог у свету, можемо ли надуже остати 

леnи? Како да то сазнамо? Како да то проверимо, ми, 
оnасани високим зидовима? Он стран тог камена и 
rвожћа, тог бетона и тих циrала, људи се воле, ..ъ.уди 
су добри, nожртвовани, nлеменити, али ту, ту није те

шко изгубити смисао за мере, критерије истине, ча-
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сти, морала. У окружељу непријатеl'оа, у изоловано
сти од антејских додира што дају светлост срцу и 
духу, не преостаје нам друго доли да кружимо стазом 
коју нам је непријатељ одредио, предвидевши и то 
сад, и то уједаље самих себе за сопствене репове, то 
бесно псеће понашаље. . . Можда. . . Зашто да не? 
Нисмо ли наносећи бол доmли на свет? Можда свако 
раћаље, пролазећи кроз уске ~однике, задаје бол 
дрхтавом месу од којег смо? Можда смо ми борци
мајке на пороћају у сталним трудовима раћаља
тако и друкчији од других, цели - само бол, перма
нентни бол, увеличани бол, и можда се зато тако 
немогуће и понашамо. Наш живот је крик, врисак~ 
који цепа процепана грла ... 

Не знам зашто толико говорим о томе? Преап
страктно је то. ИзЛШШiо. Баво га· знао, можда то 
чиним последњи пут па зато . . . Осећам потребу 
да сам до краја схватим nонешто од свега. За
лагао сам се за јединство а, видИТе, јединство 
сам схватао као послуnшост свему што једино ја 
предлажем! Смепmо је такво схватаље јединства 
-где је у праву само један. Али, хајде, је ли зами
сливо јединство где свако вуче на своју страну? 
Дакле? Јединство је потребно акцији чији. је цил, 
људскост и слобода ... Ето, ту су кл.уса. Ту мука. 
Је ли то наша локална самомука? Је ЛИ то она суд
бинска, безизлазна трагика? Је ли нас то наочњаци 
времена гоне да видимо само испред себе и само ОА 
карике до карике задатка? Не питајте ме ништа? 
Вечерас ја постављам питаља. Ноћас не дајем одго
воре. Сваки би од љих упростио живу сложеност: 
Сваки би ме унесрећио. 

Слободану, који је горео од узбућеља и горког 
неког заноса, у једном се тренутку учинило да Ви
тор ипак игра iИ за гласове. 

Можда је одиста у љеговим речима било и те 
намере. Зашто је не би било? Борити се макар и 
тако, у издубљеном, али борити се за своје увереље 
није непоштена ствар. Витор је то чинио часно и 
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Слободан је веровао свим љеговим речима, иако је 
убећен био да је Витор, износећи своје уморна, су
морно и тобож неборбено расположеље, и те како 
qран за борбу и жељан да ангажује и мобилшnе. 
Борац то чини увек, и онда кад сам не верује да то 
хоће и ради. ИсцрП.tЪен до смрти, на самрти он ће 
да упрегне и самрт у кола наде и неумора. Зашто 
би га једини он измећу свих ту слушао са једва за
устављеним гласним грцајем у грлу, са тек небљу
нулом сузом из ока? Нема ли утисак да се сви на
лазе, иако препукли, на сечиву речи коју очекују 
од Витора да је изрекне речју којом ће, чим буде 
изговорена, бити саоmптена формула сливаља ових 
њих из Анекса у другарско јединство бораца који 
се воле, схватају и који имају повереља једни у 
друге? тек што !ИХ тај Сезаме монолитности није 
објединио, тек што се све руке нису раuшриле да 
загрле све .... 

Али чуда се не дешавају више. Витор је говорио 
суздржано, тужно, а ипак одсутан и од самог. себе, 
неузбућен својом тугом. Због тога је, изгледа, узбу
ћивао више но иначе. Своје гласаче. И несвоје. Мо
жда се чуда :и догаћају упркос свему? Можда ће се 
сад десити то једино чу до. Промукли се Виторов 
глас непрестано ломио и понирао као да је губио ако 
не храброст, а оно увереље да је ичему нужан. Његов 
је велики централни себореични Кр}тr на темену је
дини светлуцао. Понекад би немирно завртео гла
вом, чија је гола затегнута кожа била глатка, не и 
масљикава. Понекад би читавих пет минута остајао 
непомичан, без покрета на лицу, али речитост га ље
гова није напуштала: остајао је убедл,ив упркос оча
јаљу, дрзак и полетан упркос трагици. 

Паипак ... 
Али редом. 
Ј ернеј се, !Мада нескривено понет и растужен 

Виторовим речима, испол,ио као чисти троскотовац. 
И против својих осећаља. Да, против самог себе. 
Оштрије и одлучније од Братка, који је пре љега а 
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одмах после Троскота говорио, затражио је да кон
ференција осуди политику Витора јер није .водила 
јединству. Не образлажући тај свој захтев, постави 
и други, наиме да конференција окрене своје .лще 
будућности. Виторово руковоћеље је ствар скроз 
давнопрошла. Као !И питаље штрајка. Треба се поза
бавити озбиљније разрадом перслективног плана и 
генералне линије која ће помоћи да се невоља робије 
претвори у врлину слободе, учења и рушеља зидова. 

Дуго се забавно читањем свог nлана у коме се 
предвићао састав соба по годинама робије, са дета~ь
ним списковима распореда људи по нивоу и дужини 

робијања, и разраћивао програм рада. Зачућујуће је 
било што је љегов план, у суmтини сачињен од ис
тих елемената од кој·их :и Крајновићев, био !ИПак дру
гојачији. Чинио се систематичнијим, ефикаснијим, 
јаснијим, лакшим и, према томе, употребљивијим. 
Захва~ьујући томе, дискусија се уда~ьи привремено 
од теме Витора, што је - тога је тек касније постао 
свестан - било врло лукаво. Убрзо она узе други 
обрт, окрену се одиста будућности претвореној у 
нешто предивно, налик на .научну фаланстерију, на 
динамитно-револуционарни град сунца, на ЦШiанrо 

марксизма-лељинизма, који ће на текућој траци дана 
и ноћи, захва~ьујући катедрама, да накрца и .надене 
знањем борце жељне само оног свега што помаже 
оствариваљу задатака на дневном реду. 

Резултат гласања: Троскот секретар, Витор, 
Братко и Ј ернеј чланови ужеr руководства, а _ширег 
- Крајновић, Грујић_, Есинrер, .др Мирковић и 
Борће Судар (човек кога су •многи старији другови 
знали и ценили; човек, уосталом, :налик на своје 
презиме: одлучан, храбар и ћутљив, друг који до
лази, ето, ло трећи пут од 1919. године на робију). 

Слободан, као техничар, присуствоваће неким 
седницама Какома, с правом дискусије, без права 
гласања, :и остаће у четворци, у коју се усељава уже 
руководство, а шире се растура по осталим собама, 
тако да сваки од љих покрије бар по две. 
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Витор устаде после Ч!ИТања резултата !Избора ~ 
изјави да се захва~ьује на поверељу, али да би хтео 
да преостало време IПОСвети изгр~ив~у се~е и со
лиднијем самообразовном раду, за КОЈИ НИЈе имао 

досад времена, ни напољу, ни ту. , 
После краћег натезања љегова оставка буде ува-

жена и Барбуловић, прозван Цезар, уће у шире ру,. 
ководство, у својству шефа Цент.ралне економске 
јединице, ЦЕЗ-а. У уже не уће засад нико. 

Вечера коју је Цезар поделио била је заиста бан
кетска. Сем сланине :и четвртине јабуке парменке, 
добило се и понешто АИЧКОГ сира, комадићак ужичке 
пршуте, провидна али мирИШ.!ьава кришчица зимске 

саламе и по пола кекса. Крајновић је добио комад 
на ком је писало »petit« а Слободан »beurre« (пио 
је једном чај :с Јеленом у једној послас~ар~. 
Слабо обучена, смрала се после шетље удвоЈе, па ЈОј 
се пио чај и јео кекс, који је умакала у ружичасто 
топло пиће; :и гледала забављено и насмејано како се 
кексићи наталају ружичасто прозрачном течношћу 
и престају да буду крути и крти, тврди и ломни, како 

полако полако мекшају, савијају се у лук што се 
чини rЧ>во као од жвакаће гуме, док се, одједном, 
сав не ·иструни и не отопи лроменивши нагло кон:

зистенцију: еластичност за т.рошне трошке и смрв

љене мрве. Јелена је, одсутна, ловила по талогу ка
шичицом. и сркутала чај слатко замИШ.!ьена израза 
на лицу, како је видела да то чини Danielle Darieux 
у једном филму). 

По вечери се мало певало; сем Барбуловића, 
нико није био доб~р певач. Онда се рано легло. Сутра
дан је, уз прећутну приволу пандура који су се изгу
били оставивши отворена врата соба и раштела иэ
мећу спратова, извршен коначан размештај по спис
ковима, које су умножили у дванаест цримерака Јер
неј и Слободан и предали током јутарље шетње се
кретарима соба на извршеље. Идућих дана је Сл?"" 
бодан хтео да потражи Витора на шетњи, осећао Је 
да треба да му даде на знање како га воли, како се 
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IШ'III'i'a није променило у том погледу иако није више 
секретар Какома, како он за њега остаје онај старИ, 
велики друг, алн ... 

Већ током поподнева одржани су први часови 
према Крајновић-Јернејевом програму. 

· Предмет: национално и колонијално питаље -
прора15ивао се по собама у три фазе: предаваље, ра,д 
по кружоцима, консултације. Све је то кренуло с ме
сrа без напора, захуктало се брзо, обузело ·људе до 
те мере да многи нису ни приметили кад је у паузи 
измећу два предаваља саоmптено нешто у вези с Ви
т.ором и Братком, који су . . . Или не, биће да је један 
од њих упутио недо.II.ИЧНе речи на адресу новог руко

водства, из чијег је ужег дела испао други, који је 
остао у пшрем Какому после добровољне рокаде са 
Есинrером, који је дошао на њеrово место у биро 
Како ма. 

Рад по кружоцима био је узео rолико !Маха да се 
у-разговорима престао да помиње штрајк, па и нова 
вест о Витору ·проће сасвим неопажено у неким со
бама са млаћим друговима. Ипак, шесторица затраже 
објашњења, која су стигла, алн тек пошто је већина 
већ сазнала да је Витор, н.а лични захтев, отишао да 
живи у самици~ 

Тиме је његов случај ликвидиран као случај. Ко
:иисија што је требало да испита Виторов сукоб са 
Троскотом по .1\.ИЧНОј линији, састала се двапут и по
сrојала је још неко време, алн нико није приметио 
~а је престала да ради откад је Витор нестао са за
iедничких шетњи. 

Шетао је сЗ.м, после свих. Најчешће би, кажу, сео 
пеrде на степениште, невидљиво из четворке, и читао. 

· Неко би га се сетио понекад кад би га, стојећи на 
:валову, угледао самог да седи или шета. С почетка су 
иу ти махали, причалн с њим. После се чуло да Ка
ком то забраљује јер не жели да се индивидуалним 
иступаљима провоцира Управа. Свака појединачна ка
зна погодила би сада цео колектив. Понеко би му, 
упркос томе, махнуо руком. Но и ти су се све реће 

пењалн на прозор. Сем тога, Витор није гледао увш;,.
Онда се некако чуло да. је он под бојкотом. Нико нИје 
знао кад, ни зашто, и да ли је заиста бапi икад ИКI> 
прогласио тај бојкот? Кога да питаш? Смешно. :ка.д?. 
Нико није имао времена. Крајновић га је ипак нашаD 
и упитао Јернеја да ли је истина то што се прича у 
вези с Витором. Троскот, који се ту створио, пог.ледщ 
ra укочено: 

- Јеси ли .луд?- упитао ra најзад LК,аА је Ai;>mao. 
до речи. 

- Зашто бих био луд? 
Троскот не одговори. Окрете се и oдrera ПОi\.Щ!Q, 

пшроко, пут умиваљке. Слободан је обојици био ок:ре,
нут .лећима, лицем према полећини књша на полици;. 

Нови ·су догаDаји наилазили и они су rоНИАИ ..., 
лектив да о њима продискутује и заузима ставове о 
љима. 

Чиљеница је да о Виторовом случају није .бвл:о 
времена да се мисли. Свакако није сасвим тачно·~ 
нико није хтео о њему да размишља. /:џ!леко од оч:Ију,· 
поводе није више сам пружао, а о iПрОшлости -Ао
садила. Отишао је човек у самицу по својој во..ьиЈ Ji 
онда, шта? Кога се то тиче, не? Тицало се! Али в:аюэ 
се нико није умео да бави оним делом себе коrа-:се 
таква врста тућих ствари тиче, како нико IВИје још 
долазио на мисао.да начини мост измећу ·тог дела :себе 
и само привременог, начуло се и јуче, Виторовог аwи
чарења, нико није ни стизао да говори о свему rоме 
са другим и другима и утврди да ипак многи пре ID> 
што заспе постављају себи питаље: како је и зашто је 
један наш друг претпоставио самоћу зај~ 
животу? 

9 

Променило се штошта отад, само је Слободан 
остао доследан: техничарећи, имао је оправдаља, ве 
много јасног, ал.и некаквог је оправдаља имао да јавно 
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не иступа. Гласао је са осталима који у својој говор
љивости дуго нису ни примећиваАИ М1 он на скуnо
вима не узима реч, па му ни замераАИ нису ћутања 
ни после праска метка из старе аустријске манли
херке модел 1876, којим је свакако закључена једна 
епоха и најављена нова, под неоспореним отад и не
оспораваним више руководством Троскота. 

Конституисањем новог бироа излишне су диску
сије замрле, универзитет прорадио. Захваљујући 
условима извојеваним ранијим борбама, кљигама 
што су стизале на разне начине и извесном либера
лизму Управе, која је већ после штрајка, но наро
чито после оне -нежељене, испровоциране погибије, 
стала М1 гледа кроз прсте на унутрапnьи живот ро

бијаша, заинтересована канда само М1 пази да нико 
не побегне, тј. да »бројно стање штима«, успео се 
за релативно кратко време да направи нов, још пре
цизнији и свакако бољи план рада, искатегорише 
тестирањем општеобразовни ниво и интелигенција, 
без обзира на школске квам~фикације. 

Држећи у тајности резултате дискретно спрове
дених испитивања, извршен је распоред по собама 
не само према дужини робијаља, а све је то реаАИзо
вано тако да се нико није осетио ни поврећен, ни 
запостављен. Напротив, и они другови који су ИМаАИ 
да робијају још две целе па и три године, а који су 
отпремљени у собе с експресним, примарним поли
тичко-општеобразовНIL'\1: програмом (предвићеним за 
неразвијеније који остају још шест или највише два
наест месеци), били су задовољни јер им је сам Трос
кот на шетљи или у умиваљци рекао у четири ока 

да су делегирани тамо да као повереници Какома, да 
као нека врста комесара ненаметљиво и неуnадљиво 

мотре на држање и понашање другова у соби и да су 
аадужени да о сваком од љих, после пажљивог про

учавања, доставе лично Троскоту или Ј ернеју све 
уочене карактеристике, врлине, мане, кваАИтет и вр

с.ту оданости, идеолошку чистоту, спремност да у 

свим приликама бране политику руководства, једном 
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речи - да обавештавају о нивоу партијности сваког 
друга у соби која 1ИМ је поверена. 

Троскот се променио; лице му постало шире иако 

се није угојио, боре дубље иако им се број није по
већао. Кожа му је остала и даље поена, али очи би 
му се стврднуле, нарочито кад их широм отвори. Али 
то је чинио све реће. Тад би се предмет љеговог гле
даља осетио засут бодљикавим зракастим · искри
цама НаАИК на 'I'рЉе и никад не би одолео искушељу 
да не обори главу и, увучена врата, не призна кри

вицу. Тога је, дабоме, бивало све маље. Као што. је 
и сам Троскот све мање замуцкивао на скуnовима, 

изговарајући и даље реч по реч, скоро никад фразу 
и целу мисао у једном даху. Но мање је но раније, 
говорећи, ваљао вилицом, над којом се ипак већ тада 
почињао да кочи један неприсан и крт осмех што је 
от:к.ривао мостове с лажним зубима, nричвршћеним 
за десни о очњаке у златним крунама. Понекад се 
чинила да ти златни раскидачи додају суровост ље
говом изразу, понекад да је та суровост лажна и бе
зопасни да су му у једи. 

На страну то што се чинило а није морало бити 
тачно, чиљеница је да су се катедрале тако захук
тале и почеле да дају тако видљиво добре резултате 
да је већ крајем пролећа, на почетку другог семе
стра, лично Троскот, обраћајући се дугоrодишња
цима, рекао да је универзитет у Анексу на нивоу 
московског КУНЗ.а, славног Комунистич:к.ог Универ

зитета Народа Запада (који су i::юхаћаАИ и он лично 
и још понеки од другова ту) (што они могу да п~тврде 

јер су га и они похаћаАИ) и М1 је, по мишљељу неких 

ту бивших Митровчана, далеко бољи од митровачког, 

мада је опет тај митровачки универзитет робијаша 

комуниста, захваљујући Моши, Прици, Кершованију, 
Бујићу, Мами Борћевићу и другима, с разлогом сла

ван у земљи и у свој Коминтерни. То је оцена бироа, 

аАИ и самог Цека, који је у својој последљој поруци 

написао ... Прочитај, Јернеје ... 
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Јернеј је устао и, набра:Впm усnравну бору -на
сред младалачки глатког а строгог чела, енерrично 

отворио руком упmвену и у плаву хартију за паrко
вање укоричену свешчицу од клозет-папира и про

читао: »Rаћа је задовољан ·организацијом, програ
мом, радом и успесима вапшх катедрала, које су за 
релативно кратко време дале, како извепrrавате а 

како смо се и сами имали прилике да уверимо, нај-
боље резултате, иако ... « · 

- Не то . . . - прекиде га Троскот - оно о Ми
т.ро:вици. 

- Да·- сложи се Ј ернеј !И почне ИЈ_· Л!Иста по 

својој свесци. 
-У сваком случају, можете ми веровати да смо, 

захваљујући исправној политици бироа, успели да за
узмемо прво место мећу робијаnnпщама у земљ.и, а 
ако узмемо у обзир и услове под којима смо све то 
!Извели, није тешко замислиm да смо објективно нај-

·. бољи комунистички универзитет у Ко:минтерН!И ... 
Троскот га опет прекиде: - То је наше. Читај 

њихово! 
-Нашао сам - устаде опет Јерцеј и на знак 

Троскотов поче да чита. - »Ваш програм нам се 
чини бољим од иједног који смо имали прилике да 
проучимо,нарочито ... « 

- То Щiје потребно! - прекиде га опет Троска-т 
- само оно о Мит.ровици. 

- » . . . па смо га преписали и послали друго-

вима у М. С.« - пmфра за Сремску Митровицу -
»С препоруком да га, прилагоћеног својим по11ребама 
и условима, усвој~. « 

- Ето! - закључи Тр6скот свој говор - наша 
борба није била узалуДНа. Другови који су положили 
своје животе за наше јединство, Витор, који се сав 
уградИо у њега, Ауковић, који је до последњег даха 
остао на поприпrrу, нека почивају на миру. Биро, Ка
ком, партијска организација и цео колектив знају да 
ће само постижући још боље резултате у култури и 
идеологији, цементирати јединство и појачати наш 
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углед у мећунароДНом револуционарном покрету. Не
ка вам следећи семестри буду још успешнији. 

Али одмах после конференције поЧело је и неко 
м:укло повлачење у себе ... 

10 

не мислећи више гласно, мислило се на Ви
тора. Бар кад је бивало :времена.· Тачно је да га није 
било, а ипак, откад је Троскот постао секретар, осе
mла се тако наметљиво разлика измећу :њих двојице 
м се и нехотице разМИШЈЬало о вредностима онога 

пrro се изгубило, иако су се осећале преДНости и бла
годети овог што се добило. 

Нестајала је сценичност коју је Витор носио са 
собом, ишчилела склоност за ефекте и ископнео укус 
за бравурозне пируете, које се чинило м је Витор 
изводио са запаљеним бакљама на бурету динамита. 
Изгубила се тиме и она унутрашња напетост пrro није 
давала људима да се смире. Под Виторовим руко
водством нико није стизао да мисли на . своје тело 
у оном смислу у ком то криминалци мисле недељом 

кад се ражале над собом, па у понедељак навале на 
лекарску за 200 одсто више но што их је стварно 
болесних. Увек под паром, увек с неким непосред
ним задатком, увек с неким циљем на видику, iНИКО 

пре није рачунао колико ће још да робија. Постојало 
је само време од угла јеДНог задатка, као виДЈЬивог 
-циља, до следећеr угла циља. Психолошки то пре
одолевање неких од услова казне значило је оправ
мно убећење да нико од робијаша, иако затворен, 
није избачен из фронта борбе своје класе. Учило се, 
али ни нак.рцавање энањем није представљало оно 
битно, оно најбитније. Волело се навијачки и мрэело 
срдачно. Виторовци нису трпели братковце, ови -
виторовце, а седело се у истим јединицама, лежало 
IqЈевет до кревета, ручавало за !ИСТИМ столом, дру

жило се измећу себе упркос вербалним чаркањима. 

57 

i 
1 ! 



Истина, дешавало се, у временима јачих размимо
илажеља nред акцијама на nомолу, да су љу~>д Из 

суnротставi'Dених груnа nрестајали да говоре, заузети 
ћошкарељем и кликашељем, што се сводило на ого

вараља и врбоваља. Тад се добијао утисак да се мрзе 
IИЗМећу себе, што није било сасвим тачно. Дежмана 
је иритирао Пататокин шлоrирани осмех, љега Јер
нејев nланинарски начин хода на nрстима, Јернеја
Витор, Витора - Браткова равна асфалтирана оn
ширност, овог оnет Крајновићева лежерност, мета
форичност, клискост и nонекад двосеклост љегових 
мисли. 

Али· они који се нису слагали с Витором или 
с ким било од витороваца нису обавезивани да се 
и са ким од њих и сложе ван акционог саучество

:ваља. Ко је имао разумеваља за бравуре, оштар, за
биберен језик, вешт, заnаi'Dив начин излагаља, бр
зину и неочекиваност обрта, тај је, nриродно, бивао 
на Виторовој страни. Уз право на све моrуће ре
зерве. Ако му се у свему дивио, могао је то слободно 
да иcnoi'Dи. И обратно: ако би се nонеком учинило 
да су те врлине nривидне, да су остаци из социјал
nатриотског арсенала, да ми, из nедаrошких разлога, 

треба да смо обзирнији у говору, да, из nолитичких 
обзира, не смемо себи да дозволимо врећаље оних с 
којима се не слажемо, nостајали су братковци и то 
остајали свакако не због начина на који је њихов 
идол излагао своје ставове. Речитост за речитост, ва
жно је једино оно што се каже. Сем тога, Витор није 
претендовао да је науЧио и истинито . све што изго
вори само зато што је он то рекао у својству секре
тара Какома. Није се љутио кад би му се ма ко 
суnротставио, чак и кад би то учинио и против 
става nартијске већине. Сматрао је природним да 
тако буде јер су и IDYМI различита срца, глава, na и 
укуса, и заиста не би имало смисла говорити о сло
боди и борити се за љу, а хтети да се c11pnajy сви 
nод исту каnу, nод исти ·кров, и да се, на крају, на
терају да седну за исти сто с истим јеловником за 

58 

све, и с једном једином маљерком 1И лажицом. Оно 
за чим су nонеки nочели да жале сад отка:ко Витора 
више није било ни у једној од скуnних соба, био је 
уnадi'DИВ недостатак сnонтане, nркосне ш-ре и оног 

сnортски схваћеног надметаља 1И изазиваља. 

Било је, дабоме, и другова rкDји нису жалили за 
љим. Али факат да се ускоро .није смело одвалити 
нешто неодговорно ни у шали а да се не постане 

nредмет озбИi'Dних к:ритичких анализа и дискусија 
(nод мравi'Dе нехуморном nаролом да смо nолитичари 

а не мангуnи) унео је сасвим друкчију .климу у собе. 
Полако је нестајало атмосфере леnих nријатеi'Dевања 
и исто тако свесрдно разборитих непријатеi'Dевања. 
Све је звало, вукло и привлачило горе, оном врху на 
ком је, окружен својим бироом, стајао усам~Dени Тро
окот, далек, неприкосновен, али nринцшш:јелан и оз
бИi'Dан. Да ли је хтео да се !ИЗдвоји? Самим тим што 
се с љим није могло причати ни о чем другом сем 
о политичким стварима, и то робијашко-политичким, 
што га се остало није тиццло - он је !мдрао бити 
свестан да се усам.~Ьује. Чиљеница је да ништа није 
nредузимао nротив тога. Иако су сви ;робијаши при
родно били и политичари у смислу у ком се та реч 
уnотребi'Dава и уnотребила већ кад се малочас nоми
њала љегова несnособнОст да nрича било о чему што 
нема везе са политиком Анекса, нико од љих није 
био свих 24 сата на дан само то, политичар. Имали 
су и других својих обузетости. Многи су, сем учеља, 
тражили у кљигама и налазили уживаља, па и не

ких знаља која су им недостајала. Али ~>дскусије о 
књшама, тако честе, оnште и nротивречне раније, 
nрестале су с часом кад је још у Бази Троскот ис
критиковао на мртво име Шпијуна Кен:rа, одбацивши 
тај роман као глуnост над глуnостима: »Који је шпи
јун таква будала да во~>д дневник?« Узалуд му је 
Крајновић тад, а и касније, покушавао да објасни 
условност исnоведне технике, љену лакшу уверљи

вост итд. »Ниједан илегалац не во~>д дневник. Сам 
себи да намакне омчу и одrурне шамлицу. Таман.« 

~9 



Изгледајући .каприци:озан и оубјективан, Витор 

је увек био спреман М1 преће преко личних увре~ 
и да шшад на шетњи не замери дискутанту КОЈ~ Је 

противречио, чак и кад је то чинио не б~аЈући 
речи. Спор се завршавао у соби. Троскот Је имао 
страшно памћење за све вербалне nовреде неприко
сновености ауторитета своје личности. У свако време 
био је у стаљу да nонеку од речи изречених и забо
рављених, стави другу као хрен под н<?С. 

Смисао за практично и корисно, Јако наrлашен 
код ТросКDта, није престајао М1 привлачи: »Он раз
rолићава проблеме ,до акта'«, рекао је једном Венче. 
Не акта. Зашто акта? »А избегава само сваку пробле
матичност« --дONlO је Дежман и употnунио себе _... 
»упрошћава и поједностављује. Т-о је добро,« »Шта 
је добро?«- упитао је Крајновић- »замаrлити 
сложеност ствари? Скривати од људи комплексност 
љихове природе?« 

Присутни оу то схватили као оилоrистичку ~У· 
Ускоро се, захваљујући можда више ЈернеЈу но 

Троакоту, јавиле очиrледне nредности текућег на
чина живота и рада. Оне би се, условљене новим 
прхыикама као и концентрИсаном раду са собама
"',Разредима, манифестовале и да је Ви:тор остао на 
челу Какома. Иако је то могло бити очито за сваког, 
успех је приписиван искључиво Троскоту и генерал~ 
IНој линији коју је он инауrурисао.. . . 

Свака је соба постала научна Јединица КОЈа Је 
имала свог шефа катедре и одговорног nолитИЧКDг
радника па, живећи ку.(\.турно и радно као само
стално тело у савезу свих соба, била уједно и nоли
тички јединствен организам. 

У четворки се -налазио Трос100т са својим nоли
тичким, техничким и културно-просветним штабом. 
Ту би био позван да проборави последљу недељу-две 
пред излазак - понеко од људи .који оу му. '!(ливали 
nовереље да ће се вани наставит-и да развиЈаЈу како 
треба. Ти који су, по њеrовој процени, имали услове 
неопходне за уздизаље што ће их уврстити у че-
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личну леrију партијских кадрова, били су предмет 
зависти оних који су уочи изласка позивани да бо
раве само дан или два у четворци. Сам Троскот, пр?" 
водећи све време у умиваљци с излазн:ицима, НИЈе 
ништа друго ни радио; о природи тих разгово.I?а он 

није полагао рачуна; уосталом, mnro му их НИЈе ни 
т,ражио. 

Та Троскотова ЈПаЖ.Ња (да ли се могло то тако 
назвати?) заимпоновала је одмах с nочетка, пре но 
што се знало да су преласци к њему уочи изласка 

основно у љеговом систему раМ!, јединог њеrовоr 

рада коме је придавао nрвор~редан значај. ГоворШ:И 
с Витором било је некад приЈатно, некад не, али НИЈе 
давало ником ни угледа, нити га је ауреолисало та
јанством што преmоставља постојаље вере у изузетне 
моћи сабеседника. Нити му је самом доносило из
весно осећање да је nовлашћен. Прошетати се круг
-два с Троскотом повећавало је значај друга који је 
правио дpynrrвo секретару бироа, већ прозваном 
Секбир. Првих дана тог су nовлашћеног салетали 
nитаљима: »Шта ти је рекао Секбир?« 

Ако тај не би одговорио јер му није богзна шта 
речено, јер је можда чак био и лако изrрћен, остали 
би га почињали поштовати, т,ру дили се чак М1 у соб
ним дискусијама нагласе да се с њим слажу. Шта
више, почиња.ли су се, и несвесни тога, прибојавати 
таквог другара, тј. почињали су се прилаrоћавати 
њему. С разлогом. Јер је убрзо постало некако nо
знато, а да нико !ЕШје о томе ни реч рекао, да је Тро
скот организовао у свакој соби невидљиво присутну 
а све општију службу информација. У почетку су 
се тиме потајно бавили по двојица који нису смели 
да знају један за другог, али су обавештавали биро 
и љеговог секретара и о оној људскијој страни живо

та коју извештаји собних секретара, уперених фаро
ва искључиво на ток јавних дискусија, нису могли М1 
дочарају. С временом се у Троскотове руке слило 
сазнаље о свему шта би ко рекао и онако, без .мноzо 
везе, ш-rо .му се о-rело у шали, за вре.ме шаха или зује, 
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прилюсом дељења хране. или изласzса на шеrњу. Са

знао је тако да је Братко рекао Прелићу, улазећи у 
двојку: »Шта си се укшmо на вратима као Троско
тов споменик, пусти ме да проћем«, или да је Крај
новић у кружоку, за време контролног часа, преко
ревао Венчета с намером да му се подсмехне: »Шта 
ми ту замуцкујеш као Троскот, пре ниси тако«. Ис
тог дана кад су то били изрекли (Братко одмах по
сле одласка Слободана у болницу Базе, а Крајновић 
- уочи њеrовог nовратка оданде) обојща су поз
вани да преноће у четворци. 

Пандурима нису промщале ни те замене за ноћ
-две. Али су се, на основу првих неповучених инструк
ција Управе, а касније донекле и на своју одговор
ност, nравили невешти Аржећи се свог: zлавно је да 
бројно стање штима. 

-Шта ти de рекао?- упита Слободан Крајно-
вића. ; 

-Ништа. Б.аскали смо два сата и он ми је тек 
при крају казао да нема смисла да зезам Венчета 
што замуцкује. Ништа друго. Био је .л:.убазан, и под
сетио ме да се сећа свега што сам с тобом причао 
за време штрајка у самЈЩИ. (Слободан осети да му 
се срце стегну, да затим убрзано залупа и помисли 
с оrорчењем: »Мора да сам јако поцрвенео«, али све 
то брзо проће, замељено осећањем пријатности што 
је долазило од сазнања да се Троскот сећа њиховог 
заједничког :rщрајковања утроје.) - Тврдио је да 
нам је захвалан због оног: време му је брже прола
зило, понешто је ново чуо, забављала ra и Слобода
нова питања и њеrови, Крајновићеви, одговори, без 
обзира да ли их је одобравао или није! 

- И уопште - закључи Крајновић - био је 
срдачан као никад. - Добар је он! - рече Слобо
дан. Крајновић не одговори ништа на ту тврдњу, на
лик вШiiе на једно несигурно питање (упућено коме? 
себи? зашто?) (слабији нема права да каже да је 
јачи добар, сем ако није подлац), него настави од
једном да прича о неким добрим доскора друговима 
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који .су, у жељи да зашmте себе од непријатних пре
коносирања и осталих рибањаца, а схвативши шта 
се тражи, поче.л:и: самоИНIЩИјативно да обавештавају 
Троскота и Јернеја, Троскотову десну руку, о свему 
што би ко било где у вези с ма чим рекао. 

Сад Слободан не рече ништа. Знао је он да су се 
код Троскота и Ј ернеја, у кратком .року почела да 
стичу сва обавештења о сваком, па је Троскот могао 
да сув.ерено изриче свакоме и тип казне: усмени риба

њац, Јавна самокритика или привремено искључе

ње. А та је три степена први пут применио доста 
после Виторове несреће, не онда кад је љегова смрт 
још б~лела и узнемиравала људе толико да су, забо
рављаЈући у гневу на Управу, на страх и тугу, на 
Секбирове потајне откуцаре, упркос ушима начуље
ним свуд око себе, давали ипак одуmка својој срџби 

· ако не 1И сузама. . 
. Братко, тад још увек члан ишрег Какома, морао 
Је nрви, средином . јесени, да се јавно раскритикује. 
Одбијао је с поч~tтка. Како је баш у то време лежао 
укочен од реуматизма, Троскот је пришао његовом 
кревету и после пола сата разговора, који нико није 

чуо и коме нико није присуствовао, пала је, канда, 
одлука .. На састанку одржаном те исте вечери, чет
ворка Је присуствовала првом спектаклу те врсте. 

Самокритика је отад nостала саставни део новог 
стила. 

. - _СамоП.!Ьувачког? - Не! Не - одговорио му 
Је КраЈновић онда кад га је, по повратку из боАН~Ще, 
Слободан упитао за новости - не мора. 

Али Братко је оптужио себе да је недостојан 
да буде члан ове Партије, будући да је завидљив и 
амбициозан. Њему су чак, одмах после ~Преласка у 
Ане_кс, падале на памет ноћу и мисли о томе, стид 
га Је сад, да физички уништи Троскота и у вези с 
таквим црним идејама ПОМИШ.!Ьао је чак и да се по
веже с Витором и с њим да направи беспринципије
лан лево-десни блок. 

Изгледао Је страшан. Лице, сивобело, подсећало 
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је на nокисло тесто !ИЗваћено из корита и обешено 
на nлот да се, висећи низ вр.~~>ике; осуши. Али после 
те узнемирујуће nриредбе, .~~>у 11Ј3. су, \СВе мање бри
нући о .личним мукама и судбинама, обузети новиМ 
проблемима, ;престали да !МИсле на старе, на Вита
рову nогибију (»Кажи ми :како је до тог дошло? Зна 
ли се зашто?« »Не знам ништа више од остал!ИХ. Г,ру
јић је гледао IqiOЗ nрозор кад се то десило. Витор 
је почео да се игра. Бацио је rрудву-две на nанду:ра 
и овај га је убио.« »Грозно!« - уздахнуо је Слобо
дан - »МНого сам га волео.« »И он нас!« - одгоВОiрИ 
му Крајновић.) Браткови су образи висили iНИЗ ко
сти њеrовог лица, али сасвим l'.ШрНа уста једва су 
му се nомерала, очи, укочене, биле су му исувише 
бесузне а кзrщи су му nодрхтавали као Ni су гл~ 
дани и дуб.~~>ени унутрашњим струјама. Но ужа~ 
сније од свега: нико није имао разлога да nосумља 
у истинитост његове самооnтужбе. (Јернеј · је, дРУ.
rом приликом, доста касније, слично nоновио Сл()-: 
бодану: »Најежио сам се не толико због Браткових.; 
комунисте недостојних, мисли и речи колико од ·nо

мисли да је сваки од нас и уопште свако могао у 
неком тренутку да помисли тако нешто. Мислим на 
оно о убиству и томе слично. Касније сам се прими
рио. Постало ми је јасно да није у питању исто чак 
и кад наиће иста Примисао. Све зависи од тога да 
ли је изазвана дубоком орџбом, пролазним бесом, не
расnоложен;ем или просто неком асоцијатИвном ин
доленцијом. Сваком се могу да десе и горе стварИ. 
Па и самом мени, који бих сто живота дневно мю за 
Троскота. Зашто бих ја баш био имун од таквих не
свесних бесnосле,l!ЏiЧНИХ примисли и подже.~~>а. Али ако 
неко доће до зак.~~>учка да се због њих јавно раскри
тикује и самооnтужи, онда није у питању краткотра• 
јан блесак што се неодговорно може да nровуче и 
кроз главу свесну свих одговорности. Таква иденти
фикован:а IПОдмисао, ма колико мутна, неће насрнути 

на преnреку без партијског идентитета. Она тражи 

одрећену жртву.«). 
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Док је Братко ;говорио - наставыю је Ерајно
вић .- осећало се огорчење на готово свим лицима. 
Само је Братково било тужно и самозадово.~~>но по
тиштено. Затражио је да му се прими оставка на 
чланство у Какому, да моли колектив да му допусти 
да одсад испашта у самици. Но то му није дозво.~~>ено 
на интервенцију самог Троскота, који је најчовеко
љубивије иступио !ПОСЛе нек.их брб.~~>иваца што су 
Тlражили малтене Браткову главу. Назвао је Бано
вића леви.м лудаком а Милоша и Есинrера волоВIИМа. 
(»Зашто?« »Били су скочили по ћебе да одмах, на 
лицу места, задаве Братка, непријате.~~>а радничке 
класе, атентатора на другове, убицу најбо.~~>их синова 

Партије!« »Је ли то могуће?« »Зашто не би било? Под 
условом да се поверује да је Братко био оно што је 
тврдИо да је био.« »Није!« »Дабоме да није. Али, 
хајде, докажи то будалама и воловима какви су ис
пали она тројица.« »Никада не бих то рекао. За Есин
гера нарочито не бих. Бистар и миран, мало nревише 
сентименталан.« »Такав је некад био. Не више. Тро
окот их је рукама задржавао«.) 

После тог усnелог јер потресног самоюритичног 
иступа, сутрадан већ, Венче је за доручком стао да 
прича да је недостојан да остане члан Партије јер 
је сваког дана штрајка по десетак пута дневно сми
ШЈЬао како да дезертира и подвали друговима и nри
каже свесно бежање из борбе као несвестицу, коју 
би неnријатеЈЬСка пандурија nотврдИЛа mме што би 
ra пребацила, псеудобесвесног, у болницу. 

Место да се дигне по ћебе и да га задави, и 
Еоинrер лично nризна, срчући nрежrану cyny, да су 
и њему nадале на nамет и горе мисли, а Бановић 
рече да је једном у самици, уочи 14. ноћи, не, 13. 
ноћи, гласно заурлао: »Г де си, штрајкашки комитету, 
да те поједем.« Праком је промумлао из свог тесног 
баса да је и он лично један гад, јер је сумњао у Тро
скота кад је на почетку, nосле штрајка, говорио све 
оно што је говорио о Витору и да је то све донедавна 
био, али сад да му је порасла класна свест и да је 
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схватио вредност таквог . једног друга какав је Тро
ск.от и каквог само мајка Партија може да роди. На 
шта Лазица Подсвест .изјави да је донедавно мислио, 
а ви, ето, урадите са мном шта хоћете: стре..ьајте! обе-· 
сите! али, ето, био сам уверен да је Троскот ружан чо
век и да се тек пре неки дан, посматрајући га паж1ЪИ
вије, уверио како је он заправо леп мушкарац, како 
његова лепота није помодна него ~Партијска и да 
др Ми.рковић није имао право . . . (мада се он сла
жио с њим тек 1КЭ.Д је рекао да комуниста не мора 
обавезно да буде леп муmк.Эiрац) (откуд не мора, 
кад је Троскот леп!). Тад је и скоро nосенилели Ра-. 
nmap Пlьунуо испред себе и почео да се удара песни• 
цом у прса и јадикује. Нико ни од осталих није вшпе 
мис.мю да не изблати себе и, понет том заразом, је~ 
два чекао да предговорник заврiiШ како би он почео 
да се исповеда, али је Јернеј, свестан одједном опа
сности, одјурио у умивал,ку по Т;роскота, јединог 
још кадрог да ту АаВiИНу унутрашњег блата заустави, 
и спречи несрећу изазвану зрачењем Браткове само
критике у дози што се сручила претерано на незаш

тићену осетљивост другова и изазвала све ове љи
хове неконтролисане испаде. Троскот их је убрзо 

све смирио. Рекао је да ми нисмо ловци на nрими
сли, да ни мисли нису важне за нас, важно је само 

шта се ради. »Пракса, и ништа више!« 

..... Но после као да су сви за неко време - нарочито 
у четворци - изrубИАiИ неке од основних критерија 
истине, заборавили на разлике измећу халуцинација 
и ироније, апсурда субјективности и тоталније ствар
ности. Престале су гласне самокритике, али је чет
ворка тих дана ипак ;продужила да бордижа измећу 

обала фантастике iИ хистерије; људи су с неким ћа
волс.ким уживањем настављали да се самоП!ьувачки 

гледају ако су и престали да самоП!ьувачки говоре. 
Троскот је напустио уми:ва.л:,ку, у којој је дотле про
водио цео дан с понеким излазником или с Јернејем, 

и стао да нечујно шетка \дНОМ собе, поред noAИIIa с 
књигама. Ноге у нечујним филцаним ПiрИГлавцима 
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вукао је тромо и уморно као да су м.у од олова. Али 
је у једном другом часу, кад су самоунаказујући 
нагони хтели да опет прећу на дело вербалних само
оптужби, хитро пришао столу, позвао собу да се 
окупи, узео реч. Говорио је кратко (људи би га слу
шали и целу ноћ јер је понекад умео заним.л:,иво да 
прича), али оно што је рекао учинило се iИ самом 
Крајновићу по11Ресно у својој припростој. и невиној 
- изгледало је - једноставности. Свако је од нас 
- то је и смисао оног што је ~екао - почео свој 
људски живот као дете. Нико .није одмах по _роћењу 
ништа знао и сви смо се на почетку из дупка умели са

мо да чудимо свему непознатом око' себе. Порасли 
смо, престали да се чудимо, почели да ~азумевамо. 

То исто важи и за .мисли нас одраслих људи а кому
ниста с младим стажем. Кад приступамо покрету, без 
обзира на године . и на знања стицана по школама 
животног искуства, сви смо ми као деца.. Помало 
неодговорни и несташни, nомало зли. Партија, која 
је свима мајка, ако нас и кара, не чини то зато што 
нас не воли, напротив. (Нема шта, ипак човеко.л:.у-. 
бац!). Иако ће он бити принућен да у вези с понечим 
што су. рекли другови у нападу искрености- врлина 

која само нас к.раси - поразмисли још, о томе ка
кве казне треба донети о ОIЩМа што их, објективно 
rоворећи, заслужују, не значи да ће то учинити зато 
што он те другове мање воли од оНИХ које неће каз
ниrn. 

Неко су се време у све већој ТИIIШНИ очекивале 
са зебњом најављене ·казне·. Како нису долазиле, а 
rније било човека, без обзира да ли је већ шта само
упрљајуће рекао или се тек спремао да · то саоп
шти, који их није очекивао, сваки је четворк.аш, и 
не само он, су~ећући Троскотов мркопреки. или од
сутно-зракасти поглед, откривао у њему критику, ка

зну или бар тежак прекор за себе. Од тог времена и 
датира заправо онај оnшти преокрет што ее мани
фестовао неким све опширнијим детињастим пона
шањем одраслих људи; свако се трудио да заслужи 
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наклоност на једини начин на .који је то било· мо
rуће: оданошћу и поверељем у све што би Троскот 
рекао, предложио, наредио Или учинио. Било је и 

таквих који су, јурећи испред руде, iПОКушавали м 
за мрву јавно испољене наклоности или за мањи 
број капА>ица ненаклоности нагаћају и чине оно што 
су наслутити само могли да је Троскотова интенција, 
жеља, намера. Троскот није значио живот, он је да
вао само бумашку за право на живот достојан кому
iНИСТе. 

Заувек су, канда, прошле rодине дискусија у 'КО
јима је свако осећао себе позваним да докраја ·каже 
шта мисли и мисли докраја оно што каже. Не да се 
сад поступало друкчије ... 

То јест ... 
И сад се мислило што се говорило, и сад се ра

дило оно што се мислило. Али мислио је, у ствари, 
само Троскот. Остали су се слагали, не налазећи у 
томе ничег ни увредљивог ни мањевредног. Оно фо
сфора што се пре троШИАо да би свако нашао себе и 
формулисао свој став (мање-више сличан ставу 
групе с којом је гласао кад би долазило до гласаља, 
али с којом се нико никад није докраја изједначио) 
сад се употребљавало да би се открили све нови и 
нови аргументи за објашњеља оправданости Троско
тових теза. 

Против кога? 
То је друго питање. 
Против нас у нама? 
МоЖда. На ту претпоставку наводи, донекле бар, 

чиљеница да је већина другова некад почињала 
сваку своју реплику, у дијалозима јавним или при
ватним, једним: ја .мислим или: ја не .мислим или: 
не? ја ... 

Сад се више нису чули такви почеци (сем, !ИЗУ
зетно, од Дежмана) (али код љега је то »Не« струк-
турални један тик, rрч, риктус). · 

Схватило се да је у оним виторовским време
нима, која су се неким друговима почела да чине 
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све :мрачнијим и партијски све мање вредним, било 
закономерно мислити против, али да је сад нужно 
научити да се мисли за и у npuлoz нече.му, ако не 

и отворено у npuлoz не~ео.ме. 

Док му је Крајновић излагао све што се десило 
за време љеговог лежања у болници и :коментари
сао тако опрезно све те догаћаје, Слободан се питао 
да ли је то Крајновићева званична, тј. спољна вер
зија доrаћаја или иоюрено тумачеље ствари и ПiрИ

лика. Знао је да на љему још увек лежи сумња да 
је виторовац који се није довољно раскритиковао. 

Говори ли тако зато? Да би га Троокот оставио на 
миру? .Којешта. Нема у свему што му је испричао 
ничег ласкавог, па скоро ничег што би се могло 
схваmти као Крајновићево солидарисање с Троако
том. Не с Троскотом. Али ни с Братком (у реду то). 
Не, није ничим давао nовода ни да се верује да вито
рише. Зашто би? За~р су те ствари љегов проблем? 

Уосталом, нису ли сви други подвлачили стал
но разлике измећу ;ранијег и садашљег стила руко
воћења, тврдећи да су сад срећни што нема више 
данrубљеља ни бесконачних дискусија, iiiYНИX мржње 
и неоснованих сумњ:ичења, и што нема више ни спољ

них парада? Значи ли -упита се забринуто - да 
је ико од оних ll(,()jи оу гласно.:хвалили Троскотов на
чин секретарисања био неискрен? Не! - одговори 
себи - али у овом свеопштем, претерано наметљи
вом лаудамусовању, Крајновићева одмереност дело
вала је у позитивном смислу убедљивије протроско
товски. Бар у први мах. Било је то одсудно за Сло
боданово коначно опредељеље. Похвале Троскоту 
почеле су да му иду и на живце, али дивио се и на

учио да воли Троскота. Rутао је ипак и радио само 
свој посао. 

Известан ред и напорна учења донела су, СВЭ:
како, добра. По.лиmчки, колектив није никад био је
динственији. Њеrова историја је тиме престајала. 

Остајало је да се са сваким даном све дубље и 
научније спозна законитост живота у робијаппmци 
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класног непријатеља, како би се са што мање на
~ора водила своја политика, револуционарна, ;роби-
Јаmка политика против Управе. ·· 

Та се све дубља и научнија спознаја јављала и 
као једини моrући ту вид слободе, без обзира на ре
тетке, резе, локоте, браве. Немоћне су те препреке 
биле да зауставе, на пример, редовно дотурање но
вина што су стизале сваког дана сем недеље. А и 
Јернејев штос са правим раДНом био је више него 
смео и духовит . 

. Аукавство ума! га је остварило користећи се по
СТОЈећим чињешщама: пандури су остав.iъали пакете 
сваког јутра пред канцеларијом· ,командаНта Анекса, 
у ходнику крај четворке·. Али без· Т.роскотовог рада 
с излазницима не би се дошло на помисао да се тако 
нешто .изведе. Тек, договорено је то све с једним 
другом који је требало да изиће сутрадан по партиј
ској конференцији. Троскот му је ставио као задатак 
на срце да, чим изиће, пошаље нешто кабасте хране 
и да је спакује у Филипсову оригиналну кутију. 

У исту такву у какву ће, три дана касније, запа
ковати радИо-приЈемник и адреси;рати га, као и оне 

сланине и хлебове, на !ИМе Грујића, који дотле ни 
од кога ништа није примио. 

Тачно три дана пошто је прва поши..ъка са сла

~ом. и двопек?М стиr~а, дежурни чистач дојурио 
Је да Јави ЈернеЈу и Грујићу да се у гомили јутрош
~ пакета налази и ФИЛШiсова кутИја. Јернеј је од
Јурио на трећи спрат да пренесе договорену шифру 
за инсценирање сваће с др еко м и брзо се вратио. У с
коро је дерача отпочела. Док су се пандури узвера
ли уз степешще, ,кутија с радИо-апаратом замељена 
је он_ом првом, у којој је био пакет што је стиrа.О 
раниЈе, тачно пре т.ри дана, ,како је било и доrо
оорено. 

Отада су собе имале сваког јутра шапироrрафи
сане Голуб-вести. Не само РадИ<>-'Беоrрада него и из 
целог света, то јест и из Москве. Била је то највећа 
радост, права •свечаност: истог дана кад су вести 
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емитоване, читане су и у Анексу. (Аrентство Тасс пре
дајот ... ) Истина, оне су биле пропагандне више не
голи .информативне. - Ако! - рекао је Т;роскот ка
сније, на растужену щ>имедбу о неинформа:mвности 
- добре пропаганде никад није довољно. Информа
ције о себи нек скупљају буржуји. Ми нећемо ;да не
пријатеље обавештавамо о себи. Разумеш? Окружују 
нас ионако. А што се првог тиче, нека смо стопут 

добри комунисти, пропаганда ће нам само учврстити 
увереље. У осталом, tКО каже да су сви tКОмунисти до

бри комунисти? - Ту? - зачудИо се .и све ћутљи
вији Грујић, ни налик на оног ,каквог га је Слободан 
упознао у судском затвору, ·Грујић, који је, стојећи 
лево од Слободана, присуствовао том ;разговору Тро
скота с Ерајновићем. - Ко .каже - одговори му 
Троскот- да се Голуб чита само ту? 

Слободан је знао да Голуб !ИМа !ЮрИЛа, !И да, од
мах по читаљу овде, налази путеве до другова који 
су у мећув;ремену изишл.и и активизирали се у сво

јим месним организацијама. Грујић, који се бавио у 
последље време шифрама, отварао је њихова писма, 
која су била, у ствари, прави извештаји о раду љи
хових организација, али nонекад 1И дневници са са

станака с љиховим тамо nроблемима. Понеки су, до
став..ъајући такве материјале Троскоту, тражили од 
љега савет и nомоћ као од искуснијег друга. 

Али, сем Голуб-вести, четворка је прва nосле ју
тарље шетље примала .и ушверцоване новине. То је 
Слободанов посао. 

Он је и удесно то с новинама. Још док је лежао 
у болници, после првог напада слепог црева. Сем т~ 
га, цигарете су долазиле - три !На обичног пушача, 
четири на страсног. Захва..ъујући трустовима, пушила 
се драва по 10-12 пута на дан. Палило се и даље фе
кетом, јер се испоставило да би издаци за шибице 
неподнош..ъиво оnтер~тили буџет колектива. 

Јернеј, онако оштар и сигуран у себе а суздр
жано брз и живахан, није се задовољавао тиме само: 
неколико месеци ЈКЭ.СНИје предложио је да се, на ели-
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чан начин као и Голуб, убаци и једна војничка одај
на станица. Ако би nокривала 50 km ук.руr, било ·би 
лако на обронцима недалеке nланине инсталирати 
још један ;пријемн<К>дајни nункт nреко кога би шпле 
директиВе у :казниону и из ње. Али то Крајновић није 
испричао Слободану јер то IНИје ни знао. Онај који 
је знао за ~о био је Слободан, коме је конопирац;ија 
напунила уста водом не само за iiiЛЗНОве у вези с 

том емисионом цен"Гралом. Поверивши му тај план, 
који је требало да Слободан оствари nосле завршетка 
радова на Капилару, nоверио му је и тајну сврху Ка
пила:ра. Не све IIIТO се тек на крају дознало. Али ре
као му је да ће кроз завршени Капилар доћи, за три 
ноћи, делегаm П о ља, iКDји ће о држати у четворци Об
ласну конференц!llју, сменити оnортунистичко руко
водство вани 1И изабрати ново с Тр.оскотом на челу. 
То му је ;речено уочи напада на Крајновића. 

Но све су то знатно ::касније ствари. СлободЭн се 
радо сећао ових првих дана nосле nреласка у Анекс, 
када је, док је Т.роскот шеткао дном собе у којој је 
гостовао још ще наnада на Витора, стао пред буду
ћег секретара бироа. 

- Друже Троскоте, т.реба да разговарамо на
само. 

Ошинуо га је изненаћено оним својим левкастим 
очима, али IНИШТа IНИје рекао, nродужио је nолако 
да шетка. Слободан је корачао за њим. 

- Шта чекаш! - застаде, окрену му се и nро
С'ГреАIИ га још једном набусито - говори! 

- Не могу овде! - одврати, :и Троскот га nо
ново изненаћено QАМери, па му с нескривеном доса
АРМ ок.рену лећа, уздахну и први уће у умиваљку. 

Чим му је рекао о чему се ради, Троскот изгуби 
онај узвишена мргодни 1И прек.орно уrњављени израз. 
У· једном "Гренутку nровири из умиваљке и одмах се 
врати. Ј ернеј се затим створио !К.рај љих. 

- Нико да не улази док .не кажем! 
-Разумем! 

-Ни ти. 
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- Нико. Разумео сам. 
Троскот nоглади Ј ернеја по краткој коси и овај 

се nркосно насмеши. Од тог осмеха као да му се 
загвинтале још чвршће ноге у nаркет nред вратима 
умиваљке. 

После три сата Троскот изић_е. Ј ернеј се није пО
мерио био ни за милиметар. 

Стајао је онако како је остављен. Слободан ra 
је nогледао с дивљењем нелишеним извесне количи
не зависти. Такав би хтео и сам да буде. Ефикасан, 
чистих nотеза. То је код Ј ернеја била, знао је већ, по

. ·следица једне осиромашујуће али и те како нужне 
nотребе да се борац аnсолутно концентриurе на за
датак. 

Ништа изван з~атка, ништа ·пре љега, ништа 
nосле није nостојало за Јернеја. Од часа кад би му 
се рекло да нешто учини, он је nостајао оруће, воља, 
циљ. Имао је сnособност аnсолутне nрисут.ности, вр
лину да у одрећени трен :и задати посао сажме сву 
своју енергију. При ·томе је, онако млад а дифузна 
извучених црта, с насем мало nовијеним и нешто ;ра
ширенијих nopa на дечачки танким ноздрвама, с ус
нама што су се знале да скуnе и оnусте на један изу
зетно занимљив и изражајац начин, корача:о ела
стичним ходам nланинара који баланс;:ирају дижући 
се на nрсте једне ноге док другу nривлаче, али је 
умео и да стоји као закована ствар. С оним наоча
рима оивиченим nлехом који му је остављао nрљаве 
трагове на ·сему носа а лонекад, ЧИНИла се, :и; на 

дужицама оtЩју живахних и тврдих иза увек. врло 
светлуцавих стакала, био је у стаљу да својим ош
трим .и ЧIIтким рукоnисом, служећи се кули-nенкалом 
са стакленим nером, наnише, ако му се .1:1а:реди тј. 

р·екне, најсуровије или најпатетичније чланке за Б 
у А: А (Беуа) (заnраво, ·Бољшевик у Анексу). 
Сећа .се како је још у Бази своЈом лущrдном крити
ком сахранио nросто Гросманову теорију криза. 

Уnотребљив је био у· највећој мери у техници, 
али и у економији: ·и: социологији:. У филозофији, то 
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су и ,АЈруrи знали, није успевао да буде најбољи, без 
обзира на неколико ранијих усмених покушаја 1>?
надјача К!рајновића (али љему, Крајновићу, тешк.о 
би било и у свој Комин:терни наћи достојна nартнера 
за дискусије о питаљима филозофије. И не само 
за њих). 

То је свакако и зато што Јернеј није сам стизао 
све да савлада. Јер није било задат.ка који не би 
узео да изврши. Западало му је Шiак све што је ва
љало брзо и добро урадити. Отуд и она њеrова лре
терана запосленост свим и свачим. ОрганизациОIНа и 
партијско-политичка задужења извршавао је сам. 
Техничка је препуштао СлободаНу, научна К.ОН11рОАИ
сао, филозофска - није стизао. Аве ноге не доспевају 
свуд, две руке не могу саме св~ да ураде, нити једна 
глава све да сазна и обухвати. 

Штета, мислио је Крајновић некад. Да се Јернеј 
посветио теоретским проучаваљима, постигао би од
личне резултате. Није ли, после шест дана рада, успео 

да надјача у економији и самог благог Јерк.овића, 
званог »Јаrње с пет ногу«, иако је то Јаzње с пет н.оzу 
био а и остао, упркос томе, главни економски жрец, 

к.онсултант самог Какома и предавач. А "11реба знати 
да је Јерковић био .суперквалификован економски 
стручњак, доктор економије Франкфуртског уНивер
зитета, на коме је, у својој дисертацији, с лењини
ст:Ичких позиција сахранио Кауцког, Сомбарта и 
друге лакеје буржујских схватаља аграрног питаља. 
Није ли он у тој области, по МИШ/оењу великог броја 
људи, ушио и самог Евгенија Варгу с целим њеrовим 
институтом? Написао је тај Јерковић својевремено 
неку студију и то штампао. У пристојној другарској 
и научној критици ставио је у сумњу неке Варrине 
анализе и зак~оучке о природи :к.риза. Тад су га многи 
пре:к.оревали: Каква мегаломанија, ти, бре, да се iiiO

peдиm са Варrом, који руководи целим једним ин
ститутом у ком раде бригаде најбољих стручњака\ 
Али се показало да су му чињеmще дале за nраво. 

И сам је Варга :извршио самок.ритичку ~справку сво-
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јих теза. МоЖда није знао за Јерковићев чланак. Али 
се раскритиковао као· да га је проучио. Не само да 
се Јернеј показао, дакле, бољим економистом и од 
суперстручњака Варге, пораженог од стране Ј ер:к.о
вића, кога је Јернеј надјачао, него је, исто после не
колико дана критичког проучаваља података побра
них код П1ишића и Јиричека, успео да покуn1оене 
чињеmще осветли .марксистичким фаровима и да ис
торији Немањића, коју дотле није познавао, даде ис
правније тумачење од великог историољуnца Плете, 
званог, упркос бујној коси, Челоња (да се не би ре
кло Rелоња). (А тај исти Челоња знао је своју на
уку бо..ъе од ма ког дрофесора буржоаских универ
зитета.) 

Имао се утисак да Јернеј не воли да импрови
зује ни да се служи приближним формулацијама. 
Стигао би Шiак увек да се припреми, nри чему се 
вазда служио изворима (Марксом, Аењimом :или 
Ста..ъином). Увек саМо оним њиховим књиrама и 
оним у њима поглављима која су највише одrова
рала сврси. 

К.рајновићу, који је поседовао бескрајно тира, 
дрецизнија, разнороднија знаља, није претерано те
шко било да утврди да Ј ернеј није прочитао цео Ка
IШтал, да је прорадио само ренту из III књиrе и 9. 
главу из 1, и да је и из Хилфердинrа исто знао једино 
ОIНе делове који су му били потребни за поменуту 
дискусију против Јерковића. Али иначе, на кружо
Цима, Јернеј се истицао оштроумношћу и mmентив
ношћу, нарочито у анализи чињеmща. Прошлих или 
садашњих. С једном изузетном брзином запажаља 
насртао је на слабости противника у репликама које 
је давао живо, са задово..ъством, али и са ватреношћу 
и убед..ъивошћу неког ко то не ради из спорта, него из 
осећања неке одrоворности, тако неумитне да је не
кима изгледало да се она изједначује с нужношћу. 

Кад су сви полегали, Троскот, Ј ернеј и Слободан 
су се задржали В[)ЛО дуго у умива..ъци. 
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Неколико дша касније дошло је, на одлуку Ка
кома, до новоr прегруписаваља. Неки су отишли из 
четворке, друrи дошли у њу. Слободан је остао у чет
ворци. И у њу се и вратио после болнице у !Коју ra 
је отерао :напад слепог црева,. 

11 

Чим га је на повратку угледао ;у вратима, Крај
новић је поскочио, орупшо бокал с водом :на рукопис, 
оборио клупу и измећу свих тих услова, некако к.ра
кат, танких ноrу а пmрока, мало ис:юривА>ена- nрепуна 

I1рудна коша !ИЗ ког је ницала као цвет њеrова свежа 
а велика бебаста глава са десНом слепоочшщом што 
је једина отк.ривала њеrове године проширеним пора
:иа и кожом без тургора, потрча Слободану _у сусрет. 
»Здраво, малишо! Знам све, .и да сад треба да пожи
вшп неко време на дијети. Чекај!« -и, не успева
јући да се ск,раси, О'I'рЧа до Цезара, кој!И му, сањив 
још (будно се увек касно и до подне није ваЈЬао ни 
себи ни другима), даде КА>уч, што Крајновића одведе 
до отворених врата, и одатле завојитим гвозденим сте
пеницама на таван, где је у једној nразној ћелији, 
некад намељеној ко зна чему, била смештена, коначно 
призната, општа остава колектива. Како уће и ocem 
онај мирис плећк.и сланине, ноз,А;рве му се сладостра
сно раiпириле, у другој би прилици !МОжда и покушао 
да стрпа неку кожурицу у уста \ИЛИ кекс (који је 
такоће мирисао на ДИМЈЬену сланину) (ту доминанту 
и мирис једва IIlpOTкaн танким цијуцима тегле кисе
Л:их К.раставаца, и још ненаметА>ивијим звуком кутије 
с nакетом бутера) али овог пута је журно тражио да 
се nробије иза плећки до стелаже на којој му је Це
зар још синоћ рекао да се налази стакло· са слатким 
од ружа. Пробијао се измећу м.ирисних плећки и два
-три суџука зимске саламе што су се заЈЬуА>ала као 

оне завесе од перли у тропским :неким берберни
цама - и он се за тренутак пресели lY неке биос-
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колски осунчане пределе где се пије виски из ду
r:их ознојен:их чаша и где се (знао је и то из. би
оскопа) тако снажно а уморно грле жене- лепих 
очију и увек претерано савршено очеШЈЬане косе, 
жене у хаЈЬинама из ексклузивне колекције Scbl
apparellia, где се песницама и револверима савла
ћују препреке - но утом угледа трбушасто стакло 
са слатким од ружа које му је сест.ра скувала 1И по
слала а Цезар га сачувао за неког болесника и .одо
лео - на с.рећу - свим досадашњим молбено ха
лапЈЬивим аргументима Крај:новића, који је на по
четку захтевао да се то слатка подели свима на равне 

делове. 

На срећу, одолео му је. Сад је преЗадовоЈЬан био 
што ће Слободан имати нe:ri:rro добро да уз своју 
врло јадну дијету (од барен:их кромпира сваки дан 
и куваног меса двапут недеЈЬНо) (а без сланине или 
зрелог сира, јединог што се исплати да се узме као 
нузужитак lY3 посне ерарске чорбу ЈЬаке) (али и 

од тог не сме вшпе једино што ваЈЬа- nacyA>). Жу
рило му се. Зграбио је лепЈЬиво стакло, успут ли
знуо прст, испустио одмах једно задовоЈЬно »МММ« 
иако никог није било у близини, и појурио низ заво
јите степенице. Носио је, као и сви робијаши, потко
ване цокуле, и Цезар, који је устао био иако му се 
~је устајало и ~ишао из собе да би пред пандури
ЈОМ подупро СВОЈИМ ауторитетом Крајновићев бора
вак на тавану, јер је он, Цезар, имао само право на 
тавански КА>уч, видео је прво, онако бунован, како 
су .испод Крајновићеn:их цокула синуле искре и од
мах му би све јасно, још пре но што угледа Крајно
вић~ како се, јаче поцрвенел:их печата на јаrодицама, 
уз Један намрштен осмех, помало иск.ривА>ен али 

ипак осмех, КОТ!рА>а низ степенице, вшпе суА>а но ко

трА>а. Иако се то одвијало брзо, Цезар је приметио 
како Крајновић чини притом чудне и .напорне акро
бације и без сврхе како премешта из руке у руку 
стакло, као да му је :највшпе стало да га не испусти, 
а :не главу да сачува. 
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И тако дигнуте леве руке, све суљајући се, и 
nристиже пред Цезарове ноге. _ 

Одмах му притрча да га подигне, али Крајновић 
процедИ: »Теглу! Теглу!« и тек кад је економ узе и 
стави на под, Крајновић се намршти и рече: »Чини 
ми се Аа ми се нешто сломило. Помози ми да се 
дИГНем.« И онесвести се. Не надуго. 

ОдИста, напрсло му је једно вито ребро, али под 
пазухом је био сав УI'РУБан и модар. Више није могао 
да радИ оно што је радИо незабушантски, никад за
мењен, никад тражећи замену, чак ни кад би имао 
температуру. Редовно је носио чабар, рибао под, прао 
прозоре и остало чиме су хиrијеничари оптеретили 
ионако тежак робијашки живот. »У име научно-ин
течких мојих предрасуда« - пецкао их је некад
»НИШТа не презирем тако интензивно као покондИ

рено презирање сервилних и прљавих послова.« 

После једног дана вратио се и он из робија
шке болнице у Бази па, иако је носио и даље чврст, 
полуrипсани завој, поче да радИ своје ствари као и 
пре пада. То јест, по целу ноћ да не леже у кревет. 
Тек пред зору би се опустио на пола сата и одспа

вао мало, али она уобичајена његова поза што га са
вијала преко стола сад га је исувише болела. Но 
недељу дана касније престаде да леже у кревет. На-
ставио је по старом. -

12 

Оних неколико дана што су провели лежећи по 
неколико сати дању један уз другог сигурно је nро
дубила њихово nријатељство. Г ледан са стране, Крај
новић је остављао утисак да, сав срећан, немилице 
прича мање што му nричање nричињава задовољ

ство, више што ВИдИ и открива на Слободановом 
лицу, упалом, смањеном и свем као стиснута пес
ница, лицу шкртом у променама, стално задивљену 

пажњу; лицу што му је постало утолшrо драже УЈ.ОО-
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лико му је, и таквом стеrнутом и без мимског дара, 
уапевало да измами захвалне осмехе признања. 

Слободану је ОдИста недостајала спонтаност, што 
је нуспродукт осећања самог себе као слободе, која, 
кад овлада човеком, претвара љегову главу у пред

ставу на отвореној бини; а дела - у јавне гестове 
пожртвовања. Он је патио и бивао бескрајно љубо
моран кад би Крајновић, свакодневнијих неких дана, 
остајући доследан обичајима своје расејан:ости (што 
је, у ствари, долазило само од силине којом га је 
обузимала нека друга мисао или потреба), изненада 
прекидао започети разговор са својим другом, поју
рио библиотеци или столу, успут заборављао камо се 
то упутио и, обазирући се Око себе, хватао првог -на
ког би натрапао испод ;руке, па настављао да му 
nрича с истим одушевљењем iИ занетим изразом као 

што је то чинио малопре. . 
Слободан је знао све зашто га је Крајновић остав

љао, зашто је поскочио и по јурио, камо се -то био 
упутио ... 

Али ништа 1МУ то знање није вредело. Осећао се 
у тим тренуцима презрен, ;напуштен, безвредан: обез
врећен тим напуштањем. 

Тад би га спопао бес, iИ .љут би гњурао главу у 
јастук заклињући се у себи да ће рећи -све Крајно
вићу, чим му идући пут nриће, рећи ће му да је 
љему, Слободану, мука од тих изводИјада за n;_рими
mвну публику тргова, на којима су пре три хиљаде 
година ордИНИРали перипатетичари и софисти, и 
нека престане већ једном -с тим ловљењем задивље
них зг.ражавања примитивне публике, и да му је за
иста, заиста за цео живот савршено довољно те ље

гове слабости да изиграва расејанца како би уверио 
остале да уме да мисли као прави мислилац, јер је 
расејаност ствар феудална, јер има за премису,- с је
дне стране, постојање слугу, који расејани не смеју 
бити и .који су дужни да уместо господара раде јер 
друго не знају, и, с друге - постојање господара који 
свашта знају и који зато и не треба да прљају руке 
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оним нижеразредним, механичким пОСАОвима. Пада
јући у мислима све више у ватру, доносио је неопо
зиву одлуку да му каже да се вара ако мисли да ико 

може да обав..ьа место љега његове, рецимо, биоло
шке послове, љегову, на пример, нужду, да то мора 

сам и да га зато одсад па нада..ье моли нека ra остави 
на миру и моли нека га не нервира ако жели да и 

да..ье пријате..ьују, и надасве моли да га убудуће не 
нервира тим већ смеппшм и бедним заборавА>~ 
камо је то кобајаги пошао, кад цела соба зна да Је 
пошао у нужник и да је смешно 'Видети како човек 

у љеговим годин:ама скакуће као јарац кад му 
је сила и да то није смешно, већ жалосна, с об
зиром да и сам зна да је болестан од гастритиса, 
а и цела соба то зна и зато му се и смеје, па је сме
шно љегово !ИЗвоћеље да као једини он не зна ни 
зашто напушта пријате..ьа или неког другог сабесед
ника и зашто прекида мисао на пола речи. . . Аш 
нека се не чуди и не пита nrra је то осталимаЈ 
ни зашто се тако блесаво смеју; нека зна: смеју му 
се јер знају напамет цео љегов програм и тачку лре
кинутог разговора на пола речи и тачку јарећег цуn
каља у месту и тачку трчања у нужник и тачку то

божњег заборав..ьаља камо је то пошао и тачку окле
ваља и, кобајаги, збуљеноr освртаља и тачку хва
таља првог ко наиће под руку и тачку настав..ьања 
nрекинуте мисАИ и тачку реченице nrro почиље та
чно другом половином речи, оном коју малочас, пре 
тог кловнераја, није изговорио. 

Све те критичке примедбе и киселе зајед..ьивостИ 
испариле би ни у nrra чим би се Крајновић вратио 
и онако волубилно почео да. љему само, изабраном 
и издвојеном, ако не и увеАИЧаном и означајеном овим 
избором, настав..ьа да прича започета или оно што му 
се десило после ове или оне ескападе. Истог је часа 
и она престајала да се С.л.ободану чmш циркусант
ском. 

Минут-два касније смејао се чим би се К.рајновић 
смејао и, nратећи пажљиво љегово пуно и румено 
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лице, све од живих И врло iПрОМен..ьивих пок.рета, nо
кушавао да сам намакне .на своју тврду и кошчату 
главу без меса сву ону флору и фауну израза nrro су, 
у својој огледалској двострукости- огледала очију у 
којима се огледају огледала мисли - одзрца..ьивала 
савршено и уну.DРашња расположеља и стања и оно 

nrro је, преображавајући их, Крајновић · сма11рао да 
треба да буду. 

Имитација тог стаАНог сустизаља израза, зна
чеља и конвенција није успевала ником, ако и прет
поставимо да је, сем Слободана, било шюг ко би то 
покушао да опонаша. Па ни оном ко то није. Сло
бодану су само очи пенушале од одушев..ьеља. То 
је различито, иако у понечем слично: неопонаш..ьиво. 
Тад би му очи nенИле као да је потпуно заборавио 
да је икад хтео да изгрди свог пријате..ьа и да му 
каже још и то да један револуционар, који мора 
бити савршен илегалац и, према томе, држати сто
тине адреса, имена, јавки, попrrанских сандучића, 
лозИНК:И и одзива у глави и нипrrа од свега тога на 

цедуљици, мора да вежба и своје памћење и не сме 
да своју расејаност сматра врлином у којој ужива. 

Али нека, бољих пријате..ьа од ·ове двојице није 
било на робији, где је пријате..ьстава изгледало да има 
све више у· последље време. Но оно nrro их је ка
рактерисала није био уобичајени однос одозгО на
доле или одоздо нагоре (повереље команданта Тро
скота у флиrел-аћутанта Јернеја) (и, обратно, Јерне
јева слепа вера у непогрешивост сваког Троскотовог 
геста, потеза, нарећеља). 

Па ипак, зар је моrућа потпуна равноправност 
измећу два по дефиницији неједнака бића? Какве су 
равноправности могле да се јаве измећу чврстог и 
плачног металца Есинrера и оног Боке Перовића, зва
ног, не зна се зашто, Пататока, с оним пататокасто 
узетим, и, рекло би се - шлогираним лицем, вечито 
на задатку опрезног и притајеног лова на неки пред
мет коме неодложно мора да промени употребу не 
преображавајући му много облик. •Есинrер и он нису 
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скоро IШКад причали, -понекад су .играли шаха, по

некад учиАИ заједно, шетали скупа, али нико Ни по 
чему не би могао да зак..ъучи да су одани један другом 
и да се и та беспл.атна nриврженост може да испољи 
само у . невољи, никад у дану кад је све потаман 
и кад све тако тамани осећања да се све чини равно 
и глатко, чак и амбиаи. 

Незадовољан собом, Слободан ослушну, разабра 
нервозно зујаље муве која га не нападе, пресита. По
лети само у плитком луюу над његовом главом и, 

дал:азећи од прашњавог прозора, неста пут стола 

с подне~~ још мрвама. Али тад помисли речени
цама КОЈе Је неко у њему читао: Крајновић ми није 
самх;> друг кога ми је класа понудила, он :ми је и 
приЈатељ кога сам изабрао измећу свих другова рас
турен:их ШИIЈ?ОМ nартијских О.АЈРеда свуд по свету и 
иэмећу свих другова ту у Анексу, које су ћудљиве 
провале и још ћудљивије пресуде довукле а борбе 
преместиле у ову зграду, и иэмеЬу свих које је биро 
с Т.рос100том на челу, а на предлог воћства катедри, 
распоредио у четворку. Мој друг Крајновић, јер друг 
ми је и пријатељ, најдражи ми је и :Најближи. Airo 
се нисам од првог 11ренутка по доласку везао за њега 

дубоким пријатељством, то је разумљиво: Витор је 
исувише распаљивао младоскојевске нагоне, као и 
слабост према спектакуларности, од које пати свако 
борбено неискуство. Витор прво, а онда све оно те
шко и велико што се отад десило и дешава. 

Прекину се то читање, а он утону у мутеж не:. 
задовољства Fобом. 

13 

Нико није знао шта је Крајновић открио у Сло
бодану, свима је могло бити јасно шта је одушевља
вало младунца за искусног, неаскетског, скоро бон

~иванског револуционара, ведрог у невољи, жов~

ЈаАНОГ у тегобама, човека тако свес11рано и силовито 
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даровитог да је у свим областима. знаља, незнаља и 
осећаља био далеко најпоткованији а у· оним према 
којима је имао упорнијег Шiтересоваља, остао и био 
без премца. Тип је то био нарочит. Укратко, кад га 
гледаш целог и упоредиш са црнокосим око- њега, 

обавезно помислиш: раћамо се проседи !Ван затвора; 

старећи, коса нам тамни у тамници. 

Све његово деловало је младалачки ненапорно и 
неиэмучено - и предаваља о најзаврзастијим пред
метима и одољеваље тегобама :и памћење неопходно 
и расипничко оргијаље с нужним као да је изли
шно. Његове закључујуће, синтетичне мисли на бази 
познаваља чиљеница долазиле су му »саме од себе«, 
увек осмехнуте некако и увек без зноја и жуљева 
(»Да неко ради руком колико он мозгом«- говорио 

је Грујић још ry почетку за њега - »тај би имао дла
нове зарожнане као копита, а он .:..._ ни жуљића на 
челу испршеном као бедем иза ког се стално осећају 
нека мождано сива дамараља«. »Не!« - помисли Ба
новић - »светлуцаља<е). За разлику од друга Де-

. жмана, који би пољубичавио по лицу и телу чим би 
се жива спустила испод плус четири, Крајновић :ни 
на минус двадесет не би зацвокотао, нити би се по
трудио да правилно закопча сва дугмета на сивом 
копорану. Раздрљен, шљампав, квргавих прстију, он 
их није завлачио у џеп, него је и тад, на минус два
десет, настављао да шета с рукама на леЬима. И за 
тих је суперхладн:их јутара прелазио супериорно 

nреко осећаја зиме као nреко нечег неодрећујућег. 
Мисао коју је у дат.ом часу мислио једино га је целог 
обузимала. Апсолутни атеист, протумачио је он јед
IНОМ неке материјалисте (француске ли? грчке ли? 
ћаво ће га знати!) овим речима: бити апсолутни ате
ист значи не веровати ни у шта што изван чове~еа 

трансцендира чове~еа. Те његове речи многи су за

памтили, чак и Венче, јер су се некако одмах зале
пиле за Крајновића, одговарајући му и објашњава
јући га потпуно. Веровао је само у бескрај човекових 
моћи и, будући нескривено осећајан, није 11ребало 
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себе да силује да би био човек. У свим приликама, у 
оiШМ лаким и у оiШМ тешким, показивао је само оно 
радосно мще напредне бебе. На бебу је подсећао за
иста, све док год би му она остарела десна слепо
очница остајала у сеiЩИ. Дотле се чинило да сав 
пркоси свим људима и свим временима надљудском 

својом неком надареношћу, којом се, као и својим 
замшшьеiШМ и помало одсутiШМ весељем, опирао злу 

што изазива и чика баш тим својим неегзибициони
стичким спонтаним осмехивањем. Оно се, лебдећи, 
чинило да долази од сувшпка виталности и невид

љивог здравља које извире као лава ;из кратера ље
говог немиреља с ограниченостима. Није тајна: иза
зивао је понекад, и не хотећи, притуљене јарости,· 
немотивисане презире, нескривене зависти. 

Слободан о свему томе није досад мислио. Али 
знао је да није остало непримећено да су од почетка 
обојица осећала ону необјашњиву привлачност на 
чијој основи и настају велика пријатељства; привлач
ност што је, у овом случају,. једном давала импулса 
да боље раз:мишља, осећајући да га други беспред
расудно схвата, прати и да му одобрава; а другом, 

оном који је углавном слушао, стварала утисак да 
препознаје неке своје мутне и никад докраја изго
ворене слутље управо у речима што су, јасно и без 

икаквог напора надолазећи, казивале оно што се, ето, 
и у слушаоцу и ученику Слободану, одвезано и из
говорено посредством Крајновића, чинило одмах iИЛИ 
касније као сопствена, вајкадашња мисао. 

Пријатељство се не своди само на то. Постоје 
разне чиљенице што су се испонадешавале током 

последљих недеља ако не месеца, а које су сваком 
посматрачу указивале на све већу дубину тог ничиМ 
помућеног и непомутивог - изгледало је -прија
тељства, nуног разлога за обострано поносно задо
вољство собом, пријатељством, тим избором измећу 
другова које ти је цела класа понудила, а неприја
тељ, који никад не успева да оствари све зло које 
хоће, истргао из љеног топлог крила и опасао зидо-
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вима и решеткама да би двојици људи омоrућио да 
се пријатељски заволе. 

И буду немирни баш зато. Слободану је ,одједном 
било јасно шта значи то незадовољство собом. За
бринут је за Крајновића и Грујића, који је полако 
rубио ону своју агитаторску лакоречивост и живахну 
способност да уради све што треба у часу кад треба. 
Одсутан, утонуо у фиксне неке мисли, тупео је, чи
нило се, за све. Видећи га једном · замишљеног на 
прозору :умиваљке, Слободан му приће. 

Десиli..о се то на недељу дана после Слободано
вог повратка (ИЗ болнице у Бази. 

»Јеси ли чуо за новост?« рече му несувисло Гру
јић кад га Слободан ·упита шта му је. 

14 

Пред Грујићем је данима већ стајао Витор као 
жив, с ОIШМ ужагрелим, ујареiШМ очима, ОIШМ ли
цем под паром, оiШМ брдима од кољских стрУв:а. 
Смешио се, сисао своје брке сврнуте под усне, цев
чио их као што би то чинио читав један разред који 
би на безброј сламчица уносио у себе бескрајну 
чашу лимунаде. Јесте, љегов је осмех имао нешто 
накисело. И наrорко. Судбина што га чекала невид
љива за углом предујмила му је и сад, као живом, 
нешто од тоr свог смртног укуса. 

Погледа уоколо, угледа Троскота како .спава, 
али и сад му се, испружен на лећима, чинио да .шетка 
дном собе. Дабоме, уз Јернеја. Сврну очи: Крајновић 
је читао за столом, стиснутих руку мећу шиљатим 
колеiШМа. Прекопута љега није се налазила Слобо
данова . глава, оштра, стешњена мща, пенушавих 

очију. Нема га nоследљих дана. 

Витор као да му у том часу приће са стране 
ваздуха, ·С лећа однекле, и као да једва чујно из
говори: 
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»Хоћеш ли да видиш !КаКО саМ nогинуо?« 
»Нећу« -рече- »знам.« 

Али већ га је гледао :како се одВаја од пандура 
који га је nратио у стационар, где је, одлазећи на 
последње превијање, требало да се подвргне рендген
ском nрегледу. НедеА>у дана пре тога одржана је пар
тијска конфереiЩИја на којој је и дао оставку. Њему 
је рекао: »Нећу да ме за неколико дана ИСКА>\ТЧе као 

шrрајкбрехера већином гласова из Партије!« Бојао 
се тога. Једино чега се икад бојао, а што му се није 
стигло да деси: nогинуо је, nредухитривши тиме веће 
ЗАО. 

Остане ли у скупној соби - говорио му је од
мах после конфереiЩИје - исКА>учиће га јавно из 
Партије, затим и из колектива. После две-три не
деА>е неко ће га изудара ти и то ће учинити тако 
»спретно« да ће сва кривица пасти на испровоцира

ноr Витора, који ће, том nриликом, бити оптужен 
да је окинуо нешто гадно против Троскота, дакле 
nротив Партије. Већина ће тад одлучити да треба 
nрогласити бојкот над њим и истерати га из скупне 

собе. То значи, говорио му је те ноћи, они ће га nри
морати да се понизи пред Управом молећи је да га 
nребаци у самицу, што му она, Управа, ликујући, 
неће учинити док он не затражи и формално њену 
заштиту од колектива изјавивши да се пос:ваћао с дру
говима и да му nрети опасност. 

Само ће у том случају добити као на!'раду са
мицу, која је казна. 

Мећутим, ако је сад на хладно затражи с моти

вацијом живци, Управа ће му је дати, !Не зщtјући да 
вшпе не nредставА>а никог. 

Како да не оде у самицу - одговарао је Грујићу 
- кад зна шта долази после бојкота, туче, увреда, 
захтева за nротериваље из собе, поновА>ене организо
вано-сдонтане туче а можда и покушаја Троскотових 
мамелука да га самоиницијативно ћебују у сну, за
путе му уста, везаном му намакну у умиваА>ци 

пrrpaнry око врата и пусте да виси до сутра, Кад би 
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први ко~и би ушао да се опере, з11р0жен у својој .не
упућеНОЈ невиности, викнуо: »Витор се обесио.« 

Очи су му жаrриле вшпе но икад, јабучица играла. 
. Не. Витор је урадио непроМИШlЪено оно што му 
Је, .захваћеном iiаником и делиријем ван интерпрета
ЦИЈе, моr~о пасти на памет да уради како би спречио 
зло што Је веровао да га неминовно чека. Али ••. 

Не оног преподнева (за које је знао да му је по
следње), али који дан раније, на истом месту где је 
у ватри пао, недалеко од брисаног, nростора прет
пролећних црних љива, путеА>ком измећу казнионе 
и града, он се исто тако неочекивано одлучио и на то 

последње. Зашто да и сад пешачи из самице до града 
и назад у самицу? Што ће му рендrен, битка је 
ионако изrубА>ена. Сагнуо се, узео прегршт снега 
обема везаним рукама и, окренувши се пандуру на два 
корака иза себе, бацио му гру дву на прса. Изненаћен, 
стари се пандур тргнуо, пушка му јадно склизну с 
рамена и Витор се nоследњи пут насмеја рзаво, аутен· 
'11ИЧНО, неук.ротиво. 

Грујић се и тог јутра био попео на nрозор. У то 
су време сваког јутра слетала дВа пара дивА>их го
лубова на симе по мрвице које је ту ставА>ао. · 

Увек у тај час. 
Изграћених набавних рефлекса, голубови су по

с~вно долетели, прошеткали се измећу мрвица ро
биЈаmког хлеба, откљуцали, појели их, одлетали. 

Утом га је и угледао изван зидова .на 200 метара 
од казнионе. Витор је, везаних руку, за'лопатао у снег, 
дигао позамапmи грумен и бацио га не:како одлучно 
а неснажно ПандУРУ.У лице, дотрчао до њега, разма

зао га новом гру двом, засуо га чак и по изненаћеном 
по11ЊЪку. За то се време смејао ржући nродорно, ви
соко. Учинивши то, дигао је, као боксер, обе везане 
руке nрема казниони, на чијим је решеткама у 
сенци могао да наслути контуре једног лица (иако 
!НИје iразазнавао ко је тај жеА>ени сведок њеrове по
следње циркусантске шале, знао је да је то Грујић), 
везаним се .рукама луnи два-три пута по коmуА>и на 
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месту где је у .кеои око iВрата некад држао тајна 
писма и најстроже поверљиве материјале. Учинивши 
то, укочи се. И укочен, понови то, гледајући у про
зор. Грујић пружи руку к.роз решет.ке. На што Ви
тор зарза гласније два-трипут и наже да бежи .прек.о 
пространих црних јесењаиnьих бразда, тек ту и' тамо 
избилих ro оста.реАИХ снежних језика. Није учинио 
ни десетак тешких корака, за које је време Грујић 
стиrао да се ушпа: Ако није луд, зашоо бежи преко 
њива, где га мека, гАИбава зем..ъа задржава? Зашто 
није заждио путе..ъком? 

Да, у једном тренутку му се учиниАО да би Ви
rору успело бекство било решење и излаз из нево..ъе. 
Скинуо би он већ, бежећи, ланце, заменио одело, до
копао се !!!рве јавке, дошао до везе с Rаћом, испри
чао му како је текла ствар са штрајком и шта је ове 
Трос.кот урадио, и шта да га унишm јер му није 
било доста да ra сврrне. . . И онда бiЈ дошло писмо: 
» ... Образујте комисију од објективних некомпро
митованих iAJpyroвa ... « 

Али Витор ·није стиrао да учини ни десетаК ко
рака: застао је, nочекао и, подижући руке до лица, 
као да би да се заштити од нечег !ИАИ да просто 
обрише зној, окренуо полупрофил пандуру на стази, 
сnустио везане руке (то што су биле везане, скупило 
му рамена и оставило сад прецизан утисак да то !ра

менима Ш'11ИТИ лице од метка). Али смејао се, колико 
се могло видети, затурао је главу забацујући је као 
кад се зацењивао рзавим својим пастувсюим смехом. 
Не зна је АИ деловао изазивачк.и. Можда је нешто и 
rоворио. У свак.ом случај;у, радио је што није омео. 
Панду;р ra је звао све енерrичније (судећи по мицању 
вилица, отвараљу уста, али и по гестовима њеrове, 

пандурске, леве руке налик на оне покрете којима се 

вЭ.бе одбеrли nои: »Овамо! Чујеш ли? Назад кад ти 
кажем!«). 

Витору је морало бити врло смешно то што га 
пандур зове себи на исти начин на који то чине деца 
вабећи вучјака који :им се отрrнуо с ;каиша-бича. Сме-
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јао се претерано, :несувисло: можда, али је и одго
варао. Пара му је оштрим, стакато изб..ъувцима ло
пила једно време из уста. Да АИ је рекао старом 
пандуру: 

»Шта ти пада на памет, будало! Кад се једанпут 
отмем, мене више !НИКО :не ухвати.« 

Да ли му је овај одrоворио: 
»Врати се или пуцам.« 
Да ли му је на то Витор одвратно: 
»Пуцај кад не знаш :ништа паметније. Пуцај и 

убиј човека! Баш да видим умеш ли то за ~и..ъадарку 

месечно.« 

Не зна се. Мада би Грујић главу дао да су то 
мораЛе бити последље Виторове речи, јер се после 
њих пандур rневно машио за пушку, диrао је и уба
цио метак у цев. Изгледао је решен да пуца. 

Витору то није сметало да му окрене лећа. Као 
да је чекао само тај звук метка који је онако mкр
rутаво претећи морао ући у цев. Мирно је сад nро
дужна преко пол,а. 

- Враћај се! - чуо се овог пута продорни пан
дуров тенор. Грујић није чуо остало. Можда је стари 
пандур рекао: »Не ;rони ме да крвавим руке.« 

- А ти хајде са !МНОМ - допирао је и Виторов 
rлас - Заједно ћемо се ла:кше пробити до извесног 
места, где ћемо бити•безбедни. 

То је ВиТОIЈ? викар са ша.кама на устима, окренут 

прозору Анекса. Ветар му је дувао у лећа. 
Те је речи Грујић на чуо. Дотле· је, хипнотисан, 

зурио у друrа без покрета, укочен. Ако је ишта ми
слио, мислио је да сања:ри, али тад се упл.ашено ок.ре
нуо соби и угледао Троскота тамо, на својој стази, у 
дну, крај књиrа које сам није никад читао. 

- Витора убијају! - раздерао се. 
-Ко? - учинио је Троскот прекинувши ше-

таље. Аажна вилица му је оурово ШКLЪ<>цнула као да 
је од метала. 

- Па.нду;ри! - рекао је Грујић несувисло. -
Па.нду;р!- исправио се одмах, али Троскот је био 
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већ на прозору, одакле је стшао да види како Витор 
мирно наставА>а да корача преко поА>а и видео пан

дура каi«> УдЭЈРа ногом о земА>у зовући га и прино
сећи кундак образу с оком већ iНа мушици. 

- Убијају нам друrа! Не дајмо ra! - раздрао 
се Троскот и сва се соба, заур.лавши, покрену и у 
скоку наће на ПiрОЗОрима. К:рајновић је такоће сти
rао да види усправног Витора, који је свакако чуо 
тај оmпти урАИК. Последље што је видео било је и 
прво: двеста метара одавде дизао је обе везане руке 
као боксери после победе на ринrу и, упавши до По
јаса у неко улеrнуће пуно снега, и из те је ступице 
окренуо колективу насмејану главу. Узrред се чупао 
из јам:е и помаrао се овлаш, везаним рукама, као да 

му и није сасвим стало ·да изиће оданде .. 
Како је успео да изиће? 

Изишао је, чак је и продужио. 

Али ПЭiНДур, ошинут оном котрА>авом, лавинском 

rрудвом гласова, свим оним рукама што су се пре

тећи провукле кроз решетке, збуњен и уплашен, већ 
је опалио, промашио, репетирао и, нишанећи сад 
ћутке, одједном непомичан као кип, погодио човека 
на тридесетак метара од себе, мећу плећке. 

Витор је продужио на изглед МЩ>НО, иако је дао 
знак. Али је учинио само два корака, па онда стао 
изненаћен, забрзао, трзајући се већ јадно, беспо
моћно, и онда наrло окренуо главу у правцу nушке. 

~а време тог окретаља Крајновићу се учинило да му 
Је АЈЩе уврећено на тог незнанка што га узнемирује 
док он мирно корзира поА>ем. Што га тако подлачки 
удара у лећа? 

И тако, полуокренут нама, наузнак је пао. Не 
на колена 111рво - никад он никог није молио - ни 
смрт. Пао је неочекивано, крут у коленима, на десну 
страну тела, на ребра, на бутну кост. ПА>еснуо је 
свом дужином у снег. 

Затекли су ra искривА>ене !Главе, искежених зуба, 
сужена носа. 
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Г!рујић је први дотрчао до љега, стиrао је да му, 
непримећен, с11рrне с врата танку ;узицу, низ I«>jy је 
висила она платнена кеса. 

На једном само месту снег се обојио сасвим 
бледо, скоро ружичасто. 

Пола сата касније, после жесrоких преговора 

с командантом зrраде, тамничЭiрем и управником, 

пуштени су и остали чланови Какома и низ другиХ 
да ra лично пренесу у Анекс. Учинили су то певајући 
»Ви жертвоју пали«. Све до сутра у десет, кад су га 
гробари-криминалци однели у зелени борик, смељи
вале су се крај лета на сандуцима, по нарећељу Ка
кома и по споразуму с управником, који се уплашио 
последица тог убиства, укочене страже без оружја. 

Те су неме страже чуване такоће. У двостручени 
број наоружаних пандура индиректно је одаваО по
част Витору, бдијући с праrа љихове собе и одонуд, 
иза заКА>учаних раштела, за којима су забравА>ена 
тешка врата што воде у двориште опасано високим 

зидовима. Добили су задатак да не провоцирају и 
пазе само да не доће до побуне. 

Покривен танким ћебетом до браде, Витор је 
лежао, прав, на празним сандуцима шећера. Мало на
кривА>ене главе, као дигнутих обрва, јако смршала 
лща, чинило се да ипак .није сасвим мртав. 

Грујић се, стојећи над љеговом главом, carao кад 
је, уплаканих очију а крут, крући од мртвог Витора, 
наишао Есинrер да га смени после првих пола сата, 
carao се, брзо ПОА>убио Витора у хладно чело, али је, 
поклекнувши, клизнуо АЈЩем наниже, дотакао ље

гове бркове и осетио како су га заrо~ по образу, 
као да га тиме оне још увек живе љегове :коњске 
струне хоће да позову на смејање. 

Опрости! - !ПрОМрМА>ао је. 

Отад се Грујић није .насмејао, !IIa нити насмешио. 
Почео је да живи повучено. На седници Какома је до
лазио, уста није отварао. Био премештен у петицу. 
Исто. Враћен у четворку после месец дана. Исти. .. 
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Не Каком, У дружеље се позабавила љим. Пове-
1ровало да је решило љегов проблем .. 

Али одмах затим се јавио други, још .хитШiји. 
Т,ребало је и то питаље решити. 

Хоће ли успети? 
Ко? УАружеље? Какво Удружеље? 

15 

Зид је остао незадовољан собом. Јеленина љубав 
према Грујићу исnољила се док су први· пут. Сло
бодану, скоро ван свести, мељали сваких пола сата 
неисцећене хладне чаршаве у које су га целог ума
тали. Био је у полубунилу кад му је неко радосно 
рекао да је Јелена била Грујићу у посети. Обе Је
ленине дојке цикнуле су уплашено и пред љим се 
сакриле наједном у мишју рупу. А после, кад је све 
схватио како треба, било је после. Требало је жи
ветИ и борити се. 

Живела се ионако од оног IIIocлe, у том после. 
Живела се - Крајновић има право -'-- без неког та
лента за живљёље. Причале се старе приче: »Деда и 
баба били су ми растављени 25 година од стола и 
постеље и за то време израдИЛИ осамнаесторо деце.« 

»Како?<< - запрепастио би се Венче. »На поду!« од
r.оворио би увек на то патетични и зимоморни Деж
ман место оног који је причао и, узвинувши једну 
обрву, објаснио: »Чуо си већ толико пута да су им 
сто и кревет били законом забраљени<<. »Врло ва
жно, забраљени!« - рече Пататока у пролазу - »на
правио бих им ја кревет и сто који би личили на под 
и на лили.хип или на шта год хоћеш!« »Нису они 
имали твоју сналажљивост<< - Дежма:н је гледао на
пето за Пататоком, који, удаљујући се, диже непри
метно са стола нечије наочари. »Свршено је с пред
метношћу, здраво, трансценденција!« - насмеши .се 
Крајновић и погледа у узето лице Пататоке, који, от-
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:к.ривен, спусти равнодушно наочари на сто исто 

онако неприметно како их је дшао, па чак и протаре 
руке као да их пере. 

-Шта ти требале? . 
- За дурбин - намршти се Пататока - не· умем 

да~радем. 

- Треба талента и за то .. Највише ra треба за 
живљеље. 

Дежман је, прибАИЖИВmи им се, схватио Крајно
вићеве речи као нес.лаrаље с нечим што је негде рекао 
ЕНгелс, па, страстан дискутант, прихвати оно што је 
сматрао баченом рукавицом те рече оним неоправ
дано или оправдано сажаљивим гласом којим се об
раћају понекаА деци одрасле старе чике: »Упркос све
му, и Пататока, који је, као и свако, од роћења осу
ћен на смрт,·имаживотног талента.« »Како да нема?« 
смешио се и даље Крајновић - »зар не робија?« »Да 
знаш да и за то треба дара!« »Довољан је и обичан пр
вомајски летак, једна парола, једна сувшпна реч под 
батинама ... « »Остави биографске податке за после!« 
-рече Јернеј наилазећи. »Он је филозофичар« -
објасни Венче - »зато је увек и тужан. Зашто су фи
лозофичари и остали уметшщи увек некако ... « »У
метници су то твоје некако кад су окренути прошлос
ТИ« -одговори му Јернеј и узе с полице једну кљигу 
Раних радова на немачком, издаље МЕА-Института и 
закључи: »И мртваци су тужни.<< 

Ко зна шта би Дежман рекао на то, напето диr
нуте десне обрве, да га Крајновић не предухитри: 
»Уметшщи, као и филозофи, треба да узнемирују.« 
»Је ли?<<- окрену му се Јернеј дубоко усечене успра
вне боре над сањалачким а ефикасним погледом. »Је 
ли?« - понови уздржавајући се једва да не насрне 
на тог анархичног циника - то му је Крајновић био, 
то и ништа друго - »кога то треба да узнемирују?« 

»Оне који то понекад јесу иако се праве да нису.« 
»Је ли то алузија на Виторову nогибију. Је ли? Да 
Шiсам ја пуцао у љега?« 

Ј ернеј је цедИо та стшпана већ mrraљa кроз по-
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белеле усне, али чинило . се МЈ.. виче док се дептећи 
уносио Крајновићу у шИрОКО бебасто лице ружича
стих јагодица. 

- Чиме сам те подстакао да тако што поми-

~? - уозбиљи се сад Крајновић. . 
- Знамо ми вас. Кријте до миле воље своје ЗМИЈ

ске ноге, ми · ћемо вас, разбијаче јединства, једног 
дана све раск.ринкати. Све! До последљег! · 

Ј ернеј се обазре и прелети преко присутних 

очима пуним сањалачких неких муља. Тад Сл~одан, 
однекуд !ИЗа љегових лећа, упита мирно: »КоЈе вас? 
Виторовце? Реци!« Апострофиран, Јернеј му се у си
ловитом ск.оку окрену и избрецну: 

-Ко тебе Iilитa, виторовска ваmко? Боље -
ћути. 

- Нећу! - покушавао је МЈ. се и он петроније~
ски насмеши. - Витора је после трагичне погибиЈе 
Каком лично прогласио за оца јединства и ја сам 
хтео· да кажем само МЈ. не можеш окривити никога 

за грехе виторовштине, то јест јединства, сем ~о не
ћеш да се јавно супротставиш ставу бироа ЧИЈИ си 
члан. 

Смех дочека ову лоrички добро изведену параду, 

па и Јернеј, који, уверивши се да се сви смеју, ПЈЮ: 
мени нагло одлуку и место да дочека на нож таЈ 

Слободанов разоружавајући закључак развуче усне 
у некакав осмех, стави му мирољубиво руку на раме 
и рече благо: »Нисам на тебе !МИСЛИО!« 

-Рекао аи! 

- Изазван! Знаш добро. 
- Немам ја шта МЈ. знам ни добро, ни ЛЈОше. 

Али ако је Витор уградИо себе у темеље јединства, 
како си говорио у време Браткове самокритике, се
ћаш се, онда ... 

- У реду. У ~реду! - рече, и пожури дну собе, 
приметивiiШ да је Троск.от ;изишао из умиваљке и 

почео да га, непомича.н 'као бронзани споменик на 
тргу, тражи погледом. 
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Нагла riерфорација слепог црева, уследила два· 
десетак дана после Виторове погибије, две недеље 
после повратка Слободана из болнице у Бази, а три 
МЈ.На после прве Јеленине посете Грујићу, приморала 
је казнионског лекара, истина тек сутрадан, да га пре
баци . у месни стационар и, оданде, хитно, возом у 
најближу окружну болницу: право на операци
они сто. 

И њему су тамо рекли: »Минут још, и ви не би
сrе остали живи!« 

Слушајући Кра:јновића после повратка 1ИЗ казни
оноке болнице, док му је препричавао догаћаје :к,оји 
су се збили за време љеговог првог једнонедељног 
одсуства, Слободан је остајао врло пажљив. Касније 
R.а!д су обојица устали а Крајновић наставио да на 
одрећено заједљив начин тумачи понашање Секбира, 
тј. секретара ·бироа, Слободан је престајао да чује, 
иако је iИЗгледало да слуша, или га је несвесно пре
кидао неким питаљем ван теме. Поцрвенео је кад 
га је Крајновић једном упитао: 

- Шта ти је, бојиш ли се? 
-Чега? 
-Не знам. 
- Онда. . . Не разумем твоје питаље ... 
-Зар сам питао? 
- Да. Да лrи је камен пуцао у фебруару кад сам 

роћен? 
- Не знаМ да сам те то питао. 
Нико није рачунао да ће Слободан у окружној 

болници да остане дуже од месец дана. Али остао 
је, nоднео две операције и, целе седМИЦе у бунилу, 
цролебдео iИЗМећу живота и смр11И. 

16 

Грујић је стајао на сивозеленом, увек влаж
ном цементном валову, и тог поднева, кад су у 

стационар односили Слободана покривеног до 
браде новим :новцатим, за ту .прилику малочас разду-
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женим коњским ћебетом с .уском 'DрОбојком уr
каном по дужmш. Чинила се да без икаквих· мис~ 
ли посматра само како, удаљујући се, главе · но
сача-слободњака све више тону у суру масу љи
хових савијених лећа упркос априлској сузној про
арачности. Али свеетан неке уоmnтене безазлено
сти, прекоревао се што ипак није искористио ову 
nрилику, дао Слободану орИгинал Виторовог - те
стамента и рекао му само да ће Коста доћи да ra 
узме. Не би га тиме увукао у ствар· коју је решио 
сам да доведе до краја. Ако би се ишта nровалило, 
боЉе сам да страда неголи да увлачи у то и Сло
бодана ... · Пренаиван је за те игре. Преромантичан 
и предослован. . ·· · · . .· · · . · 

Узалуд се уверавао да је бо.л>е тако, знао је да 
је боље, а Шiак не одоле да· брзо и I«>начно не nре
баци себи кукавичлук, онемоrућујући управо . том 
брзом коначношћу да слеrањем ·рамена, одмахива
њем или вербалним одрицањем ублажи ако не и ·по
рекне малочашњу осуду. Знао је притом да та:ко не
што није у питаљу, а ипак је кукавица: ~руговима 
не би се смело ништа иза лећа. 

Ништа не мари што је пре шеснаест дана послао 
први препис, пре десет _.;... други. Сигуран је, шта

вшпе, да одговор мора да стиr.не за· који дан, а без 

Б.аћ.иног одобреља како да ... 
А онда, и Слободан се тако 11рчио да IНШПТа не 

би разумео од свега што би му рекао .. НајЗад, како 
да полуонесвешћеном, болесном, од болова избезvм.
љеном човеку повери оригинал ... 

А досад - исправи се на тУ заКаснелу сiмок.рИ
тичност - за ~pyro није било изгледа. Замисли 
скупљену собу 1И себе како nред колективом чита 
Виторов тестамент. Нико му не би поверовао, и да 
је оригинал nри руци, и да се сви сећају Виторовог 
рукописа. Сва срећа што га је nреписао одмах по Ви
торовој погибији, измећу прве и друге почасне стра~ 
же. И имао је тај nрепис при себи кад је стајао . с 
последљом 11рупо:м: и нашпао Брка, збуљен и блед. 
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Б.утке је пршпао Есинrеру .и рукq~о се,.~о да.хоће 
да му изјави саучешће. ·Па. ЈернеЈу,_ КраЈнощ!ђ.у и 
љему. Не зна зашто му је тад· тутнуо i.Y III'@OKY; 
врелу шаку оних неко.лшrо преписаних :к;лозет-џапи, 

iрића, али тад му их је турио у шаку и·. :щапнуо: 
»Б.аћи. Одмах!« 

. Б.аћа то мора да зна! Мора!. . .. ' ! !о.'.:) . :. . -п 
Виторови закЈDуtЩИ нек и не буду прихвађ.~ни, 

али Баћа мора знати зашто је друг ка,ка.в · је. Ви:щр 
био, извршио сам.оубисТ!ВО пандурском руком. У 
реду, 'Ј.'!Ућа ·је ,~ пуцала. Тако ·је ваљало. Чо11еК 
као ВИТQР не би својом н.икад. себи , прекратио • жи~ 
вот. И самоубиством из очај~ оџ Р1i:да у.к;ида оча
јаља, ~илшпе и очврсне друге .. Чињениц~ је· да је 
на тај начин хтео да с:к,рене .пажљу ЦартиЈи.на оно 
што у свом тестаменту назива троСЈСотс-r.в.о.м; ·!И хт~ 

да својом rласном·поrибијом протестује ·против по
јава које је смат:ра10 злом .. 

Чудно :како је ма,ло података дао о својим. ое:е: 
ћањима . .АЈ:руrог· је дана својевољне самице записао 
само: »Пасуљ за ручак - ореда, значи. Док једем, н~ 
бојим· се. Али нисам могао ,ни каiПИКу да. ум~чm.1 у 
ту !ретку, поову кашу, а камоли да нешто,поЈедем.« 

Ипак · забележио је да пр~е трн ноћи није ока 
склопио, 'да је седео све време •укочено~·исiштујући 
се (као ја сада?) да ли је добро ура,.џю;што ·се :по.; 
вукао (ја сад не иапитујем себе!), није ..ш поrрешио 
(себе испитујеш, себе!) што је оставио ' другове -на 
цеДIИАу, што је дезертирао. За.кључио није ништа;-· Ре~ 
као је само да, у цриликама IЮјё су · зав:ладале, он 
није могао нишrа .паметније да уради него да се по
вуче и допусти Троскоту да несметано· узме маха, 
уверен да ће анексисти наћи снаге да се . у правом 
часу сщи обрачунају с оним што је _cмa'IIp~ ;најве
ћом опаоношћу по Партију. Прва три д~а Је дању 
и ноћу цвокотао оа:м:о. А онда је чуо бубњање срца: 
по један дамар на 11РИ па и четири оитн:а. белозуба 
цвокота. Колик.о је цвокотао тако упаничено, ужа
снуто? Не зна ... 
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»Не зНам. Али било ми је бар јасно да је то оД 
страха. Ја? Аа. ДруговИ мили, Ћаћо, Партијо моја 
једина, себи сам изгледао као дечје пелене ујуг.ро: 
сав пооран, ува!оЭ.Н у какицу и мокраћицу. Те сам, 
четврте, ноћи и. први пут заспао. Пре тога сам· вече
рао неки смрДЈоИВи цупmајз од nромрЗ.л.их, тврдих и 
погано сладуњавастИх кромпира. Пробудила ме луп
њава с.рца, ја, пОетан и :к.рут, вратио сам се-мислима; 
Као да се измећу одлуке да се повучем у самицу· и 
Моје људске· способности·м све што се збива .пој
МИМ или покушам· да појмим био. подигао: зид, ~ 
:вољно· густ ·да mmrra не · дофилтрира до. мене; ех, та 
се сад опна зида сама О.Д • себе изгубила .. Стаљила се 
прво и распрозраЧИАа. Онда сам покретом глаџе про
био с ону страну себе и први пут схватио да се ужа
оно бојиМ . ·'. : . 

Мила моја драга iИ слатка Партијо, ја - ува.~ьан 
АР гуше у ка.ющу, али за тебе сам се уплашио.· Но 
редом ВаЈьа. . 

Кад је прснуАа она оnница о којој саМ ти рекао 
да се дигла ·измећу мене iИ света, спречавајући ме ·да 
мислим, чим се·слегао прах што се био узвитлао,-уг
ледао сам Троскота прво. Стајао је високо, ·не АОАИ~ 
рујући зеМЈьу. Чинила се да јаше и да се. смешка 
откривајући своје никад тако блиставе, лажне· зубе 
попрскане рооом. Ипак, осмех· му је деловао . зубатQ, 
иако је и у мене rледао умиљато. Осврнуо 1С8.М се 
одмах. Било ме страх да и ти, сва прогољена са свих 
страна, \Не наседнеш тој . привидно ј мекоти љеговог 
погледа што је ублажавао светлуцаву оштрину ње~ 
гових раскидача и .секутића и не помисАИШ: 

. - Ето мени заmтитника, ето чврсте· руке,· ето 
мени ослонца! · · 

Схватам · те, роћена моја Партијо. Петнаест те 
година ·прогаљају полицијски вучјаци. и сличне доге, 
сва соnћеш ·и трепериш, уморна си, па је близу па

мети помислити да и теби, тако неуморно олајаваној 
и изуједан:ој, ништа не може да изгледа таКо nривла
чно као чврстина и строгост које он нуАИ: он- но-
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силац ·гвоздене, дисциnлине, чеАИчног . руковоћеља, 
реда у Партији, јасноће, безбедности; он .....,... против
ник хистерије, јалоВiИХ надмудриваља, узбурканих · 
живаца; он - к.рманош који окређ.е кљун твог брода 
прамцем према најосет.!ьiИВијој и најслабијој · тачки 
у ;распореду • непријатеља; он - свезнајућ ако не 
свемоћан, он свемоћан - јер свезнајућ .... 

Његова је rрука чврста, тачно, . али душа. му је 
АИШена праве ыубави према људима,. тог ::к.орена коЈи 
храни наша опредељеља и подвиге .. Разумеј, кћери 
моја, то је лажни мушкарац, иако изгледа суров и 

снажан .. Нису дово.tЪНИ .мишићИ да би се било мушко~ 
много нежности треба зато .. Много је љуба:ви нужно, 
љу не познају ташти. А он је претерано ташт, слеп 
према сопственој :пrуn.ыпш, он нема тачну nредставу 
о себи, ;цредимензиони.рана је она~ та љегова nред
става о љему дреувелиЧаном. 

А није НИ то .све. . . . . . . 
Тешко да ћу ти објаснити оно што желим. Оду

стајем. Нисам хтео да кажем да је издајнИк, јер та 
реч има _врло прецизно значеље, али, ипак,. издаје он 
твоје човекољубље, драга моја Партија! Схваташ? Он 
може и да те брани, и да ти послужи, користи и 
све, али то ће чинити само Юк се подударају те 
твоје опmтељудске потребе и љегови најличнији 
интереси. Но дозвоАИШ ли да те брани iИ одбрани, ти 
ћеш из ок.рiШ~Јја у које си ушла под љеговом ко.Мз.Н
дом, изићи друкчија, ни :На.л:Ик на тебе коју волИмо 
сви јер си нам мајка и сестра, .А;раrана и другарица, 
наша-QtДашњост и будућност. · 

Узбућен СаМ ••• 
Свануо је мој nети' дан своје:Во.tЪНе самице, тог 

пораза ... 
Зашто сам се повукао? Просто и глупо: није било 

шансе да добијем потребан број гласова против Тро
скота. Делегати су ми гласаљем изразили извесно 
повереље, али љему нису - неповереље. Напротив, 
изабран је за секретара. То је оно најужасније. Др
жећи командну полугу у руци,. он ће, пре но што 
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учини и најмаљи корак у ·Пiравцу непријатеља, хтети 
да провери чврстину своје војске.· 

Нисам случајно употребио реЧ :вОјока. Она са
Ж:ИМЉе и љеrов однос nрема ч.лансmу: НЗЈРећеље -
извршеље, о IКОманАантовом се iне дискутује. ·. Разу
мем то, али он не схвата м се Партија не уме· ли
шити демцеН'lрЗ.ЛИЗМа а да се не лиши и свог: :оми
сла, оелободилачкDг и људсiЮг, ј~ деМ., и с:краћен, 
значи демократизам, тј. равноправност, а цент.ра.Аи
зам -·одлуку већине, а не командантоко издаваЉе 
.нарећеља. Aioo се изгуби и то ОR:рЊено ·деМ. И остЗtне 
само централизам сведен- на •к:ОМа.Ндоваље, онда се и 

политичка сrранка тВојих најсвесН:ијих-оинова·Мiоже 
м претвори у завереничко терористичку сеКТу. 

Њеrово евентуамю поз~е на услове. илеrал
ности КПЈ, као н на заок.ружеље у ·-коме· ее · :налази 
велика и моћна отаџбина пролеТера, Ааје С81М.0 nри
видно за право љему, и не само ·љеМу Н:еrо и онима 

који су склони да IИЗЗ.беру .AaiOiiи Пут, бр:КајућИ ла
коћу са исправношћу, !Иако је Лељин говорИо о цик
-цаку успсхна I<Оји предсТоји (у .rовару поводом уво-
ћеља НЕП-а). · 

Шести дан својевољне самице. Шта ту радим? 
Тражићу да се вра'ГИМ у собу. Није мене ту довео и 
ућуткао С'11рЗХ одисКЈоучеља 1ИЗ Партије и колектiива 
страх .ОД бојi«>та iИЛ.И ћебоваља - КЗI«> 'СШ1 намери~ 
.дошапнуо !Некима IНаnуштајућИ собу. Ту сам из оча
јаља. због ОIШПеr .неотпора другова пред Троското
;вим nрограм.ом, nривлачн.им- ј~ је једностава.а: на 
изглед. Субјек'I!ИВно, већина је !Потnуно разоружана 
пред љим и спремна да засад љему само щrовара на 

јектенија са амин једино и са алелуја. 

Аминоваље и алелујисЗ.ље далеко су од демокра
т.из.ма, нуж.ног .нама из простог разлога Што .нико, ма 

:колико уман и паметан био, .не може сам да сагледа 
све изгледе једног проблема и сам увек да одрећ-ује 
шта, кад и :ка::ко треба учmшm. Сто'IIИНа вИди и чује 
боље од једног и, ако се тој сrотини завежу очи и 
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запуше уши, IШје Веров8.Т.НО. да ће иХ једини. окЭ.ти И 
ухати довес'IIИ камо треба. . . , · 

Извините, узбућен сам ... 
Седмог сам дана :наставио да :разМИIII!Dамо,истом. 

Зак1оучио сам да :неке наше слабости ЧiИНе. привидну 
снагу Т!Ј?ОСкота. У нашим наnорима без починка, у 
nојМЈоивом умQру !ПОсле rодина илегалнОСТIИ, поЛИЦ!Иј:
окш: мука, пресуда и. робијања, у тоталној исцрПЈое
НОСТIИ, у непрес.таном приmску страха на исrа места 
истих живаца - треба 11раж:ити изговоре За симnа~ 
тије с iКDјима аЈIIсоАут.на већина' прихвата тај њщов 
нови с11ИЛ. ·руЮ>воћеља. Ако му каО хиmютисана даје 
своје повереље - не варајмо се! ....,... не ЧИ1НИ то у пу~ 
ној мери опоообна да прс:щенн све шт~т.не последице 
које неће ~ да. се . јаве. Или их је, .. можда, 
свесна, али је та већина IМИСЛ:ИЛЗ. да . .није АОШе ос
лободити се за :неко време неких терета, :какав ~ 
ја, вероватно, био за :многе, иако не за већину. Али 
сад, можда, за неко време само, већина же.Аiи да про
вери ону реч: qриго моја, прећи .на другога! К9ЈквЗ. 
заблуда. Претnоставимо ли да је тако, да је привре
мено предала своја Пlрава у руке Троскота, убећен 
сам да их ан љој неће вратити када :му их она, ве
ћИна, iПООЛе предаха затражи. А лишена тих -Права 
(да се у Партијн, ~К<>ја је наш дом, сЛободно осећа; 
мисли, говори, саља, али и за: чије се идеаЛе борИ), 
ИШ«> 1ИЗ дэ.натn;ље т:роскотовске ~;~ећине неће више · 
бити оно што јесте, а Камоли да ће Пцртија · бщи 
оно што '11реба да бу де. - Ни за :ког од нас неће бнn~ 
ни видОВИТIИХ щеала, .ни свега што нас је ~ да~ 
жртвујућИ себе, :Юујемо. перспективу ореће ~ св~ 
друге ... 

Нисам субјективан ... 
(:;в.у сам IНОћ, .аве до 301ре rог седмог дана, испи

тивао поново себе, Подврrавајући ообИЈоној проверн 
сваки свој аргумент, сваку своју реч. Зак.~оучио сам 
да не nреувемrчаЕЗМ негаТIИВна својства Тrроскота. Он 
је тачно онакав каквим ra видим. Моrуће. је само -да, 
изо.лира.н од авеm изван зидова, од овоје класе и 
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живог тела свој~ Партије, ја преувеличавам :његов 
значај и :његовоз личности придајем размере које 
она нема. Свестан сам да омо ту, на робији, осућени 
да оно. мам> ж.ивота mто нам заnада, -дигнемо до 
значаја це.локушюг живота, како -бисмо поверовали 
у реалност тих а:ш.трљака и могли да се задовољИЩ> и 

утолимо мрвицама што на:м стоје на :раюполаrа:њу, 
као да су оне све mто нам може да понуди -живоm~

rозба. Без тих псих.олоiПКО-ОilТИЧКИХ самQОбмана, IПТО 
и у робијашком к.руrу умеју да ОТКiрИју моrућности 
процвата слободе, не бисмо у!МеАИ да се помиримо 
са mшалидираноmћу на коју смо осуће.ни, сви под
јармљени и уr:њетени изван зидова. 

Но на с11рану то (тога сам све време био свестан 
и при самоисmrnивању), IШтам се да А!И ипак не пре
увеличавам Троскотове негативне црте. Одговарам 
негативно: 

- Не, .Aipyro:iш, ћавола нисам на.цртао Iфњег 
но што је. -

Од ;првог дана он је, .користећи се ауrоритет()М 
mто му је давала послед:ња функција коју је вршио 
у покрету вани, ЗЗШ1рао на карту: само сам ја бољ

шевик, само ја знам mта је iИсnравно, mта није, само 
сам ја револуционар, досалаmњи ваши руков<>.А/ИОЦИ 
сви су одреда издајице, mпију.ни, опортунисти, нуле. 

· Пiри чему се стао одмЩ од почетжа да слуЖи 
шmриrама, недопустивим лажима, tКЛевета:ма 1И под

~алама, углавном nростачким, Ми зато делотВорни

ЈИМ но што би то биле оне рафинованије; -Није 
се либио да то чини ни током nrnpajкa глаћу, ·отюри~ 
:вајући бестидно да му је маље стало до оiПIIТИХ про
бити неrомr до себичних и личних :imтерешчића бу
дућег секретара Какома. Још пре но што је .изабран 
за руководиоца, он је, користећи се чи:њешщом да 
је био члан m11рајкаmког комитета и ауторитетом 
парmјског функционера, завео доушнички .аи:стем по 
собама, 11ражећи од великог броја mме поласканих 
другова да му откуцавају не само шта· друrо.ви го-
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воре него, на првом месту, ·шта ко мисли и- казује 
о :њему. 

Девети дан. 
Мој пораз је nривремен, али тоталан: ::њега ми 

-није нанео толико он колико спремност другова да 

служе оном што он носи. Партијска- ·конфереНЦIИја 
је представљала пуку фо.рмалност.- Он је· ·фQРмулом . 
чврстог руковоћења iИ осталiИМ што је то значило:. у 
пракси поласкао, .можда, укусу другова за двоструко 

и ТlрОС"l'руко mифрирану игру IИЛеrале у- илегали, али 

и поразио ону формулу Партије за коју СЭЈМ се ја 
залагао_ и која, мислим; да јесте једино .Щ>гућа.- Још 
пре nартијске -конференц!Ије било .ми је јасно да ми 
не преостаје дру.го доли да одем у с.а.мицу, у очеки

ва:њу одговора на пиомо које сам Вам хтео да пота
љем одмах после nрвих дискусија .. Написано је, по
слано, али !НИсам сш-уран да ли сте га nримили. Иако 
сам га, у својству секретара Какома, предао на об
раду mифранту, мисАям да га је он дао Јернеју~ који 
га је требало да nреда Слободану. Мислим. да NJ 
Брке није стигло. Или, ако. је нешто 1И стИгло, то 
није текст који сам ја написао. Али то се деси.ло ре
лативно давно. Ваше ћута:ње ме уверава у Исправ~ 
ност ов:их мојих nретпоставки. 

Оно што мене са.д_мучи- друго је, и Глас!И: да 
ли је засвоћеност .А/ругова Троското.м; посдедица ње
rовог А!ИЧНОГ шарма и сплеткарошких врлина, или је 
то резулщт разумеваља нужности нове формvле, 
ну~ости коју већнна боље сх:вата од мене? Ако је 
реч о нечем .шт.о намеће троско-mзам као фазу на
шег !IЮК!рета, онда ја не бих смео да сувише проду

жим свој својевољни боравак у самшџ1 ••• 

Нешто треба учинити. 
Не знам још шта, али неmто, свакако, mто. ће 

да одјек.не, трrне људе и припреми их за оКаСНИје ос
лобоће:ње од. т.роскот.нзма, био он случајно . неmто, 
био он незакономерна избежност. 

У сваком случају, лично ја ·не могу да се по:м.и-
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рИМ с тим с'ГИАDМ·и .тим методама. Не значи да моrу 
да у недоглед DЈрОдужим С8МИЧа!Ј?еље, изван друштва 

које је моје друштво .и изван живота који је .мој 
живот, али сваким ЖЈИВцем и сваком својој ћелијом 
осећам да с· Њ1ИМ не моrу више да корачам:заједно. 

·Не· брИiНИТе• ·Нmnта што ми .се гласно евентуално 
може да деои, неће вас ни оорамотити, :шпи;·вам 

може штетити. Напротив. Чак може и помоћи ТрО
скоту· да се учврсm у седлу и да бескрупу.лозније 
завлада,-

. Далеко, од тога да ·сам рекао све што ми л~ 
на орцу, ја: само хоћу да сведем проблем,· кшоо бих 
ИIПЧуПаО- супrrину · ,која представ10а актуелну · фазу 
једНе rробијатiтш.ще. Болест је то·. у :Радн:ичi<ОIМ по
к.рету; свакако, ·болест слична· опортун;из~, иако не 
личи на љегове класичне видове; с.л.ична левичарењу~ 

тој дечијој- болести· комунизма, иако- пред.-неnријате
љем не вк:rла' левим фразама. 

НИсаМ ЛеЊШI И симПтоми које сам Ва1М опиеа:d 
(неnовереље:· у ·човека, безобзЩШост, · нехуМан · однОС 
п:ремЭ. легИтим;ним: људским же:љама, раЗ'улЭЈРен:а· ам:. 
биција, ;щ>дивљала таmтина, итд., итд.) можда пред
стављају пубертетсюу юризу једНе Р,адНичке странке, 
аАИ називи -у овом случају мање су важ.нИ од појаве 
самог случаја. · · " 

· С11рах ме· Прошао. Не бојим се. Не ;пристајем да 
на: дуЖе. Подiюоим ту деформацију, ту rадну Иэра:
сi.ину, ту ·-:вАЗ.Жну, СМ!РД.IЬИВУ rуку на блиставом телу 
нЗшИХ .щеЗла~ Како ми је? То сигурно не опа.Да'-у 
СТВ~рR које. сУ релевантне за ВаС. Није МИ Aai«J. 

НиЈе .. -. 
Решио сам да заврiШIМ са ... « 
- На ту је iПОСАе.дшу недовршеН:у Виrорову ре

чен:ицу - зак~оучи Грујић · :.._; сТавио тачку пуцаљ из 
старе манАихер-пушке модел 1876. 

Но ·допуни се npe но пrro сиће са валова: - Тачку 
иза које треба. да отпочне ново поглавље. Под тим ус
ловом- тачку. 

Троскот с Јернејем ·уће утом у умиваљку. 
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-Ах, ти аи? - :проМЈрМ!оа Тросю:>т не погле
давши га- пrra радиш ту сам?- Јернеј није ски
дао nоглед с њеrа. 

- Молим те, изиDи! Имамо важна nосла! -
рече. 

Није скидао поглед с њега све док се врата нису 

заТВQрила. Тад извуче савијено и јодирано писмо 
из џепа: 

'-Шта кажу они опортунисти .из Обласног? 
- Именују комисију која треба да испита ... 
-Будале! - намршти се и отnљуну- прочи- · 

тај! Или не, не треба, знам напамет пrra су нам от
nрдели. Мораш дознати ко ту одржава с њима .ли
чну везу! 

-Можда :IОрајнов.ић? 
-Он? - замисли се неко време, укочен, 

напет ... 
.;__ Једна претпоставка ... 
- Поrрешна. Испитај, за сваки случај, и Синишу 

и yomnтe . . . Све. Онај .којiИ нам је на !ИЗГЛед :нај
ближи, који најневиније изгледа, онај нам, најверо
ватније, и смешта. Зато и мислим да то није онај Крај
н:овић, Ocтamr сутра за време шетље у соби. . . ~
оке, знаш ... 

-Разумем. 

• 
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ГААВА ДРУГА 

1 

Све се десило !Неочекивано. Бол, спрва неодрећен 
и nодно~ПА>ив, ове прецизнији после, постајао је н:е
издрж.ъив. Савијен:, легао је на кревет, стењао, али 
на питаље Крајновића и других одговарао евазивно: 
»Проћи ће« и: »Нmпта нароЧИТО«, хао да је такав 
начин · Одrова!рања je,4iШio достојан :кому.нисте., »Го
вори щта ти је?«- појавио се и Троскот с Јернејем, 
али Крајновић, који се није о11мицао од· његове по
стеље, рече јетк.о: »Дружић .мисли да је mпање ча
сти да се добро држи :пред ба.цилима као да оу и 
они агенти :класног.« Доће и сасвим ћелави др Мир
ковић из деветке, !ИЗблиза 'Прихватљивијих ;и лоmч
iНИјих црта .лица но што су се издаље чиниле (изгле
дајући као да су на брзину ;и. у некој· лако ј забуни 
:набацане на невешт цртеж овала). 

Он поче да ra пипа завлачећи му прсте испод ко
Щ'алног лука у пот.ражњи за рубом џшерице. Дрк је 
то радио, гледао је у празно !Пред собом, уједао доњу 
усну ·и прес.лИшавао више себе неголи сиМптоме: 
»Диши: дубоко, опусти мшпиће, не моrу ниnrra да на
пипам.« На то му Крајновић рече: »Кад је, после 
атентата, Лељину предложио Стаљин да позове на 
конзилиј и једног лекара, доброг друга, иначе ода
ног и п:ријатног, Аењин је завапио: »Никако! Дај 
мени доброг лекара, а тоr твог доктора пoillh>и у 
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неки рејон: за секретара«, па, окрећући се др ~ 
ковићу, дода: »Не .мучи Слободана! Узалуд га гње
чиm.« На шта .АЈР Мирковић ,рече без рефлекса за 
дијалог: »Мислим да би заиста т.ребало сазвати кон
зилијум. Ради се о атипичном нападу хепатитиса. 
Али не иСКЈЬучујем ни бубонск.у куrу, па iНИ нешто 
треће - заборавио сам како се зове . . . Можда је 
ипак само то треће.« 

Слободан је у два маха губио свест, а једном, до
лазећи себи, жонстатова.о је врло мутно да га дижу 
с пода, 1И извлаче испод кревета, где се сак.рио ни сам 

не зна кад и како. 

Чим га ·нови, буцмасm iИ провинцијЗАНО можда 
маље упрошћено доброћудни а вшпе комшијски 
љубазни, казнионски лекар погледа, -рече: »Слепо 
црево. Перфорација.« Ускоро Слободан чу· удаљену 
лупу. Не зна колико су т.рајали раЗгоВОtри и преrо.. 
вори с дежурним па.ндуром, поСле с: тамничарем, па 

телефонски с Управом, па управникови'с Београдом; 
али око два по подне пој~е се прави бо.лничари с но
силима. Већ га је много !Маље болело, IIIЗ.·je, као да 
је опет у IПИтању част, стао да убеl>ује Јерн~ја, а и 
Крајновића, да Је све прошло, алн T~I«>T Је. шюи
С'11Ирао, а о наiреl5ељима се не дискутуЈе. 

ИзнОСИАИ су га кад му Пататока, · киптећи . од 
зАравља, добаци: »Донеси :нам неку у:косницу а. и до
ста заВоја, ·требаће !МИ«. - · - : ·. 

Венче, који се проби до носила, IПonp~ му ћебе 
и, опет сав заје,АЈрио а гонбоцаст, рече с артикула.Ци
јама којима се изговарају судбоносне поруке: »Не за
борави слике за мој_ албуМ. Тамо.ЈЩ:а npaJЩX.fx:щm; 
ЧЗ!рКИ!« . . . .: . :.•,· .. : .... - ·. ~·; 

-Да не би m место љега rioд нож? .,- на~еја, 
се лазица. 

-Бих! 
До стацис>iНара, удаљеног осам. километара од 

казнионе, напад се понови. 

Зато се пријемних формалности и не сећа. Ни 
воза којим је, лежећи на· поду . .поштанс:к:оr ·IВаrона; 

108 

пребачен у оолижiье ок,ружно .. место. Ни болшще; 
болничког па.Виљона. Зна да је ·после рендrена · ле~ 
жао .на ко.А:IЩИМа. с rуменим точковима и .нечујно 
nролазио х.одницима без ··. к,раја. Над њим је неко 
псовао: »Проклете асiiиринџије!« И сећа · се Cec'.Dpe 
или лекарке .насмешених ружнчастих усана ·са пу

ним IЈIПРИЦОМ у руци; Али тек што му поче да ~ј~ 
инјекцију у вену на долактици; учини му се да ЈОЈ 
се руж одвоји од усана и да, лебдећи насмешен, ос
тавља иза себе све озбиљније и бЛе15е усне што су се 
повлачиле све док их, тренутак каонИје, није збрисао 
:мрак, који хрупи тако потпуно да више није .имао 
никакво. осећање НИ нкЗ.кву: МИСЭ.О"·док Не угледа 
неки жути светли бол и nомисли: сијалиЦа. · 

Не би знао кад су и како почеле речи. Али неко 
је пре Тога стао да nрича приче ·Х!раnавим гласом 
деде који није био ничији деда, иа:к,о је деда · био 
(чак и друго: више баба него деда). Но то није важно 
Ни колико :црно испод .нокта предсеДНИRа тајног дру-
штва.· Дајем му реч: · 

»Продужи, ~руже!« 
-Није важно .ко сам, живим ту ·с осталима, 

још четири године iИМаМ да одувам, после ћу на. тзв; 
слободу, да се поново борим И' :поново неког 1. Маја, 
7. IЮвембра, 22. јануара (на Ел-ел-ел..-дан) будем 
ухапшен, претучен, осу15ен, .• поново · одробијам . пре~ 
суду у :крај, nОново изиDем и поново- илеrала; ма
рица, тзв. :мара, и ма~риса.Ње -· тако15е - мара, ·по
ново Државн.и суд за-за-др, па самица и скупна са кур
севима из разних предмета по питањима врло разНИМ, 

од синдикалног .АР сељачког, а· ја· више iНИ радноик, ни 
сељак, ни iИНТек, или ...;.... :пдиот, с:Веједнd, посла и: ·за
ната више немам, nрофесију - ја забора:tшо, лрофе
сионални револуционер постао. 

Ко само једном омирmпе робију и схвати да 
бити :ж:ртва значи моћи :Не ач>истати на смрдљиви 
живот какав се углавном јадно води по милости бо
гова финансија и IЈiРОдукдије, тај више неће никад 
nристати да малсmра15анише 1И не будућњари, ai«> је 
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човек, то јест. човечанства у вечно ј некој буни против 
немилости, на коју је <юућено беднујући, живота
рећи, љубавишући·од колевке до гроба. А то од- до, 
то откад човек зна за себе, ·то дражи, гони га м не 
пристаје и не престаје м се бори· док дише, па зато 
ни ја друге nерспективе немам и не жеАИМ да имам 
ДоNИ. тог у пророчном ·кругу: илегала-поАИЦИја-мара
.;робија, - rилеrала-по.лиЦија-мара-робија; ....;... . илега
ла. . . Све док Трајем. 

Стари је умро! 
Живео нови! 
А револуција? 
То су упитми новог Председника тајног . дру

штва »Пет!« 
Дакако, дакако; стићи ће и ;револуција, али 

одавно слутим да ћемо се .мимоићи и. м је ја, мака~р 
јој сваки. дан излазио у оретање, нећу никад да до
чекам.-

Ко зна, можда .и хоће неко· од нас да. је доживи! 
Сањао сам Чак једном м сам лично ја изшnао био 
на станицу, али, не ·располажући њеним· личним опи
сом, нисаМ је. препознао (глупост! то с личним опи
сом! али зебња остаје). 

Револуција је прошла крај ·мене, отшnла у град 
на трг и, распаковавши се тамо nод. спомеником, из~ 

вукла из свог пртљага сав џумбус и русвај који је 
с почетка и направила, а ја, као становник једног ос
трва на које nретендују оба континента измећу којих 
се налази, ја тзв;: к.ретен с не-крете и не-фрет.ете него 
Фритате, тј. фри-ганице или слободне границе без 
та те, стојим на ПеЈЮНV и чекам и чекам и чекам.· Иза 
мене се ·ви ј оре. заставе,· rрлени катапулти избацују 
пароле, оре се чекићастосрпни пОКАИЦИ, прскају 
излози буржујских банака и велетрговина, а ја .,-
глув, слеп, чекам и даље као коњска глава с ма,rаре-

ћимушима. · 
Не, нисте ме препознали (који човек има коњску 

главу с маrарећим ушима?). Не жеАИМ да ме препо
знате. Добро је то. Из многих разлога· МQРам остати. 
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неидентификован, као онај који се ,није, либио_ да 
повеш.а ;рибе о гране и натера их да зацвркућу, како 
бисте (у вези с :М:ојiИМ иден11ИТетом) остали онај по
словични Влах који не може да се сети. 

Добро, драги Моји Власи, на робији је, измећу 
осталог, и досадно. (Али где то није? На такозваној 
слободИ то исто важи, само мало друкчије, тј. још 
досадније.) Истина, ја робијам већ стохиљадити пут. 
(Не мислите м. сам се тиме одао. Има· нас ·овде и 
репетената, али има нас и таквих.који ће, ако то·још 
и нису, поживе АЯ, ипаК то једном постати, који то, 
дакле, бар виртуелно, већ јесу. Зато лродужујем при
чање досаде кад ћаво · лови муве и једе оне попове 
који јариће брсте кад не :к,рсте.) (А који То лопови 
не чине?) 

Смените Председника »Пета«. НовОг нам дајте! 
А досада вам је драги моји .неопредељени још 

људИ, права мамуза за олењалу и олmьалу бедевију 

маште без јахача и подстицаја некаквих мамуза. Без 
њих би све мутеж ·постало-- у месту: жеље, жељице, 
нагони, наrончићи и остала мукла нерасположења. 
Досадно. Хоћете ли да самоубијемо досаду? Тако је 
неко од нас и доmао на помисао да организује ово 
наmе Удружење, неорrанизиво на изглед. 

Хоћемо новог Председника »Пета«! 
Баволски смо. ми свет. Да ли би икојој другој 

врсти људИ пало на ум да стави под рефле!(.торе, 
рецимо, свести и оно nrro јој према постојећим . де
финицијама- измиче? Или да оним mто зна о себи 
као ласом ухвати незнанство себе? Или да ... 

Добија реЧ нови Председник: ·»Другови!« ... 
Тек то је наmе Удружење одавно основано. 

Илегално према Управи, оно је једва било толе-
рисано и од стране Какома, који нас је презаполити
зовао и свезаполитиковао и раније, али поготово от
кад се Троскот на његовом челу онако сугестивно 
антизаскотио на сваком спрату бића са она своја 
три трострука јединства акције: а) личноунутраmње: 
»Морамо сви бити психички монолитни«; б) onnrre-
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унут.раппье: »Колек'l"ИВ мора да има исте мисли; исте 

рефлексе«; ц) опољ:ноунутраппье и •. обратно, у.нутра
шњоспољње: »Против х.ласноr iПОСТО]ШП цео, NJ,XAe !НИ 
ту нема врдаља«. _ · · 

На то све ваља додати још и улар троструке 
дисциплнне и, зна се; стоструке самоконтроле, па је 
и на одrоварајућим одговорним и неодговорним ме-· 
стима примећено м· је нестао нека лашњч смисао за 
хумор, :који је блаrотворан мање по :смеху, више по 
извесној блаrородној опуштености .. нужно] живљељу 
и на робији, где је, !И без обзира .на щеале Троско
то:воr Какома, одувек владало сасвим разумљиво 
стање оmптег пј;Језаља, вечно затеrнутих опруrа воље, 
свести, сазнаља. Ук.ратко: где се, независнО од· свега; 
превmпе владало собом. Тј.- над собом. Тј.-_ nро-
тив себе. · · 

Не к.ритшсујем ништа, не оговарам ·никог. Тако 
како је, так.о ваља и м буде. Друкчиј_е не~ мож~ 

Спо.л:.а. · . 
ААи :ни.ко :ме .неће уверити м не прскају и чели

чне onpyte предуго затеrнуте на мразу терора у белим, 
мкако, робијаппmцама, а камоли људски живци про
шли кроз толика искушеља. Отуд и релативно салу
тарна моја идеја, после напуштања Базе, м се У дру· 
жење активира и ту, у Анексу, макар се морали _због 
свега ·измељеног спустити још неколико спратова 
ниже, у мрак стоnостотне троструке iИАеrал:ности-;....,... 

према Управи, Каком\т, самом себи ... 
- Али, моА!ИМ вас, како ... 
- Разумем. Но све !И јесте -у томе. Ах,. ПрИвиди; 

привидИ, еј, субјектив:Изму! Оно што ми .:Не видимо не 
значи да други не уочавају, не! Али оно Што· ја не 
схватам, хоће ли разумети друrи? Свест свак.ог однас 
неоспорно светли за себе и осветљава друге. То није 
много. Слажем се. Али ако се- сваки·- појединач:ни 
.мрак који је свикао да се одупре светлости једне 
свеће обасја рефлекторима од двеста и више· људ
скоробија.ш:ких луксједшпща, а? шта онда? ништа, 
али ето ти одране црне коже с нагона и других ира-
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ци:о:налија, ето , ти iрЗЈСК.ринканог:. н_епријатељ.а.· щм>
женог на обе плећке, ето ти оправдаља за :нщnу З!К· 
тивност, коју, без обзира ,на све, ваља р~У!\fети и 
као једну активност Как.ома, или једну _њеrову ~ 
моћ:ну службу чији је :задата.к дубm~ско nрилаrоћење 
.д~руrова њеrовој мШији. . . . , . 

Је ли председник »Пета!« -:- постао Троск.от? 
Пет! О. томе је забрањено говорити! .. 
Раније бща је то .. с~ л~галtН:э- , ОР:ГЭ.НИ:з~ја 

с АР~ цщ>евима. Њец .Је DрЈЩ завио при~н~}:~ 
председник. био iПОКојни проф!ХОР Л:укО!Щiћ.ЈЈад .<:е 
,А~руштво звало - Ј елен у басту. Безвезно. Щ>еДс~д
mпrов ·тадањИ .наДимак биО је, кажу: · Дванаесцрац. 
смйСэ.6 друШтва про$Илазио ј~ ј~ :Из њ~ro~r 
.д~ругщ Зшщично;г иМена: КЛуб poioЊii." ~ ЈПЭАе ·--~ IЩ· 
АОВИ, вицеви и полувицови, дозвоЉени у ro врёме'И НЗ. 
рачун начина rовора .маши.наца, _ омогућавали су ди
ректаријуму да уЧл.аНи сваКог iИЗ КОЈ\ек:i1ив~ 1И с~~ 
изда неоiiИIILЪ:ИВу значку хеАИКОIШТЩЈЗ. (как_о неко 
назва хеликоптер), mto му је пружала :tпансу да, ~о 
Ласло, iодлет.и кrући и ·ст.Шне Пре· некоГ ПlиТера, • зи
дара и паликуће који му се у-љеговом· одСiјству 
уr.раћивао у· ~rову другарица . Гизела-ку.пус, .наро
чито онм кад је дотична боловала од заtЈа!Dења сре
доземног увета ;а зими била река смрзлотm~а, па Тиса 
није мог.ло ићи на лећа, то јесте лаћа, лећа, овеједН~ 
јесте то; будало један, шта смејеш се кад разумишти 
мене пrra сам 1КЗзалю ·• • .. · · ! 

У дружење, разумели сте, 'у првИ је мах ЗЭМИiiiА_;е
но као инјекција -~юрфИјума ШТо ће шалама да убла
жи болове и повреде које мушкО'ј ТаштиНи, сВој· од 
предсалварзанс:кИх, патријарХалних' Щ>едрасу Да, задаје 
евентуално· обiшезно »неверства<< И »Издаја« • Њиховйх 
жеНа и девојака, С временом се још у Бази ;уТврдИЛо 
да !Најбоље с11ИШа:Ва патње младиХ Вертера и друГих 
гониветрова уоmnтавање ОНог што је iс:вЗ.юИ :коМе се 
то могло м деси (а .кОме !Не?) или већ десило (а коме 
није?) био СКАЈОН да схват.и као оправдану юритику 
сопствене мушкости. Последице тих !Па.ТЊIИ биле би 
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жалосне. То се управо и: хтело -оонивањем !Друштва 
да избеrне.. .. ·.- . ·.. . .. _.·_ . 

. IЮСТојаАИ су iИ ·други · iразЛозИ, · npaxrilчШij~. Та
tКав _се рањеiШК повлаЧIЮ · ry себе, претВа.рао- у· ку
:њавка IКОј.и, кељкајућИ· над'· личном_ ноорећом,-·imје 
више нmnта кqрисно умео_ да -цруЖи друштву -~ ље-
говој Партији; · · · . · . · - . 

Јвидедо-~~ .ис:щн~, м ее скидЗ.њем д~о:вЭ.'.-с тај
-~ зебљи -~ОсТiИ на ,yi'apy робијща д~а 
вредност саме. љубави. МаЉе. зло. Зато се й дОз:ВО~оа
~- в~рење .}la рачу.н свеГа ··у ~езИ с -nЩ ·~Одм~ 
тим~. (џушк.и&~) u ~едм~-хрм (женс~),_паје·~·-Щi 
Кразв;ов~, у. току _Једне_.fОдmiе,_ на:nр~(), ~ја,. ;на 
р~чун. Венчетово.г кексха,рема ~о.Аик,о . .их нема ~НИ де
сетоrо~. комплет_ Ма' ·к.о:г . ~етсКОг :хумор.истиЧ-
ког .t\!ИC'ra. · .· · · · · · · · · • · · · 

. _ .. Да· н~· СООМЩ!~~ ш~ве (једнина: mала:). ~~ ра
чун Кавурића ...• ЊfШУ је (Тобож)" д<)зВољено да' саМо 
~~-аnрила DрЗВЈI.ВИЦеве беЗ с'!1ј)аха да ће, :Каоуостала 

_364 ЏН~ у roдmiИ, при сваком сВом хУмоРИстmШО.м 
пок:ушазу добити ба11ИНе. · · . . . · · · · · · · 

Али шалови опет 11:1а с11рану, Ща 10Д ших НИ.К.о 
није остао.: задављен ка.о Иоидора дунка.Н од . свог 
шала, :ЈЮЛулегално удружеље ]еЈЈ.ен. у басту (касније 
~Пет!«) доносило је олакшаље чак и онда каД су_суб
Јек'I'!ИВНо неантuкащ.омујућ.и . .и неџроТИЩ(Э.КИћући, ље
гови чланови јавно ИАН у четири ока· Прекоревани 
за анарх.<»ЦНQСТ и р~еност. Ти другови, које ни 
дисЦИIIЛШШ,, ни ј~стщ>, ~ п~о х:iрогЛашење 
Витора _за о:ца ~ ;е13ецаје~~' .~а, у коr. се 
стао да куне_ и сам, Тi;)~:кот, .нису УЏОЛИЛИ, потајно су 
се учлањавали у ~ст .или Бст· (ак.о би неко опонашао 
Венчетов изrовор) .;или Пет (услед јёдна~е:Ња 6уrла
сника) и там.о,. у ЗОНи :резервисаној за. састанке, на 
сnрату можда и нижем. но што је ниво подсВести, 
дозво~ _себи да се подсмевају свему, Ш .Првом 
месту себи сщшма. 

И Троскот? · 
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Шrодаае! . . 
Али о том 1НИ потом. Нужноје са.мо објаСнити ·Да 

је У.41ружеље, у iВеЗИ са насталим nроменама, само 
себе аутомаТСIW тако рећи реорrанизовало, uа:ко је 
званично избр;исаш> из сrшска.познатих и п.остојећих 
делатности и задужења у колективу, па· чаК :и осу
ћено ка.о !ИЗраз малоrраDаноког, nриватистичког и :об
јективно разбијачког духа. Према.томе; не као Удру
жеље, неrо као ·стаље духа, ·ка.о :ра.спо.ложење,•Јелен. 
у _басту наставио је своЈу егзистенцију у духу; своју 
тако рећи непостојећу, тј .. апстрактну . егзистенцију, 
а да нико.од нас који ·смо настаВ/оаЛИ ·да саљамо и 
желимо. немоrуће, то јест да се не шалиМ:о; шалећи 
се. .на изгл~д, није био уверен да је зато објективно 
противник једm1ства и свега· осталог ·нужног и• лаког. 

Ако с плана свести ЗпеурдНИ прохтеви нашег ру
ко:в:одећег тела шrоу !Нас, смејалице, умели да 'УВере 
да смо оно што нисмо,· не Значи· да смо иједне ·се- . 
кунде м.иСЛИАН да КљкоМ и Трос:кОт нису: у ripaвy 
да траже ~- нас оно што траже. Слушајући .их; ми 
смо се ИС'Г.ИНСКИ слатали с љима, тамо :rде то слаrаље 

нешто .и значи. Али :нови човек схваћен као хомун
кулус из епрувете, као антологија врлина припи
томљених . попут фазанских петлова-пешака подре
заних ако не и подземних крила,· као апсолутно 

дестилисана вода овести .из црве руке-:- :настајао је 
и, :у неким ~учајевима, џ постојао као же~оа !Којој 
смо се т:рудили да будемо слични да бисмо Задово
~ил:и стварни Каком, али iИ онај у нашој свести, КQ
ЈИМа смо, чинило нам се, ()или задовољни, IИЗједна
чујући IЈЈРВ.И са Коминтерном а другИ ~ суinтинс;>м 
они;r увереља због којих амо робијали раДИје Но Щ>И
стазал.и да их се одрекнемо· или да их, не бореDи се, 
прикривамо. · То не знаЧи, шtак, да се такво биће :из 
реторте јаrвlоЭ.ЛО у ств.а.рности узетој тоталније, али 
сретал:и смо га и у IЮНеким стварност:има појеДШiач
ноr човека борца !ИЗ· разлога који имају. :везе с· лич
ним тајнама, не с nретпоставкама њихових воћа о 
томе шта је човек, и какав он треба да буде. На 
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крају :крајева, оно што с.мо, морало се :Јl'ОС'rати (.нико 
од :нас није бИЈО Форду Женин брат ни М01рrану -
син, :него смо ови били. деца радних .1ьу МЈ, а и сами 
-радни .1ьуди) и шта ту тај тупањанински.псеудо
туnеж: те, :не зн:ЭЈМ, :овакав .си, онакав ои!. Пусти нас, 
јавни Троскоте, да будемо какви јесмо, :уто.лико пре 
што на поА.Ицији не издајемо, што из mт.рајка не де
з~mрамо (д~тер:trрамо - АасАОВа варијација), 
па Мrо су нас !Наше ;~~јруrар.ице жене оста.виле,.-то .је, 
непосредно, ствар . оних ЈКОји су остављени, а посре
дно тек ст.вар У АЈРужења,. ЧИја се ахт.ивност IIШКOr н.е 

·тиче; једиом речју, то је све наша најпривэ:mија 
ствар, која не омета, .:која нас не· сшреде.1ьује поли
тички .каю :ни рад орца или лучење жучи. Да :не с.rю

менемо · слеrю црево, перфорираЈНо ИАИ не, аАiИ !ИСТО 
код lьУМЈ. с једне iИАИ с друrе сwане барикад.е. 

Знам, све ·знам. Разлози -Какома :и . моји, оу, и 
наnш. Нема то везе с· борбом. Нису, према томе, по
·11ребни знаци биолошке једнакости IИЗмеЈs.у против
ника и нас. Нужно је ·наrлашавати разлике; оне ·дру
штвене, оне непомирљиве. У реду. ААи, m>11ребне или 
не, .!И сличносm ЛЈОСтоје. Тајне, оне !Могу ·да зададу 
ударе и нанеоу борцу невоље. 

Постојимо да биомо помоr.ли друrовИма, ero. Aiw 
морамо· тога 'Ра.А1И да довлачимо ry 'свест и поНешТо 
што нам се, :из појМ:IЬИВИХ :paзNora; чини излј.птпmји 
ако не 1И опасним, тим rope по оне који се mм психо
·нужничарск.им послом баве из љубави према сво
јима. 

Ко је најновији nредседНИК Удружења?:........, тО се 
питају многи. ' 

Сви Са. мном разrоварају, и ја знам о свхЏ.Ш мноrо 
пrrошта, аАiИ ја сам. о:ваплоћење диск.ре!Щје, и кад 
се активисти Директоријума, који тЭЈI«>Ј5е:'-'ЗНају .по
.АрСТЗ · лрИАИЧШ> неrфијаТ!НИХ СТВЭiрИ о многима ту, 
сувише rAaCiНO разrаламе и залреm опасност да се 

дei<iOНCimpиmy, ја им зачас затворим уста. Довотно 
им је да осете !МОје присуство. То се дешава под 'СПе-
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цијамшм, · рекао бих, ~ИЗУЗетним ОКОЛiНОСТiИМЭ., које 
rарантују и моју ·и љихову .анонимност. 

Нека и оне, те· окомrости, остану скривене. Не 
само заrо да бих прешао на причу. 

2 
. . .. 

Реч има Председник ;Пета«, друr -Троскот: 
. Опет m! Олраштам m, збоr бол~т.и!, И зато што 

те нИко није чуо. Добро! И куш одсад! Прича почиље 
једноr неде.~ьноr ј~. Мећу онима који cry очеки
ва.ли посету налазио се и Слободан, ,који је, под ути
цајем КiрајновиЩt, nостао један ЗЗКАети а:нт.ихигије
НИЧЭ!р. Али купао се често и, DЈРИМећено је, радо. Тек, 
Клуб је (јеюо од леrалних имена Удружења) зва
:нично упозорен с разних ст.рана да он уочи· посета 

устаје пре свих, па тихо и све ~а прстима правац 
у умиваљку, rде се под :врю ;.rанкиМ (и нечујi!ШМ) 
МАЗЗОМ пере донекле, однекле, па испира .и само оно 

своје младићко некЛ.е, као да ће у истинску швал.е-
рацију, а не на поёету од 30 ми:нута, · 

То раде понекад и юуr:и, З4И то оу они који 
очекују верне ЯЈМ (хм!) жене а не безвезне куме, 
:как.о сам обавештен да чmm: бедНИ Слободан, К()ји. 
према ТВ!рћељ.има свих што то однекуд тачно зНају, 
није никад ту овоју деоојку ни паљубио честиrо а_ 
камоли шта Apyro, битније. За .1ьуде од извесноr ис
куства, ако не баш и П!р'воразредне зналце, и то је 
бИi\:о довоЈьНо да ЗЗК:~Ьуче шта т.реба. А то што би о:н 
за време посете rледао у њу. умундирен у-оушту при

сrојност, у .лаж, у љубазност :и обавезНо. омешење, 
IШ11Ъ0К:ураноко премирање и превртање побелелих 
очију, имало је један једини смисао: ЗЗ:~Ьубљен човек, 
nропала СТВЭ/Р. Ако се Щ>ЗО пред састанак с вољеном, 
не значи да она љему није никла у стакленој 6ашти 
сна, rде састанЭ!КЗ. нема :и праља :не служе. Ако је он 
тоrа био несвестан, је ли бар она била овесна тоrа 
или нечеr дpyror? 
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Чим сам се то упитао, помислио сам нешто_ Da.-_ 
волоки злобно, тј. нужно, а!оо не и духовито. ТребаЛо 
би ту нешто урадити, на пример -'- задраматизовати. 

Слободан је један од оних који се пона.IШI!ју· као: 
да најискреније верују да .нису обиЧни љу!ЏI. Забо
равити се, да.к4:е ~Щrубити смисао за елементарне :ре
алности - штетно је: утолико пре што је све више 
таквих мећу нама. Нешто ваља урадити! Пробу~Џ~ти 
опаваче. Као· -Председник осећао -саМ по11ребу м не~ 
чим скандам>щmм, нечим што ће ,А;еювати- каО удар 
отрежЊеЉа, убе~Џ~М Каiс.ом и свакоr редом 'на опас:; 
ност у коју сви cp.IЫWo заборазим.о ли- на неко.лИкО 
ooнommx људских .оостулачића:. И сам nриМећујеМ,да 
бих !I:i:онекад. чшm Ми се, волео· да сви постанемо ьнО" 
што смо звали монолитан ЛИк,- нови човек, а не м се 
тако, у дивљем браку сами· ~- собом -и 6юј:йМ- пО

луткама, врmмо ·уюруr око исте врбе: 

· Вавола, мене, неће нико жедНа преКо 'вОДе. iiи ја' 
сiм. А ипах, ко од нас не би волео да је ј:уроДИвко· 
чистоте, светац посноr мща · и празних Му NJ., Зlрхи~ 
текта будуће људск~ душе; пЛа.ноки сто ricicтo свесне 
и једНом ЦИ!оу усмерене, без трунке колебаља преД 
задациМа- ш:> је сервира сва.коднеВ:Но юретање текуће 
-nраке друштвен:их обавеза у славу бес:к:рајноr неЗа
држивоr nporpeea Правцем у неодољиву· бескласност? 

- Помислио· сам, сазНавШи м је :и:. то~ неД~нО~ }у
~а Слободан o~epjao_y~~I<v_:. »Уд~аБ~Јщ(с,е, 
ратац,уд~Ј«~:- , _, , _ < ., ... 

Оно да~ое ..,:... цензури:рано је за•вас, не и за .мене,· 
к.оји казујем шта мислим·· даје довољно за пЗ.метне, 
а за оне· који -то нису~ .. :моЛИм, о~де до лудНице 
стазу су утрли сви који су мислили д-а -ЛIЩЊИМ -не-: 
пр~оће:Њем протестују- против -чињеничн:их · ненор• 
малности ;робијапш::их услова на ·које· нас осућује :не
пријатељ, дабоме, не- на оне услове . које 1<ак.ом и 
наша ствар захтевају од нас, тражећи м ~удемо оно 
што :нисмо --'- једНа вечита антиби.оюrија без ичеr 
сnонтаноr. 
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Троскотов Каком то теоретски не поставља пред 
нас. Он даје задужења: Ти ово, ти оно. Али ма ко
лико то изrледало невероватно; филозофски- теоре
тичар троск.отовске т:и-ово-и-т:и_-онсrпра"с~,., jeq~ :Ј<;рај
новић, чија уоmптавања пледирају управр -за-. тако, 
нешто. Не проповеда ли ·QH да је :»Ч()В~ ЩЮ'lЂВllр:И:· 
родно биће«; »не доказује; ли"то љеrо:13а ,щ::ла исто
рија?«,_ »ТО СТали() -оти.мање ИЗ' ·К.Њуса црщ>рАе, ШЩ>На: 
исличноrспонтаноr«.- • , · ... ,. : .. >:;·.-.< 

Да Троскот има чула За ствари у вези:. с чистИм 
МИIП!оењем, -ОН би IЮЗлатио Крајновића ·место ;што 
зазиiре од њеrа; проrлас.ио би ra. својом ·левом .рукQм, 
као што је Јернеја већ произвео за-.своју деону! :И 
ником mmrra што левица не• би· знала:mта'!Ј?В-АИ дес-: 
:ница, ·која заједно са СлОбоданом. вечито ·:к.Онспи-'. 
рише, вечито улази и излази у нужник и:уМивањкуi 
rде у последње време· ·прово!ЏI с •ЉИМ по целу ноћ. 
Ми:стери.озан је Јернеј, nонекад мало~ заrовнаних 
руку па чЗЈК и наочара у седлу затеrнутоr ·нооића, али 
вазда напеniх: ноз,АЈрва изнад тврдо СТисну'l'ИХ усана: 
Очи му - нев:Нћене иза зад:имњен:их :наоча~ра,' rледају 
и све виде. Шта? БитНQ? Не, Јернеју! Али .и т~и ће 
једном попустити кочнице.. . . , . , 

Но почео· сам о С:лобоNЈ,Иу.• · · si_·.r.::_,, 
Ех сЛобО ане! Знам -,па шrа? За:В' !пйii: ;и с· tO:.' 

боЏуwrоюВ:~е. ·. ·•· ~'·.·_ 1 : ,:-..::~~," ;:/_;~~.,х._~~--,,~::·'.;·' 
А ни ·име ::ни презиме ~ право.·· Приэ~ао ;је::тР: 

Троскоту и Јернеју кад је чуо М<q·у,ащице,СТЩ'ли 
неки. њеrови.некадашњи mколски ;друrови: ,који cy>'ra 
знали nод и.меном ;и nрезименом· што.· је, носио док :је_ 
још, инва.лид са Цера био жив , а он још-_ Не;3ае?КОјев~, 
љен. Али сад, њему подвојен:их саосећ~, щuчаш~: 
ном из свих нормалних -одНоса, шта.је:ЗЦЭ.tШЛа·:~ 
која истина о њему. ~ уоmпте· ма кој~ истина- .кад. 
он, некадашњи, не постоји више, а то_ што- место· не~. 
кадашње целовитости егзистира не може бити заду~. 
жено да брине о њима, нецеловитим полуистинама, 
о лажи ~ма о чему. 
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Вара:-се :ко МИСА!И да је ци..ъ нашег: У,А~ружења 
био само терање ·бриге на весеље. Шегачили смо се 
са својом судбином »nреварених« мужјака tИ Щ)игоk 
ним теоријама доказива.лtИ. да оно мало-·· слузи што ис..: 
цури из мушКе :ка.На.лизационооплоћујуће цевчице .У 
жен<Жу IНе обавезује ниједног· од партнера у !Иr.рИ: тим 
сnравицама на којекакве :верности;· Бил.о ·је другова 
који су тврдили да је љубав_- нека в.рста- психичке 
пmанске муве и да· је она пуко ратно лукавство у 
:које, као .. у ;кл, уса, упадају аматер;и: плоћења. да би 
управо љих,. незаинтер~ан:е сувише. за то, и уоп

ште за_ ма које. задужење, натерало. да. га- IИЗВршују 
мцслећи да делују по. својој ЛtИЧНој,во.tЬИ, IНе по .. ге
неричкој. Ци..ъ ·теорија !И __ вицева-: !К!Оји су :ци:ркули~ 
сали мећу нама био је да извуку ,'другове _пале . у 
стање које је неко од. нас, с релативним правом; на
звао булдошком Шllра.А!ИЗОМ душе •. Знал:и що. да· nрет
ходи· већим. или. мањим. разарањима којима је, под
легло већ неко.лшю добрих другова. 

Не хвалим Удружёње, далеко је од мене IIЮМИ
сао да смо .нека врста научних ·или · шарлатан:ских 
психијатара, да омо поДВtрСта динановског .. ,црвеног 
:к.рста дуще, д!i омо IНeiQI слузави к~:воко-девојачки 

комплексирани' · ·ЦрвеНоiiомоћнИ крајЩттаiпи на ~ 
ру црне смрче усред једне од робијашница 'овог 
века, • а.ли, · незаВис.н:о ·од свих: тих ог.рада, ·неколико је 
наших :интервенција. успе.ло Да заиста помогне. друго
вима заоmијаним .непокретним ветром· очајања. Да, 
по~ нам· је . за руком да их извучемо яз мртВила 
што ·цретходи· озбимшјим ·псiремећељима.•.,-Нико: ·од 
нас није претендовао ни Пре ·•ни посл~-тога да је на
учник, опецијалиста, нити се ико·nочео после тога да 
занима за ствари душе, али наслећеltа ·искуства без
бројних колена љум;r. на .мукама изазва:ним сЛИЧIШМ 
принудним усам1оењима и онечовечењима јављала 

се као неко ·брижно сазнање да; рецимо, ниједног 
,АЈруга не 11реба nустити да ћутке-сам оджваће гвожDе 
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Својих тегоба; да не треба !НИШТа ·:мучио_. iИАИ распи
њуће скривати како се не би нарушила она сложе:tт 
хармонија без које је незамислива ЗАРЗ1:1а личност. 
Поготово не у свету · састављеном. од илегалаца на
вик.лих да црећуткују све тајне и одолевају свим :на
сртајима бо.лова. 

Још· један аргумент у прилог У дружењу .. 
Тешкоће IНа :к.оје је оно наилазило_у свом раду. 

биле оу оrроМIНе. Огуглали_ на физичка и .остала му
чеља, без !Иоповедних порива,·' без. скдоносm ка ПО:
верењу,- нужном сагледаваљу себе, ·увек ·на ·опрез-у, 
спреМIНIИ на у.влачење у пужевљу кућщцу душе. пред 
сваким пасионал:нијим стањем што_ би· nуж~мужнуло 
роrом напоље, ти специјалисти тајне оматали су; у 
пелерине мутизма сваку бебу_ свог бо..ъеr или горег 
расположеља и остајали мајстори дистанце. и неин
тимности, једном речи - практичари кон_сiШрације. 
Мећу таквом nубликом ва.л:.ало: . је делова~ .. 

Троокот свести и.· Какома. то . нИје схватао. Иако 
политичар по вокацији, · не . само по к.ласној- свести, 
одбијао је с.ва:юи разговор _о свему Што се није де
шавало на нивоу одрећене iПрактичне · делаТIНОСТИ (а 
и љих, чујних, вид..ъивих и опип..ъивих, има. безброј), 
али кад су неки ,А~ругови хтели да му изнесу нашу 

забринутост пред све очитијим затва.рањем . неких 
другова у себе, кад смо се, следсТвено, нami\rи пред 
губитком још понеког друга :кога· смо · :воле.ли ·и це
нили, мислим на Грујяћа, ја сам се успротивио. Знао 
сам одлично Троскота. Бо..ъе но mw. :ту. Неће он пр!И
стати, не вреди ни покушати с легализацијом: · 

Иако је и мећу некима од .нас владало :Ми:ш..ъење· 
да је Грујић почео да се држи· тако одсутно и оту
ћено у вези с Витарово.м: поmбијом, б:И.ло је и других 
тумачења, исто тако прихват.tЬИВИХ и. не. 

Једно су вече тако тројица наших повели разго
вор о Грујићу. Трећи сам био. ја, који сам се и -обра
тио свом деснокрилном аћута:н:ту, уnитавши га зашто 
се то поменути тако _чудновато држи. 

-Јесте! - одговори тај, сnреман да ми увек 
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верује и да се увек сложи са мном- врло чудновато!. 
Rути сатима. 

- Истина! То јест · .;_ истиНа! - реЧе . · ле:в<r 
:крилни члан мог потподру:м:ског Каt«>ма ....,.... никад се 
не зна о че:м:у мисли и на шта се спрема. Ја сам си
:rуъ>ан .м нас не воли. 

-Па он је с НаМа у бироу Кmпrх:ета »Пета«!-
рекнем зачућено. . · · 

- Амбиција има ту :м:аљкаву .врлину - допунй 
се левокрилни, 38.К/оучивmи у лету да би то • мог .ла 
бити мисао блиска мојој оцени Грујићевог стаља :--
Nl RИКаМ1 није. задовољна они:м:,·што је. остварено, 
будући м човек увек може да замiИСАИ веће, ·леmпе 
ибо..ье. 

...:..... Не! Не! - успроТивим :м:у се ш же..ье да не 
наседнем лас:кању - разМИIII.tЪао. сам о н.е:м:у. Бојим 
седаједруrоупитаљу. . ... . .. .. . ,,, 

- Ти још увек верујеш у ·моћ· У дружеља? 
- Како верјlјеш?. На· љеГовом смо cnpa'IY. 
- Може· бити! -- :уздахну деснОК:рИАНИ ,....., ни-

са:м npимe-rno. Али· вико :м:у . никад не mппе. 
- Тачно, нема ни породице; ни. девојке; 
.;.;_ Стварно; нема ни породице, ни девојке! -.... по

новим, на шта се деснокрилни-~а.смеши кроз·:сузе 

штогаоблију.. " · · _,_ 
;.._Тим бО..ье! Бар :м:у .нико не набија роrове; r,; 

-Знам- и. ја:шта:је бО..ье!:.;.;..-:'Рекнем ...-·испод· 
рогова је.чело,.а_испод чела,::':Душа,·аляне nримати 
ни од: ког 1Шшта, .то није добро.· · . _, . 

. - Сва.К,ако~ :Па се и чудим .вулгарности с којом· 
ти се· наједном супротставља Есинrер, којИ :тзЖО че
сто говори nротив .кереће мушке. природе;·. ·а ·~ ,ащ_ 
кевће с ·nоЗиција патрИјархалног мора:Аа. Друr Ес·; ; ~-

- Без имена, .молим. ·Каква.· је ro деконсrш
рација?. 

- - Опрости. Омашка. Шта nред.лажеш, nредВод
ниче, да предузмемо?. 

Сва тројица утоНемо у мисЛИ, али на сnрату i:юА-
свести; ·· .· 
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Сутрадан nредложим: 1.: · -· с . 

- Како би било .м :м:у организујемо пи:сма.опо..ьа~ 
ПрВИ од !Наших који буде изiШiа.о има да се побрине 
.м задужи. неку друmриЦу да :м:у· пише ... 

Сем оног о чијој се кожисради.ло:;- црИХ!ВЗћено. 
Хоћу .м iКЗЖем, прихваћено :.....;.·.једногласно; •.-

Ilостојале оу извесне индикације. IЈомяiпА,ало се. 
већ. на !Неку одрећену девојку. ИзвеШтај ·с·.'баш не 
тако давне посете одржаие. паралелно: са Слободщ~о
вом указује .м. се она,· љегова вралчје врцава. Де:Вој~ 
чица све време· распитивала -· за. Труј:Ића . -и·· СЩМО- за 
Грујића: »Па :како он? а оне- њеrове.с.iшр8лне звез
дице? шта ради? учи ли пуно? Је л' да:је то crpamнo. 
паметан и Искусан ;41pyr? Ч; Р.« _ . 

Узалуд се Слободан трудИо датуајкулицу.од жен
скице наведе .на разговор о себи, о себи и Љој, она, као 
да су је ову пуидравци изровали; ни· о че:м:у ~руrом 
није могла 'НИ хтела .сем о Грујићу; на шта је и .сам 
наш дечкић био nринућен да. каЖе да ће му; пренети 
позАраве и рећИ да јој пише, ·кад· је већ тај. љен Г.ру
јић тоАИКIО .занима. АЛи; ·дабоме, та суздржаiНО љу
тита СлобОда.нова изјава изазва код ље, nреплављене 
својим же..ьама· и осећаљима, толико ·ус:ЈШћених .. п..ьес
кања ручицама,. то.лик.о ватрених подикива:ња и-жу

СТtрИХ аерохичњих скакутања ,Да се iМАмићево 'АИЦе 
смрачило :и заледиЛо до те мере.·М! га ЋИј~<-раек:ра-.· 
вио ни љен по..ьупчић на растанку;·rПа -ниј~'ни-<Одр-· 
жао реч. Заборавио човек. · · '.' ~· - , ·-..': "': 

Поставило се пред У;АЈружеље Аењинско' mпање:~ 
шта да се· ради? Питаље. које је и Чершщ!евски 
узео за наслов -ромаНа што. обра.Dује исто,' гореспо
меиуто, IШта.ње, то јест: Шта да се::ради? . '. :. 

И док смо ,А~Искутовали, ИспИтУјућИ. ·ПреднОСТИ И 
недостатке лредлаrан:Их мера, :от.криАО нам се ·:да. би 
идеално решеље . представыiл6 актИвираље ·везе из~ 

-меЬу девојке :и Грујића, за ког .је~. љено -:такоЗвано 
девојачко арце ударало још од nрвог т.рену.тка:кад су' 
се срели. (Није нам било тешко м накнадно· дознамо 
све детаље и околности nод којима се то догодило) 
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(уто.лtИКо пре што је на основу тих и .4/РУЈ'ИХ Чиље
ница бИАО очигледно . да се сме· закл.учити да и . сам 
Г,руј!Ић :н;ије остао rравнодушан nрема tcy.мu, о којој се 
nовремено .rра.с.питивао и којој је стамю као заборав
iЬЗ.о име м би натерао Слободана да га :изговори nред 
љим, како • би после ОН; Груј!Ић, могао да ra, с нескри
веним уживаљем, неколико · nута . јавно наглас· nо

нови). ГлупО? Да. Али тако. је веК (>ило. Давно пре 
штрајка Груј!Ић је, испраћајући ю .iВрата Слободана, 
юоји је.позван био на посету,:ре:као: »Па_поз,АЈрави. 
нам .кумче-окојевче«. Али· та су :времена прошла. от
како му је Слободан, идући пут, у једном необја.пi
њивом тренут.юу иск.рене · исnоведНости, исnричао 
оно што је веровао да је право· стаље: »Какво кум..: 
ство, какви.баюрачи, ја је волим, ·а и она мене«. Да 
смо били' буднији, nриМетили бисмо већ тад да је 
то -био nовод оуш:mнском. хлаћењу љиховог односа; 
Добри су .. сnоља остали,· више зах:ваљујући Крајно-. 
вићу, ~КDји их је обојицу држао у загрљају свог при
јатељства, више, дакле,· захваљујући Грујићевим 
обзирима nрема свезнању Крајновићевом, па и nрема 
сваком који гаји слично ·nоштоваље nрема ШlМети и 
учености (а IНИје 6ИАО сумље ни за кога да је Крај
новић био просто ОПtШШЮ Слободана) неголи. жељи 
једног или другог од .Јелешmих обожавалаца да на
стави.nријатељевање са супарником. Иnак,'уnркос све 
стварtmјој суз.А~ржљивости, захваљујући вези преко 
трећег, обојшtа су споља сачували осмехе и гестове 
некадашње орда.чности, шuоо је за добар ·део·. Члан
ства У .4ЈРужења било ·јасно да су се осећајни садр
жаји nод том КQРОМ осушилИ у толикој . мери да 
више 1НИ не звецкају исnод љуске nадне ли неком 
на nамет да ;промућка тај орах. . . . . 

Сви оу ти подаци nостојали,. али, дифузiНИ, ниоу 
гонили ни на закључке, :ни. на акцију. 

Без дискусије је сад отnала ранија одлуаш да се 
Жуњац·оnтерети налогом да организује неку неодре
ћену још скојевку за воћење кореапонденције с Гру
јићем. 
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На Пататокин предлог,. одлучено· је ·да се испита 
сЗм .Слободан. Буде ли се утврдило да ·му је маље 
стало .но Грујићу до Ј елене, !Налож.иће :му се да оба
везно исnqручи све њене поз,А~рЗБе Грујићу и да му, 
nосле, сам оуrерише (љему нли њој?) .да учини први 
:к.орак. Учињено. 

Јавила се друга тешкоћа. Како натера:тиГрујића 
да јој први наmnпе •Шiамо~ Не само из обЭИ;ра према 
СлободаЈНУ. Решено је: нека она то учини. Жуњац нек 
јој пренесе ту одлуку преформу.tШсану: »Грујић ·те 
nуно nоздравiЬЗ., мисли на тебе. Што му не би ·nисала? 
Страшно би се обрадовао«·. Али неко ·је тад приметио 
да девојкама обично теже ·пада да nрве оmочНу,_ и 
то због непревазићеног осећања nоноса заостал-ог из 
претфеудамшх времена,· осећаља недостојног · једне 
СКОјевке, О !КОјој СМО БрАО брзо .сазнали да је одана, 
сnретна, страховито енерrична и ~абра (!Нема за
датка ~КDји iНИје изв.ршила на оmпте задовољство) · 
(мада се у Д!Ва-'11ри :наврата открила -код ње и .!ИЗВесна 
.4103а својеглавости, юоју јој треба за времена избити 
из њене главице, Ю>ја је, узгред буди· речено, према 
МIШI!s>ењу готово свих што су је видели о IШ>Сетама 
iИЛИ наnољу- врло, :врло љуnка) (што.у оно iВреме 
:није већ била rретюост) (аюо је и некад :у паюрету, 
nод тепшим :ударима закона о заштпrи: државе, број 

зго.А~НИХ девојака био :релативно ми.нималан,. данас, 
захваљујући масовности, СI«>јевци се могу nохваЛити 
и прилично великим бројем сасвим, СасБ!ИiМ Щ>ивлач
них, :прво:клаоних ,АЈруrа;рица). Трујић је у вези са 
свим тим УСКО!ЈЮ стао да nоказује знаке да ће ПOiiiY· 
стити и ·први написати Ј[ШСМО. 

У nитању је била деликатна ствар.- У друЖење 
-није хтело да узме :на себе yZ~Dry макар :и не •м.ноrо 
намет/оИВОI' саВетника (а било је .свеоно да без таrквог 
нечег неће Грујића сnасти очајања). Да не споменем 
одбојност »Пета« према улозИ .наредбодавца. А, иnак, 
откуд нам времена за дуга убећиваља и ;расiiрављаља. 
Док смо се иnак на IНИзу .к.рат.:к.их састаiНЭЈКа nосве
ћених том nитаљу колебали измећу разних све • но-
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ВИХ И .. НОВИХ . предлаханих ВЗiрИјаната; . свесни· без
вредне директности: сваке од њих; nомог.ао .:Нам. је 
сам Слободан; · који је једног дана саоmnтио: _;»У 
реду, другови~ -одлучио сам .да му ·пренесем· њен:е 

nоздраве. Рећи ћу му и да га је замолила да још IШШе. 
Јесте, замислите, рекла је.« 
· Учmшо је. то rirro је· обећао; нама, тако шi:ои.н:у-
антно и убеДtоиво да му је I'рујић.одмах повер()вао. 

Да спасавајући Грујића .уништавамо Слободана, 
то нам није ШlДЗЛО јоШ :на памет. Ј:олико је бЩо 
наше вероваље у !Истинитост информација .којима 
омо, тајно•·од • незаmrrересованих,·: утврдили како ·~е 
Г.рујић. заљубљенuји дубље од СлобОдана ·да· нам зе 
у оном часу све друго Љило неваЖно. ' · ' 

I'рујић је . у· свом. nрвом писму .каЈВаљероки nре
ћутао љен: позив и љене поздраве, :штавшпе ·(а сла
дао је у оне :који су се; с~ Крајновићем на челу, под
смевали свим поли1:ичrси.м ·и -- осrалuм: .. вереницама) 
прве -су љегове речи, .. упркос потпуној" безличности, 
гласиле: »ДраганашароћЗ!ко«. · .. , ,, :. ' .. - · '- · 

У том, је !ПИсму он на вр.ло уштогљен ·начин, са
свим лажно уштогљен за сваког другог читаоца, nри

чао да је осетио по:t1ребу да се из нове-казнио:не јави 
својима, онима кој!И су му сем другова на,јб.шЖи; 
да би !ИМ казао само да му је релативно добро и оба
вестио их. где се сад иалази, јер Их није заборавио· и 
свију.их се;срдачно сећа. Знајући-како се теmко·на
пољу живи; поготово како· је породв:цама•које.су,·као 
-љегова, састављене од радних људи,· он МОЛ!И' Да· се 
љегове речи не схвате као позив да· му ма ко· од ·љ-их 

пошље ПЗЈКет, пошто, захва.љујући,друrарско.\1 начину 
живота, · ~ ништа није n:от.р~но. · П~:3.А1РаБ~ је 
још једНоМ пуно, заједно са целом- фа.мил:џјом, -и 
жели јој ове најбоље. у животу 1И ,раду;. И mлпис 
само. . . . . . 

Нити.врли 1:е, iНИТIИ 1:вој, .:нm:и с пош1:овањем. 
Ово је последље· дошао у !Искушеље ·да. наmппе, 

али се сетио ње он:аюо живахне IИ.слатке, па је; по
стидевши се одједном, пожелео· да ~ој :ништа: не по-
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шље, да писмо поцепа; какав је он ro :човек, себц-;Јећ 
почиље да личи на неког заводника малолетница~ Јощ 
мало - па страшни Џек Трбосек. 

Да није било мене, nредседника, који му прићох, 
схвативши и у пролазу отприлике род и падеж •ље

гових мука; и да му узгред; после неколико ,:реченица 

увода, не ;рекох да је добро што и он .IШШе јер .нам 
је по11ребно М1 пrro вшпе учврстимо везе. с Пољем. 
(нек ми Удружење опрости .ту лаж), он би .сиrурн:о 
поцепао своје писмо. 

Напоменица: рекавпm му да су' веЗе QРда и КрВИ 
понекад чврmће у одСутним т.р~а неголи орга
низационе 1И идејне, осеТИо 'саМ да 'ее ОiН лецнуо ·и 
да је већ хтео да МИ (инаЧе Познат ло свом заЛаГаљу 
на скуповима за пiира сХВатања но·што су·зва:нично 
она која и ја, силом ПриШка,·морам јавно да· бранИм) 
очита вакелу у -гр.И ЧИна о Томе· ·да би требало да 
прШiазим :како се изражавам, с обзиром· да моје реЧи 
показују једно тотално одсуство ПришџmијелноСти и 
вере у нашу ствар, па, . осет:иВши да се управо то 
спрема да ми каже, ударих неколико исправки у ону 

моју речен:ицу, неколико умирујућих на. жалоС7: и 
засад је 1:0 rarco, и неколико Ш7:ОНо Мануилсrси рече 
у свом реферату: rсада папа неће нама у Мосrсву на 
ноzе, 1:реба ми њем.у у црrсву све1:оz Пе1:ра .rcarco би
смо на1:ерали у фрон1: про1:ив фашизма aico не. њеzа 
а оно заосrале Ј,Щсе верниrса. 

То учини своје, смири га. 

Али што јесте _:_ јесте: несрећна љубав измени 
природу људску и претвори И иск-усног човека у на
ивка. Од паметног, комуниКативног човека, од вЩ>· 
туоза агитације, од лукавог вештака кадрог да иско
ристи све у сврху пРопагаНде, он Је постао скоро 
туп и, ћаво ме однео ако лаЖем, скоро Даје и глуп т~д 
био. У сваком случају, није схваriю да прилаrоћујем 
свој говор његовом · некадашљем. начину миl:u.IЬења 
и да је цитат из Мануилског и да су оНИ нQ. жалосrи 
имитација његовог стила убећиваља ·· trрилаrоћаваљем 
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'!Weнymoj пријемчивоети·. ·оног кога· ·саrитираваш да 
би га, смеюuаног, превео !На !Наше ·iiЮЗИЦИје. 

Уnркос сопственим осећаљима,. на која се није 
ни дотле-ни одатЛе ·обазирао као на првО и најглав
није (као скоро нико ту) (отуд и нужност нашег 
У дружеља); био је Спреман да уради све nротивно 
оном чему су· га љегове же.tЪе . nриродно вукле~ ·Ме
сто да . ШUIИIIIe једно раздрагано писамце, ·да јој 
каже како је, од т.ренутка · кад .ју је Угледао, 
ноаи· у себи живу, задржану у једном љеном тад 
учињеном покрету очију што су се широм отвориле 
и заrледале у љеrа, и как.о_ га та два -црна. ока не пре

стају да г.дмају и :како се под н,иховим упаљеним 
црним сноiЈ!()вима он меља и не усућује да више буде 
какав јесте, стално незадовоА>ан ; собом, вечито . у 
страху • да јој . се . .није . свидео и !Не м~.же свидети и 
како, не знајући какав би требало. бити да би .јој с;:е 
.свидео; он више не уме да буд~, ....• 

И тако да.tЪе. И већ према томе как.о знамо да 
осећа и мисли заљуб..ъен човек. Дабоме, ако уз све 
то и довоЈаНо познајемо тог човека да бисмо, у складу 
с ТИ1'4 познавањем, могли да формулишемо yrao под 
којим он деформише .и изговара оно генеричко оп
пrrе узнемиреље или она такозвана· љубавна осе
ћања пrro на почетку доносе несигурност која расте 
у управној сразмерИ с величином идеализације. и не
познаваља бића у које смо· се за..ъубили. · Већ према 
томе. 

Можда. је . он у једном магно~ељу помислио да 
напише баш такво једно писмо. Али је .М9Ра() бити 
свестан и тад да се не би усудио да га легалнр дош..ъе 
преко цензуре. Ту је И застао. Јер дожелети 'да ~ 
партијски свети, · илегЗ.ЛЩ канали корисrе за nри
ватне ствари у које спада и А>убав - била би нај
ужаонија бласфемија и јерес. Тако му што и нИје 
пало на ум. Ни у сну. Не он: сан који би саљао да 
саља. Јер шта би Јернеј на '!јо! Шта- Ј'роскот! . 

Не, бо.tЪе је што је написао оно дрвено писмо 
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и-. што је, пропуштено· са стотинама. сличних. кроз 

цензуру, стигло камо је т.ребало. . . 
Двадесетак дана доцније (за. то .време ]е. ~РУЈИ· 

ћево постојаље подсећало по многим оnоЈаНИМ · зна· 
цима на месечарско) стиже љен одговор. Предао 
сам му га ја, који сам тог дана био заостао у XOk 

нику запричавши се с дежурним другом пуцером, ·па 

ми је наредник Звук дао неколико. писама -.за . чет
ворку. Иакр .нисам знао Јеленин рукопис, претрнуо 
сам уrледавпш га пре но· ш~ сам прочиrао име 

Душана Грујића. . 
Знао сам да је то. nрво писмо љему откад Је на 

робији. Прво писмо itiOCЛe шест година. ~о сам ра· 
достан као да сам· га ја добио. Али знао сам да бих 
све по:к.варио да од тог !ИН~имноr празника .за .њеrа · 
(и мене, и мене!) наnравим спектакл· за све нас. 
Ушао сам зато врло свакодневно у собу и успут, т.ру
дећи се да изгледам што неупад~s>ивије, бацао mtcмa 
на юревете оних којима су била намељеНа. . • 

Грујић је, увијен у ћебе, круто седею на свозо~ 
посте.tЪи и, држећи юьшу у руци, пуштао, по своЈ 
nрилици, да му речи и цели редови улазе несхва:ћени 
у очи. Уколико би закачио погледом неку реченицу, 
сигурно је није разум;евао, затворен за све изузев ~ 
ону врсту летарrичне укоченосm на квадрат. у ко~у 

је запао откако је изузетност • љеговог писма; ИЗЈе
дначена с осталим, неизузетним, предата цензору.- . 

НеИзвесност и зебља смељиваЛи су се са напа
дима најпростачкијег самопсовања и очајаља, али све 
је то ишчезло кад је Јеленино писмо :неупад.tЪиво 
такло .ивицу његовог ћебета, нестал.о у исти час под 
љим, и он се тек онда као тргнуо и звернуо живах

нулим очима на све стране, као да сам му то-дqдао 

активирану бомбу коју је задужен да држи непри· 
мећено од осталих под собом док не експлодира. · 

С дна собе, којом сам, после, по обичају стао да 
шеткам (друкчије не умем да разМИШ.tЪам) посма
трао сам како је Грујић наставио да се прави да чита 
материјал који му је остао да лежи на диrнутим ко-
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ленима. Тек после прилично времена почео· је полако 
да завлачи руку испод Iiокри:Вача:IФнтролшпури:ко-
сим m>гЛедима не-посматра ли га·к.о. _ - ', 

fieбe се није tiШједном одш'ло до~ је _он испод 
љегове пQврпшне наслепо. вадио писмо цз -коверте. 

После, кад га је најзад, Згужвано у песници; извукао 
испод покривача, ставио је још увек. стиснуту руку 
!На отворену страницу, отВорио mаку, превукао • љом 
преко странице, затворио. свеску, ставио .је• подсја
стук шОО шушну (он ·се на то узнемирено_. обазре ), 
узео из кутије другу неку свеску (ону у:којује запи
оивао Проблеме дијама•а), ставио је: на .колена, из· 
вукао !Неnриметно . писмо .из прве, т,урио ~га., 'У ову 
другу свеску .. и, с. оловком .коју извади из :џеnа до

ламице, одједнiОМ сав живну:о, наставио да прилежно 
проучава законе дијалектике, који, јединствени, важе 
за МИIWоеље као и за целокупну природу. · 

Његово лице је эрачило док- је читао. Све. је из~ 
гледало озарено незаслуженом, чудотворном.:(не, чу-
довишном) срећом.: · · · 

М:Огао са:м у ходу А!НОМ _ четворке да .оценим по 
увек истим покретима љеiЮВих усана -(што су се на 

једном месту редовно на исти начин. почиљале да 
смеше·да би се, чим би стигао читајући од Љеног пот
IШса, увек на исти зачућен и усхићен начин малчице 
растварале, као воћКа што сама прскаод·зреАИНе); ~. 
бројећи, _ закљ.учим: осми nећ пут чита исти: текст. 
Уочио сам-да увек кад стиrне·писму до.:tq>аја,•диже 
окрилатео поглед који полеће према Крајновићу; Fao 
да то, понет; извидmщом очију, хоће !И сам, цео; да 

крене к пријатељу пред ким· ће да nроспе. велику 
новост, покаже писмо. Али увек би, чим би. га угле
дао, остајао постићен, nрикован ·.за свој кревет. -

Шта му је то она тако усхићуј'уће и збуљујуће 
написала? Без по муке би се то -могло погодити. 
ЧеМу? Лрепусrимо тајне које то нису тајнама које то 
јесу. 

Чим је добио право на следеће пИсмо,- одговорио 
јој, и после неколико· дана стигло је љено друго 
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писмо. Више -!НiИје извео · читаВ . онај- ритуал· срамеж"
љивог љубавника.· Добио га је и под другим условима: 
пред-свИма. Намерно.- -- · -- '-.- ' :: _ -' ·,;.,:.;. _;,·;; 
_ Слободан се, срећом, није .налазио у соби; иначе 
би схватио ·благовремено а неприпремљено- све"- и ко 

зна како· би поднео то· јавно срамоће~е пред св:и:м& 
Питаље је да ли-би.се осећао ун.иш1:ен.ије • . ·_ '' · .;: 

Десетак дана ~касније позван је Груј~ на посету. 
Ава исцрпна извештаја су- ми., сасвиw::Јасно · предо
чила све љегово и љено понатiтаЊе. Паралелно .:с њим, 
на посет~ био је и један од наших искуснијих Щ<.ТИ.. 
виста. . . · ·. :; ·.: .i1; -

-Извеш•ај·Nе'l'.- На~лољена.~ и:ог~љеним 
лактовима на~ тамно-_ бајцовану .. полоЖену. _,rреду 
ограде шrо. јој :допирала изнад груди; вирила ~е rл~
вицом изнад тог парапета-rру добрана и , врло _Је· жи
вахно гледала :на све стране . као . ·да све :то ту· први 
пут видИ, као да·никад дОсаД није_долазил~ у посету 
Слободану, као да ·:претпрви пут· открива.- пандура 

који шетка одсутнр размаком од метра .и ·по што дели 

ограду гостију од оне иза које· треба да ст~ роби; 
јаши, као да није досад -приметила· постоЈаљ,е·-оне 
званичне слике краљевског· копилета -са зализаном 

косом на челу_ (чије нелепе оолике не сакрива--~ 
интензивно .накнадно ретушираље),- као да· НИЈе 
знала за тај црни асфалтни nод, За решетке. на сви'М 
прозорима, за саксију с неким: влакнастим кактусом 
на сточићу измећу О!lраде:за rосте и УлазнiИХ. врата:, 
иза којих се чуо жаrор посетилаца што су· ЈОШ ·че

кали у мећудворишту. Држала се као ·да ·щшад до

сад није видела тај белоокречени, гранулирани М,:~ 
тер зидова. _ 

Све је то она сад упијала у себе, пов.езиваАа. тра'
жећи неке тајанствене везе измећу оног што види и 
нечег што само она сад први- пут. открива !И први пут 
зна да зна ·и осећа да осећа, али све је то ~ 
на један ваљда само њој с;војствен начин, КОЈИ· с~ 
састојао од безбројниХ брзИХ: погледа ш;о би- их б_а
цала на сваки предмет, од начина на КОЈИ би све то, 
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ако се Таiф моЖе рећи, .· брбљиво rледала· и, . поrле
давши, ·оживела нечим својим· што оставља,_ на све 
поrледано неуХватљив али неуклоњив траr. Та;ко зид 
није вm:tre био анониман, ни rреда ·на коју је- остала 
наслоњен_а, 1НИ решетка. Све је . то откад је ушла по
сталю. друкчије, осетило своју личност. (Питање је 
м ли има смисла чинити и -на ·потподрумском спрату 

таюва у юушmни • аm1М!ИС11ИЧКа · уnо.реЬеЊIЭ.~ · Ј~- ми 
смо, зна се, Против љих; ми марксисти.) , ___ 

На жалост, моја је посета била завршена, али 
задржали ме ту незапослен:оr, јер је стари пандур 
Кићић побркао списак с именима, па сад отишао 
да иСправи Фгрешку, а пандур .Мићов:Ић; курјак за 
посете, није смео да• ме одведе· из ст.раха · м ту не 
остаВи саму ову другарицу .која чека· оноr кога јој 
је наМенила, како сам. ч-уn, • Удружење. Добро је што 
ме није Кићић повео заједно с он;им: криминалцем 
који се презивао исТо Грујић, као и наш добрњ-друr 
у питању, члан Какома и . шифрант . њеrов; алИ ·не 
волим што. за прилику да посматрам ту деврјкуzимам 

да захвалим закреченом пандурс:ком мозrу који не 

повезује моrућност.и да би ме моrао сместа да вратИ 
чим бњ њу извео у MaA.Q мећудвориште измећу:зида 
и улаза у собу и за:кључао врата за љом. Али~ он 
мис.ли увек да зна, што -је њеrово :и Мићовић . је до
вео писца извештаја,, Мићовић је дужан и м ra од
веде, а то не Може пошто је Кићић увео њу, па је· он, 
по пропису, мЬра и да изведе,- Кићић, а·не о~,•Мићо
вић, који је, ·то.лико и. он зна. знање, · не. сме Саму. да 
остави у соби за-посете, мам је саму њу нИје пустио; 
Друrо се њеrа не тиче. Он њу :нИје увео;· •Њу· је Ки
ћић. Он, Мићовић, задужен је да врати и доведе не
:коr дpyror . . . чека ј да поrледа. . . да .. ·• Крајно-
вића. И тачка. ·· 

Али да није било тоr решеткастоr и с:к-очаљеноr 
начина МИI~IА>ења, да му нису биле заптивене мож
дане виј.уrе 1И коморе, ја •не бих имао nрилику -да до
бро осмотрим ту. девојку Ј«>ју су волела два. наша 
друrа, а она само једноr. Знао сам из обавештења 
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која оам добио. од Предсе,д!НИiRа. д-а ,је l"iOJIOI)мiвa; '1Ш 
сам помислио у једном :rренутку да ·Щ:>жда: не, :би 
било лоше да iИЗмениМо !Не:к.о.л.Ико речи. док ћутке • че .. 
:камо повратак. Кићића. Зато се и обратим· пандуру 
(да сам и реч љој .рекао и да ми је .она-:-ма шта из~ 
равно оДI10ворила, одузели би јој заувек. право .на 
посете).·Учинио сам то у нашем у.об:Ичајен:ом ~у, 
уобичајеном откако сви ми Ту ·опонашамо свесно ..,...
(зашто само свеоно? ;....... nрим., Председника) .:....... Трос
:котов стил у жељи да пр~ко -њеrа макар -споља ·АЈИ
чимо на тоr највећеr ·организатора и :најспособнијеr 
Р\ћКоОВодИоца- .Коrа је наш покрет: досад на рсХЩји 
имао. . , -· 

Своју вакелу-:оmочнем оним поАИПВИМ Звуком 
наАИК на усе:кiЈМВање:· швањећи mШ,А;урску rлуnост, 
разrаламим. се на Мићовићево · дрвењаштво и _-·ко ·ли 
ra том систему МШ11.1Ьења у ·месту научи, Да• му 
боrа божјеr, кад би било мноrо простије м ме .. је 
Кићић одвео, место да ту с тим па:кетом-чекам,да:се 

Кићић враТIИ и да ме Мићовић одведе. 
~ Rути, лопове! .,.-- промрмља па:ндур rледајућ.и 

изваљен;им очима у неодрећен:о. . -· 
- Нисам ја лопов, ја сам коМуниста!·- -отпро

тестујем збоr ње, на :џrra и осетих !На себи један сдатко 
узбућен IПОГЛед, ОД КОГа Ме CBer nре,АЈ~.!,{ј>Бава уну~ 
трашња т~плота загревајуЩI ме џелоr. дуЖЩiом cmцt 
жила, од rрла до ану~, као Щле _инје:кције кал~ 
цијума. . .. 

:- Без намиmвања! ..,....,. . плану МићQвиЦ ухва~ 
тивши трептај м~r десноr , очноr щшка. 

- Трун! Какво ;намиrивање! 
-Какви сте, ·чико! __ ..,_ насмеши се Щi- то,она, 

рефле:коно брза а.ст.роrа као, и уврећена- као ....;;.<,пrra 
,А~С>пуmтате себи ·да мислите о • једној девојци .. Није 
лепо то. Ја ако tкаЖем мами какви сте ви1 никад ме 
неће више пустити да доносим. пакете њеном· ·брату 
од ујне, који је· с њом одрастао, а био би то rpex, 
чи:кице, и срамота, али иако је моја мама болесна 
и узета већ годинама, она би nре·пресвиснула од туrе 
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но што би .пустила мене саму .-;4;1 доћем овде где: се 
униформисана .лица тако манrупски и_ непристојно 
понашају према девојкама. Мене је .мамmtа данас 
први щтт и пустила сматрајући да сам одрасла и сп<r 
собна да донесем пакет свом једином ујаку тако 
рећи, кога, док сам_ била мала, нико .и није . посе~ 
ћивао, а и ко бй, кад је мама одувек.болеСНа, а ујка 
сем ље и мене другог .од фамилије: и: нема. · . --- .. 

_Ту је причу, за мене бар очито ИЭМ/ИПL'Ъену;_изре

КАа убеДtЬИВо. у једном NJ.XY, гласом који би, с ОО. 
зиро м. -на толико речи, . м~ао · битИ пшоловано и 
стручно постављен дасве то .. није трајало врдо-юратr 
ко с обзиром да је говорила суновратно брзо,. иако 
дmщијски · чисто,. разговетно.- и. :среррно. · · 

. У том уће Кићић. Не знам··како, али .још пре· но 
што су се,врата отворила;.она је застала, обамрла':и 
само·: је пшрипа ·mарки покрила nуцкетање оrрадНе 
rреде .на коју. се, отежала, IНаслонИла ;кад. је :иза сиве 
пандурске боје угледала ·ону другу; ·робијашкуi суру. 
У том се часу десило нешто.неоЧекивано:.сва· Живоет 
која се ·дотде заразно преносила са ље на све .спала 
је, изветрила, нестала, а она се сва: претворила у је
дан обамро уздах без ·покрета и Снаге .. • 
П ·извештај Удружењу: ·После Дозвољеног _по

Љупца са најстаријом·с:вОјом сеёт.ром, готово мајком, 
ја сам, слуrоајући на !Пола ува Љене увек исте приче~ 
одГоварао yiioлa r:ласа, уБераВајући је м'Ми је ДОбро 
и да не треба м брине о .мени, јер то и сам- умем 
да. чmшм: а' и ·другови то . раде, Па, ·на: неки начин, и 
сама Управа· својом четом .од-150 панДУ.Ра· ~--Цео не
пријатељски опстем, исуВИше Аа.биАаН м бИ. себи до
зволио луксуз да не · брине .о једној драгоЦености 
каква- сам- ја, аКо не у свести милионсlфх маса'. рад
них :..ъудц·.који: о меНи стварном и· мојим истинским 
преокупацијама немају појма (све сам. то сестри· од
говорио већ 86. пут, али све је то слушала као да чује 
први пут), а оно у љеној, сестринством .не .nретерано 
обасјаној свести. Но док.сам .то ритуал.но нинио, ја 
сам прилично изненаћено. посматрао .. и- оелуmкивао 
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трезни,. мирни и врло стварни разговор који су во
дили Грујић и другарица Јелена.. · 

Намерно кажем другарица, јер сам био обаве~-· 
тен О свему ШТО је довеЛО ДО ОВОГ састанка, ~ И.' сам 
сам умногоме био заиНтересован - у питаљу Је,. тако 

рећи, судбина два· човека према којима гајим интен
зивна пријате..ъска осећања. Волећи у Слободану .оно 
талентованије -за друго неrоли што је то· позив: добро
вољне жртве,· позив који ·је. сам себи ~ • као:-~
вотну улогу коју има да игра у стилу наЈI~~Јег 
прометејчића. и највећег мученика, зато што Је, .слу

жећи се шалитичюом дисцИплином, .нај~е отишао 
у порицању свих својих спонтаних елана и !Нагона 
(трудио се да буде .оно што мисли да треба бити); 
ја сам, ако -не -нешто маље можда Н!О код Слободана 
(и свакако друкчије), волео у Грујићу политичар
ску видру _по вокацији, ,људску. видру уn.аћену У 
процеп осећања, што су ra: толико 3810купила·-х после
дље време да вmпе није умео да IИЗи'Dе .нэлсраЈ са -со
бом. и с љима. осећањима, жртва· непредвиDено. раз
веЗане ергеле жеља, за чије постојаље щФ: знао; о 
чијој сили није ништа слушао док се ;!lliJe. н~ао 
везан кољима за репове па се збуљено НИЈе престаЈао 
да осврће, обамро, растрзан на свих шеснаест страна 

света, света за-који .је дотле: веровао да.их има само 
две: нашу и непријатељску. ,Скамељен спољном-и 
унутраппьом сложеношћу осећања, неспособан ни 
да накнадно увиди и схвати своју непокретн<;>сr, Гру
јић је још увек одбијао да· .се помири. с .тим· одразом 
себе тако друкчијим од оног с којим је .навикао да 
бивствује. - :--.. · -. · · ' ' · ., · · · · -·· 

' Морам додати да, за ;разл.ику од Предсе~ и 
већине осталих :из У друже:fЬа, ·ја нисам веровао да· ће 
..ъупки Слободан, иако IНе .Сабињанин, али:· .ни Сиби
њанин, -него Раденик, тако лако. преболети ову заверу 
око отмице Сабињанке, релативно љегове. 

Зато ·сам и био rолик'о изненаћен кад сам, меето 
очекивано г вампа невиности,· место заводнице- и Хиn
нотишуће звеча!рке, угледао једну напола .хшшоти-
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сану скојевку·у.врло конкретном фамилијарном раз
rовору о тетка-Коси (очито алузија на КосТу, који је 
изишао пре три месеца), .која се, тетка Коса, одмах 
после nрездрављења заi:юслила.- »Тим боље« - одrо
I!Орио је Грујић - »Однеси јој ову празну чабрицу« 
(да пандуру п~е на памет м скине она три обру
чића од врбовоr rраља и ;растави качицу на њено 
данце и љене дуrе, -нашао би у профил у .двеју љених. 
дужица по.неколико·пшфрованих извештаја или по
неко од мојих ~лавања или друrих култпросв. ма~ 
теријаАа., слатих у фследње време. н~оље .на захтев 
бивших ане:rtсщ:та, м би послужили ћелијама- -И 
:к.ружоцима за самоуздизаље) »и замоли је да ми по 
теби идући пут пoiШLllr:>e исти кајмак·- као и прошлоr 
пута.« 

·она је на то врло озбиљно и ужасно СМ'В!рено, не 
испуштајући ra ниједноr трена из ока, климнула пСr. 
лакО rлавицом · и, као_ м јој то није било доста . да 
искаже сву сnремност да то yчmm, . додала су

вишно: »Хоћу«, с јасним х-ом, које се не чује у обич
ном rовору кад нема претензија да буде књшпк.и. От
куд јој та књшпкост акю не из увереља м оно -што 
осећа сад :НИје доживела у свом животу, неrо можм, 
и -то делимице, само у не:к.им IЩ>Шама у којима је 
све то што се дожив..ьује ипак милион пута слабије 
описано .вю што то- она -сад осећа, спремна не само 
да однесе и нетакнуту пронесе к.роз све могуће и не
могуће невоље ову чабрицу до тетка-Косе, тј.- до 
друrа Косте, неrо и сnремна да . учини . сто хиљада 
пута теже и озбиљније ствари. Мора бити· да се ист.о
времено замиiiiЉаАа и у таквој херојској аiЩИји, али; · 
истовремено, и прострта заувек пред суз.А;ржаним 

Грујићевим лицем са ћубом смеЈ:iе кратко подпш
шане зрнасте косе и очима изрезаним ·у. виду два 

мала- :опадајућа црна месеца: све .се укочило. Гледала 
је само у те очи налик на лук дужинскоr акцента 
-с густим трепавицама што· су јој личиле на дуrе iИ 
равнодлаке крајеве двеју с.ликарских че11КiИЦЗ.. 

А онда наиl5е и трећи њен nреображај, тако15е 
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остварен iИЗНенада, али изведен .- такоЈ:iе -без покрета. 
Но овај је наmпао са изнебухлиМ сазнаљем да ће до 
смрти бити љеrова друrарица :юоја има да ;ради и 
да се бори напољу и за њеrа који робија. То није 
изрекла, то :НИје урадила. То је одлучено_ у њој. По
стала је виша, таља, чвршћа. Није изгубила љупкост., 
с лица, јој је .само спала наrлашена дотле женстве~ 

ност; остало је tна овалу rоло_ девојаштво, спремно на 
пожртвовану борбу до:к.раја,. 

Поrлед јоЈ је и мље- био закован за њеrове· очи. 
Задржао се тако док. јој није све побелело и · юк, 
мамузнута стидом, није одлепила с њих свој поrлед; 
имао сам утисак да је посрнула иа:к.о није устала, 
иако је седела непомично. Али очи јој се .после rora 
једва ,~~;ржале на метафоричким· ноrама. Што не значи 
да су поклецliуле, одвојене од љеrових очију. Она је 
само удахнула нешто неметафоричкоr зрака и на
смепmла се. Одлука је пала. Све mro је имало_ NJ. 
се убудуће доrодн измеЈ:iу ње и Грујића· записано је 
тоr часа rлобално, без детаља, али тоr су тренутка 
сви доrаЈ:iаји и све авантуре стајали мирно у двојним 
редовима као да су им се већ збили. -

Оно што је било чудно, то није љубав којом се 
110 двоје волело тако видљиво за све сем; за љих саме, 
кој-и су били и остали, ваљда, свесна и, рационална 
бића, неrо силина. љубавне ореће што -их је, захва
тила, оркански заносећи обасјала, замрачила·- и- ра
здирала испуњава.јући тиме неко своје обећаље о не
заслуженој и ло:м:ној двојној потпуности над којом 
се ваља удвоје брИЖiiо савијати: као жена над пло,. 
дом. у утроби: сви се тубавници осећају као -трудне 
жене. Чудновато је како се њих двоје за то кратк.о 
време то.АЈИКо преобразиЛо. 

Није, наиме, било прошло ни шест минута од 
часа када су се уrледали и, уrледавши ·се, застали 

као укопани. Нису похрлили једно друrом у заrрљај. 
До rora није дошло (то је накнадно потврдио и први 
известилац, који је, излазећи, застао на прагу собе 
за посете да тобож веже одвезану ципелу и, окренут 
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Трујићу, регистровао .и ону силу која га је повукла 
њој и ону, о којој је јавио Други Известилац; што.је 
љу бацила у наручје њему који.је оклевао). ·(Алџ 
обојица су писа.АИ и о оној •протЩЈној снази што· их 
је пред обос-рраном · задрхталошћу заустаВила . као 
»пред ивицом понора«. Један је рекао: »Предивицом 
смрmе опасности«;· -Други: »Ивицом нечега:, нечега 
тако силовитог nrio не би; преживели, нечеr~ужасног 
што би ипак поднели, па су, дахћући од неразумЈЬиве 
опасНIОСТИ коју су избегли, обоје почелИ Да се глеДају 
онако давље:Нички·као·м се.глемју·и запиткују н& 
ким -страховито зайНТересованИ:м ·а као незаинтересо
ваним замаrљеним гЈЩсовима .о. тетки, ујни;,·о. оној 
снахи, о овој :заови,: што су све .биле, !Иако недого-:
ворене,· љима само ипак ·схватљиве. шифре којИма су 
једно друrом ·хтели М·· cao:i:mrre своју припадност 
свету ширем ·од· овог: који их је захватио и,. захук
тале, оборио, ,iИЗ.Ко ·су стајали прави и дрвени једно 
напрам друrом. Бар .до. часа кад •су се уrледа:ли·у 
nросторији за посете.) · : . .__ .. 

Па Шiак, за тих непуних ·шест-седам 'минута, · дt7 
сио се најодсуднији Преображај ·који може да. за
деси душу и карактер једне жене; · · 

Да. Жене. Тог часа је то постала.· 
Сви знамо, не само на основу, шкртих обавеш

тења увек врло дискретног Слободана:, каква је де
војчица била ·Јелена: ~сва од двоструко вmne -покрета, 
сва· од речи· tНаirЈретек, што·оу:.се;. не .. уопевајући::да 
се задрже у устима, Щ>осЈmале ·низ·. све.Же њене· .ус

нице; тако да се на тренутке чинило · да· је сва, са
здана вшпе од ТИХ речи испалих из. кутије, ;пробилих 
на' те. зидове,·.неголи од пути,· меса,· костију.·. Али 
после тог трећег преображаја као да је .постала сва 
од оЈЩХ речи осталих у њој.-

. Некад се чинила· сазда.На и од необавез~ рас
положеља ....; хајд да nрошетамо! па хајд да се пољу
бимо кад толико хоћеш! не, нећу!· предоМислила сам 
се!·то·је влажно као кијавица, то_је сувшпелеnљиво! 
просщ, rадно ми је! (Слободан је· рекао .јеДШ>м да 
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јој недостаје вијуrа љубави, таленат нужан да: ;дf7 · 
вајка престане да осећа себе као . нешто засебно, 
одвојено од свега, не прШiадајући ником .и ниЧем.) 

Али од Т/ОГ часа Јелена,· која се .можда.нијевиКаД 
упитала прШiада ли иком . (веровала је да . није ни
чија, ни своја), али Јелена којој је све што је дотле 
чинила била иrра, нека врста· предживота; ако не 
симулација живота, у ком се; живећи, ·није: ни ·с~ 
шла ни ·нашла, у' ком ништа није одјекивало, схва
тила је да је пронаћена, да ју је љој- самој открио 
овај .састанак с Грујићем (не· онај давни; први, ко
начни, .мам у пролазу),: јесте, открио И извукао: је 
сву тек сад љој самој на видело, њој самој на повр
шину .свести; одакле је· и могла да баци један.кри
тичан, невићен ютле погледна саму себе, поглед ко
јим је схватила своју .вредност, и други маље крити
чан поглед, којим је:.разумела све. св,оје. недостатке 
и све што треба. да уради. да би их отКлонила и. за" 
служила част да буде iЈ:ронаћена:~ 

. Онај давни сусрет, у исто тако· жандармски кон
цmmраној соби за посете каква је, изгледа; ·била 
и ова, онај ходник у IQOM су се први пут ви:дели. и ова 
соба сад - друrо вићеље ,.,... обасјали су је сву; И 
ГрујИћа. Њега друкчије. Мушкарац је. Он је, нзгледа, 
био начисто са собом - она или ниједНа.-'- (што му, 
мећу на.ма, и није-било тешко: друrе и није било-у њ~ 
говом животу· ·професионалног вшпе . робија!шi · не. 
rоли•револуционара; не! шаАЩd се! али вmne:je·rO" 
дина провео по робијама неголи 'Hano.iЬy на револу
ционарном раДу.) • ~• , · · . • :' •·· ,, 

Њу је и обасјао. Сад је знала: да је од Тpeiryiюi 
кад га је први пут уrледала разумела ·Да је:то Човек 
љеног живота. Муmкарчић којИ се·родио' ко зна Ј:д~; 
ко зна кад, ко Зlia како. ОсетИЛа је Да· зна да· се он 
родио да би она била љегова жена; да се.· рО. 

дио због ње, због ње и да је растао, играо клиса, 
кликера и лопте; mnao у неку сеоску шк.олу и бежао 
из ње или из друrе неке школе . на периферији не:. 
каквог rрада; одмаштао који пут, као сви, нек.ака.В 
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.лаки, све-потаман-живот какав се чита"у;филмскИМ: 

журналима да воде ми.лијардери и- још милијарде!>" 
скије филмске звезде, одмаштао док је·чекао на ред 
у берберници некаквог предrраћа кад ·свако хоће да 
се дотера за биос:юоп· суботом увече и.,шетљу ~неде
љом цео дан; убрзо сазнао. за сурове;,'отрезљујуће 
законе правог марксовс~ог живота с ·неумиriiим· паро
лама што важе .. за све који не поседују друго доли 
своју људску ра.дну снагу, ону коју и .;износе на:тр" 
жиште да је понуде онима .што је раубују: и Израб
љују; почео м ради, да се бори, убећује, органиЗује; 
mтрајкује, батина жуте као штрајкаmка стража, бива 
откуцан; ухва.ћен, батm~ан, nуштен,. о'rпуштен;· наста
вља ИС'110 друГде у многонационалној Јуrославији::.са~ 
држај исти а форме - религиозно локалне ~ разли~ 
чито сличне, језици- скоро исти! па mтрајкуј! туци 
се! подноси! трпи! стишћи зубе! бежи •Ni ·• те , -не 
ухвате! варај! лажи кад те ухвате!. фремтуј! лутај! а 
увек исто, увек у праву исти КарЛ Маркс{ исти: Ен
гелс - те две топле, драге брадоље, и: онај: ћелави 
Лељ~, али !Мој Душко (боже, већ Дyrmoo) све· тако~ 
док Једне зимске !Ноћи, по нарећељу Партије, :није 
прешао г,раницу код Радrоне и освануо у_ Бечу; 
ОМiНде; после 286 дана чекаља !На одобреље -у ,Мос
кву, на КУНЗ, па после. три године учеља и· практи:. 
чног рам (лети по колхqэима· а . Остало време·· у 
КИМ-у),.хајд натраг, преко исте Радrоне;·ш:илеrа.лан 
рад све док га нису·провалили,·осудили•и.осућеног 

га поново помрили робијом - све у свему.18 година, 
што чини, с оним што је већ одвалио,·јощ 12:година~ 
а све· то због- љеi због ље, м би му .. Qна једног :дана, 
после дваЈНаест ј9Ш rодшiа, 1П0С'Га.А1а \А/руrарица .( т.и 
~О.4fЩИ јој нису из главе, неки су од Слободана; кqји 
ЈУ Је у почетку засипао љима," да би се. 111ред Љ():М:_ n<>:
хвалио с кащшм човеком дели собу у .. истражџом 
судском заџюру). , · 

Али тад се и тргла и појмила -·зашто све. то 
ипак није сасвим истинито. Његов 'се живот одвијао 
без ље. Родио се много пре ње и одредио пре но· што 
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је она и IIOIIll\a r.y mколу. ЗатоооаiИI!Шјео,АЈМЗ.ХmсЈffiа
тила м се щџъубила у њеrа чим га је видела .. Зато 
што је он свој; старији, тајновиrији, сав засебан. · 

Али љубав шта значи? 
Значи ·баш. позив м се уће у то засебно и туће, 

у тајновити свет одраслог, правог човека као да·није 
тућ, засебан и паме-rан као тајна. 

Какодауће? 
Незна.· 
Осети страшан страх пред љим. Не, nред собом. 

Јер она је требало м уће и постане исто што iИ. он, 
захваљујући: љему. _Бој.и АiИ. се? Не. Бојала се .. Али 
више се не р'оји. Улази. Осе11а. да улази у њеrа. Про:
дире. Сва је као пијана од тога. Сад је не би задржа~ 
ни. страх. Волим. Б. ути. Ништа нису још 12 година, 
млади омо, и ко зна, моЖда .неће биТи ни потребно 
м се одробија свих 12, може м доће до амнест.ије, 
до нечег, а ако ни до чега таквог и не доће сувише 
брзо, револуција ће доћи, тешко је замислити да 
М/Оже сувише брзо, али ипак, доћи ће пре но што 
одробЈ{јаш 12 година. 

Ван тачних помтака, то казујем уживљавањем. 
Морала је џислцти ако не све то, а оно слично, и то 
на један мутно· уздамаран и маrлен начин. Аутенm
чности ради домјем: она је раополаr~, за разлику 
од мене, сВQји:м мислима. Али оне су биле непрецизи
ране, окружене nразнинама што се _нису ни касније 
попуниле. Остала је поражена: 

, Знала је м је упала у љубав.на кљуса из којих 
нема излаза и м је то страшно ако се посматра из 
неке тачке из које се види све. онако како стварно 
јесте; иако љој та.кр. није, али љој је свеједно што 
нема и~лаза; она га и не тражи .и није јој потребан. 
А iИ кад би био, не би ra хтела. 

Тридесетак минута је трајао тај разговор 
измећу љих и. врло су га дисЦИПАШIОвано водили а 
до:юрајчили га с неком неочекиваном обостраном 
лажном тугом, удвострученом лажним олакшањем. 

На растанку су, глемјући се у очи, пруЖИАИ једно 
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друrом·рукуј'и·отmпла би не по...ъубивmи се да:се··:Не 
зак_ашл,ах и не рекох пандуру: »Хеј,- стари; шта значи 
то? Зар фамилији не дозво.л;аваm да· се по...ъуби?« »Ко 
им брани, нек се цмачу, мене неће од тог· спопасти 
мука!« Грујић то схваТи као упозореље ·у име кон
сПирације па је .привину .лако и брзо себи, прислони 
образ уз њен, десни уз леви, па .онда леви ·уз. десНи, 
и обоје у једном тренутку осете топлу _пару .. уста, и 
обоје, уплашени, дотакавпш се уснама носа иi.чела, 
изићоше живи и здрави, јадно · ошамућени од· тог 
првог додира. · . , · · ·· 

. Мрк; · Грујић ·је корачао Тврдо испред · паНДура 
стежући ИспоД :Мй:Imiце IМ!рШЗви пакеmћ !Који му'' је 
Аоне~; · рна ј~,· сВа лака . .ОдлеnрпџШt, н~,' ИзветрИАа 
с празном чабрицом у оној руЦИ у којој' Није дРжШ 
исnражњени цекер: · · · · · .· · ' · · 

4 
-ј 

Следећег месеца није дошло Ао посеТа збоГ" ак:. 
ције воћене у Троско:tовом · стилу, аю:tИје ШТо је 
1ражила мање напора од · нас, вшпе омелОс'rИ · · да 
се У .nрави стави уцењивачка листа заХТева Под фло, 
и то у 1ренутку 1Кад је већ стИгАо нарећење из -ми~ 
ниста'рСТВа ·да се попусти због све јачеi' nрИтИска 
споља, акција што је 1рајала три дана И, измећу ·ос
талих ствари, довела до укИдањЗ. мртВе' iпет:Ње и 
уклањања: ограде измећу посетилаца и· робијаша; Сад 
се могло седети једно крај другог. Сем тога, уЗГредiю, 
усвојило' се том приликом и право . на бИтНИје, н~ 
организовањ_е сопствене КуХиње. Уз то, Управа ·је 

усвојила· ~едан од наших прастарих заХтева. За_ орк~
стром, КОЈИ ће се легализовати чиМ се набаве прави 
инструменТИ на рачун једне ставке казнионског бу
џета, законом предвићене за сличне издатке. Да се 
и не говори ·о либерализацији цензуре, о књиrама, 
организоваљу мећусобног спортског cвeaнetccnoz 
слета у одбојци, шаху, џију-џицу и рвању. Да се не 
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спомињу'КЊiИГе;:часописи: и: материјали, што су: rру
нули илегалним каналима .. _ , . . . . . . . ... 

Зато је щући пут Грујић, позван на посету, мо
гао да седне на Клупу крај ње, -а- она сасВим. уз њеrа. 
И одмах га је сама по...ъубила док је још пандур, 
бушећи наслепо својим тесаком,. испитивао· нема ли 
у кајмаку IНеке СК:ривене · хар11Ијице, . и не :нэша'ВТТ!И 
је тамо; сумљичаво завртео :Главом пред кесицом бом
бона (какве-све глупости једна девојчица доноси.ро
бијашу; бомбоне! молим те!), бqмбона · увијених у 
неке mушкаве флиспапириће изрецкане· .као шлинrе
раји ·на доњем вешу · баба ЈИ, прабаб~. ОАВИјао, ш:. је 
Мићовић; једну по једну; и "заrАедао је ~иво 
сваки од тиХ папирића. Али да је nаметан, био би Ајн
штајн, ши чак можда и ~рабочиј, био,: једНом речи, 
комуниста, 1НИКаК0. пандур ·који;·. заузет тим .њуш:Ка
њем н заrледањем у хартијице, mije обраћао пажљу 
на њих. Они су, уосталом, једно време ћуталИ. Су
дећи по иЗвестиоцу, она је почела;прва да гОвори, док 
је он, мушкарац, ·само дрхту...ъио, Само се кочио, .само 
отварао и затварао уста IНе успевајући .реч· да изаrна . 
из себе. 

Ех, мушкарац! 
Какав муiЏкарац, дзиндзов! 

Место да је зГраби и изљ~и, он се губИ· и топи 
као бутер на ватри. Али мала: 'је Зато; бИла на ви
сини. БисТра, оДрешита,: паметЦа као пчелиЦЗ.~ поЧела 
је' после· некоГ времена Да везе и· постаВља ме:кИМ И 
леiЈ.~s>иво топлим ШЩiатом ствари на ·своје место: 
Тако и тако: »Ја те волим и ја себе сматрам твојом 
друга рицом«. · Кщ<о је ћуrао, место да; :мамлаз, одго
ворИ: »И ја тебе'Исто·тако<е, он је~тад. баш нашао да 
разМИШЈЪа каКо то нема сМИсла Да је са својиХ још 
дванаест гоДИна робије у живоrirој ·торбИ веЗује за 
себе. Rутао ·је,· осећао се кривиМ и јадНим у толикој 
мери да је и даље ћутао. Она се уплаш:Ила од те ње
гове онемелости, у:плашила и збунила до мере да се 
осетила несрећнија но икад. Ипак .нашла је снаге да 
једва изусти: »Зар ме не волиш?« · .. · 

143 



Он махну, неокладво руком, обриса невидыши 
неки зној с. г.латког чеЛа; уздахну два-трипут·.као риба 
и 1рече грубо као м му је грло IIJYНO шлајма: 

»Имам још ·12 година м робијам; нема смисла 
:цољење! « 

Е, јесте будала. Је ли то њеrова ствар м каже? 
Зар и она сама то iНе зна? Ех, да сам .ја био на ље
говом месту! Али мене ве'нчана супруга уорећује сво
јим строгим пролетерским nрисуством. Нема врдања! 

- Знам! __..;. збрИса га мала ---- размислила сам; 
·можеш и сам ·да помислиш колико ·сам о. томе раэ
миmљала. АлИ ја те волим iИ, ако • и ти мене ·волиш, 
онм је .све јасно. Ја другог не .могу да во:ЛИМ и нећу 
и не умем. Само тебе. 

Добра мала. 
- Али m си l\dАЭда! - ук.опистио се тај коњ 

штајерац као· да је· мазгов -'- дванаест Ј.'ОДfИНа нису 
шала. 

- Ко Каже м се треба шалити с љубављу? То 
нико нема права. Па ни тих дванаест година. 

- Не може то, премлам си! 
- Баш зато ми и неће бити тешко да чекам и 

м те дочекам! 
- Дванаест година! - понављао је кретен. 
- Долазићу _ти. у посету сваког месеца! Зар ме 

не волиш? Ништа? Ништа?· 
-Не! - (најзад, соме!) (тако! продужи!) 

Волим. - После неког рогобатно. излишног ћутања, 
оте му се· чак и: 

-Много. 
Она не скочи, не с:кикну, не обиСiНУ му се о 

врат, не пољуби ra. Само обори одједном главу као 
што то обара, своју нежну к.рушщу слез. ИМI сунцо
крет кад отежа, одмах по сунчеву заласку. 

Али кад је девојка диже,· очи јој дошле круп
није од дечјих песница, а црне, па страшно светле, 
.као од неких тамних, немих огромних капљи _ од :к:о

јих кажу да настаје драго камеље по пећинама _и 
јамама. Такве очи ја заиста нисам видео за својих 
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40 и више година које сам провео- еј, где_ све ја 
нисам био и шта све нисам протаворио! _,. по. фаб
рикама белог света, у Белгији и Француској -. где 
су женске стопут способније. од мушкараца, али и у 
челичанама Немачке - пљуни! - о нашим босанско
-херцеrовачким mахтовима Да iИ не rоварим (тшооће 
- пљуни у пролазу, па даље). И сигурно бих до кра-
ја живота рмбависао, тако свуд помало, не скрасу
јући се нигде дуже од годинУ-две, да ме нису једне 
вечери извукли из нишке фабрике вагона због, еле
лел-летака, ст;рпали у ћузу и, ето, довели ме ту, где 
ми је тренутни .задатак - известити како се држао 
Грујић према цури. 

- Па ппак - продужи -он, сад тек дошао. -до 
свог јези.ка - сматрао бих се недостојним оног што 
јесам кад бих пристао да те обавезујем зато што .сам 
т.и због сусрета под извесним околностима .импоно
вао iИ тако успео да закујем све твоје мисли о муш
карцима, којих си се, премлада, природно бојала ко
лико год им .и :юрлила, за ме;не, мушкарца, алИ- безо
пасног, јер се налазим иза решета.ка. Само, сад ти је 
КtОАИКо? Осамнаест, Деветнаест . .Ак.о додамо дванаест, 
то ће чинити тридесет и једНУ. Ето. И сама-увиDаш 
- колико је бесмислен сваки разгов01р о т9ме, шубав 
не долази у обзир. 

-Шта не долази у .<>.бзир? !оубав? Не буди, 
МИАiИ, луд. Схвати да све што-си ми испричао нема 
ама баш никакве везе. Ја, сигурно, многе ствари још 
не знам .и не разумем како. ваља и вероватно_је да 
понечем што нема значаја дајем_ ВIЩ!е вредности но 
што треба, па бих смела мти и своју ч. р~ м ти у 
теоретским питаљима не долазим нИ до .капне на тво
јој цоку.ли, .какви юшне, ни до пола висине њеног 
ћона, али ја себе познајем. ТоЛИКо сам, Мили, ми
слила о теби. Прво сам се стидела, јесте. Г де се ја, 
једна бедница, једна мала (скојевка), усућујем да 
гледам и заrледам у једног таквог робијаша и све, 
али ништа ми није вредело, осећала сам да во~ 
и што сам више одлагала и терала од себе своју љу-
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бав, све сам· била заљуб!оенија:. 'Шi~ могу кад· си ТИ 
за мене једини к? ји _долази у обзир, и 'што да· губимо 
време у аrит~ЈИ. кад. си признао већ да си мој; 

- КаквоЈ З:ИТадиЈи? - трЖ:е се ;щmдурчина.;: 
- .ЉубавноЈ! :-- одрежем ја ·...;.;.;Пусти Децу да се 

воле кад се :воле, Је 4И тако, Ж€ЩИЦе? • . . --
.-Воле? А фамИлија?- и МИћовић набра Чело 

-забраљено! · . ·. · :.·:. .. · .. i 
-Шта? Т де IШiixe да је забраљена фамилијарна 

А>убав! ..-- викнем м бих nоправио што сам био за-
rовнао. · · . 

- Тако је Ц ·;...;. рече она. Аиш . ro 1је \А.ООродriшло 
мо~ другу зевзеку да на друrом крају клупе исцедИ 
СВОЈ блесави увек исти одгов<>р. . -! 

- 'дванаест годиНа· се не може· да саља· све исти 
један сан - речеl 'i.. . 

-'-- Де, памет.њаковића! · Притисни -малу, ·видиш 
да ништа друrо неће! · .·· · ... · · · . . · · · .- ·: . · · 
~ Ја .тај. СВој· хоћу - одговори цУрче. и по --'

познаЈем Ја себе. Ако хоћеш реч, еiю тИ: Ч; Р.!! Ја 
ћу те волети и саљати све дОк не изићещ Да. бих те 
и онда наставила да саљам и волим док .Ж.ИВим. Ти 
не схваташ како· је то код нас жена. 

- Девојчице! - реЧе на то он ~ЉениМ ·г.ла
сом: А можда_рече и: »Девојчица«! ..;..:_али меКо као 
да Је то.дланом. а не гласом све на свету девојчице 
поглалио. ~ако Је рекао: »Девојчице« - окренувши 
полако СООЈе'лице љој. ··· 

9нда је' наставио глеДајуЈiи је: 
- Нећу Шоо:i.кву Твоју реч. Хоћу- да размиri:и.;~. 

Али озбИА>но,. свестрз:но. Дванаест година,_ то је стра-
шно много. . - . . 

- Р свему сам разМИША>w пре· но Шr~ сам д'а
шла. И· одлучила да одавде изићем ·само као твоја 
будућа жена. . . .. . . 

Он се не насмеја. Намрn:iт1и се лако. ria се на
сумори. 

- Не може то тек тако - будућа жена. 
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- Може јер је тако. 
-Мене ове то изненаDује! - поче да. се по-

влачи, подлац. - Ново ми је. Дај ми времена -да 
размислим, да се посаветујем с друrовима. 

О, њуферу проклети! С друговима саветоваље 
о томе! 

- Рекао си да ме волиш. · 
Он npeлe'IIИ погледом преко њеноr озбимюr, сми

реног лица и оста неко време загледан ·негде иза 
ње у решетке на прозору: »Волим« - _рече-
»али ... « 

Не изусти он до краја ro блесаВо »али«, а ОЈЏt 
му се већ обиснула о црат, поА>убила га неж.но у 
уста, клонула, скупила поново _снагу, поА>уби.Аа · ra 
још једном с нешщ маље страсти. а више срдачне 
арчаности, врло меко у образе, врло топло у оба ока,, 
па тек· тад изјавила, сва скупА>ена као зверчица: · »Ја 
сам од овог часа твоја жена« И ск:та неко iВреме бе;3 
покрета, нема, притис:нута неочекивано теретОм који 
је, канда, тако желела да узме. на себе, не слутећи 
колико је те заједничке муке и тегобе~ на 
овоја танушна iПЛећа. Али под прИТиском тог саз
наља IЮче да се исправља, место да се, ~а, са

вија :и; простире. 

fрујић је остао још без речи, а онда је узе за 
руку. Читава два минута ју је држао тако у својој, 
гледајући јој прсте, нокте, на.дл.ашщу, зглоб, као да 
га nосле само још то занима, а онда, не пуштајући 
је, иако је престао да је оНако скоро забринуто про
учава, изусти без наrласка: »Ипак, мораћу да се кон
султујем с друrовима и, акtО се они сложе, ја ћу при
стати, под- условом да још једном озбИА>но сама раз
мислиш«. 

- Пристају! - добацих му ја - гарантовано! 
-Не знам само је ли то тај мушки вамп чуо, бле-
савко! 

- Добро! - рече цуричак (како љуби само!) 
- размислићу. Мада сам о томе већ доста ... 
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- Не! прекину је оно што ми најтеже 
·пада: ти ми дајеш сВоју сАободу и младост, а ја т 
заузврат ништа, ништа, баш ништа не· могу да дам. 

- То ништа мени је све. Веруј ми. Часна. 
Ту се завршава Илчев извештај. 
Мора бити да је то последње изговорила без оне 

живахности што ју је обележавала док под :паром 
љубави нису сасвим преетали да шикљају из ље они 
љени умногобројени покрети. 

И nрошли пут !На· састанку САИЧИО се нешто де
сило. Тад је, угледавши га, престала да. буде девој
чица. Сад је престала да буде девојка. Нешто од 
зреле жене биће м је зрачило из· љених речи и по
ступака. Илац је щ ocemo и написао да се после тога 
»примирила за још неколико карика«. ·Сасвим је из
губила ону своју дечачко-девојачку хибридност, nре
творила се врло у младу супругу. Не само да су јој 
пОКЈрети постали успоренији, речи прозрачније и /1]30-
смисленије, осећаља прик.ривенија, нежност маски
ранија равнюдушношћу, а жеље - стидом, сТраст -
неким однекуд добрим васпитаљем него јој се и 
.лице преобразило, сад освежен:о неком тшпином што 
је зрачила из зеница, ;из осмеха, и из свих црта скуп

љених у један iИЗраз нечег што се зна м се не уме 
више дорећи, изрећи, нечег што и не треба ;рећи да 
би се осетило и било. 

5 

Недељу дана касније добио је Грујић писмо :Ко
је је почmьало са: »Мили мој живоnm друже« н за
вршавало са: »ТiВоја и само твоја другарица, жена, 
верешща, девојка, али свесно и несвесно само Твоја 
Јелена«. 

Измећу почетка и краја било је речи и о тетка
-Коси и о ујка-Паји (друг наш, Павл.овић) и о тати 
и мами, који се спрем;ају у посету и који су, пошто 
су били у УЖIЩУ и Краљеву, донели доста кајмака 
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и младог сира - једном речи, оба:в~штеља интере
сан'11На за теХiНИК!у уосквирену 'У осећаrља ;као, реченИ 
сир у две кришке хлеба. . . 

Т-ај оквир је учинио да Грујић, :не осећаЈући се, 
дабоме младим сиром, задрхти и отвори поново очи 

на зб~аља око себе. Прво што утврди: оборио је 
поглед кад је Слободан, затегнута .ыща и. пенушавих 
очију, причајући нешто ведро с Крајновићем, про
шао крај љеговог кревета. Кад би. Грујићева средља 
тамнопутост могла A.ai«> м меља боју, он би сщурно 
потамнео од навале крви у .лице. Толико се застидео. 

А увече, не спавајући, настављао је да се иСIШ
тује: Не, није се осећао кривим пред Слободаном. 
Ипак, осећао се кривим што је одједно:м; љут на ље
га, што је -па нека, ИСКЭ!!Ш чашу стида до )\јНа.- што 
је љубоморан на љега. Грујићу је Јелена Џила толико 
лепа. и поже..ъна да би, и м му је кћер, сестра, мај
ка, прабаба, мрзео све мушкарце млаће од себе. А 
и сад, иако једшш кога је волела (судећи по љеним 
речима и понашаљу), био је киван на сваког ко ју 
је познавао пре љега и киван на себе због те своје 
кивље. Али како да се та юmља не претвори у· осе

ћаље соnствене кривље кад је више него очевидно да 
је сваки панталкжоносац, без обзира на стеnен духов
но-:юрвног ородсmа, !МОГЭО једино биm .смЈр'11НО за.ьуб-' 
љен у њу ако ју је само знао или само видео или у 
nролазу макар угледао. Па, nрема. томе, и тај ту -
Слободан. 

Не - одлучи - не ~е га се љена nрошлост. 

Не жели да буде госnодар сваког љеног nрошлог или 

будућег уздаха. Још дванаест година биће одg<>јен од 
љених дана и ноћи. Не дижи rлаву! Баш робија тре
ба да учини да љихова љубав не nадне у јаму лаког, 
·нагонског и плотског. Он неће да одухови своју љу
бав. То би значило нешто што је супрот,ню дијамату, 
na, 111рема томе; н нешто буржоаско. Он ће иnак љу
бав дићи на ВШШI пролетерски ниво слободе, она;ко 
како то Енгелс пише у Пореtслу поЈЮдице. 

Да, ослободяти љубав бедних својинских запит-
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:кивања: »Г де си била,. с. ким си причала, шта ти је 
рекао, шта си ·му рекла, зашто . те онај тако гледа«. 
Ништа слично он неће. Нека .љубав постане река· Што 
тече споро а чисто, љупко и достојанствено, нежно 
и безсвојински. Нека по:Ое лако од њега, члана овог 
:колектива, и спусти се ка њој, нека про:Ое !КрОЗ зи• 
дове и реше~ке, просторе и :спратове све до ње, у коју 
нека се улиЈе. И исто тако (помисли брзо) од ње не
ка тече ка мени, који: ћу њој бити океан у коме треба 
да нестане да би се нашла и васкрснула једног јутра 
као еполета пуна сунчаних зракова на мом безмун-
дирном рамену. · 
. Биће то - мамузале га мисли и жеље, мамуЗао 
Је же..ъе и миСЈШ жељне ње - :nрва права љубав из
ме:Оу двоје. слободних људИ. Ништа што сам ја ве
зан, а изме:Оу нас браве и недодири. Слобода је ствар 
унутрашња.. Ја се осећам слободним. Ја јесам слобо
даlН. Ја ћу и да волим као ослобо:Оен човек. Јесте; 
упркос препонама раштела ,и;· лок.ота. Можда захва
љујући љима моја љубав неће знати за заласке 12 
го,А:ИНа, биће стално напета и неуморна, и после, кад 
и~:о~, . 

Шта ћу волети? Њено оМАадИНство? Њену веру 
у нашу ствар? Спремност на пожртвовање? Жељу да 
ми храброшћу измами више љубави? (0, дивна моја 
мала, па ја те волим толик.о да би од једва нешто ви
шег њеног водостаја дошло до потопа и нестало 
уопште свега, .па и .љ~ави.) (Да она постане кука
вица или IИЗдаЈНИЈК, Ја Је IНе бих .могао :волети.) • 

Та мисао што се, невид..ъиво осумњичујући је, под
вукла под осоову и ток његових разrорогањених. ми

сли, промени правац расположењима што су га но

сила я он осети такву зебњу и страх да јој се нешто 
не догодИ, да је не ухвате како носи чабрицу с две 
IIpOIIIyii.tЪeн7 дуге, не прИ'IIИсну, не претуку и она, она
ко мала и Јадна, слаба и слатка, не nюпусти под во
ловским жИлама,, не призна, не изда ... 
. Учини му се да ће да врисне од њеног бола. ·Виде 
Је :крваву, модру, измучену, оск.рнављену. Хтеде да 
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· заплаче. Узе је у руке, изнесе је из мучиощще .. Б~а 
је лака, одједном опет чист~, света и светла. Он ЈУ 
је носио и она га је заr:рлила. рукама око врата и; 
била лака,:сва од nanepja и лепоте я .он срећан мада 
мрачан.-Питала га »Аа ли ме во~?«~ у наrласку 
којим је то питање изрекла било Је толико опрошт~
ја и разумеваља за оно што се мора догодити_ да Је 
схватио да она очекује, постав..ъајући . му то пщање, 
да очекује пуцањ уместо потврдног одговор~. . 

Пуцањ који му се утом .и учини да ОДЈекну да
леко, с дна ноћи, био је стигао до њега после одго
вора да је воли чисту, свету и светлу, а не упр~ 
изда,јством. · : .. · . .. . . . 

.да! -nомисли и једва прогута ILЪувачку, славу 
као да је, за разлику од многих Zf?YAИ, пуштао сузе 
да му теку .на унутра. Не мами ме њој. чиљеница да 
сам мушка.рац а она женок.о (још 12 година. ;о ни
једно од нас неће бити), већ она цела,. њен окоЈевски 
дУх, њено цело биће, њена младост. и ведрИЈНа,. њена 
смелост и разборитост тако одреmита (сети. се :како 
му је рекла мирно ;и супериорно, без тремола. и за
буне, да га воли, рекла то тако. природно и Једно
ставно како се то саопштавају само вечне и суf:i,бо
носне истине nротив којих се .ништа не ·може ни nу
ном свешћу 1Ш целокупном енергијом уложеЈ:IОМ у 
људско сазнање); то, њена целокупност •. та свежина 
светост.и и светлосm, та чистота, то је оно Inтo ОН 
воли. Зато и н:е сме да јој одсад узмањка ишта од 
свега што је чини таквом какву је. воли. Зато би је 
и убио пуцајући у њену слепоочmщу, из;Ме:Оу. корена 
:косе и мајушног, детињег, нежноружичастог, ц про-

зраЧЖ>г уха, кад би издала. · 
Био је безразложно, али некако. поуздано сигу

ран да он неР,е никад доћи у прилику да због тако 
нечег пуца у њу. Сувише она уме да воли и сувише 
је, · таква каква јесте, јеАНО вољење, исувиmе савр
шенство да би могла издати себе и лишиm се, под 
не зна ни сам каквим све не прит.исцима, иједне од 
леrюта :које је чине савршеном. Не мисли он то зато 
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што 'СебиЧно хоће да она сачува. то благо што . је 
твори, како би му га после 12 година предала; IНе, он 
не жели да је поседује и буде некакав газда њене 
јединствене лепоте. В.:>љење је у IШТању. Он може м 
се, као велика река. ·љубави, споро ·и ча.сно текући, 
упућује њој преко простора дуrих 12 година једино 
ако· је она испm:ски већа· од њега - океан достојан 
уливања. (А ако изда.? - Не лупај! - Што7 Зато 
што тебе, мужјачки себичњаче, није страх њенщ из
дајства. на полицији, него . . . - Реци, реци. Heio ... 
- Знаш! - Срам те било за ту мисао!· Срам!) 

Од те речи уједе се за. језик,· али одмах поче да 
мисли о друrом, о њој, о речи достојан, која је њена 
реч, реч коју је рекла. говорећи о њему. Што? При
родно је да он о себи са.д већ МИсли њеним речима, 
као што бИ она требало да осећа себе љеговим ре
чима, које су њеrова осећања. 

Прекоре се тад што јој није омоrућио да: се ух
вати за једну бар једину његову реч. Помислиће, ка.д 
СIШ"Не кући, да је он циција. УIПЛЗ.ПШ се Да без такве 
једне речи она неће умети да га мисли и осећа као 
свој океан у који треба да се улије као што је он 
мисли о њој iИ доживл.ује њу захваљујућiИ беэброју 
речи које му је поклонила. 

Каква са.м будала био! Какав глупак! 
·И већ хтеде да јој напише писмо само од реЧи: 

светица, светлост, лепота, чистота, нежност, сјај, бе

лина, крупнООКост, паперје, орчаност, верност .. ; 
Застаде: да, верност идеалу,· верност љубави Као 

идеалу односа што ће једнюм владати ме'Dу људима. 

Не ·продужи. Збуњен. Те речи припадај-у њој. 
Није их рекла. Али њу оне саошптавају. Свака од 
љих има ТОЛИК!О њеног да, изговорена или смишљена, 

изазива само њену, не и њеrову слику. А он би хтео 
да јој каже речи које би могле да ra њој дозову чим 
их ишапне; да би, дозван, стојећи пред њом; и мислен, 
могао м, гледан, гледа как.о му се Л.уtПКа смети и, 

гледан, слуша како му нежно прича. све што је током 

дана урадИЛа, шта однела, шта донела, шта пОделила, 
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кога сакрила, коме пренела.поруку, кога све пратила, 
шта смело контролисала, rде држала састанак с ће
лијом, о чему рефериса.ла у њој друговима, за шта 
се тамо праведно залагала, како је :мрТва уморна 
стиrла кући и неиспавана устала да пожури на једаН 
врло рани . састанак са. вишом :везом која треба ~ 
јој саоiiШТИ све задатке за цео следећи дан: посвоЈ
че, љубавче, дочка, нежни, мeiGI, лепи чисти челик. 

Све стаде: Слободан је, иэлаэећи Из умиваљке, 
тихо прошао крај њеrовоr кревета, узео нешто са 

своје палице и исmм се путем вратио. ГрујИћ је, зат
ворених очију, лежао и осећао опет талас крви ·како 
га је прожео све до те:Мен~, rде ra је осетио као ум
рац некоr водоскока. који п:iикл.а у њему унутра, и 
који би могао још више да се вине кад би му то доз
вољавао лобањин свод без Звезда што ra эадржава и 
враћа свом извору, rонећи ra м кружи разбијен У 
хиљаду капи. Оне .се сливају низ вене. и оне ... друrе, 
помози ми рећи, артерије. 

JY'I'Po, отвараље очију, ведро небо, улица дубоко 
доле; ноћ, затворене очи, одшкринута уста с набу
брелим уснама, са. снеrом зуба, са. снеrом mro NЈ,Хће, 
што шкр:шm:, уједа, rризе, rрли, вољена ... 

Не то. Нећу то. Нећу свих 12 rодина то. А можда 
и неће бити потребно чека.ти свих 12 rодина. То су 
њене речи. Можм ће револуција пре. 

-Тад је уrледа rолу у IНеком купатилу налик на 

робијашко: тушира се. И уrледа одмах затим на 
кибли. Прво ra те брзе сличице заболе као два ош
тра удара. Али можм зато што ra је она, љупка. и 
мље, била погледала без икаквог стим седећи на 
кибли, он закл.учи: 

Права љубав не укида само прл.авштину, она 

њу, прљавштину, онемоrућује. 

Онемоrућује уnрвљивост. 

А осећао је ипак м је својом мистериозном не
ком кривицом упрљао он свој однос према Сло
бодану. 
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Разлог због кога се цеАО Удружење тако Изне
нада заiИНтересовало за Слободана био је свима по
знат. Забрињавајуће је било за чланство у це.iuiни 
што Слободан ничим .није давао. на знаЉе да је 
осетио бол рас:кида с Јеленом IO:i.o бол, уВреду, нела~ 
rодност. То је таКо: и кад ЖИви од прављења кине
сюих сенки, човек не живи са својом сенком. Не оба
зире се ни она на ње1·а, сем акQ Није .нека· нешле

милска несенка. Слободан се понашао као·· да .Није 
свестан ничег чега свестан није био. И ·тиме споља 
бЗЈр, тако успеmно порицао 'нешто шТо· се уистину 
збило да су се другови задужени за то замшпља~ 
јући се у њеrовој Посве нежељеној 'СИтуЗцијИ, 
rштали симулира ли, прави ли се, подваљује лИ? Од~ 
говора нису налазили. Но како је он иЗ дана у дан 
постајао· затворенији, не из разлога •који су· За.мИш~ 
љени, него зато што се, упркос дИскретности с којом 
су ооматрања и оскул"Шрања вршена, .ипак осећао 
предметом посма11рања, десило се м су, уплашени, 

другови из Директорија, на иницијативу оног којИ 
је позван да такве иницијативе даје, дакле ·на ини
цијативу Председника, одлучили да га обраде • . То је 
значило: анrажовати сву проНИЦlоивост и продор.ност 

свих чланова како би се разумело шта се, иза тог 
затеrнутог лица крије, каква га осећања море, какве 
щ муке муче. · · · · 

Били су уверени да крваво пати. 

. Према ономе што је једном сасвЩ! ~р\11'ом при-
ликом председник изјавио, чинила иМ се ·у почеТку 
да се Слободан .налази пред живчаним сломом. Из 
разлога у које је немоrуће сад улаЗити, ПреДсеДник 
се с тим није могао да помири. Не само он. Ни 
колективна свест ни подсвест колектива то нису хте

ле да дозволе. С.лободан није био задужен само од
говорним и деликатним пословима, то је прво; него, 
а 110 је друго- његов би изненадНИ живчани сло.м. 
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значио и прекидаље низа веза. чије је КОIЩе .он др
жао и, што је и појмљиво, он једини· активИрао. 

Иако ни· Трос:rоот, негде на дну.свесноr .себе, .није 
порицао iИЗВесну корисност m<.ТИВIЮС'l'И »ПеТа«, ·њије 
волео да чује за .њу, поготово није подносио да се. "О 
њој ИАИ У дружењу гласно говори. »Оно ШТо је не
видљиво треба да остане невидљиво, тајно - тајно, 
:rоонспиративно- конспиративно.« Иако је·он то јед
ЈНР.м рекао, иако су сви у вези с њим били готово 
слепо дисЦШIЛИНовани, иа:rоо су нарочито. брзо .усва~ 
јали све за шта се знало да је његов · изричити став 
- а оно поменуто је одиста било његово МИIП.tЪење о 
У дружењу, ипак би овде-онде пробијао .до јавности 
понеки потез У дружења. Нарочито . у извесним по
влашћеним тренуцима пред сан, или за време про
тестних тродневних или петодневн:их штрај:rоова гла
ћу, када је Троскот радо и доста често, али вазда 
успепm:о водио колектив. Уосталом, ·и без обЗИра на 
њеrово :МИПLЪење о У .41ружењу, .многи су претпостав~ 
. љали да је он његов потајни председник, други - да 
ту дужност врши његов делегат Јернеј; Најмањ:Иброј 
Аруrова је з.амшii.tЪао да председник мора бити неко 
ко огромно много зна, неко .налик .на Крај.н:овића, без 
обзира што, руку .на срце, он, · она:rоо хаотичн:их по
крета, вазда у неком јарећем скоку или скакутању 
што се редовно завршавало превртањем .масmонице, 

порције, сланика или клупе, није остављао утисак 
човека способног да успешно води једну комплексну, 
специфичну и, што је важније од свега, дискретну 
органИзацију. · 

Ако се говорило гласно о·слободану, ако су у 
једном периоду историје колектива на ··том спрату 
ти разговорИ били скоро свакодневни и одражавали 
једно стање ошпте забрИнутости за судбину тог сви
ма драгог друга, то је само зато што је све то· коин
цидирало с још једном мучном ситуацијом. Неки су 
одмах, на почетку ових интересоваља за Слободана, 
скретали ~у Председнику на ону почетну његову 
обузетост процеn:ом !'if ко<\iе ее, с једне стране, .нашла 
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његова љубав а, с друге,. њеrово осећање пријате..ь
ства; али ншrо није ·ве~вао да· н;еко може бити у 
тој мери само оно што иЗгледа, оно што је ВИДtЪИВО. 
Нико .. Ни Председник. Био ко био. Ни Троскот, ни 
ЈернеЈ, о осталима да не говорим,. нmro, :и словима 
нико није хтео да се· помири с чиљеницом да у јед
ном човеку свест може да се развије на рачун свега 

осталог што нас ~ и да, развијена до те мере, не 
остави ни мрвице простора у човеку и за шта друго 

сем за проблеме које је дан. наметнуо. . . 
Испитиваља Слободана потврдила су Аруго: да 

се некажњиво по љубав не могу отказиват.и станови 
оном што нас чини,. па макар то била и љубав, јед
ном речи, да се !Не сме, ако· је •реч о човеку (а о 
коме другом и може· бити говора?), да избацује кућа 
к.роз прозор.· 

. Кућа, то су тајне. Нови човек, који се трудио 
он да буде, остао је човек у епрувети. У дружење је 
одлучило да тај специјални случај извуче из епру
вете. 

СтавИМ> га је под лупу. 
Виделе су се прво плавне неке струје што су 

као реке носиле египатске, по нечему, темеље де

ког дВорца, можда берзе, можда ~ама, теме.л:,е у чи
јим је лабирИ!i'q~Ма тихо плакало једно дете .. Можда 
се то так.о чинило, а можда се то цми..ьење снежних 

вода прВог топшјег априлског дана претворИ.щ у 
бурне, дечје сузе. 

Кад су продрли дуб.л:,е у њега, у то цми..ъење, оно 
је постало налик на цвњъење велик.их вода над ко
јима звижде сојке покуiпавајући да их зауставе као 
да су велике воде волови. Да, дешавало се да на те 
звиждуке волови и застану. Сојке би се тад насме
јале високо и г.рлато као девојке. Али воде су оти-
цале не заустав.л:,ајући се и не протичући. · 

Упркос томе што су му снимали све покрете у 
тим водама које су га плакале а над којима је он 
плакао за Јеленом, Слободан је одбијао да се nре-
позна у њима или 1МЭ. у чем другом. · 
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»Којешта«, одговарао је маск,ираним друговима 
из управе Удружења. »То је преапс11рактно да би ико 
пристао да призна себе у вашим щmмцима.« 

»Молим! Молим!« одговарао му је Дежман, први 
юји је задужен био да се позабави . њиме. И изне
нада би, по обичају, плануо: »Кај значи, по теби, пре
апстрактно! Ја си то измо.л:,авам. То је тачан с:нимаа< 
твојих снова. Ти си кукавица акQ не признаш да са
њаш Холивуде као и сви ми, шуфту један. Пардон.« 

»Мало сутра«, одговарао је Слободан зачикава
јући тим својим отпором и Дежмана и У дружење, -и 
rонећи их да се специфичније позабаве њиме. · 

7 

Светлост је бС?лела. Истовременици су она и бол. 
Можда су истоветници: бол је светлост; она је рm
тро било; .притом је бела. Отвара себе као :рану и 
прека свом крв.л:,у што ЛОП'11И одасвуд. 

Светлост није рана, она љу дозива. И .раљава 
опет. 

То је прво сазнаље: рески материнакя .глас, иr 
зивање да се вратимо дому, себи. Дотле није бИАО 
ничег. Ни те куће, ни тог себи, ни бола, ни свет
лости. Ни одмах затим тог запушача који је искочио 
однекад сугеришући да дВе юличине неједнаке тре
ћој, која је светлост ... 

Али следећег је тренутка већ знао. ИзмеЬу 
њега и свега осталог постоји простор налик на ка
лем конца. Те нити, не одматајући се, обматају ra 
и, можда, држе. То држање, то подржавање, то. одр
жавање и изазива бол што је !Напустио и npocrop и 
светлост и повукао се у свој брлог да легне. Али 
он лежи да би изаврео као извор. Он одиста и из
вире с десне стране. Још тачније: бол је јастучаст 
и глават. Он је будна глава испод јастука. Прида.в
..ьена глава на трбуху: преко ње јастук, на њему 
оmтри IЮжеви направ.л:,ени од тешких тегова. Њи-
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хова оштрина и · тежина· јављају се у виду ·једног 
појма. Он, тај појам ножа~ има облике тегова .испра
вно распорећених по удубљељима у дрвеној !Кутији. 
Све је то још једно муљевито .. сазнаље, ·неуrодн.о, 
врло неугодно, памучасто, налик на немоћ: Из леве 

му руКе излазе неке rуме. На прстима леве руКе по
јави се цела часна сестра; виша _од свега .. И она је 
имала прсте: :х:ода.4а је . На љима. Пипала га Љима. 
Очшледна је то разлика. Каква? .. 

Тад хрупи осећа.ње и, IIШIНyВIIIИ му пулс, извади 
му иrлу и склони rуме. · 

-Шта је .то?·--,- ymrra ·на.мq>но 1КаЈ0 ·о некОiМ 
'lЈрећем. -

- ~ЗИОАОПIЮИ раствор. 

С прага се чу пуцкетаље пода: непомични жан-
дарм га је I'ледао. 

-,-где сам7 
- ОкруЖЈНа. болница. 

Сад је све знао, дакле - аперисан. 

Наиће бол.ничар и стави му катетер; С'I'ИДео се 
за то време: могла је да наиће чаона сестра; болело 
га, пекло кад је мок'рио; rope од· тога: чшmло му 
се да то ради јавно, као насред бине, пред пуном 
салом. Појаве неоправдане као сцеџсi<Я изласци ·и 
уласци. Откуд тај млади: др Јован Михајловић, Iirтo 
се наднео над љиМ зајед:Но са извезеним именом и 
занимаљем на белом мантилу и брижно ·распитиВао 
да ли је имао веТрове? Учинио је то толико неодре
ћено да га Слободан није разумео, рекао је да јесте, 
посЛе, схВативши да· је:_ то важно, променио је- исказ, 
разумео ·да није добро што ·их није било,· и . о~ 
'- бол је ојачао, жећ постала_ наметљива; зајечао. 
Часна· сестра му стављала комад газе- умочен у- бљу
таво сладуљав чај · на испечене заrореле усне, сетио 
се Т лигора, штрајка глаћу и жећу, скинуо rазу с усне, 
шапнуо да му .ништа не т.реба, примирио ее, осетио 
да спасоносно тоне; још под дејством неизветреле 
анестезије. 
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Током ноћи је у два-три маха осепю,присуство, 
али није отварао очи да не би .видео_ како га виде 
немоћНог и никаквог, рана га пе:Кла подношљиво и 
кад би пружио оловне ноrе и .млохаву дизао -руКу, 
имаQ је утисак да је повредио рез, чије је средиште 
негде око пупка, :в; унаказио -снагу ~ог мишића .·и 
срж сваког нерва. А онда опет све · .н:еста: светлост 
И ЗВуК. 

А кад се бол поново појавио,· била је опет жута 
сијалица, али негде Иза љега. Тамо ·је rостала дуrо. 
Ипак једном је свануло а сутрадан по том· сваљи
вању, а можда и прекосутра,· две друrе сестре су му 

помогле· да се дИгне И стане· на с ноге: 'све га болело. 
Тај бол знао је, однекуд, Аа се зове: моје тело. Зашто 
оно није никад на нултој тачки самоосећања, ·зашто 
намеће увек своју омећеност у гРаницама ·бола на 
својим ивичним површинама, зашто, увек· угрожено, 
одаје вазда неке сигнале и зазива -у пОмоћ? -Место 
одговора запљуснуо га љутН и благи таЛас ~УВРеде, 
чија је горка пена бриДела ·као разочараље у живот 
и све живо. Наиће помисао на смрт ·и одмах за њом 
- болничарка маље блиставо бела (цивилна). Ки
котала се (цивилно) одговарајући нешто с прага 
друrом једном жандару. Расејано а ефm<.асно стаде 
да га напаја чајем. Било му је криво што јој ништа 
не значи. Борио се да М1 да га пИје Ши не. Пио .му 
се. Отпи два · rутљаја и престаде: као песак у засла
ћеној мокраћи шећераша. »Доста. не· -могу' вИше;« 
Она се закикота, обриса му уста брзим ·и стручним 
покретом руКе у којој је :шуШн'уо- комадић папирне 
вате. »Зашто тако матерински вешто кад ништа не 
зна о мени!« Око подне га опет дигну: ·да !Не би .АР
шло .АР тромбозе. »Нема опасности, али за · сваки 
случај.« Није знао ко га је оперисао, није га· ни за
нимало. Брига лекаре 1И сестре ч(аюн:е) 1И · сесщ,е 
ц(ивилно) к(икотаве) ко је он, и Како је љему у 
ствари, и да ли је он политички и зашто га то чувају 
жандари? Али из тих се питаља издвоји неки облак 
пун кепеца. Један од љих, с брадом од саnунице, од-
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говори неком врло немарно: »Шта пpИtmm! .· Вм.да 
није част у :химену, за који је већ сваки дВЗНаесто
голmттњак са својим скалпелчићем доста добар за 
::mpypmкy интервенцију звану оплоћавање. Ах!« 
Трећи је стао да псује те жене, те МЭ;јке што уз сва
ког од нас живих доносе на свет и Једног невИДА>и

вог двојника. »3напi ли« -:- рече четврти _,....»да двој
ници живе у нама и једу нас чим ми одрастемо и 
престанемо NJ.. се хранимо оцем и мајком.« »0, про
клета жено« - намргодИ 1=е пети - »О, родптељице 

смрти ... « . . . .. : 
-Како ти је?- упита га синоћии жа.ндар.гласом 

који растера разбрбљале облаке .. С~ешио се, млад, 
ух.рањен, весемих жућкаст.их очију. _ ·- _ 

-Боље. 
- Дра,rо ъш је. 
- 0даl(Ле аи? 
_,... Од Ужица. 
-Колико вас је било у кући? . 
Жаидар се одмах сави као од уда!рца _у трбух, 

скупи сав. као од зиме, лице му поста плачно, глас 

забоrорадп: 
- Осморо дјеце, а дваест пет ари. 
Дознавао је на прескоке да Ужичанин има два 

брата у финансији, једног - фамулус у школи,_ две 
удате сестре, једна служи код министра Пошта у 
кући. Њој је- најбоље. РодитеЈоИ умрли, само је је
дан брат, најсредљи, остао на земљи тамо, и годшп
ње не извади жита и кукуруза ни . оио.л:ико колико 
је потребно да IНе.лшппе од лета до Светог Саве. 

Болело је, горело од тога, чело је буктало, а снеж
ви врхови иза прозора су се . наrиули iИ поставили 

вртоглаво IIИ'I'ЩЬе: 

»Како ти име?« 

Једна РУка се пружала. Имала је ТЗIНак прст 
проду.щен у металну mуп.tЪу иrлу. 

»Милош Петровић.« 

Заапа. ПробудИ се пред мрак, скупи нагло ноге, 
заболе га рана, шкргутну, смири се, бол одјења. fџl-
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сао је полако, први пут осетио· мИрисну чистоту све-; 
жих чаршава, лаког ћебета, јастука ни ~еког ни тв~
дог. Први пут му је скоро било приЈатно. Све Је 
стало да му годп, и мрак све гушћи,. и чистота, и ми
рис болнице, и затворена али незакључана врата, све. 

Дуго је спавао, будпо се да би јео, с~ао. Ра
не су замлаћивале брзо. После неколико ЈОШ дана 
скину му конце, али оставе на једном; месту rумено 

црево, врата за гној. »Или прозор, ако више волиш.« 

Дрен му дуго нису вадИАИ. Није му сметао. Ни 
отицање гној а. у стајао је сам, шетао сам ходииком. 
С почетка се поштапао. После је могао и без. По
некад би се нешто затегло у трбуху, заболело: 

- Ништа! Израслине! 

Увече није палио светлост. Волео је да ћутке 
лежи и да, тако сањарећи, остане све до вечере. Не
кад би и заспао. 

Једном је тако тек био заспао и баш се у тај ~ах 
врата отворе, светлост упали и на прагу се ПОЈ~И 

позната часна сестра. Можда због речи позната, КОЈа 
се наметнула сама од себе, први пут је ш;>г~едао и 
закључио да јој је израз пријатан:, да су ~о~ топло
сиве очи необично благе и светле, да су ЈОЈ приrу
шене чулне усне лако напућене, да јој је кожа об
раза и руку беља од у.mтирканог оковратника и 
средљовековних у.mтирканих а ипак немирних, · ус
:кЛаћених крила леnтИра купусара на глави. _))Како 
сте лепи?« хтеде да јој каже, али не рече, као· што 
не рече приликом анестезије оној сестри да јој оте
жали руж отпада с усана што су се под теретом цр

венила окилавиле - да, то је хтео да јој каже, и то 
би јој и рекао да није онако муљевито брзо утонуо 
у сан од девет изјутра до девет увече. За. то време 
.није имао никакве свести о свом или ма ЧИЈем DIOCTO.
jaњy; био је то тоталан сан, тотално неприсуство, то
тална смрт, која, тако апсолутна, није ствар лота
не постојиш ни ти, нити ишта друго, и ro је безбол~ 
није но повратак у живот под у.паљеном сијалицом 
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која боли јер све почиље болом па· и свест о самом 
себи. · 

Г ледајући часну сестру што стаде да спрема дру
ги кревет, на коме је, по подне ВаЈЬда, био прилегао 
један од љегова ·четири увек иста жандара, помисли 
на Крајновића, којИ је говорио да оmuти, широки, 
генерални појмови као живот, смрт, љубав, отаџ
бина, класа и сличне ствари, будући свеобухватни, 
дозвољавају човеку да За јевтине паре уоmuтава. 
Њима све добро стоји: и глупост и мудрост. И нема 
дефиниције коју свака од тих генералија, манекен
ски истрајна и добро rраћена, не би понела, и то 
добро понела, и носила с исто толико права и бес~ 
Пiравља једну, другу, трећу, мудру, полуглупу, кре- · 
тенску. Па и то: »Живот почиље болом«. Зашто не и 
обрнуто? 

Али часна сестра се насмеши утешно: 
-Боље изгледате! - и поправи му јастук. 
...,.._ Одакле сте? 
- Из Сутле, ако сте чули. 
Дознао је да је одскора у болющи, први месеЦ, 

да су је родиТељи у дванаестој години послали у ма
настир. Отац јој поштар. Четири још сестре. 

- Поштари не носе увек благе вести! --.:. наша.л:и 
се, али она не схвати, уосталом, излазила је. Дала му 
је да прогута пастилу мепробамата. 

Да ли је он схватио шта је хтео малочас да каже. 
Добро, алузија на Добре вести, јеванDеље, на Бла
говести, али зар су поштари - анDели? 

Заспао је. . 
Пробудио се сувих усана, хтео да попије rутљај

-два чаја. Искосивши очи, Угледа шољу на белом 
ноћном сточићу, али морао би се померити Да је уз
ме. Морао би. се ·одићи да отпије. Сdм? Боље да за
звони по сестру, да ПОПiрича мало с њом; да на~ 
пасе очи. 

Не. Можда је и она прилегла! -помисли са са
ЖаЈЬењем. Био је пре тога угледао на другом кревету 
Милоша. ВаЈЬда је овај осетио његq:5 поглед. Уз тр-
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за· је скочио и тек се онда пробудио и стао да за
те~е и извлачи крајеве копорана ~спод опасача о 
коме је висила велика кубура с ВОЈНОдржавним ре
волвером. Збуљен, Милош. отпоче да_ се правда ка: 
је цео дан јурио, разносио позиве за саслушања Р 
норазним тамо неким цивилима. Опасан чове~, пи
сар нашег кварта! Много опасан, способност Једна. 

Дисциплину и уредност више воли . но бога. с~ 
иначе и њима, жандарима, тера, ето, на пример, . -
лош није стигао цео дан ни да прилегне, а прошлу Је 
ноћ била приправност, пуна се·четири дана не изува, 

или је ту у болници, или на служби. _ _ · 
- Мора да ме мрзиш! . · · 
_ Оца ми ниси убио - што бих? Кад. бисмо ми, 

војници, мрзели сваког кривца,_ ко би .пристао да 
буде цивил? Због мржње ·ли се ми бриЈемо двапут 
недељно, шта мислиш? -_Зар · ја,_ ~ре, због мржње 
штипнем у !ПрОлазу зузу за дупе,· а. _ · 

_ Волиш женске? - упита '~а С'\ободан, згаћен 
на себе који прихвата и тај ниво. НИЈе био начисто 
да ли ће ускоро потражити да· м:у · жандар учини 
услугу. 

- Пас био ко их не волео. . 
- Исти смо! - поче да му се улаrуЈе о~ сво-

јим »куварско-агитаторским г~асом<<, како га Је~-
крстио давно, па дода с прИЈ~тељским нагласцима. 

- Има ту једна ......- страшна~ · · 
-Има ту много страшних. ·Јеси ли приметио 

ону што ти носи храну? Анка се зове! 
и насмеши се као да је •тиме рекао и оно ·друго. 
- СтРашна је, мани! ~ ОАfОВори, .киван на себе 

што мора да IПОдваЈЬује. · · · · - ' · 
-Опасна! .· ._ .. -- . 
-Зар си је већ оборио?:_· ,<.:;:.· · ·, 

- И она је крива што сам толико уморан. 
- Брзо ти то свршющш. И. стручно. 
Милош се насмеши не без таштине: 

- Шта ћеш! Допадам се женама. Све кажу да 
сам страшан. 
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- ЈеСи .ли се .мiюrих већ понаобарао? -
- Не бих ти знао да изброји.м, Све на исте -за- -

пршке миришу, имена им се иЗмешала. Највише их 

је Катица и Ема. То су права женска имена за мене. 
- Ема се зове .моја тетка. Код ље сам одрастао. 
- Код нас се тако зову често и кобиле. 
НасмејаАи се раЗличцто, а.ли Милош - врло гла

сно и весело. Слрбодан, дабоме, није имао никакве 
тетке која би се звала Ема. Рекао је то осећајући 
да треба да наће што више дод;ир:них тачака с Ми
лошем. Оне нису морале м буду- лоrичне; Довољно 
је да их буде. ·· 

- Колико имаш годИНа? 
- Двадееети пет. 

- Имам једног друщ, ·тамо- у Анексу .. Зове се 
Милош, има исто 25 ГОдИНа и исто је од Ужица. 

- Из ·црногорског среза? 
- Не. Са Златибора. 
Опет болнички ритуал: ујутру тетка Вма, не, Ана 

-.цивилна сестра - с доручко.м: бела кафа, бутер с 
базатим а.ли бе.лим хлебом, и млад, жилав бе.ли сир, 
сасвим неслан. 

Јео је мало. 

Онда болничарке - часне сест-ре - дизање, ко
рачаље по соби; За то је време намештен кревет, за: 
тезани су чаршави, поправљен покривач; Наилазио 

би и Сима берберин. Обријао га док је лежао. Отро 
.му· .лице прво мокрим. пеmкиром а онда сасуо· мало 
колоњске воде на свој длан и протрљао му .лице. 

_Око десет би улазио·чопор лекара, са старим: при
маријусом. Сви су с пуно поштоваља ИПIЛИ за њим и 
смејали се уг.лас на љегову причу_ о »интернисти.ма; 
аспирищrијама, само је хирургија у стаљу нешто да 
ломоrне, је .ли тако, младићу?« То би уnитао пред 
љеговим: креветом не глем.јући љега, већ у боле
~у .листу прщшчену код ногу о једну алумини
]умску плочу. 

-Пулс одлИчан, температуре нема, скоро ћеш 
кући.· 
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- У Анекс! - дошапну старом примаријусу 
младц лекар. 

-Ах!- зачуди се шеф- то је другоонда, зар 
.не? Прво ћемо те опоравити, па тек онда пустити да 

се вратиш. Због дијете, коју тамо немаш. А она ти 
је најглавнија. 

Било му је криво што.млади лекар, који га је, 
изгледа, и оперисао, није рекао да је комуниста. А.ли 
онда помис.ли да би стари примаријус, за кога је чуо 

_ већ да је коцкар и режимлИја, почео да_ га мрзи због 
тога. Ипак, с· друге стране, није му било право ·што 
ће о љему да се мис.ли да је криминалац. 

Око подне наиће млади хирург. Поче да му броји 
пулс, загледан у секундару ручног ca-ra на левој ру
ци. За то је време добовао прстима као да љима три
лерише по диркама од ваздуха. Одједном му се ок
рену: 

- Не брини. Одлучили смо да те задржи.мо ду
же но што то чинимо. Због дијете. 

- Дајте ми и ноћас нешто за спаваље. 
Без речи записа на .листи: 0,50 .мепробамата, 0,50 

луминала. 

- У реду. Ништа :не брини, прекосутра_ вади.мо 
и дрен. 

Бивало му је све боље и боље; све се лакше ди
зао из кревета. Под седалицу су му ставили гумени 
појас за спасаваље непливача, а с Милошем се већ 
толико спријатељио да је жандар скоро целу пету 
ноћ преспавао у другом кревету. У соби друге класе 
било је само два. - · 

8 

Шестог м.на од друге операције шеткао је по 
ходнику, .не из страха од тромбоцита, него из неке· 
неодољиве радозналости. У пратљи жандара завири
вао је свуд где се смело и није по тој недавно довр
шеној болници, по.дигнVТој на основу плана разра-
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ћеног до у nалирске дета:.ъе негде у· Јужној Америци 
а из средстава које је nослао један мештанин-исе
љеник nод условом да му се из оnштинских средста

ва nодигне на·трrу сnоменик »у знак захвалности 

доброчинитељу и врлом ·сину нашег среза који, уз
дајући се у Бога, у. беди НЈ:!је клонуо нити се у ~ 
гатству nонео«. Тако је стаЈало· у завештању што Је 
nредвићало све ~ ништа није nрепустила случају. 
Срез га је ·исnунио. Истина, 'сnоменик је наручио за 
врло мале паре код једног младића, стиnендисте ере
ског Добротворног друштва,··.иначе студента Умет
ничке школе, а овај је, рекли су му, насред трга уда
рио nостаље налик на · слоМЈьен· дорски стуб, на чији 
је крај натакао некаџу -бисту накострешене косе, 
обрва и бркова, који су, онако рашчеnутани, са
крили све остале уметничке Haiiiope младог бездар
ног али добронамерног ћака. 

Из фондова који су стављени, на основу оnоруке, 
на расnолагаље болници, доиiколовано је у Ешлеској 
и Немачкој неколико лекара, па и онај млади хирург 
који га је,. изгледа, и оnерисао: кад год би га срео 
у ходнику, заустављао га је, nитао за рану, тврдио 
да је нормално што га унутрашље израсЛIЩе боле и, 
уоnште, с изразом нешто скривеног самарићанског 
сажа~ьеља, показивао, бар nосредством ране, извесне 
симnатије за љегову личност, чак и за љегово оnре-
дељеље. . · , 

Јасно, Слободан Раденик не би био онај који је 
кад не би nоМИШЈьао како да то искористи, па кад 
га је осмог дана срео, уnитао га да ли би му учинио 
једну услугицу (Милош је nродужио био, дискретан) 
која га ништа не би стајала, наиме, да баци једну 
доnисницу у nоштански сандучић. 

Хирург nобледи, осврну се, не рече ништа, али 
Слободан ухвати љегов nоглед и прошаnта: 

- Не инсистирам, ствар је строго nриватна, не 
обавезује вас; уосталом, размислите. 

Стварно, тражио је ту услуzу више аутоматски, 
без неке нарочите потребе, више да окуша докле· је 
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млади стручњак сnреман да ще у усЛужности. Хтео 
је да буде начисто и сазна је ли она израз љегове 
оданости nокрету или разумеваља других излишно

сти, схваћених као да су nотребе живљеља; Уоста
лом, ту у болници то је исто већ тражио и од неко
лико жандара, болничара. И дошао до закључка да 
га, упркос различитим резултатима, ни онИ који су 
начисто одбијали сваку nомоћ те врсте нису сма
трали за nотребно да nријаве, ваљда убећени да 
ствар не излази из оквира nриватног и да не npek 
ставља никакав nрекршај или било какву nровока
цију која би угрозила хлеб и nоложај оноrа коме се 
обратио. Чак је, вршећи своја тестираља, тражио ту 
услугу и од главне часне сестре, која му, nосле крат
ког нећкања, није одбила молбу, очито не вщећи 
разлику измећу чина милосрћа и тог имnостирања 
доnиснице. Жена 1Педесетих година, _рићих· обрва, оте
жала, али истренИрана да nружа nом.оћ болеСни
цима, да им nоДМеће zyctcy и лопату, она Је и ту услугу 
учинила не делећи је од остМих на које су је завет 
и служба навикли, све у жељи да ухвати .души места 
и осигура себи улазницу за фамозни рајски куriле
рај. Покушао је с љом да се уnусти у дискусију о 
nрироди nразноверица и осталих верица. То је од
била благо, али врло непоколебљиво. Он, радознао, 
неуморан, није инсистирао,. nривучен оДМах затим nо
зивом -младог хирурга да nрисуствује ако хоће јед
ној оnерацији којој је асистирао још у школској 
болници, али коју сад nрви пут сам покушава. Ис
тина, дрен му није изваћен ни десетог дана. Поново 
га nревили: »Још ради!« 

Пред операционом салом, у ходнику, остао. је 
жандар, који је, бацивши nоглед на nрозорске ре
тетке (сала се налазила у nартеру) и уверивши се 
да амфитеатрална nросторија има само та врата, ос
тао у. ходнику изјавивши да не воли да гледа крв 
и муке. 

Као да је то Слободан волео. Али хтео је да не
чим nрщобије лекара, који је, по свој прилици, во-

167 



лео публику. Поготово .кад, као овог пута, први у 

земљи, шта, први на Балкану оперШIIе срчану мара
мицу. 

Са стола подељеног на два нејеДНака Дела метал
ним луком низ који се спуштала завеса од густе 
газе, видела се глава смећесива, без крви. Из беле ка
басте справе с понИ:клованим деловима и црним дуr
мадима и иrлицама разних манометара излазиле су 

плаве, жуте и црвене rумене цеви, од којих су црвена 
и плава већ биле увучене - јеДНа у пацијентову ноз
дрву, за коју је и била залеП.IЪена траком непријатно 
ружичастог фластера, а друга у долактицу. Ова се 
завршавала иrлом што му је улазила у вену. Паци
јент- дечак, судећи по још нежниМ цртама нежи
вотног лица - био је сав nокривен чаршавима. и га
зом, сем на грудима, где му је др Јован, с маском од 
газе преко уста, сребрним ножем засекао rpy дну кост 
и nосле му раширио и отворио rрудни кош. 

Млади хирург је, с rазом што је шрала немирно 
над устима, с капом на глави као и сви nрисутни (чак 
је и Слободан, обучен у хируршки мантил, беле nан
талоне, беле каљаче, ставио газу nреко лица), загле
дан у срце, nовукао скалпелом рез nреко срчане nо

војнице. »Пеан« - nромрмљао је реско и уштинуо 
тупим маказама крвни суд. »Пеан«- nонављао је и 
сваки nут му је инструментарка-часна сестра - :кон
центрисаним а равнодушним nокретом додавала 

тражену сnраву. »Бистури« - рекао је и Засекао у 
други слој ткива, iИ3 ког бризну крв. »Пеан« - до
дао је. 

Стојећи nоред двојице још млаћих лекара на 
амфитеатарски nостављеним nрактикаблима свуд 
око операционог стола, Слободан nомери ·nоглед са 
расеченог срца nрема глави, тако равнодушној, од
сутној и у извесном смислу узвШIIеној; као да то што 
се дешавало срцу није требало да се тиче никог. Ње 
мање но иког. Мучио је деловала та апстрактна nсе
удодистанца, тај вештачки мир, та лажна, анестези
јом изазвана равнодушност. Мучније од отвореног, 
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nалпитирајућег. срца, раniчереченог груДНог коша и 

осталог што је својим месарско-говедским фами
лијарним изгледом деловало nрисно и истовремено 

недозвољено, а:ко не и оскврнуто. Помисли да је 
nрви (и једини) пут кад је видео жену .Ка.юо се пред 
њим, после љубљења, одrурнувши га блаrо од себе, 
почиље сама да свлачи, имао тај утисак недозвољеног 
и забраљеног, па се стидео док се то без журбе а nо
словно, без ијеДНе речи, свлачила она млада мајка 
која ничиМ није одавала да чини ишта недозвољено 

и забраљено сnремајући се да nред бебом у колевци 
учини љубав с тућим мушкарцем. Сети се како је он 
место ње црвенео као никад дотле, и осећао . срам, 
иако му који тренутак касније није ништа сметало 
да уздрхти кад му се млада жена, уnркос својој rо
лотињи, мирно и некако самосвесно nриближила и 
насмешила врло сетно пре но што му се бацила у 
загрљај, као да јој је то одјеДНом хлаДНо само, као 
да жели само да се yrpeje. Можда се зато и онако 
лудо узбудио не успевајући да се ослободи утиска 
да зајеДНо чине нешто недозвољено, забраљено, тај
новита. Можда је зато nрешао nреко стида, штавшnе, 

заборавио на стид и остало и, стиснувши младу мај
ку nред бебом отворених очију, још несвучен, али 
откопчан, урадио што је урадио .и хтео тек тад. као 

и она. Па ипак, онај се стид и разликовао: nретходио 
је загрљају и свему задовољству; био страх који nрет
ходи срећи што је држи и гледа rолу. Сад је, nосле 
стида, долазила мучнина . с којом се требало nоми
рити. Но, мирећи се, сећао се оних бацања брзих, 
косих погледа на део по део њеног тела, што је, из
лазећи из Шине, комбинезона и сутјена, nружало 
очима, као чељусти, једну по једну своју облину. 

Сад је скренуо само nоглед кад је nриметио ка
ко је чланак · хирурговог nрста зrужваних длака ис
nод nровИДНе rумене рукавице задрхтао nробадајући 
дебљу артерију кривом иrлом кроз чију је раздвоје
ву еластичну утицу анонимни асистент nротурио 

конац. Важније се чинило nрошивање. Иrла је била 
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од тmia оних крИвих каквим се служе тапетари и 
јорганџије, а конац - то је знао - начињен је од оР.. 
ганске неке материје, било од црева (да ли људ
ских?) или нечег другог, сличног. Али и само тело 
младића, а нарочито тај отворени, рашЧеiLЪени rру
дни кош, а изнад свега сама одсутна мртво узвишена 

глава затворених очију над сопственим срцем о коме 
као да не жели у· пуној одсутности ништа да зна, 
оно мркосиво лице без иједног израза осећања · на 
себи сем оног што наноси склоп цр'!'а, које ra ипак 
чине неутралним упркос увредИ коју је · свима по
одавно задала чmаьеница да човек непитано дРбија 
живот који није.ни лак, ни једноставан, који просто 
чуда чини да би се довио и постао сложенИји и муЧ
нији, као да је све уживаље у томе да се људска пот
реба за једноставношћу, радошћу, срећом и миром 
(без обзира што Ни· то ·нису фиксне, непромеЊъиве 
категорије, па се дешава да оно што данас усрећује 
већ сутра унесрећује) узмути, онеразговети . и учини 
непрозирно-несаrлеД.!nивом и несазнатљивом, али, 

кожа и само то тело за које глава неће Ништа да 
зна изазивало је она иста стидна осећања и Слободан 
је, бежећи од њих и свега што их је ту раћало, лутао 
очима с оних уштирканих крила на ·глави инстру

ментарке до асистената исто маскираних и поано

НИМ.!nених. Али у овој радионицИ здравља све је иза
зивало стид. И пут до љега и пут.ници. Тражио је шта. 
од свега делује најмаље стидно. Али све ra је иза
зивало. И младић з.Нестезиран и уздигнут над реалнО
стима отвореног срца које не признаје, и хирург И 
инструмеНТи и кабаста белосребрнаста маri:rиНа и гу
мене цеви и све и што је тело тако· крваво отворено, 
и машина тако затворена. И сопствено дисање, при
суство, осећање. Не само машина. Покушај. да се ук
лони уроћени дефект у:срчаној марамици био је по
вод; сећање на младу мајку - такоће повод. Прави 
узрок тих суровоСти била је жеља за живљењем, ко
је не траје дуго код човека. Јесте, поправ~nају се но

севи, уста, овали, скида сувишно сал(), секу се уши 
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да би се окрпила стражњица, подижу се спласле гру

ди - у реду, 110 је хируршка естетика, али· и. то је 
силована тајна људског тела која не укида самоћу, 
која је, у најбољем случају, анестезира на неколико 
тренутака или ... 

Стид ra. Не. Није. Неочекивано поче да осећа 
неко чудно страхопоштовање; страхопоштовање пред 

људским телом -незнано приспела из незнане нез

нани - па је почео тихо да цвокоће гледајући ра
створени rрудни кош дечака; тиме сведен на овнуј
ски или телећи, ако не и изједначен с њима. Па ипак, 
неједнак љима, није имао ничег људског, ничег што 
говори и мисли, што изМИШ.!nа и хоће. Као да се ми
рио с овнујском и телећом судбином. 

Али онда те скрнавеће мисли прекиде хирургов 
глас, нервозан, заповедан: ·»Шта је то? Бистури!« 
Нека црномањаста, густа крв шикну, попрска му на
очари, али он настави да ради: »Пеан. пеан·. ·Још је
дан.« Грашке зноја су му поквасиле слепоочнице а 
испод газе, одижући је, шириле су му се· ноздрве. 
Узвишена глава :пацијента престала је да делује уз
вишена. Лишена сећања, била је лишена воље. Хи
рург је турао у срце свој прст у рукавици од гуме, 
кроз који су се провиделе згужване црне мрље на 

чланцима. Проширивао је реЗ и дисао све мирније. 
Одједном весео, упита извлачећи и увлачећи свој 
прст у рану: »Је л' те, сестро, је ли вам ко то радио? 
Овако, овако?« Сестра баци искривљен поглед на тај 
прст провучен кроз отвор у валвули срца. И као да 
тај поглед повуче за собом цело лице, што се искри
ви. Инструменти на сребрном послужавнику, покри
веном газом, затитрају лаким цвокотањем,. али · се
стра, декомпонована на часак, брзо се концентр;иса и 
смири. Лице јој се више не помери, одсуТно а 'узви
шена концентрисано као и оно пацијента. Хирург је 
и даље сладострасно вртео прстом по срцу: »Овако, 
сестро. Овако!« 

Опет Слободана обли стид, директан овог пута, 
без расутих mшака, стид због ље, часне сестре, која 
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се заветовала на послушност што, имплицирајућИ 
оно богу божије, не значи да подразумева и све што 
следи: природи природино. У противречју с. пасивно
iпћу љене религије, ово што се ту ради, та борба 
nротив болести, која је од бога (јер ништа, ни трав
ка ни каменчић не пада без љегова знаља и одоб
ре~а), био је посао за антикриста, не љу .. Остајала 
је да ради из милосрћа, свесна свих супротности из
мећу вере и стварности. И, nрема томе, осмехну се 
Слободан изнут.ра, иако умотана у уmтиркана платна, 
она се, радећи ту, супротставА>а свом вјерују због 
свега чему се заветовала на.не:~rсивот на зеМ.IЬи ради 

небеског живота. И она и овај хирург, који већ два 
дана разМИIIIЛ>а да .ли да пристане да му спусти 

у поштански сандучић једну дописницу на изми
ПLЪено име и адресу. Због свега тога, због супериор
ности свог оnреде..ьења над свим осталим оnреде.л:;е

љима, Слободан помисли са захвалношћу 11:1а Крај
новића и. угледа хирурга како сКИда rумене рукавице 
и баца их на платно преко ногу дечака. »Довршите«, 

рече асистентима и окрете се као џелат који је забо
равио да изговори ритуалну формулу: »Нисам крив 
за твоју .омрт.« Хирург, природин џелат, т.ребало би 
да каже: »Нисам крив за твој живот.« Место тога 
рече: »Сестра, одмах једну дуплу кафу. За нами
ца..ьку ћу се сам побринути.« И, .уморна вукући ноrе; 
изиће. 

Слободан оста да види крај. Рутински су аеис..: 
тенти завршили шивеље срчане марамице, вена и 

артерија, и прешли на окретаље завртања х.ромира
них великИх клешта: rрудни кош се затвори. Не са~ 
свим. Као да !НИје жив човек (и да..ье смећебледиХ 
и мртвих образа без израза), млади лекари почщr да· 

му боду шилом rрудну кост и ушиВају је жИ:цом. 
Слободан изиће. У ходнику је жандар разговарао 
с једном сестром, не часном. Кикотала се. 

У стајали мирис хране заnахну га из лифта, који 

је стигао с ручком. За љега још увек немасна и не-
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мрсна храна. Значи - комад меса и пире од кром
пира као и јуче. Па и то је добро I!Iocлe фебрилне ди
јете из nрвих послеоперацијских дана. 

Уће у собу. Жандар се појавИ на nрагу. »Bpar 
један она куварица.« »Кад ћеш је?« »Вечерас, после 
смене, сачекаће ме на клупи у паркићу. Омастиће ми 
се брчине.« · · 

Цело поподне - био је. дан посета - Слободан 
је nровео по ходницима, гледајући сЛободне ..ьуде 
који су с понудама (цвеће, поморанџе, колачићи, ци
гарете) долазили; својима:. Забав..ьао се посматрајући 
те мајке, жене, сестре (мало је мушкараца долазило 
у nосете). које су промицале сврсисходно поставЉе
них лица; помало ведрих, помало ТУЖНIП, помало 

уплашених, помало сnремних да сину чим угледају 

своzа. Долазиле и одлазиле савршено прилагоћене и 
не без извесне среће чак и у тузи и бризи. 

Једна му се зборана се..ьанка, која није више за
текла свог братучеда, обрати с понудама: »За душу.« 
Нећкао се. Али Милош уЗе и однесе у собу. · ··· 

Касније, кад су посете завршене и чистачице по
челе да перу ходнике, он стаде пред шок-собу, у којој 

су пословале две др усне часне. сестре. Црни човек из
ваћеног бубрега, тек дошао себи, кукао је у десе
терцу, док је једна плавокоса женица с Са у кичме
ној мождини зазивала мајку, јаукала (у подне је 
довели с друге операције) (безизгледне као и nрва) 
и Слободан се, уnркос свему, узбуди кад виде како 
јој часна сестра, став..ьајући катетер у канал, рапni
риланоге. 

Врати се у собу ..ьут на себе. Милош рече:, »По
ган смо ти сој ми мушкарци. И змију бисмо у око, 
само да је женскО<<. 

Уморнији но иначе (а обрадован што му .је хи
рург обећао за CVI'pa ваћеље др ена), Слободан леже, 
а Милош се свали на онај други кревет и убрзо 
заспа. 
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Тај мир! Тај напор да цело биће пресели у свест 
да би помоћу ље, упорне воље, у служби ЦИ!Dу, могао 
да контролише осећаља и нагоне. 

Имао се на махове утисак да је успео да збрише 
непотребна осећања. Упадао је у очи управо тиме 
што никад као сад није маље био упаД!Dив. Раван 
као добро изрендисана танка и уска бела ~~ 
стављена усправно уза зид у углу где су се наЈгуmћ 
изукрштале сенке- скоро невиД!Dив. 

Искусним члановима је, сад без икакве дирек
тиве то настављало да смета и привлачи пажљу. 

~Он пати, а празан; као да је неко добром rумом 
збрисао једва уцртан цртеж rроб.л,а са :камера љегове 
душе, сад чисте, без мрљице.« 

»Пати ли бели хамер!« 
»Мириmе на бол.« 
»На шта мирише бол?« . 
»Не знам. Али он не мирише oyomnтe! Ни ЗНОЈ 

му испод пазуха .не мирише. То мора да боли.« 
»Зашто?« 
»Није то нормално!« 
»Онда је он ненормалан!« . . 

1 »Није. НекаД је ипак мирисао као и остали.« 
»Ослуiпкивао сам три сата. Он не саља ништа, 

замисли.« , 
»Крепак му је сан! Чега ту чудног има.« 
»Увек се саља. Свако то чини, здрав, болестан, 

беба или са.Мртник. Само он не. Шта је он?« . 
»Техничар Какома.« · · 
»Не зезај! Нешто није у реду с љим.« 

»Прави ли неред?« 
»Теби је до шале. Он цвИли. Он је искидан. Он 

бунца.« 
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»Каже ли шта?« 

»Ништа.« 

»На основу чега то эак~Dучујеш онда?« 

»Не знам. Је ли неко говорио о цртежу rроб.л,а 
избрисаном са :камера?« 

»Неко је поменуо то као порећеље.« 
»Ствар је у томе. . . Нисам, наиме, сигуран ... 

Али он ме ипак подсећа на rробљанску капелу. Кад 
год га виДИМ онако насмешеног одавде довде, лица 

стиснутог у неку прозрачену песницу од пластичне 

масе, лица које може да изражава све пiто хоће и 
ништа што неће, ја - ево већ трећи или четврти 
дан- поМШIIА>ам на rр_об..Ъанску капелу у којој на 
одру лежи леш с упа.л,еном свећом чело главе. Око 
леша чује се кукљава, плач, запевање, јецаље - а 
нигде никог живог. Он стоји, прав као свећа, такоће 
чело главе. За разлику од свеће, он не гори а светли; 
низ љегово се издужено лице и издужен врат и из

дужени rрудни кош цеде сузе од истоП~Dеног воска. 

Он стоји и ништа, светли а не rори, не пушта сузе 
а плаче, јесте, плаче а не јеца, не кука, није чак ни 
тужан, није ни жалостан, ни сетан. Ништа,. лице му 
је на месту вољно, маље напето но иначе, а ипак .. . 
То што се не види и не чује није да не постоји ... « 

»Хоћеш да кажеш да је избрисано са ·:камера?« 
»Нећу, Није избрисано. Оно што посrоји не 

може се избрисати.« 
»Ва!Dда нећеш рећи да је покривено?« 

»Нећу . .,Ампутирано је.« . . . . .. . . 
»Како? Да не мислиш рећи да је :цртеж капеле 

исечен са :камера?« 
»Мислим да је цртеж капеле, са свим што .се на

лазило у љој: свеће, људи, одар, леш, сузе, јецаји, 
кукљаве, запевања и запомагаља, све је то исечено~ 
Схваташ? Ампутирано.« 

»Ако је тако, ·није лоше. Виде ли се на· остатку 
хамера бар контуре те гробљанске капеле· о којој го
вориш?« 

»Не виде се, на жалост. А онда, 11'обљанска ка
пела личи на неrробљанску. Може и на пласт сена, 
на страну брда, на главу шећера.« 

»А крст, знак бола?« 
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»Крст је био уцртан на каменом порталу. Вшпе 
се не прави на врху торља.« . 

»Ја онда мислим да то ншпта, та рупа, таЈ недо

статак нечег што је било а вшпе није, ипак подсећа 
на капелу. У реду?« 

»Питаље је зашто ми, немајући никакве виДl'оиве 
индикације да је у питаљу rроб.~Ъанска капела:, тр~б~ 
да верујемо да је реч о љој, а не о цркви у КОЈОЈ 
неког будућег к.ретенчИ:ћа ~ побуњеliИЮ;l. крсте про
тив во.h>е или можда венчаваЈу ... « 

»Знам. ,На дан љеног несентименталног венчаља' 
од м. Митровића званог ,ЖИВа била'. Туга. Сузе.« 

- »Зашто - сузе? Зар се не може замислити и 
радост? Јьуди се радују увек ю.'д не умеју да?амисл~ 
шта ће бити сутр~. Али ствар Је у томе што Је та ка
пела, која је по облику могла да буде и катедрала ... « 

»Односи, пропорције ; . . Заборав.h>аш на ·то, цр

теж би био већи!« 
»Ко ме од вас уверио да цртач није хтео да 

начини позициону скицу катедрале у простору? Ка
менчић један може да се нацрта увеличан као 
облакодер а облакодер - да смаљи до- ве~ е 
III!ьунк.а. У домену смо света увеличаног, то Јест, У 

конкретном случају смањеног света хотимичном суб
јективном ингеренцијом на основу исте _законитости 
којом се на папир преносе смаљене за Једну димен
зију ствари што их имају три. Рекао сам камен ... << 

»Рекао си ... Што си рекао камен?« 
- »Зато што ампутација Није извршена ~сецива-с 

љем жилетом о:ю \ИВИЦИ цртежа ... « 
»Него?« 

» ... него онако: ћаф, ћуф! То може' да личи на 
правоугаоник, али није правоугаоник, ивице су му 

непаралелне ... « 
·»Ваф-ћуф! Ударао је у бесу жилетом, ~ожем ... « 
»Није у бесу. Секао је хладно, Мирно, алИ ком~ 

пликовано, заваравајући, сугестиВно.« · 
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»Објасни. Ј е ли хтео да сугерише .6/руго нешто?« 

»Баш то. И не само једно друzо нешто, него сто 
и ХИ.h>адУ стотина таквих неких друzо нешто.« 

»Схватам, али значи ли то све да је баш таКо 
сакрио бол и iiiЗ.тље?« 

»А шта може да усхте да сакрије комуниста који 
сматра да је недолично показати се пред друговима 
у голотиљи .h>удског бола и патље. Сти;д.« 

»Па он је онда ташт ка:о малоrраћанин. Да је он 
малу оставио, не би се СТИдео!« 

»Стидео би се он и онда. Јер се он сти;део ље 
и пре посете Грујићу. Сти;део би се :и да је он усхтео 
да прекине везу у коју не би смео да ступи да је 
умео да предвића. Али реч је више о другом нечем. 
О томе да му се не сме рећи да пати. Он се те своје. 
патље стиди вшпе но смрти и тај га СТИд боли више 
неголи бол што је остав.~Ъен. Схваташ? Он се стиди 
да га откривена способност да пати не сроза у очима 
другова, а у својим претвори у обичног човека од 
крви и меса, љега који се хоће човеком необичног 
кова, човеком који увек јуриша на небо и љегове 
Зимске iiiЗ.Лате.« 

Продрети у љега питаље је части, сврха посто
јаља - одупрети се тако нечем. Не успе ли се, чему 
У дружеље? Ако нисмо у стаљу да помогнемо другу 
који очигледно не може да помогне сам себи, него 
пропада у једној фиконој резиrнацији, сав напет да 
сачува од себе и од нас тајну свог пропадаља, не 
треба ни да постојимо. Било би cмenrn:o трошити сна
ге и средства, одвајати драгоцено време и утапати га 
јалово кад овом случају С., очито типа С.О.С., 
очито битном и пpenrn:oм, нисмо у стаљу да пружимо 
ни најминималнију помоћ нужну да би се опустио, 
да би једном већ олабавио те затеrнуте на све стране 
мишиће и почео да живи као што .h>уди умеју да 
живе, оnуштено, расејана, ако не жовијално, ако не 
безбрижно, заборав.~Ъајући на свако зло као што се 
на смрт заборав.h>а. Сазнаље да је тај !Напон који га 
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је па:ралисавао, шире:ћи се све вшпе и вшпе, захва
тајући све пуније тог иначе доброг дечка, тог, пар
дон, младог човека као· што би то могао неки те
танус са жариштем инфекције у поврећеном. срцу 
што се кочи и умире, било је. очајно, било је горко 
до самоубиства. 

Сви су члановИ »Пс:rа« постајали тоrа ~вес~. 
И сами су траr~ за узроком и у време коЈе НИЈе 
предвићено за то ;и у броју који је свакако' био пре
теран. Долазили су Председнику са захтевима да 
организују што је шире моrуће консултације. Чак и 
егоцентрични Албрехт, који се обичнq задовољавао 
дефиницијама у. три реда, осећао је .·потребу за оп
mирнијим и маље подведеним под а, бе и· це катего
ријама,. све у истој општој жељи да об~~сни себи и 
друrима цео случај друrа Ц. Али. како Је Албрехтов 
дух био :више рецептиван и женски, ми га и :тсмо упо

требљавали никад за офанзивне послове Јер се по· 
·казао неспособним за авантуристичка закљу:чивања 
изван силоrизама и за офанзивну комбинаторику про
ницања ;и доношења далекосежниј:их закључака на 
основу безначајних опаски и разноразних инфините
зималн:их извештајних јединица. Али сад је и он ин
систирао на одржању предаваља с дискусијом ... 

Јавних? 

Јавних, али на ком спрату? Јавности има и на 
дозвољеним и на недозвољеним спратовима. 

»На дозвољеним!« -пожури Слободан да каже 
на то. Албрехт се победнички насмеши. Али осмех 
му замре кад примети како је Слободан задрхтао. 

»У реду. Предаваља. Може.« 

»На ком спрату?« - упита председник - ~пе
том?« 

»Не« - врисну Албрехт скоро и сви се збУне 
кад он рече не оборивши једини главу- »доста ми 
је тога било. Доста за цео живот.« . 

»Десет смо спратова испод оног« -рекоше Ал
брехту.- »Реч је о петом .испод површине.« 
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»Ах!« - лакну му ~ неста АЩоrима из вида. 

Разговор се после каналисао ·у правцу тражења 
решења. 

Неко је предложио да се поступи као у· лечењу 
одрећених обољеља: .инокулисањем високих темпе-
ратура; · . · · · 

Другису били за преii:аД. Пустити ra да чврсто 
заспи и онда навалити. ШС њега: дићи· ~а изненадним 
убодом И истовремено :МУ Шапнути .име Ј елене. 

Трећи - . ставити га у Валов IIIOД славине .и др
жаrи га тако док не почне да .двокоће. 

Четврти - подићи га .:На сандучић; намаћи му 
омчу, гурнути сандук и одмах га ухватити око 

I!IЭ.ca, не допустити му м осети бол. Довољан је страх. 

Многима се тај предлог, управо због своје дра
стичности, учинио прихватљивим, па су га раараћи
вали допуњавајући га разним детаљима: треба га ·иза 
сна дићи смотаног у ћебе и пронети до умиваљке 
говорећи му успут: »Издајниче! издајниче!« Уз то, 
ваљало би угасити све контролне сијалице, учинити 
све то у пуном мраку. Штавшпе, оНи који би били 
задужени да то спроведу у дело, требало би да 
намакну маске, наrараве лица. 

Председник је инсистирао да све те појединости, 
сви ти предлози ућу у mифровани записНИК, пред
лози који, и ако остану непр:ихваћени, оба:ВешtаБају 
о расположењу и стању духова. · 

Изненада рече ВеНче:. »А ако . бисмо га организо-
вано стали да зезамо ?« · 

Албрехт дода: »Нема оклопа који не би попус,тио 
под притиском корqзивног подсмеха.« 

Љуба се није сложио: 

- Зезања ништа не померају с места. Свако 
остаје при своме. Поготово што се зна да се предмет 
зезања брани остајућ;и на својим бетонски: укруће
ним позицијама. 

»Кад нису од пренапреrнутог бетона« - не со-
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.дШДариса се с њим друr из Какома, Есинrер, такоће 
:.пет слојева испод нивоа уобијачених коМIIАИIЩ.Цirја. 

Дискусија је упорно трајала сатима. _ Најзад је 
·решено да се покуша прво тиме - пецкањем. -Пред
·седник треба да изради текст који ће, у ствари, бщи 
~ест. Али тад Албре:х.т упита: »На ком ћемо га спрату 
зафркавати? Важно је знати на ком?« 

»Јасно да је важно!« _::.. · сложе се мНоги. 
»На свим!« -рече маКсиМалиста Јернеј. _ 
))Истовремено на свим је немоrуће!<<- не сложИ 

•Се Крајновић. _ · 
»Ко каже истовремено?« - намршти се Бано

mић. 
))Слажем се с К:рајновићем«- речеЈернеј, пошто 

-у себи испита све разлоге- »не може· то истовремено. 
Могло би спрат по спрат!« ·· 

»Којим редом?« - упита Албрехт - )юдоздо на
'IГоре? Или обратно?« 

»Наивко!«- рекне Председник- »то се никад 
~не може знати. Истовремено се може бщи на свим 
<епратовима и на једном. На т.ри свесна и на једном 
- ван свести. Или обратно. Све су комбинације. на 
~ој декадној скали моrуће и дозвољене.« 

Радио је неколико дана на либрету »3«. Помо
гао му је Јернеј. Подељен је по свим правилима 
-класичне драматургије (коју му је објаснио Јернеј) 
- на пет делова што су у својој уапореној · очиrлед-
:ности водили некаквом климаксу без разрешења, али 
•са сазнаљем С-а да су друrови свесни свеrа што 
•крије и да су спремни, зато што се толико крио, да 
га казне, настави; ли икад иrру жмуре било са љима у 
.себи или ец собом !у љима. 

Мн:оrо мање је времена утрошено да се улоге на
-уче и увежбају. Сви су rорели од нестрпљења. Че
rкало се само -на Председников знак. 

Комад је дат Слободану Раденику да га препише. 
'Режисер: Председник. Глумци: колектив. Негативна 
личност - СА.Ободан Раденик. Чинови се де:Шавају 
'На извесним спратовима само. 
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ПРВИ ЧИН 

-Је ли, фрајеру куд си nошао тако :НШ3рат-на~ 
нос. Не чека те малецна у рупи вољ:кЗ.рника .. 

- Каквим то језиком к.риминалца разговараш. 
сдруrом? .. 

-Оним који курвиши разумеју. »Све су женске: 
курве, изузев моје мајке!« - каже Пелегринети, пап-
ски дену.нције, да не каж~м А'АнУнцИ:о, тј. · ЈIШ,и_ 
rрили, порнографски писац. Али nостоји 'У оној црној 
земљи и нека минерална_ вода Сан Пелегрино на пола. 
пута измећу порнографск.ог папе и светог скрибента. 

- Опери онда АИЦе речи у тој води. Заједно с на-.
личјем својих речешща,. 

- Нисам Турчин да се _п~рем после нужде. 
; - Пази клиње што се :Р!iСПомамио. Обриши ра

диЈе :росу испод носа iИ настави да плачеш. Не мисли 
да не знамо о чему је реч. 

- Штазнате? 
- Да ти је :к.р;иво што те мала напуС'IIИЛЗ. :ради: 

бољег. 
- И јест ми то неко знаље! 
-Шта је рекао? ·. 
- )>И јест ми то не:к.о _зезање!« То је рекао. 
- Не зна шта rовори. Да је свестан; не би таке> 

rоворио. · 
- Мислиџr ли да ни то није? _ 
-Зар тако изгледа један APvr· Сав крут као :por. 

Па он не би моrао ни пер-rлу на цокули себи да за
веже. Чим би се саrнуо, кичма би му прснула. 

- Мислиш да би ми кичма прснула? _ 
. - ВИдиМ. Прснула је. . · ·-

- Тачно, закрпио ју је .и сад носи МИдер. 
-Какав је то нови човек у' мидеру? . 
- Никакав ·он нови човек није. Обичан је то 

малограћанин. 

- Не допуштам·да ме врећате. 

-Не допушта да ra врећамо! Јеси ли чуо? Не 
допушта! · 
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- Јеси ли приметио да вришти. Значи вије да не 
уме да осећа. . 

- Уме, дакако, али криЈе то умење. 

-Зашто? . 
- Да би нас преварио. Да бисмо мислили да је 

новичовек. . 
--- Евентуалска бубица. Пролетер се бОри за пр?

rресивно и ново. Он зна да том бор~ом · исцрliЛ:>уЈе 
данас улогу новог човека. Борцима Је довољно да 
промене свет. · 

-Значи он и није пролетер? . 
- Зар би то могао битИ неко конема по.верења 

у другове и не уме да Им повери сопствене -rегобе 
или радости? _ .. . · . ·. : _ • · 

- Имаш право. Ја сваку СВОЈУ муку и нелагод-

ност, сумљу и бол подели:м с првим Другом: о~ 
му се поверим, лакше ми доће. · · · · 

- Такоје. 
- Ија. 
- Сви ми тако. 
- Пре свега, ми имамо iПОВерења у другове. 

- Не само у њих. И у себе саме. Јер себе не 
издвајамо из друштва другова. . 

- Станите. Мени се чини да смо наrазили на 

нешто што би нас могло nрИближити цЮъу. Што је 
мрак, љу~ЏЈ.. Ни гласови се не разликују у .тој помр
чини. Је ли неко од вас рекао да не издваЈа себе из 
друштВа друrова? Је ли рекао? · · . _· · ·. ' · -. _ 

..:.:..:. Ја сам то рекао, па шта?':"""" зависе Јерне_Ј
тако и јеёте. 

-Слажем се. Али ја се питЗ.М :iад т~'Човек неће 
себе да издвоји? И одговараМ: »Неће :Кад се осећа 
једнаК том друштву, кад. иМа разлога. д~ .l!epyje да 
оно није ни боље од њеrа. -~ горе. Чека]. Нисам 
:Готов. Дакле, крије се онај ·који је· свестан своје 
безвредности. У реду. Али онда нека и каже да се 
не поверава јер је недостојан повереља. Али он ћути. 
Ништа не казује. Значи, просто, да хоће да нам се 
лажно представи, тј. да нас увери да је бар толИко 
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ВаlЬан колИко и остали. А то опет :има саМо . један 
смисао: пред нама је хохштаплер и малоrраћа.нин; 
нитков и подвалант ... 

- То је, ипак, само једна могућна варијанта. 
-Свакако. Има и друга. Ако је неко пун себе, 

друштво му је ДО глежња; као НОКПIИр који ОН МОЖе 
да пикне у недоћИн: кад год му се прохте. Ни такав 
се не исповеда. 

-Зашто? Уображенку је свеједно шта о њему 
мисле други. 

- Зар им се обраћа као равноправним? Не. Rути. 
Али он то не чини због других. Он се саМо лажно 
представlЬа себи. Али ко може бити себи ~ји ·од 
свих на свету љу~ЏI? 

- Нико.Или ... 
-Нико, објективно говорећи. Заиста, нико. Али 

ако неко уобрази тако нешто, онда ... 
-Онда он спада у лудницу. Тамо живе они који 

уображавају, зар не, да су Наполеони, Цезари, над
љу~ЏЈ., или, као Хитлер, изрази Провићења, милос

. ници Божије милости, стаклене главе, порцеланске 
гузице и остале глупости. 

-Тачно. Али није све у томе. Бити луд, луцкаст, 
то још није највеће зло. Много је горе кад неко обма
њује прво себе, и то с предумишiьајем, да би увер
љивије обмануо друге. Такви не заслужују да живе 
v колективу. 

- Rебујмо га ноћас! 
- Rебујмо! 

'ДРУrИ ЧИН 

- Ја тражим бојкот за такве. • 
- Слажем се. Преварантима није место мећу 

нама. 

- И ја се слажем. 

- Сви се слажемо. Нек покупи прње. И оде ;у 
самицу. Тамо је место издајницима. 
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- Станите. Не увек. Хоћу м кажем да ниј~ 
истина све што сте реКАИ. Могу и очеви јединства 
по задатку у самицу - не да би се усамили, неrо 
м би ... Разумеш? 

- Тако је. Али у овом случају, човек који нема 
повереља у друrе, који се уса.шьује и IЮвлачи у себе, 
чини то или из же11ое да подвали друrима или у :на

мери да подвали себи како би подвалио друrима, што 
му се на исто хвата. 

- Делимично је тако. 
- Потпуно је тако. 
- Само док се не упитамо може ли тај друк-

чије? 
- Како то мислиш? 
- Просто. Јак човек би моrао, не и слаб ... 
- Па то и кажемо. Жrадија што прибегава лаж-

нам представљаљу никад и није спадала у јаке лич
ности.,. 

- Или у чланове авангарде човечанства. 
-Исправно. 
- Ако је то исправно, онда шта ће нам такав 

један слабић? 
- Не мислимо као Спартанци. Не уништавајмо 

слабе зато што су слаби. Помозимо им. 
-Чему? Није им место у нашим редовима .. 
- У начелу није. Али ако се стицајем околности 

такав јемн нашао мећу нама, шта нам преостаје? 
Њеrа исто зубато суiЩе ломи као и нас. Исту уви
форму носимо. 

-Нисмо ми mкола за дефектну дечурлију, неrо 
Комунистички универзитет. 

- Бојм.о се оних који; · прелако АIОМе штапове 
над тућим rлавама. Поrотово ако је !реч :0 неком :не
орећнику. 

- Уображена будала, подвалант и преварант, а 
не несрећник. 

- Несрећник, кажем. Несрећа је не прихватити 
себе, стИдети се себе, хтети се друкчијим. Несрећа је 
бојати се друrова, не смети им изићи пред очи из 
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C'I'paxa да те :неће разумети, да ће m се подсмевати. 
То је еденски комплекс сТИда од себе roлor. Али, кад 
се Адам застидео своје rолот.иње? Јасно, после rpexa. 
У чему је, питам, тај њеrов rpex? То је питање, 

- Учему? 
- Незнам. 
- Зна ли то такав један? 
- Morao би да зна ... Не мора ... 
- Овај наш, зна ли? 
-Питај ra. 
- Хеј, знаш ли? Говори. Знаш ли? Што ћутиш? 

Одrоварај кад те питам. 
- Не дрмусај! Пусти ме! Себи руке! 
- У чему је твој rpex? 
-Немам rpexa. Ни греха, ни прикладне посуде 

м ra у њој држим. 
- Нелажи. 
-Не лаже. Пусти ra. Он и да11ое скрива себе од 

себе. Не мислите да ћете ra rрубошћу натерати м 
се поrледа у оrледало број пет и саrлем себе. Он је 
слеп за себе, не само за нас. 

- Ослеnео је у Капилару. 
- Не. Само је једанnут силазио. 
- Такви су вечито у неком капилару. 
- Значи, све је ово узалуд било? 
- Није. СтрПilоења само. СтрПilоења и мало ве-

штине. 

- На превару,~? . . 
- Вщећете. Је ли, случају С., кажи нам шта би 

ти урадио да те заволи девојка коју :не волиm? 
-Мене? Мене? Мене? Која девојка? Зависи ... 

Зависи да ли је зrодна, добра и тако дЗ:..Ъе ... 
- Ниси ме разумео. Кад би прем те било по

ставil::lено као задатак.м треба м те воли она коју не 
волиш јер волиш. другу, да ли би ти сматрао да ћеш 
повредити прву ако јој на неки начин даДеш до 
знања да је не волиш? 

-Не. Не сматрам да би имала разлоrа да буде 
поврећена, то се дешава. 
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- Јеси .ли сигуран да се Дешава? 
-Сигуран. 
-Коме се то десило? Дај ми један пример ... 

· - Не знам. Пример ... Не знам, заиста ... Заиста 
не знам. 

(Замрачеље- отамњење) 

ТРЕRИ ЧИН 

- Десило се теби. 
- Будало. Ја нисам девојка. Каква: rлупост. Да 

човек пукне од смеха. · 
- Тачно. Али тебе није волела· девојка коју си 

волео. -
- Ах, то . . . то знам. Није волела мене неrо Дру-

rоr,пашта? 
- Грујића, је л' да? 
-Слажем се. 
-Шта има да се слажеш кад је тако незави-

сно од свеrа шта мислиш о томе. 

- Само кажем. 
- А зашто само ка:»ееш? Зашто нећеш да одrо-

вориш? По лицу ти видим да нећеш. Зашто? Ти то 
само tса:»ееш јер мислиш да то треба саМо рећи и -
мирна Бачка. Ти мислиш да је ·то формула доброr 
држања. Црвеншп? 

- Сањаш! 
- У сну ·или будни, ми смо мушКарцИ ташт на-

род. Нас женско да остави? Од такВе се срiмоте 
не бисмо ниКаД опоравили. Ми их остаВЉамо, ми, му
шкарци, очеви, господари. Али Шта она· мисли? Ко 
је она, бре? Женско. Дуrа-коса-кратка-«~амет једна. 
И шта она себи дозвољава? МеiШ ·- фусИ:нrуз. Бре, 
ја ћу љој показати мало њеног бога . : : Разумеiп? 
Ствар је у томе, ти не можеш да јој поkажеш »њеног 
бога« -затворен си. И то заједно с оним коме те 
претпоставила. Његово присуство, љеrо:В -осмех, ље
гов начин ходања, rоворења, једеља, ша./оеЉЭ., ди.: 
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саља, љегове наВике, бубице - све то кришом по
сматраш и кришом успорећујеш са собом, са .својим 
бубицама и тако дa.ts:.e. За време купаља га кришом 
rледаш rолог, успорећујеш. Б.ути,. ја rоворим. Јесте, 
и све те уверава да је она била у праву. И неко у 
теби понавља да је твој супарник лешпи, бољи, па
метiШји, .симпатичнији,• јачи, развијеiШји, смелији. 
И ти? Шта радиш? Скачеш у амбис, вemam се, палиш 
себи кров над главом? Не. Живиш. Само у теби је 
леш. Живиш, али како? Као пас· изгнан из штенаре. 
А леш у теби. Ти би да се вратиш у штенару, да бу
деш онај који си био - још дуго ћеш да живиш све 
мећу истима - али како, леш се у теби распада, 
леш твог бола .за Јеленом, та Јелена у теби, та жива 
рана, та старица са мртвим сином у себи, тим бо
лом који се распада, смрди, ужасно смрди. Стој! Не 
смрди више. Г де је смрад. Смрди .ли, другови? 

-Не смрди. 
-Не смрди. Шта си урадио са смрадом леmа? 

Шта си урадио с лешом у себи? Говори. Г де је леш 
Јелене, леш бола? Где? Дај нам ra, дошли смо по 
њега. Дај! Дај! 

- Шта је вама, љу/Јд? Лакше! Шта сте наВалили. 
Јесте ли полудели. О каквом леmу rоворите? 

- О .леmу, који си појео, сварио, исрао. Своr 
сина си исрао, своју Јелену си исрао, себе си целоr 
појео и исрао. Себе. Човека. Постао си људождер, 
зоолоrија, џушла, недруr. Ти IШкад никог ниси ни 
волео, IШ себе. Љубав СИ прогутао и несварену исрао. 
Зато си такав. Љубав. 

- Аажеш! Лажеш! 

(Отамњење) 

ЧЕТВРТИ ЧИН 

-Сад си пред судом. Рекао си нашем најва
жнијем другу да лаже. Ухапсили смо га као и тебе. 
Нама је стало до истине. Ако ·неко од вас лаже, ми 
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ћемо, судећи с пуном друrарском објективноmћу, ка
знити лажова немилосрдно. Друrови се не смезу ла
гати. Непријатеља треба варати, не другове. Реч 
Apyra поштујемо изнад свега, на љу се ослаљамо, она· 
нас одржава. Ако се утврди да је најважнији наш 
друr лагао, он ће бити одмах-смељен и кажље~. Ис
кључен. И бојкотован. ~ко зна шта онда .још неће 
да следи. Говори први. Објасни ·у чему је љегова 
лаж. 

- Ја нисам ништа рекао .. 
- Пази, ми смо. регистровали на врпци све што 

је речено. Пустите врпцу. : 
(Чује се: »Аажеш! Аажеш!«) 
- Је ли то твој глас? 
-Није. . . 
- Ми нисмо били присутни :и не можемо ре'Ј:iи да 

ли је то твој глас или није. АNи постоје наши спе
цијалисти са страшно утанчаним слухом. Уведите 
специјалисте истанчаног слу:1т. Нек се прШiреме и 
аутори извеmтајних јединица. Они ће бити под мас
кама. Ту сте. Заклиљати вас је непотребно. Закл~ти 
сте одавно. Чули сте врпцу. Чији је оно глас био? 

- Обавештен сам да кажем у име целог У дру
жеља коме служим да је то глас случаја С. 

- На основу чеrа то можеш да кажеш? 
. -На оанову тога што већ месецима, немајући. 

Apym случај на дневном реду, ми бдимо даноноћно 
над љим. Његов нам је глас исувише знан. да ra не 
бисмо и сад препознали измећу ::хшьаду. 
· - Упркос деформацијама? 

- Упркос свему. Препознали бисмо ra _кад би 
шапутао, у:рлао, говорио преко. радија, микрофона, 
телефона. Препознали бисмо га да има анrину, да 
су му везана уста. Јер ми га ослушкујемо на јави 
и у сну. 

--Ви мене? 
- О,да. 
-Зашто? . 
- Зато што си смрдео. У теби је труЛео леш са-
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вести. Скренуо си тиме nажљу на себе. Постао јавна 
опасност. Истина . ; . Да. Истина је да си ·од часа кад 
смо уперили у тебе све окуларе и прислуmкиваче 
наше пажље, успео да законспиришеш тај смрад. 

Престао си да заудараш. Јеси. ли херметИчки затво
рио све своје отворе и излазе? Или си уклонио леш? 
Испитивали смо дуrо ствар и эакључили да то друrо 
ниси могао да учиниш јер је тај твој леш леш у веч
ном настајаљу, дијалектички леш, антитеза живот
ности, »животан«, у неку руку, леш, као :и сама жи

вотност. Ам1 утврдили смо да леш у теби смрди само 
у контакту с одрећеним спољним ферментима. Шта 
ои урадио? Спустио бране, затворио славине? Ништа 
што би могло да те ода ниси пуштао у себе. Сем nо
нечег што си намерно припуштао како би нас навео 
на лажан траг. Такоће ништа ни из тебе није могло 
напоље. Сем оног што си стопут проверио, денату
рисао, дестилисао и учинио потпуно безмирионим. 

- Ја сам, по вама- чудовиште. 
- Да, компрачикос и љегова унакажена жртва. 

Јеси. И није ти место мећу нама. 
- То је лаж! Аажеш! Аажеш! Ту ми је место. 
- Друrови судије, чули сте. Исте речи. Упоре-

димо :их с траком. Треба и сами да се уверите. Исто
ветност :интонације ван сваке је сумље. 

- Нек техничари И судски веmтаци упореде обе 
"''раке помоћу амплификатора звука и апарата који 
предрnuщ. гласове. Уколико се таласаве линије буду 
подударале, сумље неће бити у то ко је изговорио оне 
речи, али самим тим неће још бити разјашљено је 
.ли у питаљу клевета iИАИ није. Док то С'I'ручљади не 
утврде, дозволите, другови поротници, некомш.о ми

сли: ако утврдимо да је у оба случаја у питаљу кле
вета истог лица, клеветник ће постати предмет нашег 
расправљаља и гољеља. Остало нам је да утврдимо 
:к.ривиду !Под тачком дВа. Речено је да је случај С. 
појео свој бол, своју љубав, тј. себе. Канибализам 
rони свако дивилизовано друпrrво. Испитајмо једну 
по једну кривицу. Дакле, случај С. је, према речима 
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вештака, чији исказ. он .осnорава, рекао да nредсед
ник У дружења .лаже. Председник, говорећи џод ·за
клетвом и у званичној функцији, то не чини, то не 
би смео да чини. Председниче Удружења, чиме ви 
поткреiUЪујете. своју тврдњу да нисте лагали. 

- Чињешщама. Он не смрди, а nознато је, свима 
да је у њему трулила самосвест љубави, дакле Ј~ле
нина слика у њему, леш њеrове љубави. 

- То је тачно. Стручњаци за мИрисе! Под мас
ком и заклетвом: Је ли тачно да CЛytiaj с. не мирише 
налеш? 

-Тачно је. 
- Стручњаци за ситну • историју!· Под маском И 

заклетвом. Је ли тачно да је случај С. :носио •У себи 
Јеленин леш, леш своје љубави? , . · 

- Тачно, је. · · .. 
- Стручњаци за амnлификаторе, јесте ли завр-

шили посао уnорећења? · 
-Јесмо. 
- Под маском и заклетвом. Је ли тачно да се та-

ласаве линије једног и другог гласа подударају? 
- Тачно је; Погледајте. 
-Тачно је. 
-Суду није у том случају тешко да утврди ко 

је крив. Сnецијални случају с •. Р., устаните. Ви сте је
дном другу у званичној функцији рекли . да .лаже,. 
и онда, уnркос доказу да сте то изгоВОрИАЈ::i, nоку

шали сте да обманете суд тврдећи да то нисте IЩ
зали. Зашто сте то учинили? Ваша nоследЉа реЧ. 
Молим .. · . . . ·. 

- Немам разлога да вас .лажем. Мени. је, као. и 
вама, стало до истине. Ни до чега ми није стало као 
до ње. Ево ме, ослушкујте ме, осмотрите ме, омири
шите ме, анализирајте ме киселинама, исnитајте 
свим средствима к.оја вам наука· ставља на расц:ола
гање, увуците сонде у мене, у крв, у мисли, у срце, 

растворите ме целог у сумnорној. киселини, исnи-· 

тајте састав сваке моје живе ћелије! Ако наћете траг 
леша, траг оног што је ваша будност утврдила, нека 
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моје име буде заувек избрисано из редова_ бораца. 
Верујте, ни до. чега ми није стало као до тога да 
оставим за собОм неукаљано име борца. Инсину~ 
иране су ми најnоганије мисли и осећања._ Ја те инси
нуације одбијам од себе с индигнацијом. _,То су .лажи, 
клевете, подметања. Не знам откуд, не знам зашто, 
али чињеница је да ја Јелену не волим одавно. ВаЉда 
не мислите да бих дозволио себи да уnроnастим је
дну другарицу и држим је везану З!i себе не дајући 
јој да nроживи како најбоље уме своју скојевску 
младост. Ја сам осућен на десет година. Од часа кад 
је nресуда nала, ја никакве илузије нисам себи више 
дозволио: мећу нама _све је било свршено; Па nрема 
томе, од часа кад је она nочела . да дола,зи. дру
гом, свом вољеном другу у nосету, мени као. теХIШ

чару ако и није то све у вези с њом, па ако хоћете и са 
мном nриватним, било сасвим равно с једне стране, 
иnак је то с друге стране било, јер битно је: она ће 
у име Поља наставити да одржава и даље, долазећи 
Грујићу, везе што је усnоставила долазећи мени. 

-Везе? Какве везе? 
- О њима нисам овлашћен јавно да говор~. 
-Јавно? На ком смо то сnрату nодземља? За-

борављаш ли? 
- Не. Али и сами схватате да се о неким ства

рима не сме говорити ни на ком сnрату. Нигде; 
- Ту те чекамо. Признао си да nрећуткујеш би

тно, да лажеш уnраво зато што мислиш да се о не-

ким стварима не сме говорити нигде. , 
- Дозволите. Дозволите. Ако је то тачно, и као 

nредседник и као nриватни . туЖI_iАац, сnре114ан . сам 
да nовучем тужбу. Али захтевам да се утврди чиме 
нас, сем овом изјавом, случај С. уверава у истини
тост своје тврдње. 

- Нисам малоrраћанин да другове .лажем! Зло 
је отуд што је Удружење nomлo од малоrраћанске 
nретnоставке да nосле nознатог случаја, то јест nо
сле разгоревања љубави измећу Јелене и Грујића, ја 
треба да тугујем, злобим, завилим, патим. И пгга? 
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li ,, 
У дружење је морало . да доживи пораз полазећи · од 
такве претпоставке. Један друr не може себи данас да 
дозволи излишне сТВЭЈри каква је љубомора, завист 
или нека слична глупост. Ни сутра то неће смети; Пре
косутра ће бити чак несхватл.иве све те својиноко-осе
ћајне комбинације. Нови човек неће да ме~ љубав 
и својину, неће бућкати. таштину и патриЈархалне 
наносе мушке препотеiЩИје~ неће • . . · 

- Молим те, престани. Другови судије и yonпrre 
друrови . . . ја верујем Слободану. Мо~ га да ми 
опрости. А вас све молим да примите МОЈУ оставку. 

Лагао сам. · 
-А Удружење? А Удружење? А УдруЖење?· 
-Мојом оставком оно престаје да постоји. 

Имали сте прилике да чујете да је постојало на ос
новама нама ту'Dим, на малоrраћанским ·представаМа 
о раслојености људске душе. Да. Случај С., који је 
и случај сваког новог човека, открио је· да су све 
наше секције и службе биле узалудне и непо11ребне. 
Ми - У дружење, али и ми - Суд, сви смо ми прогу
тали ноћас јежа. Све што смо мислили и замиш
./ЬаАИ да знамо показало се као немоћ (а знање би 
требало да је моћ). Нисмо продрли у човека. Не зато 
што нам апарати и службе, маmине и инструменти 
нису ва.IЬаАИ. Они су израчунати за друrе д:имензије 
и друrе Пластичне вредности, за друкчије конструи
сане душе. Пред монолитном душом новог човека по

ломиле су те аправе зупчанике и зубе. Наша је заблу
да што нисмо веровали да такав човек већ постоји. 
Неки су га поспрдно iНЗЗивалИ: и »човеком из · епру
вете«. А ето. Случај С. није нас само уверио да он 
постоји као изузетак, да је он тај, него, ето, ја осећам 
да он хоће да :каже да смо сви то, сви да смо већ 
такви. 

- Тачно. То сам хтео да кажем. Али реци .ми 
како си то сющ.тио пре но nrro сам и сам знао да 
то баш х.оћу да кажем? 

-Тајна. Тајна. Уосталом, зашто да не? Доле 
маоке! Сви! Баво./Ьа тајна. Захва.~Ьујући извештајним 
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једшпщама, био ·сцм благовремено обавештен о еле
ментима твоје одбране и о свему шта ћеш рећи;.-Ащ 
ако сам т.о ја знао, знали су то и моји информатори, 
морао си знати и ти. Потврдивпщ малочас јавно -да 
ниси знао шта хоћеш да кажеш, лагао си, ·лажући, 
потврдио си сштужницу. Везујте га поново. Су
дите му. 

- Чини ли једно зрно - пролеће, једна ласта 
- жетву? Пардон. Обрнуто. 

- Како обрнуто? Једна жетва не чини пролеће, 
ни зрно - ласту? Којешта! Али твоја лаж чини кри
вицу. 

(Затамњење - отамњење) 

ПЕТИ ЧИН 

- Какав обрт! Али био сам се ур:лашио 1да Пред
седник није монтирао ову расправу· да би ликвиди
рао У ,щружење. 

- И ја! Али генијална га је ухватио. А препао 
сам се. Зној ме облио. 

- Реци. шта хоћеш, али он је генијалан. · Наш 
Председник. 

- Мање смеха. Мање смеха. Човек се пробудио. 
Погледајте га. Сав је унезверен, · уплашен,. блед. Чега 
ли се плаши :кад тако избезум.~Ьено колута очима? 

- Ја? Ја се никад не плашим .. 
- Из сна си бануо ме'Dу ·нас уплашен. Шта си 

саљао? 
- Ја не саљам. Немам времена за то. 
- Сања се ~rред. АРк лпаваш. За спа~ВЯње се увек 

наће времена. 
-Како ко. Ја не. 
- Чујете ли га? Па то је савршен друr. Не саља, 

не спава, не једе. 
-Све му је људско страно. 

-За разлику од Маркса, коме ништа људско 
то није било. 
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- Да је Маркс живео у овој зе.шьи данас, морао 
би се много чега људског да АИШИ. 

....;;. Пазите, он и Марксу самом има шта да за
мери~ То је велики човек, нема шта. Случај С. је ско
ро гениј алан као и сам ·Маркс. 

- Мани, и виШе. Маркс је имао разумеваља за 
људске слабости. Наш С. С. - iНема. 

- Чуо си и зашто. · 
- Зато што Маркс није робИја<> с :нама.· 
- Разумеш? Да је робијао с нама:, мораЛо би му 

све људско битИ страно. 
- По нашем С. С-у, ми нисмо људи. 
- Него? Над!Dуди? 
- Јок. Нељуди. Зверови. 
- Горе. Ми смо малоrраћани. Ми имамо разу-

меваља за приватни оеећајнИ сектор. Ми смо пЛачи
сунћери јер смо помислили да би и о:и могао да пати. 
Он? Како смо се само дрзнули да. тако што--зами

слимо? Зар нисмо свесни да су он и Маркс и Лељин 
и Ста~r>ин заједно козе чували, ношке играли. 

___..; Их, какви сте. Имам утисак да зафркавате 
човека. Зашто? Друг је. Нека има и мана, али друг 
нам је, нема смисла заокупити га са свих страна, па 

ркете-ркете. 

- А има ли смисла он нас 'да зеза? Већ пети чин 
како нас· ла,же. 

- Он? Не ЧИНИ он то свесно. 
-Будало. Он тврди·да је. сав од.свести •. ·све ос-

тало што имају сви .А;руги ~оуюr, не..свест .поД:.Свест и 
шта ти ја знам шта све немају, то су малоrраћани 
измислили да убијају своју Малоrраћанску дОсаду, 
али човек то !Нема. Човек ....;... друг, комунИста. Ка-
пираш? . 

- Не капирам. Нормалан човек то не може да 
тврди. 

- Ненормалан, или нормалан, на исто се хвата. 
- Хоћеш да кажеш да је то говорио. 
-Ништа друго и нећу. Зато је и ухапшен. 
-Глупости! У :хапсу смо сви. 
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·-·Он је осућен, кажем.' · 
-и ми смо. ·t 

- Не разумеш; Он је у :хапсу ухапшен :од хапiпе-
ника, осућен од· осућеника .. 

- Од својих другова? 
- Својих другова? Па то је страшно. 
-Шта је учинио? 
-Много штошта! Прво је лагао нас И себе~ 

представ~r>ајући нам се лажно и покушавајући да нас 
увери да њега бол не боли, туга. не растужује, јад 
не јади, пелен не пелини; · да је он . изузетан. Како 
по себи. знамо да нико од нас не осећа бол као ра• 
дост, тугу. као весеље, јад као срећу и пелин као 
мед, та iьеговЗ. претензија јавила се као· ·'ЛаЖ· и · уВ
реда целог колектива и, следствено.;...;... целог људског 

рода. То је друго, а треће ... 
- Зар и ово~ није довољно. лоШе? . 
-Јесте, али има и горег. 
....;...,; Мени је и то доста да га презрем. · . 
"'"'"-Мислиш .ли да мари за то? Он своје тера. 
-Зашто? 
-Управо зато. Презире нас. Њему нико није 

меродаван, он је сам себи и закон и жандар~ устав 
и поданик; Другове не признаје, на опанцима зво:нца 
не носи, нас као мраве гази. 

-Чекајте. Није ЛИ· и он' еаставни део iИас?·Ако 
јесте, газећи нас, гази и ·себе. 

- Тачно. Он је и себе згазио. У виду своје пога
жене речи. Ту и јесте ствар. Он је самоубица истине. 
Не судимо Му ми због тачке·један и· два .. Спремни 
на разноразне· преваре, -изградили смо добре. одбрам'
бене рефлексе, развили буднос-r:. убачене агенте :за'
час раскринкамо. Али оно што_ нас ужасава то је ..• 

- Засад маске носе ваши крунски сведоци ла
жови .. 

-Ти Да ћутиш кад говори суд. А говори јер је 
почињен злочин према личности. Немојте рећи да 
самоубиство .није убиство јер, кобајаги, свако Има 
права да са собом ;ради шта хоће. Правь не сме да 
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тумачи јединка. Право је у- .рукама друштва~ ;Оно је
дино уме да -изговОри како треба .жmют или смрт, 
које задаје онда кад наће да смрт :или ~от треба 
задати. Нико .не прШiада себи. Најроћенијим и на} 
бољим својим делом, мислима и речима, памћењем и 
предосећаљем, свешћу и :вољом, једном речи, свим 
изговорљивим свако је биће (рОћак друшг:ва,. а оста
АИМ, биолошким .,...- члан. рода, врсте; дакле опет ко

Аектива. ДруштВо, тј. колектив једино зато . и има 
:власт над поједшщем. И IИМЗ.јући је, нико .нема ~Права 
да се лиши памћења. Може да га забатали, одrурне 
у најмрачније коморе петог сутерена свести,. али не

ма праВа да га изреже са њеноr хамера, , зrужва и 
баци у кл.озет и пусти воду за љим. Био тај нуж.нщ 
и неенrлески, као што је .наш. А то је учинио наш ес. 
Ес. Зато ће му се и судити. 

- Страшно! Да ужасна злочина из себичњачког 
егоцентризма. 

- Дозволите оптуженом м, .не схватајући све 
што тужиоци говоре, разуме тек толико. колико је 
потребно да поими да га ок.ривљујете за самоубиство 
на једном само спрату свог сутерена. И то на петом. 
Али да бисте га могли осудити, потребно је да дока
жете егзистенцију сутере.на .на пет спратова , .. 

-Постоји! 
- Сви ra имамо. И jat И ја! · · 
- Сви га ви, можда, ,имате, али чиме можете до-

казати да сам ra и ја поседовао. Има сијамсКих бли
знаца, раћа се ретко и теле са две главе и јагље с 
пет .ногу, па и душа без сутере.на ·или бар без свих 
пет спратова, само са четири, рецимо .. Н~достатак. 
петог може бити а,номалија, не и кривица •. , 
-А рупа у хамеру? 
.,...-Нико ко је дошао .на ивицу метафоре·и угле

дао испод себе њен метафорични понор није успео 
да се баци главачке преко љеног руба. А ако је и био 
тако луд да то покуша, .није се уистину срушио. у 
истински безда,н. 

- Теме.tЪИ на којима си се опирао издајству на 
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неметафорИЧНом петом ·спра'Ј11 надзеМ.tЪа; тј. свести, 
нису давали ни милиметар, а :Камоли метар форе · 
твојој ћутњи тада. Оћутао си. Свест, у реду .. Класна 
свест. Њом у виду инфрамикронск.е фолије обложио 
си кожу и уздигао се изнад бола. Али сад? Зашто 
сад то чиниш? Чиме? Ми смо твоји класнИ другови. 
Јесмо ли или нисмо? · 

-Какво rлупо питаље. Дабоме да јес'Ге. · 
- Па онда што нам не кажеш о чему је· реч. 

шта те боли? Ако није Јелена, онда коме ·не дајеш 
да умре? Чији то леш ск.риваш у себи? Што .нам не 
дозволиш Да ra: сахранимо; И .на петом спрату· под
зеМ.tЪа ћутиш као и на петом над зеМ.tЪоМ. У питаљу 
је исто, је лИ? Достојанство, част. 

- Тамо, да. Ту не. 
-Шта је ту? 
·-Ништа. 

- Ништа друго? 
- Ништа друго. 
- Онда си· осућен. Пресуда је извршна. Она 

нема апелације. Ко не жели да .прШiаДНе друштву, 
тај никад неће бити ни свој. Запамти. Увек. ћеш ми
слити на нас као на он.е, никад· нас нећеш осетити: 
као што осећаш себе. 

- Не желим да га браним; али се питам како 
неко може осећати себе кад не осећа нас? Ми смо 
сви саставни део сваког себе. И најегоцен11ричнијег. 

- Тачно, он не осећа .ни себе, рекао сам.· 
· - Онда је он мртав. Онај леш у љему, то је он. 

Он се расnада. 
- Он с:мрди, тачно. 
-Јадник. Ни за мир он не. сме да зна, ни за 

место вољно. Увек. на опрезу, увек бу дан, заиста неће 
никад саљати. Не зато што нема времена, него што 
нема љубави. 

-Једна IНеуспела љубав лишила га је свих мо
rућности да. воли. 

- Несрећ.ник заражен неорећом. 
- У каран:тен љега. 
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- Његов дух је· већ•тамо. У двоструки за113Qр 
себе је ставио. Иза деветоструких врата себе 
3a.IUDyчao; 

-Пресуда је то. 
-Пресуда коју је себи ·СШ4 изрекао. 
...,.... Ми је изврmујемо. 
-Он је извршУје. . 
- Има ли какве наде? 
- Нико му не ·може помоћи. 
- Амнестија? Револуција? 
-Нико.· 

- Али, Троскоте, дајЩ> му; ипак, неку наду., . 
.- Какву? Да се завуче. у јаму нуж.ничку, да 1щће 

све комадиће исечене с. хамера, да,_ се враrи, ис_пере 
све што је нашао, осуши то, залепи . . . Али где му 
је рупа на хамеру? Зарасла је она. Затворила се, ви
диш да диiпе, да живи, видиш да се брЗщl,.напада. 

-Да, све је време нападао; '~'-·. 
-А ми? 
- Где смо ми били за то време? Хеј, где смо ми? 
-Ми? Пробудили смо се. 
-А он? 

·- Будан такоl:iе, али у нама._- Буднијим. 
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Пробуди га,· неИспаваног, бука, корака и гла
сова. ·Није ни. сат и по .проОпашю. Милош је већ ·био 
на ногама и расправљао с болничарима~ Они су ·уне: 
ли једног младића, љубичастобледог, који "је; јаучу
hи, измеl:iу два налета rрчева и конвулзија, ;Покуша
вао да објасни дежурном хирургу да "је· био на· ш
ранци, ·да се ознојио :и. онако сав вода попио наискап 
флашу пива с леда, да је осетио бол у трбуху лево, 
:и !fо~такав бол да се срушио. Лекар га поче да··пипа, 
али врло брзо се намршти и окрену дежурној . се
стри: »Спремите га за операцију. Ја ћу да телефони
рам Јови. Панкреас.« 
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Два болничара yrypajy бешумно ·и хитро колица, 
ставе на љих младића, који се савиј ао сав сада као 
црв, и одвуку га све сивљег, :искривљенијег, ·већ са
свим поружнелог од бола. Милош се _узнемири· тад 
питајући себе а и Слободана да ли је исправно по
ступио што· је дозволио да ставе у кривичну собу 
овог цивила, јер је та соба одувек пропиСана само 
за кривце, љиМа једино она спада кад су брлесни 
и шта ту вазда, да он о томе .мора да обавести свог 
старешину. 

· Слободан га је покушао да увери да су љегове 
зебље сувишне, јер прописи које Спомиље нису иси
сани из малог прста прописа ради, него због безбед
ности, и да ни тај младић кога су .одвели в:а опера
цију, а ни он, Слободан, који је оперисан.пре·lО дана, 
нису у стаљу да угрозе једног здравог, снажног и уз 
то в:аоружаног човека какав је он, Милош, 'који ;има 
права да се љути једИно што му уношење тог цивил
ног болесника у двокреветну собу онемогућује да. се 
с времена на време опружи и одмори. 

»Па :и то!« - сложи се Милош iНапола, :не пре
стајући 1ИШiК да тврдоглаво понавља: »Али пропис је 
пропис и није моје да мислим зашто је нешто пропи- . 
сано кад је прописана и кад је моје да прописано 
аnроводим.« 

Меl:iутим, попуштао је. После једног . сата поја
више се опет болничари, сестре, затим колица с мла
дићем још у наркози. . . . . . ... 

»Нека га ту!« рече нервозно др Јова ђ.Шлошу, 
који се ипак реши да спомене !ПрОписе. »Неће дуго. 
Ни .сат-два.« И оюрев:увши се Слободану, објасн;и: 
»Кад смо га отворили, беэнаDе: гуштерача Џокидана; 
3ашили смо га. ~чудо га више _.не М.оже-~да С!ЈЗ.Се. 
Јадни, јадни момчић.« . :: 

Први пут га је видео друкчијег. Ни строг ни вул
гаран, никог није сецао, ни чистачице због пикавца 
иза радијаrора, ни сестре . због дремања. Жалио је 
искрено, снажно, мушки. Био зверски спреман на 
скок у црева неком .. Коме? Смрт нема црева, а једе. 
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Да му тај iММцић. није род, познаник? »Не!« ·_:_ _од
говори.- »ИАи да, род ilo мушком роду и роду људ
ском.« Забршrуто је посматрао .младића, који још 
није дошао себи. »Ништа ми се не допада!«· понав~ 
љао · је несувисло. · »Ништа ми се не допада. Та све 
цијанотичнија боја. Сестро, физиолошки. раствор. 
Гликозу. Дајте да покушамо ипак нешТо. Не могу да 
је поднесем кад !IOIO. сад· затријумфује, доће ми да 
nуцам,· уједам, ГШiем, да -не допустим .... « 

Тад младић зевну. »Готово!« - промрмља хи
рург. »Ништа не· треба више!« И љУто прешавши све 
очима које нису никог виделе,· оштрим; гневним ко
раком изиlsе из собе. Неколико секунди касније зачу 
се из ходника љегова дивља дрека на чистачицу: 
»Откуд ту овај IIИЮШЭЦ? Шта? Ја. га бацио? Ја? Што 
ме ниси упозорила? Ниси смела? У. реду. Првог ћеш 
примити десе:r посто плате маље. Ни реч вцше. И 
да ме нико не буди до осам. Имам две тешке опе." 
рације.« 

Др Јовин глас се губи;о низ дуге ходнике на гла
гол, а овде је Слободан, који се nитао како се: може 
бити добар· човек !И стручљцк а це бити комуниста, 
гледао пред собом у младића, који је, загрцнут, · отва..; 
рао и затварао уста. Пролазећи кроз стиснути душ
ник, ваздух је .стављао у nокрет целу апаратуру ја
бучице, несувисло СКЗ!Кутаве и узнемирене. 

Загледан у љега, није ни приметио (а ипак је 
осетио само да је светлост постала беља за дВа-три 
лукса) кад је у собу ушла она дежурна ноћна Часна 
сестра, !Коју 'Imje видео од прве аоћи :кад ·су ;га 'ту 
унели. При:нела је ·столицу крај кревета, и нес riогле
давши НИ у Слободана ни у Милоша, кој!И је с пра
зноверном стравом изиШао из собе не затворивши: 
врата за собом. Окренут лећима кревету· са самрnш" 
ком, оста ослољен на довраrак. Часна сестра је утом 
села ·крај постеље, извукла из дубоког џепа беле ·ке
цеље црнИ молитвеник, отворила га, почела да чита, 
али се онда, погледавши младића који се трзао, сети 
нечег, изјури нечујно iИЗ. собе; чи.нило се да не ко-
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рача. У ск.оро ·се врати. У руци је држала свећу.· Била 
је брза, али утисак да не к.орача јави се поново .. Још 
одлучније. 

Кретала се заиста необично. · Онако · грацилно 
витка, у дугој тамноплавој сукЉи,· свој у· 'l'еmким, 
богатим наборима -што су доrшрали. до пода, допуш
тајући да се нечујним Цш:rелама ·понекад види· врх; 
чинило се да се креће на нечујним, добро подмаза
ним котурачама с гvменим тОчкићима iИ . да то ЧинИ 
без напора, елегантно, меко, чак мазно .нежно., Што 
очито није падало ни на крај памети љој; свој;обу_,. 
зетој својим самарићанством, које је љена вера, сво-
јом вером, која је љен п()зив.: ·· , . 

Вративши се, затвори•врата и седе опет !Крај ·к.ре; 
вета, стави свећу на ноћни сточић, колебајући се· не
ко време да ли да је већ запали или не. Није погле
дала у младића пред .собом. Мора бити да. сви ОЩI; 
лекари·и сестре; сваки дан у контакту са смрћу, уме
ју да непогрешно .осете· час последљег напада.· Свет
лост је одоздо врло меко освет~nавала љену белу и 
чисту лепоту. Лепоту анћела смрти. · · 

У исти мах због смрти, која побећује љу, лепоту, 
због младића, који јекну и зашкргута, због. нещкло
њивости к.ојечег, због те љене чистоте_ и белине, коју 
ће распадаље да укаља, _због сто ХИ.!nада разiЦIХ_ гор
ких, љутщ и rнусних ствари, збоr сто :хи.tоада племе
нитих· и предившџ, насталих из отпора ругобама,~а 
спалих на то да им служе и сараћују са смрћу, Сло
бодан нејасно зажеле да упрља ту лепу часну, ~~тру. 
Да узме на себе улогу ћавола који ће се ц,еној. а!iће
оској самосвести ј3.1ШТИ ·као ћавоље искушељ~. По
желео је то у магновељу и заборавио на то, не ~ти
гавши да разради ту жељу, да је замисли 'У дета.h.ИМЭ., 
да је сагледа у мислима на делу. · ' .. · 

Племенита? Лепа? А што је вратила шибице у 
џеп? Племенитост је изговор. . . 

Она није упалила свећу зато III'I'O зна да смрт 
још неће. Сестра није ту да помогне младићу, него 
да осветли пут смрти. За,дубљена у свој молитвеюiк~ 
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оборила је :ниско главу и Слободан ::назре пре :но што 
виде, измећу _ уштирка:ног крилатог ПАатна које ј~ 
имала ва глави и високе, такоће тврдо уштирка:не 
оrрлице, ·прамичак светлосмеЬе оmишан:е коее .. М:рзи 
је. Мрзим· је. Кад .би· јој човек. СЈ<ИНУО :ro лептирасто 
платно што став11:>а преко исто_ 1;ако. уштиркан:е _ и 
подвеза:не :каmще, ,каД би јој неко скиНуо и ту кру
тељасту капiщу с г.лаве, ·била би ~опiшпана као:дечак. 
То је помислио с дрхтајем што му заустави срце. Од
маХ:затим оно поче убрзано и глуво да лупа.,. Није 
сИгуран да ЛИ се упитао: _»Свића еЛИ МИ се ·ТО ШТО • је 
оmишан:а или не«, али је_ сиrура:н-,да је_помисао да 
се све часне сестре шишају дошла паралелно с по:. 
новнОм жељом да узме на .себе улогу ћавола; Тад 
помисли, опет 'да . .мрзи све те пшијунчине смрти._ И 
опет _,.:паралелно - да је од неког ·ту·у .болници 
чуо како1~ ·тамо; . .по манастирима, .гдеЈ:.рводе .бу
дуће ча:сне сес11ре док .су још мале .с~љ_а.нчице, . како 
им тамо, пре ао_ што се задевојче; . <Оматају _:чврсто 
rруди тракама_ ПАатва .да би зауставили раст_дојки. 
- Њима :непотребних. Аrентура! 

Истовремено био је збуљен што ће јо} без про
теста допустити- да ·отворено и бестидно ·запа:ли све.; 
ћу у прави час и после одигра и: све •оне ритуалне 
г.АупаВе игре које су взлиniне мртвацу, а безбожнику 
какав • је Слободан још излишније· но младићу који; 
непотПуно жив,• ва:н свести, има: ускоро· да уМре: • Од· 
лучИ -да• се бори. :Нек нико не мИсли да мо~е, док: је 
он·. жив;· Аа силом остави свОј праисторИјСК<>-ритуа• 
листиЧки печа:.т на то ноћас још живо-МАадйћко'тело. 

ПрИвуче другу сто.ЛИЦV и·седе;сас:Вв:М уi'њу: 'Пр~ 
но Шrо се и упитао· зашто то чини,· био је ПогЛедао~ 
:као И· она, у м.ладића. · · -· : · · · · - · 

_,.,.Он је раћен као :щтс~ -,_уЩа~-~Лувим, 
збуљенИМ гЛасом- с којим_.му правом ви 1_о:штате 
сврје мо~е? ,.; > •; 

Није· се ни трrнула кад се наднео аад љом· да 
јој TQ. шапне. 
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- Муслиман или не --" продужи Слободан -
овај је младић изнад ,свеrа КОМУЈШста. ·да је при 
свести, он би вас отерао. -. . . - . 

- Ја чиним своју дужност! - одrgвори сестр~ 
овог пута. . .. . _ 

- Ваша дужност је _да_ олакшате болеснику, а не 
да му мрМll:>ате· своје молитве и палите свеће. · 

- Моја је дужност да сваком .по~оrнем, _али, И 
да се молим за душу сваког. човека :~ ~т:кюку на-

пори . лекара. . , : , . _ , : ; 
-»Да се молим.за душу«- ПОЈIОВИ за:,љом Ја

росно. - Каква душа! Не постоји. Сем Т9rа, њеrова 
је душа турска. 

-Све нас је створио један Бог. 

- Хај'те, сестро, изгледате као нормална· па-
1\{етна жена, шта ће вам те фразе ·по купљене с бај
ло новог ћубрета давнопрошлих' времена. Не гоните 
ме да се смејем ·пред овИМ -момком; који Истински 
уМире. 

-Пустите ме _Да вршим своју· дуЖност. 
- МоЖда ми се то баШ и нећеl 
Самртник, који је колутао очним јабучицама ис

под спуmтених. капака, отвори их и заустави: :r.wraн, 

испитујући, н~јашљив сиви пог.\_ед. ва љима. ·.Про
бућен љиховим шапутаљем? Св~тан .он~г што види? 

Часна сестра уздрхта, али све сивљи, . све не
стварнији, све смртнији младић· с· горким стискаљем 
крајева усана. помери .главу и зајеча: »Боли! Воде!~ 
Часна сестра продужи, да све убрзаније qmчe свој 
латински бревијар. Да ли је он љих двоје крај посте
ље изједначио с болом као .. Слободан онда ·кадје после 
операције дошао себи у шок-соби, да• ли ни он није 
разликовао жуту светлост сијалиц~ од својег бола? 
Пребрзо је затворио очи да би појмио да измећу I:I>e-. 

гове ране .и љих посто ј~ простор који лрiЩЛИЭује бол 
и не допуmта му да се разлије,_ прос_тре н:а све 1'! свс:r 
обухвати .. Знао је да .они, :часна сестра и .Слободан, 
нису љегов, бол. Је_ ли био сиrуран,,А.а .оаи не бо~е?. 
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- Сес'Гро! -mапНу Слободан и дотаче је лако ра
меном. Она уз,АЈ.РХ.та још лакше; али настави да бе
шумно миче усницама, које су, ;прИМети тек Слобо
дан, имале боју некИХ бледих · reine-claudea посутих 
воћним прахом од коrа су се чиниле још· нежније, 
скоро руЖичасто мЛеЧне као у беба. У свеСти му се 
јави опојни мирис·свеже.опраних· беба. Учини Му се 
да су све бебе овоr света утиснуЛе свој не:Избрисиви, 
почетни Жи:вотни мирис на те њене усне ·које су се 
и _сад тихо мицале продужујући баш то незабораВно~ 
то дЗ.Вно доје:Ње. Не моли се она: Она ·~иса у· сну 
свој прстиК Она се јоm':НалаЗи у коЛевци; Tor је·ЧЭ:са 
први пут свесно помислио: »Смем: ЛИ?« Чикати 
себе значило је ноотклоњиво желетИ управо то што 
је себе упитао. 
·--А пrra он 1mje смео? Шта не сме? _ . _ 

Не прецизирајући; п()мисли: .»Ј~ .сам .ћаво!« И:, 
не чекајући одговор; раширИо је-полаю;> ноrе. Левим 
коленом и делом леве бутине, дрхтећи поче да_ савла
ћује отпор платна и чоје, дотач~, све јаче дрхтећи, 
њену ноrу испод широких набора преобилне сукње. 
КаЕва; је та њена ноrа? Бела. ·(Дрхтао Је.) Ј е ли 
обла? Је лииспршена као срп? (Тихо За.ЦВокота.) Или 
је неЖновитка? Сувише месната сиГУРно није.·· 

Колико тих~ IПИТЗ.Ња, толИко наnора ·да Дигне 
руку; Узалуд. Отежа.ла, чинила' се непомерљива.>Ае
ВIЩа. Дрхтава левица. 

Те усијане' мислене речи, ти приrушени покрети 
гласова у њему покрили су· несигуран,. цвокотав·_ :по

крет руке, :који изненадИ и њеrа колико. и. њу: каД 
ocem како јој њеrови· вреА.и, дрхтави, чврсти nрсти, 
обујмљују одоздо обе ша.Ке пrro су Држале моЛИтве
ник, као да хоће да откину, пењући се. однекуд с дна 
језерске воде, изронили цвет лопоча. Није се трrла~ 
премрла,, замрла. 

llpecтa да чm:а. Узмућена сва~ Није очекивала 
тО пrro ју је задесило. -Никад на тако IIIТo· НИје поМи
слила. Отуд. У немоћно смекшалим р'укама; а уко
ченим дотле на тврдим кор1Ща.Ма молиТвеНИка., слова 
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молитве су се разлила, ;р~qежала, щ>ЈЩ, у IlанИЦI!~ 
Узалуд их је зазивала. - . . - . , -, .. . 

Испод тврдих широк.их.уmт.щжа.ни:Х т,рахЗ.-преко 
прса и са стране, осећао ј~ какр цепти меко. и жен~ 
ствено целим телом, толико збуњеimм, тОлиКо првИ 
пут такнутим једном мупщ.ошћу, то.лющ оплоћеним_Аа 
НИје НИ ПОМ!ИП.ILЪала да Се МОЖе СВе ТО ужааноА:уд() iИ 
застрашујуће _разорно да зау~тави. _. __ _ _ 

Осећао је истовремено неку дивљу, победничКу 
жељу за пакошћу, нешrо у стилу: »Ха, победи.о ·сам 
те, завете ·чистоте, победио те, Исусова, рс;:рецице., 
обалио сам те на обе плећке, анћеле; натерао .те да, 
весталiОО самообмане, осетиш како m .твоје сопстве
но пијанство ,раствара ноrе ?Qвући 1\{е_ у тfЮе!« Чи
нио се себи ћаволом, дивним, моћним, ликујућим. Био 
rорд што је надмудрио све боrове, св~ :щтиrове- од 
белоr уштирканоr плаrна, које су искус'Що -и н~на
ње и ставили ;измећу два тела пrro су се, упркос св~ 
му, незамисливо наrло и снажно пожелела. . .· 

Иако ra је .рана још увек болела, нарочито пРи 
сваком наrлијем покрету, он јој -непромишље:но брзо 
пребаци руку преко рамена, такоће уmтирка:ноr,Ј11, 
не размишљајући, привуче је упаничен и дрхтав чвр~ 
сто себи и, узбућен до прскања, звонећи :в:ещш :~вон
цима пrro су т.ра.жила да. се отворе врата, брзо је 110-
љуби у mтирк, у образ. Она се :rек. тад ;тр:Же љутm:о 
и уврећено, тек тад у самоодбрани cвeraпrro је-,до
сад био њен живот, тек тад наће снаrе да· ra својом 
ноrом одrурне и скочи са столице као с наrажене 
зШiје. . · ' 

Али он је, звонећи од дрхтавице, постићен уло
rом ћавола коју је себи дотле давао и испуљавао, на
теравши се да уће у ту непотребну иrру пипања, ипак 

урадио оно што је једино било моrуће и требало, 
оно пrro сви мушкарци у таквим случајевима раде. 

Блефнуо је, бацио се на њу као да није свестан да 
је она гневна и уврећена њеrовим бесмисленим по
нашаљем (био је свестан глупости ilil б~мислености 
своr понашаља и не само rо.,-б,ио је уплашен више но 
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што би волео' Мt је, свеёТан тог своГ великог ·страха 
од последица) (ако се буде морао да oжe.im?)~ .(аКо 
се против њеrа iiоДШЋ:е цела: -Црна интернационала 

свих поriина и попекаЉа?). 
АлИ бацивпШ се на љу· и стиrавши да је рукама 

обгрлИ око ·струка, који сё ·:маље отимао но што је 
очекиВао (Или ју је можда преснажно и пребрзо об
грлио и nривукао себи не дајући јој. да 'се отiЩа и 
отме), већ је стигао да: <>Сети љене бутине уз своје' твр
де .миii.шћаве бутшlе, а и она мора да их је осетила, па 
му се предала без и једНе да./Dе речи, одједном сва 
само клонула:, с ЧуДНим осећа.љ~м- пораза •који прија 
и заноси· више од свих дотадањИХ. победа,· кад: он, 
јеДниМ nренаrлиМ покретом главе, спусти в:реЛе·.усне 
на љен у.СплаХирени образ и дотаче јој у' Другом· на~ 
лету 'ивицу иначе набубреле усне, дотаче јој ·ТО тако 
дрхтав, · тoriaD да она осети прво усијаност mx тућих 
усана, Па уiроженост, од које се сва трже забацујући: 
главу. Али утоМ: схватИ да: ју је он то наrло пустио, 
као шиче. исnало. из. rнезда; из загрљаја: од•· коГа су 
јој цели кукови ·чудно збуљено оживели и, дижући 
главу, вИде га:· како обема шакама · безгласно При.; 
тИскује око. Већ с неким фалсетски високим ола:к
шањем хтеде да се окрене· и изиће каД схват.И да је 
она све скрИвила, да му је она то; трэајем главе уна
зад; прешла•преко'ока укоЧенкм~врхоМ: уштирканог
платна и повредила'рожњачу;>И, сва: уплашена;;хтеде 
да 'за.пл.аче; да врисне, да· се баци на љега. Не ·Учини 
то, јер ·помисЛи: ·»МоЖда" лаже, можда: вара!« · .ААй 
ипак му се даХћући приближи, обема га рукама· ух
вати за обе руке (како:чудно тВрде, ~о привлачно 
снажне), у покушају да их рашири if скине с ока ко, 
је су покриле. Сама се зачу дИла како јој је то :лако 
пошло за руком.· Само га додирну ла и· он· је, дотле 
грчевито покривајући око, послушно оборио .руке. : 

Било је сузио и црвено то око. 
Није лаrао. · '· . 
Осети таД такво сажаљеље према ·том оку;-та:ко 

неку ужасну блис:Кост,-·неку привлачньет, ·неку беЗ~ 
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умну потребу да ·нешто учини да се:и не зачуди кад, 

пуна са.жа..t.>еља, само дотаче ·прстима то .:топло, :по

врећено, раљено око. Но како. љена. :к:ривица._ тиме 
није шпчилела, све јој се то ~о цедовољно да 
би изразила оно смушено и напиљуће као пара ·своје 
осећање које ју је вукл~ неодољиво .. љему,. ()на се 
и не стиже да· зачуди ~би кад напућеним- уснама 
дотаче то .око. Тад угледа дубок<) и;спqд.сереi и ,сВојиХ 
усана један увреДљиво по§еДничКи :·суров и нежа.Н 
осмех. Зачудо, не.увредије, као што се и.~е ~ 
кад поново осети . љегов . чврсти стисак око СТЈ?.sка, 
иако је учинила Покрет да се извуче Из тог _заrрљЗ.ја 
из ког би се и Извукл~.да ~је iip,eqpзo затреriтала 
и осетила ону првашљу, цознаrу, вртог~ блаЈ:У не:
моћ уз коју је сад nопlло И сазнаље да јој тај·заrр.LЪај 
припада и. да има.i:Iрава на љега ~удући да је не уГро-
жава јер :Га познаје. . · · 

Покушала 'је негде далеко Ц немоћНо joni једНом 
да се отме кад је осетила грубу, задимљену топлоту 
љегових усана на образу, ва. бради, на уёнам~, и онда 
се изгубила, преузбућена, равнодушна на све .. сем на 
тај снажни пољубац, дрхтећи сва од љега, касУ и он 
што је дрхтао тесно припијен уз љу, као део ~е.Ног 
тела који је имао права да се после толиког одсуства 

врати љој, у љу, кЩ>_нешт~ најљеније њенр; јер по-
знато однекуд одавно; , · · 

Одавно? , .. 
Али баш. тад са. стране закркља тако . страшно 

да се обоје у исти мах пусте и окрену, он десно, ~ 
лево. 

Болеоник их је гледао широко оТворених: очију, 
у којима Слободан виде толико ужаса, страха ·и ·то
лико мрЖње да је зажалио :rirro·- је младић радник, 
што га мора да воли, што припадају истој класи, кад 
га тако туће, тако гневно гледа и кр~а. Али се ·за
чуди кад, палећи узалуд трећу шибицу, сестра Марта, 
не, Марта сасвим кратко, сва у белом, чистија неrо 
икад, али позната сва • упр:к:ос чистоти, Упали· узбуће-
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ном руком свећу и, стави је .на. ноћни ст.олић виш~ 
њеrове још живе !МАадићке а умируће rлime. 

·~ Жив је!.-;_ шапну Слободан, у ствари погоћен 

још увек оним· исколаченим укоченим погледом који 
јекрКЈЬар. · 

Она га Није чУла; Упаливши' свећу, се'ла·је на стО
лИцу .. И он се спусm к;раГ Ње- на своју.' чита.ла је 
опёт свој бревијар. Но; дрекmrувш:И ЧитаЉе, потПуно 
сума:нуто изва щ ИЗ џепа б:лиЖ.еr' СЛобоДаНу сВој црни 
ташm скапулар од маслинових уi.Ла'чаниХ' коштИ:ца· И 
стаВи ra саМртнику !На: ·раздр..Ъе:На прса иаriод кошуље. 

Он 'зак,рК.IЬа непри]атшф.~. И · i-невније но· мХ.ад~ 
КоЛ:утао је очима дивље~ресно;,Хтео ;:нештода каЖе. 
Да их прОкуНе? Да их ·otr:tYжИ· м. су с~::без ·:Шщ:квоr 
поштоваља према њеrовој невИностИ, ~Ocm, ље:. 
rовом доса лашњем мytnioм и тешком рЭ.ДНИЧКом )kй_ 
воту, без икаквог поштоваља iiipeМa њеrовој бедНој 
смрти тако нecrii>It!oивo и без другарскиХ обЗИра др
пми и ст;рнџа.ли један уз другог; љубећи се кэО да 
је ово куплерај, а не бо.л.ница У. којој неко, ни крИВ 
ни дужан, тако сурово усам.~Ьен умире у цвету не

изречене, неизражене, неиэборене Младости? 

_Шта? Као да и моја није ист()· :гЗко неиэра
жена. . . Не дорече, јер је жур~? да укине _ту дво
струку ]?Э:Зда.~Ьину што се усifоста.ВыW!. све брже; све 
већа сад, измећу ње и њега. Опет· је· пипну, .Orieт ·је 
постао ћаво! 

А није се више осећао Шl!Мало· раопо.Ложен да 
игра улогу заводника. Био је заведен. · 

Ипак, једним пркосним а туDим по:юретом (који, 
у ·ствари, иније био ни так,о тућ;ни тако пр:юосан, 
ухвати њене подлашще одоздо, исто као онда кад је 
ТО урадио у Жebll Да је ублати. Дрхтао је јОШ ВИШе 
него тад, први пут. Али она се сад и не т.рже. Благо 
је чак,· некак~ све опуштеније меким РУкама притис
ки:вала његову шаку о rребење својих бутИна док се 
њена топлота ширила и улазила у ,~ега. Упркос 
свему. немоrућем, од тога му је: бивало страшно д~ 
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бро и блажено: А кад виде њен благи осмех којим 
му се, .не rледајући га, само саучеснички орећно, не
одрећено а присно осмехнула, осети неку потпуност 

коју ништа више није могло да укине. 

Свећа је горела на онај свој сетни, масњикаво 
длакави, кОIНЧасто ДИМ.IЬИВИ и разбаруmеiш начин, 
поред њега је једна обична, .неуштиркана, мека де
војка с на.дланицама .на љеговом длану читала из мо

.литвеника у тврдИМ корицама, а пред љима је, већ 
захваћен смрћу, :юрК.~Ьао један младић; годину-две 
млаћи од њега, и он није према љеговој смрти у том 
тренутку осећао ниmта стварно сем неких ошптих 
места: »Радник је, потеiЩИјалан је мој друг«. Све 
мисли, сва осећања су му била окренута и упућена 
према Марти, која је та:юо лако прешла преко свих 
завета што су од ње начинили Исусову вереницу, 
овој утонулој у средљовековне празноверице, али 
живој, тОПАој, збуњеној и срећнОј као и он сам. 
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Младићев :к,ревет је изне-r. Унет је други: празан, 
чист. Опет Милош. Седи пред вратима. Обилазак је 
nрошао. На конопцу IliPeкo дворишта суше се завоји. 
:Ветар их дпже, rрчи, извија, а они, податни, раде од 
себе све пrro он хоће - жене у оргазму, облаке, отво
рене ране, кошуте у трку с оне стране живе ограде. 

Кад престане да дува - прозрачне се крпе уморне 
обесе и висе без по:к,рета. Др Јова не памти осећања: 
заборавио је на синоћње своје узбућење пред немоћи 
да помогне младићу који је умро пре неколико сати. 
А, ето, хирурr већ ~~~Ца једног пацијента преко у 
скуппюј соби: »Би ли; мало женске?« ·»Би?« »И ја 
бих!«. И већ је, загледан у другу болесничку листу 
:к,од следећег :rоревета, постав./Ьао исто питање и, већ је, 
не очекујући одговор, одлазио да./Ье. Све зна он уна
пред: и она СТИДЈЬива обараља очију болесника ~ оне 
збуљене осмехе и она слегања раменима. И себе мора 
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да зна, па како не досади сам себи. Би, МЈ. IНИје абу
личар. Не памти ни досаду. 

Слободан је слушао сад цвркуте врабаца, гледао 
скакутање зеба и славуја који су; ућутали скривени 
у .лишћу. Њихова је смена прошла. Пре сутрашње 
зоре почеће да просипају опет своју звучну, растри~ 
лерисану сачму из богате кроппье испод љеговог про
зора с решеткама. У близини Анекса славуја нема. 
Али пре, кад је имао прилике да их слуша, није то 
чинио тако предано пажљиво као јутрос кад је после 
Мартиног одласка с дежурства, наслољена· чела на 
стакло, почео МЈ. открива неки. неодрећени али ИЈПаК 
изговорљиви смисао тог јутра, после изазивачког 
оног дављеља са сестром пред згранутим лицем мла

дића захваћеног смрћу, младића коме нико ту није 
умео м зашије rуштерачу пгго му је пукла на првој 
игранци на коју је отишао. 

Сад му је све било горко и мутно,, гадно. Гадио 
се своје непотребне игре ћавола који искушава иску
шеницу која није одолела искушељу. Није му па
дало на ум да то љено издајство своје часно-сестрин• 
ске части рабоши на рачун сопствене неодољивости. 
Био је убећен да је то пгго мушк~рци и жене зову 
неодољивошћу само изговор да скрате ко зна кад и 
зашто прописане етапе опирања, колебаља и фем
кања. Јелена, на пример.:. Нипгга приватно! ~пре
кори се и трже главу прекоревајући се: Јелена је то 
приватно о чему неће да мисли, а Марта није! Зашто? 
Зато пгго га није повредила? Он неће да размишља о 
својој повреди, значи! Таштина је на дневном реду, 
дакле. Па да видимо! 

Хтеде да мисли о Јелени. Није могао. Није имао 
пгга. Ништа. Само чаврљање. О МартИ може. Пољу
била га на одласку сама. Захвално и несрећно. Је Ли 
он љу повреДIЮ !КЗ-О Јелена љега? Не још. Али он 
и не може да буде тако свиреп. Не може? Треба ли 
то бити? Чему? Само уображене будале мисле да су 
незамељиви. Бавола, не може без мене она да живИ! 
Он врло добро живи без Јелене; Исто би се тако и 
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Марта снашла без љега. Али зашто да је натера да 
се сналази? 

Кад је Марта склопила оне згрануте и невине 

оЧи, Слободан је очајно погледао за љом, али о~а 

се вратила с ролном газе и, с лаким осмехом КОЈИ 

јој више није силазио с усана, подвезала мртвацу 

вилицу. Обавивши тај посао усекнула је свећу .и 
окренула му још увек нераскрављен осмех. Свећа Је 
горела на СI:очићу крај кревета за љеним лећима, од 
чега јој је лице постајало све мање хладно. Поглед 
којим га је гледала као да је очекивао нешто щто 
можда није било баш сасвим оно пгго је он поново 
непромишљено урадио кад ју је, место ·да јој каже 
неку пријатну, заљубљену реч, само ћутке загрлио и 
пољубио, али друго није знао, а можда је ипак заиста 
само то чекала од љега, иако је лево од љих још 
увек лежао мртви младић. Поново су се до краја 
узбудИЛИ и он је осећао како љене усне.' спрва.меке 
и безвољне, иако топлије од љегових, ИЗЈедначуЈу по

степено своју загрејаност с љеговом (или он своју 
проНИЦ1Ъиву незагрејаност с љиховом здравом то

плотом) и како се полако предају све више и више, 
губећи постепено оне omope пгго им с почетка iНИСУ 
допуштали да набубре и постану тврдо нежне; осе

ћао је, не ликујући од пркоса као првог пута, како 

се љегова гушћа шьувачка меша с љеном рећом и 
како се пријатан а тући мирис. љених уста потпуно 
нивелише и спаја с љеговим; и како се и ти мириси 
и та два тела сједињују све пуније, уnркос једној 
огромној сукљи и једној болничкој пижами. И како 
он, ИЈIIаК одвојен од ље, тачно распознаје улегнуће 
испод љеног трбуха, где престај'у чврсте а гра.цилн:е 
бутине уз које се све избезумљеније стиска обуј
мивши је ниско, у покушају да се урине у љу, а она 

га, одвојена од љега, зове у себе. Дахтали су, поно.в~ 
у једном трену, тако жестоко једно уз друго да ЈОЈ 
се чинила М1 нису довољно приљубљени па се и љена 
десна рука, даља од кревета још с мртвацем, дигла, 
обгрлила га, заrљурила у љегову косу на потиљку и 
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он је осећао, упркос заносу III"EO ra целог обузео, и 
ону још надражујућу свежину .оживелих гипких ·ље
них прстију. 

Нису ни пре ни после изменили много речи.· Али 
сем љених слатко смешних усклика који су јој се 
сад отимали, не увек радосних и не. вазда у правом 

часу, он је, измећу загрљаја и. пољубаца, стигао Nl 
је ипак упита, пре но што је отишла да се припреми 
за последље послове ноћног дежурства, кад ће доћи 
сутра и да чује Nl вечерас у осам преузима поново 
службу од дневне сестре. Кретен! То сутра је већ ве
черас, пошто је већ шест изјутра. 

Цео је дан провео у нервози ишчекиваља тог ба
снословног осам., од кога је очекивао ни сам не би 
знао рећи :каква све не љубавна пијанства без :к.раја 
и конца. Жандари му нису задавали бриге. Сва тро
јица су у погледу услуга те врсте показивали мушку 
солидарност и потврдили да су спремни, неко с више, 

неко с маље нећкања, Nl му изићу у сусрет и за
жмуре док он буде окидао, опаљивао, зидао. Пустиће 
је љему у собу, изнеће столицу пред врата, пазити на 
љено звоно, IПазити на долазак лекара или љИховог 
жандарског разводника, који стиже обично око два 
после поноћи: »Немај бриге!« Набавио је преко Ми
лота и ставио у ноћни стоtmћ флашицу ракије, за 
сваки случај. Обријао. се, зачешљавао неколико пута 
током поподнева своју два сантиметра израелу косу, 
посматрао се у огледалу, опрао с~ ю појаса. већ пре 
подне а онда у седам сати понцво. А измећу тог је
дног и другог праља лежао неспособан изашта сем за 
разговоре са жандарима, који су понављали пред 
њим све што је требало да ураде кад она наиће. 

·Али водећи ту врсту разговора, замишљао је себе 
с њом у свим моrућщ& љубавним позама, па је, ко
ристећи се одједном заборављеним дечачким при
чама о правим и лажним јунферицама, одрећиВао 
себи врло стручно план како ће се у ком часу понети 
и шта ваља да учини како не би доЖiИВео оргазам 
nретерано брзо, и; уопште, мислио је све о неКим 
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врло конкретним дета.ъима, врло прак'ГИЧНИМ ства
рима, и нимало о осећајној и сентименталној страни 
тог састанка. Тако га је већ у себи називао. 

Конце су му извадили још око девет пре подне. 
Др Јова је рекао Nl' му је рана дивно зарасла, да ће 
му крастица сама од себе отпасти за следећих дес~ 
так дана, да је јуначина и, јасно, упитао га и: »Би: ли 
·мало женске?« Ничим, ни речју .ни изразом није дао 
на знаље шта би и шта ће, али био је задовољан IIiтo 
су му место завоја ставили на ожиљке само комадић 
газе, који су учврстили фластером непријатно ружи
часте боје, као у радљама ортопедских долактица, 
бутина и листова. 

Око пола осам дигао се нагло ако не и лако и, 

упркос боловима од прираслица, уэбућен, отишао да 
још једном погледа своју косу. ПрелазећИ нервозном 
руком !Преко ње а после преко браде, пожелео је да 
се одмах поново обрије, бојећи се да јој љегове тврде 
маље претерано не нарумене осетљиво неЖнопуто 
лице приликом дугог љубљења, што ће претходити 
оном, главном и до краја, али га задржа страх да она 
не наиће раније и не затекне га како се сапуна и · 
избријава. Одједном је стао да при:даје страховит 
значај изгледу, иако сигурно није заборавио оно што 
је јутрос још мислио о неодољивости и заводљивости 

партнера. Али он је тад, у пола осам, престао уопште 

да мисли, да памти. Дрхтао је, желео је и бОјао се. 
У ствари, кајао се што се раније није сетио да про
вери ситуацију с брадом (требало се по подНе· обри
јати, а не рано ујутро), јер било би i'a стид да Марта 
наслути колико је љеМу стало до тог састанка у осам 
с љом. Најбоље би било Nl помисли да је равноду
шан, па да она: IПочне Nl га заводи:. Зато би требало 
умети бити ди:стантан. А како, кад није искусан. 
Како би и био, кад је вазN! решавао :важНије ствари. 
Свеједно, усвојио је искуство уличне клинчадије. А 
ако су они обични хвалисавци? Ништа! Пропало
пропало. Неће умрети због неуспеле једне ава.Нтурице 
с неком болничарком. Нека је сто пута час.н:а сестра, 
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све што се Сшюћ десило уверава га да није .то тешка 
женска, да је1 штавшiiе, од лакших, и он би :могао 
rАаВу да стави на пањ да је она већ легаАа с докто
рима и ко зна с ким све не, и он је, у ствари, луд 
што се тоАИКо узбућује унаnред, све ће · се десити 
врло једноставно (и у томе и јесте лепота оног што 
ће се догодити): Милош ће. шеткати ходником и па
зити да их бАаГОвременЬ обавести о разноразним мо- · 
rућим контролама и звонцима за њу, аАИ он ће је, 
чим му уће и он ·затвори врата за њом, довести до 
кревета,. наrнати да седне »само МаАО« (мада, био је 
уверен, неће бити потребно ни тоАИКо ·да слаже) . И 
да ће се тог тренутка све·почети да одвија како треба 
- он ће лећи на њу, покушати да јој увуче ноrу 
:измећу њених ноrу, онда ће је, љубећи је и милујући 
је по грудИМа, бедрима и свуда где треба, тоАИКо 
запали•и да ће га она. пустити да уради све :i:пто 
т-реба, иако ће шапутати: »Не,. не, МОАИМ те ·немој, 
моАИМ те, обећао си да ћеш бити добар, ах, ах, по
лако, може неко наићи, не жури, IПолаКо«. А то и је
сте истинито и rлавно што она жели, и што ЗаједНо 
треба да желе: полако. Зато се не треба узбу дити пре
терано. Иначе, задовољство неће потрајати. 

Било је пет до осам. 
За пет минута ће ући. 
Али време је управо тад престмо да одлази~ Је 

ли и оно радознмо као човек? 
Иако је гледао у сат, казаљке се нису мицале. 

Замолио је тад Милоша, који ће остати до десет, да 
изиће, што овај, намиrнувши му и пожелевпщ му 
срећу, и учини не затворивши сасвим врата за собом. 

Слободан се таД диже; погледа своју косу још 
једном пр·ед огледмом, заrлади је, покваси је ммо 
на слепоочницама, уздахну, зачуди се лако (дижући 
обрве) својој мирноћи и кад је, најзад, било тачно 
осам сати, окрену се насмешен враТИМа, сиrуран да 

ће истог часа она да их отвори и уће, више но сиrу
ран да ће се, чим уће, све стати М. дешава онако како 
је замислио и до у детаље ис~ао. 
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Крајеви усана почну да ra боле, осмех. се кочиq 
исукан а она није отвараАа врата. Погледа на ~т: 
осам и четврт. Раскрави одрвенеле ивице усана. Пре
ста да се смеши. Поће према вратима, али застаде. 
Чинило му се да би му се Милош подсмехнуо. »Г де 
ли је, курва? Ух, што ме слаrаАа!« - !IЮМИСЛИО је 
тад. Али одмах су му се јавили сви моrући ·оправда~ 
вајући разлози. Сиrурно ју је задржао лекар с неiЩМ 
захтевима. Или је неки болесник задржао. Можда 
неко поново умире, болница је то. Тад претрну: мо
жда се понавља оно од синоћ - с другим. Не. Разбо
лела се. Сиrурно се разболела. 

Срце му је снажно удармо. На оно није хтео да 
мисли, аАИ узмуд се убећивао да се и сама могла 
заразити и разболети послујући пожртвовано око бо
лесника. Зар није она изложенија болестима и смрти 
више од иког !На свету? 

Од курве претворила се у жртву, у јунака, у све
тицу, у јунферицу. Па она је невина. И можда је оно 
њихово неочеюmано н.оћашње љу узбудило у толикој 
мери да се и од тога могла разболети? Претерао је. 
Није требмо онако нагло. До ћавола, какав ћаво! 
Просто му се од првог погледа - свидела. Можда је 
тражио и неку потврду за поврећеног себе? И пrra 
сад он хоће! Па провела је детиљство и младост у 
манастиру исфилована којекаквим глупостима и 
предрасудама које сиrурно још увек сматра исти· 
нама, а он, без икаквог поштоваља и обзира - nо
љуби:о је одмах у уста. Како је само био груб и су
ров! Где му је саосећање и разумеваље? Урадити оно 
што је он урадио с њом - граничи се с безумљем. 
Она се целе ноћи Жima јела од стида. Пристати да 
доће к њему, као што је обећаАа, за њу је, IIIOCAe 

свега, сад кад се смирила, исто што би за њега самог 
била издаја. Па зар он да је натера да постане издај
ник? Какво је задовољство лећи са издајницом? Не, 
требмо је све много обзирније. Он је изазвао у њој 
трагичну дилему, можда се она јутрос и убила у не· 
моrућности да се определи · измећу љега, случајног 
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болесника, 'КЈОГЗ. је, заволевши први пут, пожелела, ;и 
свега што је ютле бИо њен: живот, .њена свест и нада. 

Тад први пут помисЛи на њу као на равноправно 

биће, не као на предмет који постоји да би му пру
жио неко мутно и OIII'l'pO задовољство на које је, и 
не разМИIП.lьајући, мислио да као муmкарац има 
право. Флаша с ;ра!Кијом, зачешљана коса, Ј[[З.Ж.lьИВО 
двапут иаnран грудни кош, руке, миmке, лећа, ноге 
и остало што је могао опрати, речи које се спремио 
да јој каже, покрети које се решио да yчmm, све 
пrrt> је наумио да уради, да би јој пrro пре и брже 
завртео главу и наrнао је да му омогући да оствари 
некакав мужјачки свој ЦИЈь, све то изветри и место 
свега тога прели ra целог неко oceliaњe бесКрајне не
жности с пуно разумеваља и попrrовања за Љу, која 

сад, упаничена пред љубавном неумитношћу, сигурно 
клечи на свом клецалу и моли тражећи у молитви 
одговор за муке.што је распињу. »Макар не дошла, 
ја хоћу да престане да се мучи! Макар се mшrra не 
десило ноћас, ја нећу да :кињи себе! Бићу ;истински 
добар према љој.« Тад помисли, понет таласом ужа
сне уrрожености: »А ако је отишла да се исповеди?« 
Јер оне су навикле да то чине. Далеко од њега, он 
јој је могао изгледаiЂ: емисаром самог Сотоне, п~ 
слан да је наведе у искушење. И пrra ако она поступи 
условнорефлексно и потражи свог исповедпика? А 
они су, зна се, сви одреда голи језуити који capa'Dyjy 
с полицијом и, држећи се оног њmювог да ЦИЈь оправ
дава средство, њен ће га ;исповедник сигурно отку
цати полицији и у договору с љом извести једну про
вокацију која се може лоше сврmити не само по 
њеrа' него и по другове у Анексу и по део покрет. 

Од те се мисли осети слећенији но uкад. ~ 
чашња нежност према њој не неста, али изгуби од 
своје акутности, а жеља да је има потпуно ослаби, 
ако и не преста. 

Није је можда мање желео, НИ'11И ипrrа мање не
жио поштовао, али могућност да му учини непријат
ности ( њему и покрету) слеДИАiИ су ra до те мере ·да 
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су изазвали у њему мисао да пrro пре :ревидира ;и 

своја oceliaњa и своје жеље. »Па и ја, баш сам тупеж 
кад се ту палим на неку незнану часну сестру која, 
упркос свему што може осећати за мене, није, објек
тивно узев, ништа друго доли класни непријатељ по 
васпитаљу. И шта ми би да се ту упуштам с њом и 
да се зателебавам у такву једну ·кад :на свету има т~ 
лико других жена, сигурно згоднијих и мени бли
ж.их.« 

Али чиљеница да је у свему пrrQ се синоћ дого
дило измећу ље ;и њега извесну улогу играло и ље

гово :разочарање у Јелену, која не пише њему него 
Грујићу и која је, почевши да то чини као од· mале 
и из јевтиног неког сажаљења (»јер Груја нема \НИ
ког свог«) (али питање је пrra је повод да она доће 
на мисао да се тако шали?) (заправо и НiИје то ни
какво питање), завршила тиме пrro га је претпрошлог 
и прошлог месеца посетила, пријавивши се као Труји
ћева нећака (истина на Слободанову суrестију, кад је 
најзад схватио да се мала заљубила у Грујића) (али 
тако му и треба кад вечито изводи IНеносатог Си
рана) (али пrra би имао од тога да је држи силом 
уз себе?) (и он је почео од шале да јој прича на сас
танцима - док је њему долазила - о Грујићу, ал;и 
кад је видео да она то једино и хоће да слуша, нај
паметније што је могао да учини - учинио је: нека 
сад разговарају без његовог пос:редовања). Не спрема 
ли се и сад да поступи слично? Био је наједном си
rу;ран да је све већ учиљено. Сигуран да јој је исп~ 
ведник наредио да се одмах покупи из болнице, да 
се спакује и отпутује за казну у неки афрички лепро
эор;иј. А њему је, као кр;ивцу за љен лепрозориј, на
местио игру с полицијом. . . »Тако ми и треба!« по
нављао је у себи питајући се је ли !IIpecтao да је збоr 
свега тога ;и воли. Тад Милош, сав дремован, отвори 
врата. 

Пре11рнуо је кад је <уrледа.d њеrа !Месrо .ње коју 
је очекивао. »Скоро ће смена. Шта је с љом? 
Нема је!« 
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Слободан устаде, доће до врата, погледа низ ХDд
ник. Угледа једну дебелу часну сестру како из скупНе 
болесничке собе Ш класе излазИ с лопатом. 

Све су његове ·претпоставке биле истините. Већ 
су је заменш.и другом. Она је послана у лепрозориј. 
Доће му да заплаче. Окрену се Милошу осмехнут: 

- Израћен сам. Нема је. 
-Колико ли сам се ја пута начекао узалуд. Их, 

кад би само знао! Али ево и мог Стевана ... 
Стаде мирно, некако неубеДIЬиво, и, стојећи тако, 

није прекидао разговор са Слободаном, мада се није 
сав затегнуо и као што треба исправио к.олена. Цец
нуо је само петама, али и то неенергично; и спустио 
млитаво руке низ mав: »Бројно стање- један кри
вац, један стражар« и насмеја се. Стеван му. пружи 
руку. »Вратио ти се имењак. Мртав уморан.« »Како 
се провео?« »Само се извалио и одмах захркао.« Окр~ 
нувши се Слободану; намигну и упита: »Је ли. билЬ 
шта?« »Нема је?« »Женско. 'оће да изради а и воли 
да задоцни, макар и сама извисила због тога, али 
'оће!« 

Слободан се врати у кревет. »Ако ти се оаава -
прилеrни?« понуди Стевана, који одби. »Нека. Сад 
сам се дигао. А може сваки час и разводник. Кад 
проће.« 

Слободан се најежи. Било му је зима. 
Аеже, покри се, лако зацвокота. 

Осећао се ИЗИI1ран, преварен, извр:mут руглу, бе
дан, смешан, јадан, достојан сажаљења. Шта је ми
сЛИо? То так.о иде? Дохватиш, обориш и---,. здраво? 
Не, нису женске као мушкарци. Зашто нису? Било 
би ТМ тако дИВНО живети! И лако! Зашто И женске 
не схвате те ствари мало спортскије, какве ане у су
mтини и јесу? Што, богаму, увек коМпликују и ·зе
зају? Морал, предрасуде ... откуд рни? Откуд тај 
морал, те предрасуде? Економија? Биологија? Друш
твена ситуација? Добро, различито је све то, али за
што није дошла кад је рекла? Вара се она. Кад доће, 
направиће се да је не познаје. Зна да је то женскама 
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најгоре. Као . да ничег није било мећу љима - тако 
ће да се понаша. Вратиће јој мило за -драго. Молиће 
га она. Али нека. И сама нек проће кроз исти пакао. 
Зешпће и дрхтаће. Понижаваће се. Али ан ће неумо
љиво. »Викни: Доле Бог!« Луда од љубави и жеље, 
она ће то да викне. Али он ништа. Наредиће јој: 
»Попишај се на олтар!« И то ће учинити. да би му 
доказала да ra воли изнад свеГа, али и Зато да би ra 
уверила како се ослободила iпредрасу да и празнове
рица. 

Спавао је и сањуцкао. све таква питања: он на
рећује, она слуша, оЖенио се њом. Скинула је уни
форму часне сестре,· носи по кући једну обичну ци
цану хаљиницу- црвену, на тачкице- алИ то јој 
не стоји тако добро, дошла је некако - обична; а 
и коса јој израсла, плава на таласе, али све је то не 
разликује од осталих жена упркос љеној лепоти: 
оном топлом сивилу очију, оним набубре.ЛИМ, полу
отвореним усницама с воћном машином преко оп
нице. Хоће ли се ко освртати за њом? Хоће ли му 
ко завидети на њој, ако икад изићу под руку а нико 
не зна шта је била и како ју је сагитирао и самом 
Исусу ~преотео. Јер она је засад Исусова вереница 
и ту је ћаво. Сваком би је обичном веренику преотео, 
само овом непостојећем - !Немогуће је. Сем . ако ·је 
не увери да после, и као љегова жена, носи часно

сестринску униформу. 

Насмеши се. Подсмехну се себи и у сну. 

Ништа није жалио. У најгорем случају, да га 
исповедник и откуца, добиће који шамар, коју го
дину додајне робије и тачка. Поднео би он и горе 
само да га врате друговима. Сутра ће - помисли у 
том узнемиреном, жедном сну - да затражи од др 

Јове да га щсти кући (па да, казниона је његова 
кућа, Ерос цу Хаузе, штоно рече Венче, цу Хаузе је 
исто за робијаше што и im Zuchthaus). 

Уз трзај који се простре од срца до ножних прс
тију и брзином светлости оданде до мозга, где осети 
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удар, он се скупи, пробу.А;И, отвори очи, виде .zr:yтy~ 
ШТШiајућу светлост, која ra у трен расани (знао Је да 
је, :в,раћајући се кревету, уrасио св~тлост) (значи от
куцала ra, и сад ra одводе у ПОЛИЦИЈУ на саслушаље), 
али у том је истом часу и; уrледа ауреолисану светло

стима, одједном блаrу, како стоји на праrу, осмех
пута, .лако зајапурена. 

Руке су му се саме испружиле и она се у истом 
маху наће у њеrовом заrрљају. Љубећи .је жудно, 
упита је :nрцаво и бедњачки, заборављено, опро
штено: »Где ои, rде си досад, зар ти није .жао?« 
»Умро је наш исповедник, па сам морала да ra УЈ>& 
дим и све оно.« »Аажеm.« »Никад не лажем.« »Је ли 
ме волиш?« Она nоцрвени, затвори очи: »Не знам« 
и пољуби ra: »Вероватно, али нисам сиrурна.« »Ја 
јесам.« »Теби је лак<>.. Ти знаш све то.« Био је срећно 
радознао: »Јеаи ли мисА.ИLЩ на мене?« Опет њено на
rло црвенило и тихо врло: »Јесам. Цео дан ни~ 
тренула. Је ·ли ro оолети?« »А шта би друrо било?« 
»Ја ништа од тоrа не знам. Знам само Да је то грех 
и да је јачи од свеrа што сам. А то онда и није ;прави 
грех. Јер грех 'Dреба да буде само мало, мало јачи од 
оноr коrа наnада и искушава. Да би му у скоро 
равноправној борби дао прилику да му се одрве. ~ 
ако је мноrо пута јачи од жене, онда nодлећи.И,НИЈе 
грех, је л' да?« »Није!« - рече уверљиво и .дода: 
»Доћи!« »Немој!« -отимала се: »Толико бих волела 
да причамо, ја ништа !Не знам.« 

Утом и зазвони у ходнику. Она се трже, диже 
с :к,ревета, одскочи, изјури из њеrове собе. . . . 

Ништа се није десило онако како је заМип:Lл:,ао 
преко целоr дана. Али и тако, било је лепо. Можда iFf 
лепше зато што је податнија, а суздрЖанија (но. у 
машти, rде ју је свукао и имао д9краја). Гдеје сад? 
Не сачека одrовор у кревету. Скочи. Предуrо траје 
њено одсуство да би издржао. Изиће у ходник, проће 
крај Стевана, који је, наслоњен на ограду степени
шта, чекао .пупавоr разводника. Не доће до њеrа, јер 
с rуаком у руци Марта изиће из скупне ~обе. Он 
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провуче своју руку под њену мшnку, она се лецну, 

али се препусти неосмехнута iИ томе. Тад је, охра
брен нечим, ухвати за длан слободне руке, узе јој 
из друrе лопату и обоје као пијани проћу држећи се 
за прсте, а он са стакленом rуском у десној руци, 
кроз пусти ходник све до дна, rде се налазио клозет. 

Он просу и испра посуду како је требало, исплакну 
је још једном, савесно осуши и остави на њено. ме
сто крај друrих. Она ra је, наслоњена на зид, полу
затворених очију, иреално лепа, посматрала . онако 
сва бела, сва чиста и он не· одоле, поче да је љуби 
упркос њеном: »Не ту! Не ту!« које преста тек кад 
јој здроби усне својим уснама. Она ra је обгрлила 
такоће и сад· су се, он наслоњен на њу, притиснути 
уза зид, љубили као ПIШiарци, чистији у том ну~.:. 
нику неrо што је ико икад био у леји ружа, у неком 
од најбаснословнијих купатила какве дижу источ
њачки краљеви за харемске миљенице. Она се трзала 
-и отимала лако кад јој је руком задиrао сукњу и, не
ставши њом испод ње, стао да јој милује :лако бедра. 
Али кад друrом хтеде да јој раскопча блузу и доће 
до груди, она ra одrурну и склони усне. »Зашто? За
што?« мрмљао је. Но она је већ дошла себи ипошла. 
Стигао је, ухватио за руку, привукао, пољубио, али 
она, канда, !НИје у томе учествовала. Одједном сама 
предложи: »Нема смисла ту, хајдемо код мене у 
собу.« Он поцрвени схвативши можда пре ње пrra 
је значио тај њен предлоr. Не одговори, пусти је из 
загрљаја. Изиће прва, он за њом. 

Видећи Камо су се упутили, Стеван намиrну. 
Слободан није то видео, иначе би у оном распо.ло
жењу ... Боље да ништа није видео. 

У њеној соби само ју је пољубио. Била је бледа. 
као никад. Уплашена, без снаrе да ra жели, привуче 
или одrурне. Спасе је звоно. И њеrа. И он - исто, 
био је више но збуњен. 

У ходнику Стеван је, наслоњен долактицама · на 
ограду степеница, rледао доле у празно. »Иди лези. 

Ја ћу nазити« - рече му Слободан и седе !На степе-
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ник. »Чим га видим, пробудићу те.« »Јест, Па да ми 
побеrнеш!« »Hanm: не беже без дозволе својих.« »Ко 
ми гарантује да је ниси добио.« »Нико сем· мене то 
и не може да гарантује. Зато се задовољи ··мојом 
речи.« Жандар се диtао неубећен том речи, али је 
отишао пут собе. Није ушао. Остао је код врата и 
сео на столицу. Можда је помислио: у пижами се не 
бежи! · · 

Слободан сеДе на први горљи степеник. Ма.рту је 
осетио тек кад се спустила на степениК уз љега. До
нела је .комадић вате натоп..ъене у бензин .. »Да т~ 
скинем то никотинско жутило измећу прстију.«. УЗе 
му руку, али упркос зебљи. и лако ј дрхтаmщи, поЧе 
да му рутинираним покретима трља прво нокат до

малог прста и затим кажипрст и средЉи прст. Оди
ста, боја дувана је одлазила. »Ја не бих. могао да јој 
радим нешто слично тако мирно!<< И професионална 
спретност с којом му је скидала никотинскубојус ко
же била је предмет љеговог дивљеља. Али није још са7 
свим завршила посао кад се осврну, погледа лево и 

десно уз ходник, и брзо му диже руку саrињућИ 
јој главу у сусрет. Пољуби му прсте. МирисаАи су 
интензивно на бензин. Не смета ли јој то? · · 

Не одговори ништа. Пригрли је,. али уто~ се 
одоздо зачу каша..ъ, она се о:ге, он погледа два спрата 

ниже и опази пупавог ·наредника. Колико је могао 
брзо, диже се шапнувши: . ))Доћи после у моју собу« 
и поће низ ходник. Утом и зазвони из неке собе. Изда~ 
лека још махну руком Стевану. Али овај се не диже. 
Тек кад му приће, продрма га и шапну: · »Разводник«; 
Стеван скочи, затеже каиш а он уће у собу, _увуче се 
у кревет, покри се и затвори очи. Ходником су се 
чули тешки потковани кораци и Стеванрво. врло Ok 
лучно цецкање петама. 

Три минута касније, Стеван уће СлобоДану у 
ообу; »Хвала ТИ«- рече и седе на други кревет~ »Ја 
сам теби увек веровао, али ноћас сам--био тако умо
ран да у себе нисам имао повереља.· А кад човек не 
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верује себи, како ће другом, зар не? Камо би сад, 
хоћеш ли на степенице?« 

- Тућедоћи. 
- Добро! - рече жандар и изиће. 
Марта се не појави одмах. Прошло је добрих 

четврт сата док не доће. Али с врата рече молећивим 
гласом: »Зар није боље на степеницама да причамо?« 
Слободан устаде ћутке и поће за љом. Стевану рече у 
пролазу: »Ради шта хоћеш, одмори се, ја ћу пазити, 
не брини.« Жандар се осмехну и оде у собу. 

Сели су на старо место и ћутали. 
Није знао како да почне сад кад су сели на сте

пеник да би причали. 

Све што би му пало на ум чинило му се глупо, 
али невоља је што то све што му је долазило на ум 
није било ни паметно ни умесно. У почетку је хтео 
да је пита о љеном детиљству, после је помислио да 
би ваљало да је увери у неnостојаље бога. и то је 
све што му се јавило као мотив кад она оТIЮче тврд
љом да не зна шта се то с љом дешава. 

Као да је дотле спавала - рече - па је неко 
дошао и пробудио је сву једним јединим додиром! 
Затим Марта настави како је она за ових месец дана 
што је у болници видела и сазнала којешта дотле 
неслућено, али је без иједне примисли стављала rуске 
и лопате мушкарцима; здравим, који су само - док 

је прве две недеље радила на трауматолошком · ~ 
уmинули или поломили руку, зглоб ноге иЛи тако 
што. И мада су јој то била и прва практична са
знаља о муmкој анатомији, она никад није ништа 
рћаво помислила, а куне му се, чим је љега угледала, 
још под наркозом после операције, помислила је да 
му не би никад могла као осталима да 'С:rав..ъа- кате
тер или тако нешто. 

-Зашто то? Разумеш ли? Ја- ништа. Али то 
сам помислила чим сам те угледала. 

Причала је лако, иако ју је у једном тренутку 
ухватио за руку и благо миловао док се она nрисе
ћала свог девојаштва у манастщ)у, али без зле крви 
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и туге, tкао нечег норма.лЈНог и нимало страпm:ог, iНе

чег обичног, иако су -ro била само бдеља и јутреља, 
учеља и мољења, исповести и покајаља, причести и 
педепсе. 

Да .ли јој се чинило да је такав живот ненор
малан? Не. Зашто? Она верује, она се молила из 
свег срца, свом душом. 

- Али ја сам комунист! - рече. готово .раз-

дражен. 

- Па онда? - упита га и настави, не дајући му 
да јој одговори, да она зна да комунисти не трпе 

часне сестре и зна да је један IIIaтep недавно .држао 
проповед о томе iпта све пшански, је .ли? и.ли мекси
кански комунисти раде са часним сестрама из љихо

вог карме.лићанског реда и, уопште, убијају их, :вре
ћају, па и силују, али он, Слободан, иако је комуни
ста, он је друкчији, он љу не убија, он је воли, он; љу 
не врећа и не силује, он је љуби. 

Је .ли наивна, детиљаста, или се прави? Осећао 
је, упркос таквим расхладним питаљима, дубоку не
жност према љој као према бићу које ће бити сма
љено кад се лиши те капе, тих уштирканих белих 
кецеља и 'Г.Рака преко прса, те mироке сукње боје 
ноћног неба, а ипак, имао је сад утисак супротан 
ранијем - да ће је тад тек, обичну, једнаку свим 
другим женама, да воли omuro Ш1К0 '11реба. Али се 
трже. 

- Шта је?- упита га. 
- Знаш ли колико ја имам да робијам још? 
- Свеједно је мени! - одговори готово не-

марно. 

- Како свеједно? 
- Чекаћуте. 

Није очекивао то, али кад је дошло, није имао 
куд, чинило му се, морао је да IIIoкaжe да прихвата 
све неизговорене љене преmоставке о љиховој бу
дућности, ако не због себе (а и због себе) .(јер му је 
стало да .она никад не помисли рћаво о љему), оно 
због свега пгrо он јесте у љеним очима представља~ 
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јући љеног по.литичко-теолошког противника. Нај
брже ћу је ослободити релиrиозних предрасуда ако 
јој омогућим да схвати да смо сви друкчији но пгго 
нас представљају љихови патери и остали црквени 
аrитпроповци. 

- Ми смо непријатељи, знаш .ли? 
-Ја немам непријатеА>а. 
-Твоја црква назива моје другове и мене ан, 

тикристима. 

- Тебе? - зачуди се и лако га пољуби - ја 
знам да ниси. Само си одрастао без Бога, па мислиш 
даrанема. 

- Ја нећу, знаш, да ме ти чекаш ту. 
-А где? 
- Код моје тетке. 
Очекивао је omop. Мећутим, нипгга. 
- Г де станује твоја тетка? 
ПрилеПА>ива је. 
- Рећићути. 
-Добро. 

Веровала је свему пгго би рекао. Време би ()ило 
да стане да је ослобаћа предрасуда. Требало би да. 
почне од порекла релиrије, преће на анимизам, на 
вере примитивних племена, на Алтамиру, морао би 
да јој исприча све пгго зна о шаманизму, И другим 
облицима политеизма, једном речи, да јој објасни 
прво све што је научио од Крајновића и Кунова, из· 
Аефеврове и Кауцкијеве кљиге, на пример, да јој 
одвергЛа све пгго, је наука сазнала о миту . безгре- · 
шног зачећа, који је персијског порекла; персијског 
и уопште источњачког, некад у великој моди мећу 

отменим и богатим госпоћама римског царства. За-· 
тим би јој казао све пгго зна о пореклу дВојства и 
тројства, о апокрифима, о хилијастичком јединству, 
о настанку породице и државе, о смислу: »Богу бо-. 
жије, цару царево«. 

Слушала би ra, мислио је, пажА>иво, а како се у 
мислима о својем причању заносно, престаде да је 
милује. Rутке, она тад преузе овај љегов посао. 
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Без тога, чинила ЈОЈ. се, биће јој, изгледа, одсад не-: 
могуће више живетИ, па· га је миловала леmпе него он_ 
љу, милије и вештије, тако да ускоро занетост с ко
јом је у себи причаQ попу<;ти, иако њена пажња, с ко

јом је ослушкивала његову ћутњу - није. Сва се 
уносила у лепршања својих прозирних прстију. над 
љеговом надланицом. Али не зачуди се ни кад поче 
да говори, ни кад је,. одмах затим, закачен очима за 
љене очи, поглеДа насмешену, кад је, гледајући је, 
стао да јој се ућутавши опет, полакQ, полако прибли
жава, кад ~е толико. приблищио да је· осећао ље~: 
лакоузбућени дах и изблИза гледао у rлатку кожу ље
них уздрхталих ноздрва (помислио је:_ каква ли .јој је 
тек глатка кожа на младом, девојачком трбуху, или 
тамо, с унутрашље сТране бутина) па се (поми
сливши то и ништа више) принео сав-љеним уснама, 
што су се полако, охлаћене, намах раствориле че
кајући жар љегових, и у исти мах _кад јој је дотакао 
усне што су се предавале, његова рука се нервозно 

спустила на љену г латку бутину, осетила ону вел ур
ност и ·топлоту њених бутина са спољне и још већу 
љихову- једва ле!IIDиву мекоту с унутрашље стране, 
осетила како се она заноси и постаје тежа, сва осло
љена сад на њс;:гову руку,_ и како се истовремено- све 

изгубљеније уснама хвата за његова, како га пушта 
да продире својим језиком дубоко, до дна њених не-. 
паца. Тад под руком разабра маље - гле, не носи 
гаћице (помислио је врло изненаћен) - али тад је 
баш опет зачуо кораке. одоздо, вирнуо је мећу ре-; 
шетке; угледао· каплара Спиру и погледао је. Већ је, 
устала, смирена наједном, опет чедно бела као ·и Пре. 
Он унесе прсте руке. којом. ју је додирнуо у своја: 
уста. Она задрхта. Трајало је то магновење. »Доћи
после« - промуца. Она оде лево, а он :десно, да у· 
соби пробу ди- Стевана, пруженог преко другог кре-, 
вета. 

- Дочекао је Спиру пред вратима укип.tоен. 
Све се одиграло брзо. 
У скоро се и она вратила. Он ју је упитао: 
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- Је ли се јуче ниси исповедала? 
Она поцрвени. 
-Нисам. 
- Аданас? 
Опет поцрвени. 
- Чини ми се, не бих могла вшпе то . • . од 

некад. 

Није ни требало агитовати. 
И додаде- без потребе, осећао је: 
- Молим те. Обећај. 
- Сигурно. Нисам луда. 

i. 

Зазвони нестрП.tоиво. И још једном. Болесници се 
буде. Биће заузета до смене. - · 

- Пре но што одеш, наврати. 
--Сигурно. 
Цео дан је дремао очекујуl'iи паљеље сијалица; 

љен долазак, ону потпуност. У тренуцима кад је био 
бу дан, а то су била нека острвца- :иис~о је о љеној 
супериорности над љим, упркос, очигледно, ника;.. 

квом њеном искуству. Али као да је од прексиноћ, кад; 
ју је први пут дотакао, она проживела сва искуства, 
сва сазнања, све могућиости, све изборе,· сва опреде-· 
љеља. Та би се острвца свесних анализа врло брзо' 
губила и место љих остајале су у љему само неодре
liене слике и сликине мисли, све некако ћуд.tоиве,' 
али ипак заокуП.tоене само љом, у чију ј~ људску 
природу, докраја ипак непатюшрану :ианастирством, 
хтео да продре, и ништа вшпе, хтео да продре да-би' 
је што пуније сазнао, што више волео. Да ли је во-' 
лео? Заиста волео? · 

Он се тргнуо зачућен, поврећен тим питањем~
Како? Зар сумља? Не, он не зна само, зато се и пита. 
Али да ли се може заволети тако брзо? И зашто?' 
Сећа ли се како је све почело (стресе се: виде онај 
сурови поглед самртника и онај други кад је увре-! 
ћено и згаћено заколутао очима). Свеједно. ПочелО: 
је како је почело, али постало је што је постало. 

Онда се расанио и помислио: Не може то ~ 
буде љубав. 
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Али шта је љубав? Ето, волео је толико Јелену, 
био заљубљен и све, а онда, она га није волела, мо
жда би га и заволела, али појавио се Грујић, заљу
била се на први поглед у њега (сад и он то) (а је 
ли то због Јелене?) (да искуси што и .она?) (сад зна: 
увек се истински. заљубљује само на први поглед) 
(нема ништа од заљубљивања ако мушкарац или де
војка цицијски прикупљају поен по поен док кван
титет поенских симпаrија не прерасте у квалитет 
љубави) (нема ту прела,за квантитета у квалитет) 
(питати Крајновића да ли нема). 

Занимљиво, ,Јелена. Била је девојчИца - једно 
цвркутmе без везе. Можда му се то код. ње (уз све 
остало, љупкост, см~щнослатке покрете и шта ја 
знам, све њено) и свидело (или му се свићало и 
то, јер је био заљубљен у њу сву). · 

(Колико ли му је требало да се ослободи те љу
бави? Све до појаве Марте- није. Иако је знао да 
Јелена воли Грујића. Кад му је најавила да ће »иду
ћег пута« долазити Грујићу у посете, јер »он, јадник, 
никог другог нема« - још ју је волео. Волео ју је и 
ту кад је стигао. И у оном часу кад је, желећи да 
онако квазидијаболично незаинтересован искуniИе и 
проба мало једну часну сестру, кад је пружио руку 
и дотакао Марту и онда је, чини му се, волео Јелену.) 

А, ето, било је довољно да Марта задрхти и при
хвати, онако чедна каква ·је бида, његову насртљи~ 
вост, не схвативши је као хладну зачикавајућу игру, 
па да се после неколико сати и мање, неколико ми

нута, одједНом заљуби у њу преко ущију и заборави 
Јелену. 

(Би ли се заљубио и да га је одбила?} (Да ли би 
се заљубио? Или је само у часу кад се јавила часна 
сестра, која га није одбила, заборавио Јелену па се 
нова љубав, наишавши у прави час, раширила по ис
пражњеном простору који је Јелена испразнила?} 

Па шта? Заљубио - заљубио. И? Да, ожениће 
се? Ако хоће да му пише, да га посећује, да га чека. 
Али мора да одбеrне. Што? Постоје и цивилне бол~ 
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ничарке. Нека оде· одавде. Он ће се распитати и наћи 
нештозању... · · 

На његово запрепашћење, тог га: је поподнева· по
сетила ненајављено Јелена. Дошла је с Костом, који 
га је обавестио о свом доласку јутрос, преко. кува
рице што се онако кикотала. Ништа приватно. Ис
пало је да су се као случајно срели у ходнику. Ми
лаш их је пустио. Главно да не по~еrне, све остало 
га се не тиче. 

Обрадовао им се Слободан, нарочито Кости, за
боравио у трен сасвим на Марту. А и Коста - мрша
вији, али пристојно обучен а неупадљива: изгледа. 

- Можеш ли укратко да ми иапричаш шта 
знаш о Виторовој погибији?- упита га после »Како 
си?« и опширног поздрављања с питањима о разним 
друговима: »Како Крајновић?« »Како Венче, Есин
rер, Ембе Један, Праком, .LЪуба, како Пататока, Пне
уматик, како сви остали?« 

Јелена се држала као да стоји по страни, иако 
је била с њима. С времена на време сетно би- му 
се осмехнула неким полуодсутним осмехом. Али очи 
би јој лако клизнуле пре но што би се и окренуо 
њој. На растанку га је Коста заrрлио. И она. Без 
трунке узбућења: обострана незаинтересованост. У 
реду. Ништа приватно. Од свега је остала цедуљица 
што му је бешумно спуштена у џеп пижаме. Отишли 
су а да му Коста није објаснио зашто се толико за
нима за околности што су претходиле Виторовом 
убиству. 

Дуго је размишљао о тој посети. Поте~ из 
центра довде да би га посетили - преглупо Је да 
би било истинито (мада није речено да истина мора 
бити паметна). Значи због писма. А писмо- чисто 
Пакло циrарет-папира. Добро, чисто, зна за јадац, 
само . . . Уосталом, преко Косте се основна веза и 
одржава и он има да поступи по нарећењу више 
везе . . . Пошто је трећи од тих папирића исписан 
разблаженим брашном и пошто је порука шифро
вана - предаће то Грујићу, како му је Коста нагла-



сио и рекао да учини чим. се врати јер малој то ономад 
~је успело, рекао је, прошли пут на посети, доШло 
Је до гужве неке, прекинути су разговори ... 
· Али кад ће се вратити? А и зашто да се врати 
тамо кад му је ту девојка коју воли. 

Марта, се те вечери појавила тачно у пет до осам. 
Одмах је пришла кревету.крећући се бешумно и без 
nокрета као на rуменим котурачама, као да . је то 
учинила само да би боље наместила и поправила ље
гове јастуке ·и покриваче. Али кад се наднела над 
љим и дошла сасвим близу, шапнула је, не без из
весне детињасте кокетерије, иако никог сем љих није 
. било више у соби: »Видиш да сам стиrла тачно!а: 

Било је у том шапату топлоте, жеље да бу де 
помажена као добро дете и жеље да мази, и Сло
бодан се чудио откуд љој то огромно знаље женстве
ности кад у манастиру· с искушеницама никад није 
говорила о мушкарцима, кад мајку није запамтила 
:кад д~војаштва-није имала, ни -корза, тог кратког кур~ 
за описмељаваље у овим областима. Непогрешно, чи
нила· је увек оно што је требало кад се осећа што 
је осећала и знала да заједно осећају. И очи су јој 
блистале и усне се ·смешиле и дланови су јој били 
нежни и топли. Као да је, пољубљена први пут, од
мах постала сувласник и. саучесник целокупног ве
ковног искуства женског начина вољења. 

.Је ли у питаљу искуство?- упита се чекајући 
М време проће. - Какво ја искуство имам? Какво 
искуство предака гони мене да се понашам како се 

понашам и будем Марти привлачан у толикој мери 
М заборави на завет, да постане издајник без ба
.тина? Каква је то снага, какав бол који гони на 
:издају, на најгоре, ако и то неће бити искушьено 
.тако· савршеним, тако . . • (Реци само!) (Реци!) Нај
бољим. (Ето, рекао сам!) Јер љубав јесте - поми
сли брзо-· највеће и најбоље (бојао се да не почне 
да се подсмева себи, зато је и изрекао у мислима све 
то тако брзо и одмах затим продужио да испитује 
себе). 
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·Није био сшуран је ли· то што оtећа љубав или 
приВлачиост само. С обзиром на све што... Јер, он 
:може ако хоће о њој да мисли шта било. Да је за
:МИШЈоа упрљану, да је у мислима гледа оборену, са 
. собом преко ње, да претпостави да она с њим иrра 
само игру, да га не воли, да се ухватила њега јер хоће 
независно од ·свега само да изиће -из реда. . . карме
лићанског ... јесте, из кармелићанског реда, а после 
ће у певачице или у служавке (он је виде као слу
·Жавку с масним, црвеним рукама и заноктицама, 

с газдиним сином преко ње ... ) · 
· Тако мало зна· о њој.: Зато! Зато и може све то . 

Али, зачудо, довољно је Да је виДи у себи (није 
(потребно пред собом) онакву каКва јесте. и да све 
те сумње и двоструке . пакости_ из~етре и она опет 
. заблиста бела, мила, светла; пречИста. 
· · КаДје, обав~ши iекућё послове,· ушла, и ПрШiiла 
кревету, он ју је опет силовито Зграбио, оборио, ле
гао преко ње, а она, уплашена, збуљена, само шапу

тала: »Молим те немој, немој сад!« 

Опет су после седели на степеницама. Чистила 
:му је опет прсте. Ударала темеље једном ритуалу. 
(Шта ће никотин кад се воли, љубав је довољна да 
опије.) 

-Ја знам- говорила је- отићи ћеш. Колико 
још имаш да робијаш? Седам година? Ја не знам 
шта се· са мном може да деси за толико времена. 

РазмиШ/оала сам, нећу да бежим. Прво - верујем. 
Друго - камо? Ако сам остала трудна - родићу. 
То с_е дешава. Постоји једно место где и часне сестре 
могу да постану мајке. Ја сам и роћена тамо. Моја је 
мати такоће била часна сестра. А онда - кад се 
ослободим - зна се, послаће ме у Африку, у неки 
лепрозориј из ког више нема повратка. Ј а сам ти 
све то написала и мислила да ти пошаљем поштом. 

Али и вама, као и мени, други отварају писма. Боље 
је тако да ти све то и кажем, под условом да ме не 
одговараш од оног што сам наумила. 
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А сад, колико има АО промене страже? Сат и по. 
:Идемо мени у собу. 

Одведе га, држећи га за руку, у собу дежурне: 
сто пун неукусних сличица светаца, маљих и већих 
моАИтвеника, бео болнич:ки кревет, фотеља, кандило, 
орман с лековима. 

Затвори врата· за со_бом, угаси светлост. 

Прекосутра ујутро непознати један лекар отпу· 
сти Слободана без икаквог објаппьеља. 

Нису му дозвоАИАИ да сачека ноћ. По подне је, 
везан, опет у робијашком оделу, стражарно спров~ 
ден на станицу, смештен у _закључани купе заједно 
са. непознатим жандаром. 

· Видео је, улазећи испред пратиоца у одељак, за
лепљену хартију на вратима: »Беспосленима забра
љен улаз.« 

'232 

Г ЛАВА ТРЕНА 

1 

Јернеј га је у пролазу дотакао и једним омуч
ним покретом главе просто подигао и повукао за 

собом. 
У умиваљци затече Есинrера и Пататоку. 
-Звао сам по одлуци бироа! - почео је rл~ 

дајући пред собом, измећу Пататоке и Слободана. 
Есингер је седео на сандучету и жмиркајући зурио 
у сијалицу од шеснаест свећа. - Реч је о нечем -
продужи Ј ернеј - што није досад забележено у исто
рији робија. Нисам овлашћен да вас упознам с крај
љим циљем, аАИ можете ми веровати да је наш за· 
датак по смелости и духовитој једноставности, зами· 
сАИ и остварљивости, јединствен. Довољно је да вам 
кажем име аутора - друг Троскот. Застаде као да је 
очекивао пљесак. Али не погледавши их, задовољио 
се он11м запенушаним сјајем у Слободановим очима, 
оном сузном светлошћу - у Есинrеровим, оним узе
тим и савладаним узбућељем - у Пататокиним. На
.стави зато .мирно: - Опортунисти и наивни рекли 
би, вероватно, да је то што смерамо обичан аван· 
.туризам. У ствари, све је предвићено и разраћено у 
.детаље. Ништа нас не може изненадити и ништа ом~ 
сти. Потхват коме се од ноћас посвећујемо ушао је 
у фазу техничке реаАИзације. Зато смо ту .•. 

Тад је поново погледао пажљиво сваког у лице, 
-па у очи, и сваки пут кратак осмех би му наишао 
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уз трзај на затеrнуте усне и уз трзај би се откачио 
с овала чија је лепота била оквир за једну младићКу 
напету озбИIDност и страсну интелиrенцију што ни
једног часа није rубила ни одговарајућу концентра
цију ни смисао са сврсисходност. 

- Многи знају ~ настави - а и вама је познато 
да су се наши другови после изласка из Анекса без 
изузетка укључили у рад Партије и да је највећи 
број љих заслужено заузео важне функције у ме
сним и другим организацијама и форумима. То се не 
би десило да наш Анекс није претворен, захвал:,ујући 
Какому, а нарочито друrу Троскоту, у прави кому
вистички универзитет. Ауторитет ове робијашнице 
из дана у дан расте, људске и борбене вредности 
којима Анекс богати нашу Партију признају све ће
лије и сва истински револуционарна, неопортунисти

чка руководећа тела, па се, нарочито у последље 

време, дешава да нам из многих крајева зеМ/nе 
стижу, поред извештаја о стању у појединим орГа
низацијама, љиховом стварном стању, али и Перспек

тивним моrућностима, ·и питаља о томе како ми Ту 
мислимо да би овај или онај конкретни љихов прО
блем ваљало решити. Једном речи, наши анексиоНИ
сти, назовимо их условно тако, очекују од нас дру
гарску помоћ· и ми се не смемо оглушити о те ЉИ
хове-захтеве. Биро је одлучио да им ту'помоћ пружИ. 

-Шта: треба да се ради?- упита Па"rатока без 
радозналости. Само rлас му је одавао спремност дР. 
беЗ поговора учини све што се бу Де захтевало. · 

- То ћу сад да изложим. Познато вам је да по
стоји испод нас бетонско лежиште за :ка.Нализационе 
и друге цеви. Зваћемо га одсад Капилар јер је нешто 
ужи од оног у Бази, који смо, сећате· се, били про
звали Аорта. Тај цевовод и полазИ од машинхауза ·у
Бази. Одатле бетонским каналом продире у зграду 
скупних соба испод нивоа пода призеМ!nа. ИзлазећИ 
одатле, ·одваја се ·левим краком пут самица, деснИМ 
продужује према згради Управе, а централниМ на
-ставља према јужном зщу. Оданде, дограћен накиа-
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дно, нешто ужи, како сам рекао, продужује под
земно испод оба зИда, улази у Анекс, rде нас зими 
загрева - знамо како бедно. Мећутим ... 

Јернеј сКИде с поцрнелог, нешто знојавог седла 
носа плехане наочари, расејана- протрља стакла о за
копчану кошуљу, па их врати на место. 

Слободан је, узбућен више и од Есингера, пратио 
с крајљом пажњом сваки љегов покрет, па и тај ко
јим је вратио оштрину погледу што је без наочара 
деловао дифузна зан ето и,. не ·зна зашто - дети
љасто. Пататока је, једини од тројице, већ посматрао 
Јернеја равнодушно, изгледало је - у некој заувек 
освојеној безизразној непомичности. Почашћен мора 
да је и он био, као и остала двојица, што је . љих 
баш - измећу свих - биро Какома изабрао да ураде 
то што треба урадити. Измећу 240 и неколико дру
rова ту, оцељено је да су љих тројица најоданији, 
најтврћи, најконспиративнији . • • Можда колекти
вно бекство? Шта би друго и могло, кад робијаш, 
зна се, мисли само на излазак, амнестију, отмицу 
или бекство, звао се Троскот или Каба. 

- ... мећутим - понови Јернеј по троскотов
ски реч код које му је запела мисао- Капилар се 
завршава у Анексу, мада допире до западног зида, 
иза кога се, као што знамо, налази три метра широка 

стаза посута III/naкoм. Иза ље почиљу љиве с куку
рузима. 

(Бежи се на јесен!) 
Ј ернеј се кратко уз трзај насмеши: 
- Наш задатак гласи: у року од месец дана про

копати капилар десетак метара далеко у љиви, плус 

три метра, колико износи ширина стазе- плус-про

бој самог зида. 
(Улази Јелени у стан: »Све-знам, и све ти опра

Штам. Окренимо лист.«) (Улази у собу Марти: »Ка
кав лепрозориј! Ни чути за исповест! Дај руку, 
идемо!«) 

Јернеј опет застаде, погледа Есингера, Слобо
дана, па најзад Пататоку: 
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- Вечерашњи Слободанов задатак: а) утврдити 
да ли је уnотребљив размекшивач бетона који смо 
начинили према формули једног нашег друга кога 
познајете и који је дипломирани хемичар. Покаже 
ли се да је размекшивач ефикасан, nробијаље кроз 
зид почиље већ ноћас; б) уклонити по две цигле 
лево и десно од места где улазе у зид одводне ка

нализационе цеви. Образложеље: ако је - рече при
гушена али реско - зид дебео у темељу метар и два
наест, како то излази на основу рачунања, онда нам 

је потребна миниМална висина од 40 сантиметара 
(што је нужно јер се пуже одиrнуто, на лактовима), 
то значи да се мора да извади 256 цигала, две и две 
са сваКе стране цеви, да би се добила потребна ши
рина, плус осам редова опека да би се проШАо кроз 
дубину зида. Како нам је потребна висина од око 
.40 cm, а то чиНи осам положених цигала, излази да 
се цифра од 256 комада добија кад се помноже че
тири цигле са осам и- добијене т.ридесет и две још 
једном са осам. 

- Куд ће.м:о с толиким циглама? - упита Пата
тока. 

Јернеј диже главу: - У први мах се предло
жило да се једна по једна истуца и пусти као пра
шина кроз сливник. Али од тога би вода у канализа
цији постала издајнички црвена и цела би се ствар 
провалила. 

- Таван је поплочан циглама! - рече брзо Сло
'?<>дан, испитујући још брже у себи све шансе које 
Је нудила та чиљеница - мислим да бисмо' могли да 
подигнемо ииво таванског пода за један ред цигала! 

- Цигле су других димензија! - прекиде га Па-
татока. · .. 

- Ништа зато - Слободан продуЖИ да баца 
пенушаве погледе пут Јернеја само, иако је спорио
.с Пататоком - цигле зида јесу сигурно друкчије од 
таванских. Али ми бисмо их могли ставити испод 
њих, и то пошто бисмо претходно извадили земље 
колико је потребно да под остане нивелисан, то јест, 
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сасвим мало подигнут nрема: крајевиМа, где се кро
вна конструкција ионако спушта д() пода. 

- Компликовано као и увек! 
- Зашто као и увек, Есинrеру? - плану Сло-

бодан- зашто као и увек? 

- Свеједно - рече Пататока - месец дана . је 
у сваком случају премало времена. Тринаест метара. 
-И више! - рече Јернеј као да пораст теш

коћа повећава изгледе на успех - постоји и један 
реалнији план. 
-А тај је? -учини Есингер и лако се наже. 
-То је вечерашњи задатак Есингеров: а) по-

чети копање на шест метара (идући) од зида уназад, 
и то почети копање коса, под углом од 12 степени, 
како би се проШАо испод самог темеља. Копајући 
одатле под истим углом навише, избило би се после 
првих шест метара на висину канала и онда, настав

љајући под двапут мањим углом, изИШАо би се на 
површину ЈЬИВе после следећих дванаест метара од 
зида. Пет редова кукуруза довољно штите од погледа 
пандура који шетка дуж западног и јужног зида. 
А ми бисмо имали завесу од осамнаест редова. 

- А карауле?- учини Пататока. 
- Ноћу?- уnита га Јернеј место да одговори. 

Ипак објасни, сад исто умртвљена лица као и Пата
тока, да завеса од осамнаест редова кукуруза утро- . 
стручује коефицијент сигурности. · 

- А рефлектори! - уnита чак и дисциплиновани 
Есингер, али Пататока дода: - Буде ли нас више 
људи... више другова - исправи се - одаће нас 
mушкање суве кукурузовине. 

Прилагодљиви иначе Јернеј набра овог пута 
танке, лепо извијене обрве што се изравнају са ру
бом ~аочара, чија стакла засветлуцају хладно ако не 
одбоЈна, а глас му поче да рези оштро ако· не 
окрутно: 

.:...._Звао сам вас по одлуци бироа да извршите 
задатак. Извините, али ја морам да уnитам сваког 
од вас примате ли га? 
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- Примам! - рече Есинrер, и пеге на челу и 

образима постану му виД!оивије мрке. 
- Разумем! -одсече Слободан. 
- V реду! -јави се и Пататока. 
- То волим да чујем. Вас двојица има да сићете 

и почнете рад. Пататока је ноћас слободан. Ја оста
јем да га заменим. Од сутра ће он седети овде и 
држати везу с вама у Аорти. Пататоко, можеш да 
одеш. 

Опет скиде наочаре и протаре стакло о кошуљу 

од још крутог американа, опет је изгледао као дете, 
опет му се на седлу повијеног носа црнео траг од 
зноја и лима. · 

- Силilзите обојица. Прво ће се спустити Сло
бодан и покушати да размекшивачем који је данас 
начињен испита зид. За њим ћеш ти, Есинrеру. По
чећеш да копаш .под углом од дванаест степени на 

шест ·метара од зuда, тачно 6 метара и 15 сантиме
тара. Место је обележено. Доле ћете наћи све справе 
које су се могле набавити - скраћени војнички 
ашовчић, врло оштар, шлемове, :кламфу и кесицу за 
земљу. Има још једна код мене. Чим напуниш своју, 
повући ћеш неколико пута канап, ја ћу онда извући 
пуну и испразнити, а ти ћеш пунити другу која ће 
ти у мећувремену стићи. Тако, разумели смо се. Же
лим вам успеха. Сваки силази само у гаћицама за 
одбојку. Црне су, не прљају се, врућина је. И срећно!· 

Овог пута опремљен батеријом и свећом, с фла
шом допола напуњеном размекшивачем везаном под 

мишком, Слободан се спустио низ шахт до Капилара 
и онда рутинерски стао да пуже кроз познати љи

гави ваздух, интензивни задах трулих гљ~а -И бући, 
цијуке преплашених пацова и суво падаље кратко
ногих буба-говнара. (Што ће се Есинrер гадити!) 
Шлем начињен од испуцалог лонца, скраћеног и уде
шеног да личи на рударске шлемове, имао је с уну
трашље стране бордуру од филца (мора да је Па
татока упропастио један прави шешир за то), а са 
спољне- монтирану батеријску лампу. Слободан је 
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~ао да батерију треба штедети, и да ће .трошити 
само свећу. При њеној светлости посматраће прво 
цементом превучене фуге измећу тврдо узиданих 
препечених цигала. 

Најзад, после више од 10 ·минута пузања, ·стиже 
до зuда. Врати се пузећи шест метара натрашке, 
vпали батеријску лампицу и угледа на десном боку 
кредом уцртано место где ће радити Есинrер, који 
ваиће. Слободан поће напред свом радном месту. Сети 
се упозорења: радити тихо, не :каiШЬЭ.ТИ,. не кијати, 
не усекњивати се. · 

Можда због лупњаве срца, моЖда збоr устајалог. 
квасног ваздУха без довољно кисеоника, ·после некоr 
времена поче да осећа умор. У мраку би овде-оНде 
синуле цијукаве очи: два мутно зелена врха чиоде. 
Осети како му крупан пацов претрча преко бедра. 
Упали · батеријску лампу: поред зuда угледа другог, 
који као да фркну пре но што се окрену; мужјак, 
биће: окренуо се љутито и споро. Угаси лампу. Треба 
набавити рукавице. Гаћење му је почињало од руку, 
од прстију. Како ће јести? Никад неће моћи с њих 
да спере ту глазуру гаћења што се ухватила на коЖи 
руку и прстију. 

Сад је већ дисао vједначеније, иако су му прсти 
још подрхтавали. ЧШ4 је поново стигао зиду, отчепио 
је зубима флашу из које га запа:Хну сузни смрад 
амонијака или нечег другог сличног. Б:Иће да је тај 
бућкуриш пун неких још неугоднијиХ мириса но што 
су они амонијачних киселина. (ЗашТо лекови увек 
смрде и имају оне гадне, бљутаве укусе?) Али није 
требало мислити сад на лекове као ни на разлоге 
због којих се копа. Само на посао. 

Врло пажљиво увуче танку сликарску четкицу 
кроз rрлић боце и онда поче да прелази преко уж
лебљених ивица цигле лево од цеви. Угасио је свећу. 
Почека. Опипа опрезно прстима премазане цементне 
брuдове. Без резултата. Замочи опет четку у течност и 
преће поново преко рубова. Упркос не .претерано ве-
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ликој тоnлоти, nоче да осећа, ту nред кореном зида. 
свој зној јаче но све ове туће мирисе и смрадове. 

-Како посао?- окрену главу nрема Есингеру, 
који је, коnајући, гласно дахтао. Речи му се чудно 
ломиле о ниски свод - добијале нешто љигаво и 
змијско у начину накоји се шириле као да савијају 
nрШ!оенове својих слогова .. 

- Иде, иде. Да ми је само да знам чему то све! 
- Знаће се на време! - одговори оним звани.-

чним гласом којим им се обратио Јернеј на nочетку, 
пре но што је nрешао на образложеље. »Као да је 
реч о nресуди«- nомисли и ућутка даље мисли јер 
му се учини да му и сад речи одјекују nузећи као 
змије. . 

Притисну врх кламфе у ужлебљени састав из
мећу својих цигли. Дотле тврд и жилав, цемент који 
их је везивао nоче да се круни и да се, као cnapymeн, 

у танким комадима одлеiiА:>ује и отnада. Али уnркос 
томе, ниједна се оnека не помери из лежаја кад nо
куша да једну nривуче себи. 

Дуго је радио знојећи се обилно. Требало је бити 
стрiiА:>ив и кламфом nоткопавати цемент на све че
тири стране. Остајала је nета - дубина, шеста -
следећи ред. 

Отпуза nоново до Есингера, коме nоможе да раз-: 
мекшивачем наnрави довољно широку рупу у це

ментном nоду канала. Кад поче да се круни тако 
да се прстима могло кидати комаће што се дробила' 
као трули хлеб, врати се зиду, nијуком одломи ко
мад цигле, врати nијук Есингеру, који невиД~Ъиво 
климну у мраку главом у знак захвалности. Био је 
уnраво довршио везиваље nрве кесице наnуљене ту

том, па повуче за крак конопца, који одмах поче сам 
да се креће. Убрзо се појави друга кесица. И љу на
nуни. Ствар. се код Есингера ухо давала. Мећутим, код 
зида је Слободан. непрекидно радио кламфом, ломио 
комад по комад, док није извукао nрву циглу. С до
ста муке очисти љене остатке. И осветли начас nрву 
шкрбу у зиду. 
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Иза изваћене цигле видео се следећи ред. ·ОсаМ 
је таквих редова. Уnркос мукама с првом циглом; 
биће лакше nробити се кроз љих но ископати у 
зеМфи канал дуг двадесетак метара. Другу циглу лево 

извади лако ·и обе десно без већег напора; Сад је 
требало опет из nочетка са следећим вертикалним 
редом. Извадио је и из другог реда nрву, кад осети 
да неко цима канап везан око љеговог струка. Време 

је! - помисли. Али мучио се да се окрене. Морао је 
да легне на лећа и да се nрилично изгребе док је то 
извео. Журио је враћајући се. Јернеј је чекао. 

П узећи ·назад, већ га је извештавао у себи, сnре
мајући најдоличније речи и реченице. Иако љегов 
посао није био ни издалека тако физички напораН 
као Есингеров, иnак се nрилично напатио док није 
размекшивачем, кламфом и nијуком ишчупао nрву 
циrлу из темеља зида. СтВар се са следећом пока
зала много једноставнијом но што се мислило. Тре
бало је само оставити довољно времена размекши
вачу да разори жилавост цемента, дати му времена 

да продре у дубину везивног ткива. Морао се пома
гати свачим, али после је једини nроблем био како 
се кламфом завући под тврду кору опеке. Од часа 
кад је nрву, сав лиnтећи и дахћући, иmчупао, за 
другу, трећу и четврту заједно nотрошио је много 
маље времена. 

Следећег дана тј. ноћи врло је обичним гласом 
nриповедао· после како је, завршавајући пипави рад, 
nред крај приметио да не може да креће рукама 
због свих оних цигли око себе. Почео је зато, не раз
МИШ!оајући, да их поставља и распорећује себи са 
стране и иза·лећа. Настављао је да то у мислима ради, 
иmчупао још неколико цигала које је nорећао, једну 
по једну, дуж десног бака капилара, кад га nроже 
сазнање да је тиме, у ствари, решио проблем број 
један: куд са циглама? До умиваљке би могао да их 
nорећа и двадесет nута више но што ће их бити; 
све тако једну по једну. И најкрупнијем мећу љима 
неће оне сметати да се nровуче кроз Каnилар. Био 
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је радостан због тог решеља и живље је радио. Тад 
је и дошао на миеао да би могао да штопује време 
потребно да се ишчупа трећа цигла из лежишта. Или 
друга. Или четврта. За прву само у сваком новом 
реду посебно ће да штопује време. Погледа на сат 
кад умочи четкицу у размекшивач и опет кад, с том 

циглом у рукама~ отпуза да је положи уз десни бок 
канала. Одлично, десет· и по минута. За десетак ноћи · 
моћи ће да извади свих 256 цигала и да онда, на 
смену с Есингером, ископа само још тринаест метара. 

- А умор? - упита га Јернеј, који је и сутрадан 
остао да дежура јер Пататока доби грозницу. 

- Добро- рече са жизљерадосним осмехом који 
је пркосно условима, Законима и свему што не служи 

другарству. 

- Зар онај капиларни ваздух не умара? 
-Може се. · 
-А срце?- упита Јернеј забринуто. 
-Ништа. 

Јернеј се насмеши дуже но обично; 

Онда устаде, протегну се и диже са сандучића. 

- Да се спава? 

-Ја ћу још мало док све то не распремим. 

Јернеј изиће. 

Кад заврши праље умиваљке, Слободан је, лећима 
ослољен на зид, гледао у таваницу, с које се жбука 
била одлепила на два места. Без реда су му стале да 
наилазе у свест неугашене слике недавног рада; освет

љене однекуд зеленкастим пламеном свеће: · лежећи 
потрбушке, ОILЪоштен као нека кратконога говнара 

усница приљубљених уз под, преморен да би се гадио 
као на почетку (заборавио је да је спрва мислио да 
с тавана, где су завежљаји с оделима, дигне неки пар 
рукавица како би уклонио осећаље гадљивости што 
је почињало од руку) (а после- ништа: какви га
ћеље! осећао се као корен, жив узидан у земљу из 
које класају жита и шире своје круне воћке и шум
еко дрвеће) (јесте, и он је такав корен; сваки је тех-
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ничар- корен) (он је сасвим задовољан својом суд
бином, као што су то својом и жиле храста, што, 
пипајући, опрезно продиру кроз земљу, обилазећи 
камење или га стрпљиво пробијајући) (техничар не 
жали за сунцем - не зна га док не изврши задатак, 

не тиче га се) (довољно је корењу оно подземно са
знаље да својим танким упијајућим длакавим жи
лицама обујмљује и сиса земљу држећи је одоздо 
док га храни њена црна, дубока, топла сиса, љена 

. рахла дојка, љена сунћераста брадавица). 
Треће ноћи пошао је сам, без Есингера, који ће 

радити касније, кад почне просто копаље земље. Али 
нег де на половини повратног пузања, кад је, већ ис
црпљен, жудео само да што пре удахне онај светли,· 
широки ваздух умиваљке, изненада чу над главом 

тако непосредно близу треску врата да претрну, а 

кад одмах затим над љим, дужином љегових леЬа, 
затропћу тешки, потковани кораци што су му се при

ближавали не газећи га, преста у први мах и да дише 
од страха да се провалио, да ће бити следећег трена 
ухваћен и да сад треба брзо измислити изговор који 
неће нашкодити плановима бироа. 

Одмах затим разабра јасно безобзирне щшдур
ске гласове, оне одвратне гласове људи који су пла
ћени да издају наредбе и утерују страх у кости. »да 
је један« - помисли Слободан, не схватајући још 
ситуацију - »да је један, убио бих га, склонио, појео 
целог с костима.« Већ поче да се враћа по кламфу 
кад га преснажни за затворен простор глас, прому

као од бердокаља, врати чиљеници да се ништа зло 

није још десило, да није ништа упропастио, да се 
није провалио. Један се од пандура, по свему судећи, 
тек дигао од жене остале у постељи да би преузео 
дужност у четири, други се, после ноћи дежурства, 
опраштао, одлазећи кући на спаваље. 

- Све у реду! - рече тај сањиво, сигурно раз
ваљујући уста од зеваља- ништа ново. 

-Бројно стаље? - упита гЛас који би препо
знао и после сто година. Био је то наредник Звук, за-
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једно с- њm.1а премештен из зграде самица, чији је 

командант био, за шефа Анекса. 
- Као и синоћ. Двеста педесет и осам. 
- Колико обилазака? 
- Редовно. На сат. 
- Можеш ићи. Г де ти је днешшк? Треба да упи-

шем једног за I{азЩт. 

-Кога? 
- Оног главног њиховог. 

- Крајновића? Шта ли је тај згрешио? Нешто 
дебело? Тај ти је-најпаметнији. 

-Јест, најпаметнији, а неће да слуша. 
-Пусти, има ти он знања за два министра, ја 

ти кажем. 

- Бавола има! Да је паметан био би министар, 
а не робијаш. 

-Јест' што кажеш. Али политика, брате, то ти 
је вражја ствар. Тај ти никад не леже. По сву ноћ 
чита. 

- Кад би се књшом крмаче гојиле, не би тре
бало кукурузе копати. Ја му лепо рекао ономад, 
доста је било сваког дана 'у другој соби предавањи
сати. А и прошли пут - у деветки је ноћио, а по 
списку води се у четворки. Е, неш' више! Доста ми 
је тог нереда.· Треба их поново притегнути. 

- Не бих ја на твом месту чачкао мечку тамо 
где јој трње не расте. 

- А ја- дужност пре свега. 
- Остарео сам ја уз њих. Опет они могу да за-

гужвају. Чувао бих ја ово својег хлеба. 
:-- Шта ми могу? А што ће певати и лармати и 

кршити кућни ред оним њmmм, како их зову, де-
монстрацијама, тим горе по њих. · 

- Знаш шта је нареlsено после оног зимус .. ·. 
- ПроiПАа је корота, јуче је господин тамничар 

наредио повратак_реду и строгости. 

-И ја сам чуо наредбу. Нисам је тако проту
мачио ... 

- Ја се разумем и у оно што у наредби не пише 
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а.што се хоће да постигне. Сем тога, они сад у штрајк 

неће. 
- Котикаже! 
- Зна се шта ова сад њина глава Троскот пред-

лаже. Није он за штрајкове. _ 
-Ја се ипак не бих залетео. Јова је пре времена 

пензионисан због оног њиног што поrибе ... 
- Мене неће. Нисам ја болестан од вереничких 

болести, па да ми нос отпадне, ако ме и пензионишу. 

Имам ја нешто земље и винограда десет ари. 

Врата се затворила. Столица шкрипнула над 
главом Слободана, који, узбуlsен, упали лампу и по
тражи знаке по којима ће распознати ово место. 
Над њим - дрвене греде, даске преко њих, а преко 

дасака сигурно - паркет. Налазио се испод стражар
ске канцеларије Анекса, просторије која је служила 
ноћу дежурном разводнику, дању - команданту 

зграде, али понекад - и као соба за рапорте (кад 
би управник дошао да их покажњава или да прими 

жалбе). (Ту су делегације робијаша изговарале своје 
захтеве. Ту је преговарано, ту ••• ) 

Пожури, испуњен осећањем значаја свог от
крића. ШтеДЈоив увек, као и сви робијаши, сад је 
заборавио да угаси батеријску лампу, чији је сноn 
освет..ъавао огромне знане прашњаве мреже без па
ука и оне провидне чисте, с мајушним, брзим буби
цама које су се, узнемирене белим снопом незнане 
светлости, упаничено повлачиле у Мрак. Балегари, по
руб..ъени ивицом тврдих крила танком цртицом боје 
графита, падали су на лelsa, откривајући грчења мно
гобројних ножица, бледих и безбојних као корење. 
Да би брже одмицао, опкорачи цев за водену· пару 

омотану дебелим азбестно-гипсаним завојем без тем
пературе. То га непроii.ШIILЪено обрадова. Уопште, 
није више осећао ни умор, ни-исцрп..ъеност. Ликовао 
је на врху лествице усхићења: прислушни пункт! 

Најзад, над њим се указа освет..ъено небо, не, 
таваница умива..ъке: Јернеј и отпала жбука с пла
фона. 
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И ноћас га је испратио рекавши да ће дежурати, 
јер мора да припреми неку дискусију. На прусту 
зида радиће отада само Слободан без смене, све док 
не уклони препреку од опека и не омоrући прела
жељ~ на коnање. Тад ће тек Да се смељује с Есин
rером и Пататоком. 

- Колико си циrала извадио ноћас? - дочека ra 
радосно протрљавши руке. 

- Једну вшпе но јуче. Али сутра ћу моћи вшпе 
но ноћас. Сигуран сам. 

Иако је одлучио да прво Троскоту каже шта је 
чуо, ипак једва одоле жељи да одмах осети онај при
јатни млаз похвала, славе, уrледа који ће ra освет
лити кад им рекне за моrућност организоваља у Ка
пилару прислушноz пунЈСТа. 

Имао је и план како да се он најбоље искористи. 
Све. 

Уздржа се. Не рече Јернеју ништа. 
Ни Крајновићу, кога затече над преводом Емпи

риокритицизма. 

- Хоћемо ли на половче?- упита га кад наиће. 

- Не пуши ми се! - уздахну Слободан и свали 
се на кревет -уморан сам! 

Није дуrо уживао у мислима о слави, заспао је 
брзо. 

Током преподнева му се не указа прилика да ишта 
рекне Троскоту, који се завукао у умиваљку с јед
ним излазником из седмице. 

Свеједно, касније ће му рећи. Одлагаље те сре
ћне вести није га онестрпљивало, давало му .је мо
rућности да продужи неначету радост ноћашљег от-
крића. · 

Кад Троскот буде дознао. да се из Капилара 
може слушати све што се говори у канцеларији, гле
даће ra неко време укочено, напрегнута, без речи. 
.Најзад ће му rрч усхићења престати да крути лице, 
које ће му се нагло раскравити, очни капци ће му 
лако поцрвенети, а онда ће ra заrрлити дшпући уз-
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буркано као nосле утакмице завршене победом. И 
дуrо ће бити још без реЧи. 

А онда ће му рећи: »Па ти си чудовиште тех
нике! Јернеј ми је реферисао оно прекјучерашње 
с циглама. Прекјуче, дакле - цигле. Твоја идеја м 
се ставе дуж једног бока Капилара решила је ипак 
један технички проблем само. Али ово сад.- оружје 
је заувек у напmм рукама. Сада ће се тек моћи да 
води права политика. Поседујући прислушни пункт, 
бићемо благовремено у току свега што Управа смера. 
То што си открио вреДи колико десет обавештајаца 
у срцу и мозrу непријатеља. Схваташ? Знаћемо уна- · 
пред све љихове планове, бити у моrућности да им 
задајемо ударе с најнеочекиваније стране ... « 

Одушевљен, буктаће, али иако ће тешко дисати, 
неће·престајати да говори: 

»Непроцељиво откриће. Бескрајно ти је биро за
хвалан. И ја лично. Буди сиrуран у то. Не схватаm 
шта значи бити у моrућности да политику водиш 

научио. Не вшпе на основу слутљи и комбинација, 
·него на бази тачних чиљеница. Одсада имамо место 
у устима и мозrу непријатеtоа. Моћи ћемо да ут~
чемо на љегове одлуке, да га заводима у блудњу. Ах, 
што ће да се ратује!«-

На то ће се уозбИtоити. Али и то уозбИtоеље ће 
наићи као павлачица преко неуклољива · еуфоричне 
подлоге, па ће испод љеха и даље зрачити ведрина 

предузИМ~оивости. На крају ће заКtоучити: »Мора: 
ћемо да одредимо сталну целодневну службу у Ка
пилару, тачно под обавештајним nунктом. А онда . 
ћемо обавестити о томе и Поље. Оно ће, даље, Ко
минтерну. Бићеш славан у целој Интернационали.« 

»Ах!« - зауставиће ra Слободан који ће му тад 
предложити шта да биро предузме у вези с казненим 
рапортом на који ће Звук да изведе Крајновића. 
»Најбоtое ће бити<< - рећи ће Троскоту - »да сами 
затражимо хитан протестни рапорт на ком ћемо за
хтевати да преместе Звука, који нас, рећи ћемо, не
прекидно провоцира. Могли бисмо ra оптужити још, 
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као онда Нешовића, . да нам стално нуди услуге. и 
тражи паре. У тој групи треба свакако да буде и 
Крајновић, па кад га онда Звук на рапорту оптужи, 
управник неће моћи да га казни.« 

»Одлично. Изврстан план!« - рећи ће му Tpcr. 
скот - »биро га усваја.« 

2 

Али управо тог другог свог робијаmког лета, не.:. 
како оДМах пошто је Пататока · инсталирао маскира
вог zолуба, смаљеног јер сведеног на нужне делове, 
у зиду петице, и то тако савршено да га не би нашао 

ни онај који би знао где је отприлике. зазидан, тре
бало је извршити прерасподелу свих дванаест библи
отека, тако да, поред љих приручних и за рад неоп

ходних свакој соби према љеном програму, све 
остале буду маскиране у централној библиотеци у 
четворци. За тај посао, поред кљижничара. којих је 
било осам, одрећени су Крајновић, Слободан и, да
боме, Јернеј, који рече, одвајајући оне раскупусане, 
изАИШНе или штетне: »Познато је - не треба цр
тати ћавољи папак на зиду да би се појавио Белзебуб 
лично. Зато Предлажем да штетне кљиге магациони
рамо у подруму.« 

Тог истог поподнева Крајновић издвоји једну са 
rомиле тих штетних купусара. Био је то некакав по
лицијски роман на франЦуском језику којим су се, 
сем љега, служила још петорица у колективу. 

- Кримић! - рече - шта ће нам? 
- Врати га у сандук! - одврати СЛободан рас-

цодељујући кљиге према списковима на једну од 
дванаест гомила. 

Али Крајновић сину: 
- Могао би се корисније употребити. Место ми

mевима,а? 
- Одрећен је за подрум. 

- Боље да га братски поделимо. 
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. - Како да делимо нешто што нам не припада? . 
- Какво припадаље, каква ћавоља својина! Си

ротиља смо ми. Ми ни смрти не припадамо. Ни нама 
она. 

Говорећи то, листао је кримић покушавајући да 
се сети је ли га икад читао, није ли, али закључи 
да је убица онај на кога се најмаље сумља, да је цела 
интрига у стилу обавезних ара из укрштених речи. 
Заклопи књижицу, застаде неодлучан, раствори је 
нагло, снажно повуче и, предвојивши је, пружи Сло
бодану прву половину с почетком~ а себи задржа 
крај. . 

- Шта ТО значи? - готово врисну Слободан. 
- Не знам шта значи, али знам чему може ·да 

послужи. За боље никаква својина и није. 
Нешто касније, док је чучећи читуцкао ·свој део 

измећу два напона, ушао је Бановић, довољно кон
центрисан да примети да се Крајновић брише листо
вима које цепа из »књиге«, коју је већ оштетио ·за 
четири листа што их је, употребљаване, . бацио пода 
се у јаму, док је остатак стрпао у џеп доламице. 

- ... где му је и сад! - с тим речима истрча 
позивајући другове: - Овамо, да видите шта шеф 
катедрала ради. 

- И то ми је културник! - нарогуши се Трос
кот - кљиге из библиотеке место дупобриса! 

- Из подрумског сандука! - исправи га Крај
новић, који је, смешећи се, ушао у собу. 

Зачас би сазван скуп собе. Бановић је, индиrни· 
ран вандалством и барбарством Крајновића, који, 
»другови, горе него спалитељ кљига Гебелс, љих уни
штава употребљавајући их у гнусно прљаве и срамне 
клозетске сврхе. Каква је, другови, питам вас, р~ 
лика измећу гебелсовских ломача и овог прљаља људ
ског духа?« 

Бановић се тресао, али Есингер, Пататока, Ал.
брехт и други који су узели реч после Бановића от
крили су Слободану први пут да мало људи, и у је
динственом сад колективу, Крајновића хоће да 
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бране. Нарочито су се злурадо смешкали они кул
турно амбициозни, очекујући да. доћу на ред и до
бију реч. Нека то и није из ниских завИДh>ивих ра
злога, пошто је тешко тражити а немоrуће утврдит~ 
да ико у себи пристаје да свесно призна колико КраЈ
новић превазилази знаљем љега или ма ког другог 

уАнексу. 

Слободан је ипак испрва мислио да је све то 
шала. 

Но убрзо схвати да није то у питаљу. Лоше би се 
Крајновић провео да неочекивано није устао Грујић 
и рекао да је он тај полицијски роман дао Крајно
вићу, баш у сврху нужничке употребе, јер је у пи
таљу купусара којој недостају прве и последље стра
нице и која није била заведена ни у један од спис
кова књиrа, бар колико је он знао. И Слободан се 
после љега осмелио да шапатом скоро измуца текст 

који је претходно припремио у себи, рекавши, углав
ном, да је та књижица писана на француском, којим 
се служи врло ограничен број другова. Сем тога, био 
је присутан кадје лично друг Јернеј бацио и ту књи
жицу у сандук с непрепоручл,ивим и штетним де

лима, намељеним, како то Маркс каже, подземној 
критици мишева. 

Учинило се Слободану да је Грујић својом лажи, 
изреченом врло мирно а немарно, убедио све при
сутне а и помогао љему, Слободану, да говори. Оди
ста, Троскот, који је дотле, сав савијен и згрчен као 
да се спрема на скок, пажљиво пратио ток диску

сије, престао је већ после Грујићеве речи да шетка 
по дну собе, и, одједном опуmтен, кренуо ка умива.ЈЬ
ци вадећи из џепа плехану кутију с моравама, паж
љиво исеченим на трећине. Пре но што се Слободан 
дигао, изменио је један дуг поглед с Јернејем, који 
устаде да заК.IЬучи, али то не стиже ·да уради. Бано
вић је викао: »А што ниси онда поделио књиrу· на 
једнаке делове? Каква је то протекција, непотизам, 
корупција?« 
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Троскот застаде већ код врата умиваљке и ок
рену се соби. Али тад устаде Крајновић и рече да је 
књижица имала 80 страница, тј. 40 листова, и да би, 
да ју је и сам Цезар поделио, по систему који важи 
за дељеље једног килограма сланине, сваком морао 
дати по једну једанаестину странице, од чега нико не 
би видео користи. (»Док овако овај кримић бар ко
ристи једном« - прекиде га Грујић - »Оном који 
највише троши кло(зет)-па(пир) за писаље теза, али 
и за преводе добрих књиrа које свима користе.«) 
Троскот уће у умиваљку и залупи за собом врата. 

Мада је и Есинrер већ био устао нешто да каже, 
Јернеј му не даде да говори, него заК.tЪуЧи да се МЈ.
гла вика око једне у суштини небитне ·ствари. Да 
је Грујић учинио грешку што није консултовао ко
лектив и затражио дозволу коју би без даљег добио· 
да је Крајновић погрешно што му, као старији и ј;_ 
дан од општеобразовно најуздиrнутИјих културника, 
ниј~ скренуо пажљу да ниједан друг, ни онај најпри- · 
СНИЈИ, не сме да располаже општом имовином колек
тива по свом нахоћељу. Да овај, безначајан по после
дицама, интермецо показује, прво, будност колекти
ва, што је од прворазредног значаја, и доприноси 
учвршћељу јеМЈ.Нства, које је наша света застава, је
динства у које је друг Витор узидао свој живот, а 
Каком га, на челу с друi'ом Троскотом, чува као зе
ницу; друго, открива да нико не може некажњено 
да уради нешто на своју руку; треће, да сви, а свима 
је до јединства стало, треба да осуде поступак Крај
новића, Грујића и Слободана тиме што ће утврдити 
да су и један и други и треtш, без обзира на разлике 
У почињеним кривицама, криви за чин барбарства 
према књизи уопште; четврто, да је нужно да их ко
лектив због тога усмено опомене. 

Диже се опет Крајновић и сад се, у једном бри
љантном и ироничном одбрамбеном говору-предава
љу, осврну на значај који имају неважне ствари за 
робијаше, одвојене високим зидовима од света у ком 
ствари и односи имају реалне пропорције, али и на 
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значај који серијске продукције жутих, криминал
них, али и ружичастих, омладинских романа добија
ју у развијеним индустријским друmтвима, где васпи
тавају, доносе паре издавачима и, тобож н.е вреЬа
јући никога, преузимају културну улогу коју у се
љачким срединама. врiiШ такозвана народна песма и 

прича; што све открива колико смо ми ту, у мщу 

друга Бановића, истрчали испред тенденција развоја 
наше народне заједнице и да је он; Крајновић, дир
нут нарочито чињеницом што је баш наш друг и фи
лозоф Бановић фон Ауксенбург цур Брундаш унд Бу
харин, слутећи, ваљда, као нико будуће догаћаје; устао 
ТЩ<.О снажно и ватрено у одбрану једне империјали
стичке дезјембироовске кримићке кљижице, као. да 
је она темељ Александријске библиотеке, која не сме 
бити више спаљена. Не сме? Изгледа да је био у 
праву Швејк када је рекао: »Не сме се, али може.« 
Јер недавно су лома че буктале, а Бановић, упркос 
свом кљигољупству, то није спречио. Али дај шта 
даш! И ако није спасао Ајнштајна, Мана, Тухолског, 
нека бар сачува недостојног краја Гастона Аеруа. 
Зато се он, Крајновић, стиди и моли колектив да му 
опрости што није био тако далековид ... 

Све је то говорио са симпатичним, детиљастим 
изразом и једним осмехом који изазва Есингера 
да му, кад се све завршило, добаци: »Боље би било 
да нас за који дан мање обараш на испитима, а ипак 

више да штедиш кљиге.« 

У чему га Дежман поправи: 

»Не? Више да штедиm љих, а мање да обараш 
кљиге.« Неки се насмеју, али Слободан се није мо
Гао да отме тузи што толики другови Крајновића не 
·воле, али и слутљи да, иако је rрадобитни облак 
протутљао, нека опасност и даље прети. 

Неколико дана касније, док су пушили прво ју
тарље половче драве, упитао је Крајновића зашто 
ra толики не трпе. 

»Тешко је то рећи«- одговори кривећи лулаш-
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ки уста у полуосмех. Не, није у питању ни инферио
ристичка нелагодност неких другова пред оним што 

се импутира мени као знање, ни теоретски спорови 
око тумачеља односа личност-колектив, тј. друштво. 
Има ту и понечег новог. 

Ствари су много једноставније. Многи су начули, 
наиме, да је ономад у комисијама што су правиле 
културн<Нiросветни план и на састанцима управног 

тела катедри дошло до гужве кад је устао да брани 
тезу да се у »ВИIIШМ« кружоцима (од две годИне на
више) не треба задовољава ти само тренирањем · дру
гова да препричавају, разраЬују и v:он.v:ретизују доби
јене ставове по питањима . • • У савету предавача, и 
сву да г де се он упорно залагао за то схватање, Јер
неј је, у име Какома, одбио да се сложи с Крајнови
ћем да се програм подеси друкчије. Напао га је врло 
жестоко кад је тражио да се програм прилагоди го
динама робије и индивидуалном нивоу сваког роби
јаша, тако да се другогодишњаци и развијенији оспо
.собе за самостално служење методом марксизма, ко
ји ће примељивати сами у ситуацијама када оне то 
буду захтевале од будућих кадрова. Јернеј је инси
.стирао на томе да Анекс има да избацује управо ка
дрове одане и привржене линији и шта ће ту само
·Сталност и шта ти ја знам. Постоје директиве - које 
Аругови треба да науче како да разраде у конкрет
ним и датим ситуацијама, а не дискусије и томе сли
чно. На шта је Крајновић; дабоме, рекао да такво 
.схватање друштва убија личност и да то води неком 
елефантијазису безличности који разбија могућност 
.складног развоја тоталне марксовске личности. 

Испуштајући последљи дим, Крајновић је изгле
.дао неодлучан: »Можда не греше сасвим. Баво га 
знао. Вероватно не rреше, али ја не могу да помажем 
ствараљу рефлекса субалтерности место слободе и 
равноправности, кад прилике омогућују веће амби
ције, боље резултате. Што не значи, у томе ипак 
:rреше, да не радим из самодисциплине све што тра

же и треба. На крају крајева, ја и разумем штошта 
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што не кажем па и штошта што јавно замерим и: 
схватам само као делимичну полемичку истину, мада 

се залажем за љу као да то није;« 
· -Како то?. 
Не одговори, него упита: 
-Шта кажеш? Још једно половче? 

з 

Пре но што је Цезар поделио нузужитак, Јернеј 
сазва општи скуп. Троскот је управо био изишао из 
.умиваљке, али не приступи столу него настави да 
шетка извесно време дном собе, онда се врати одакле 
је дошао: сигурно ће да запали своје трећинче. Уоп
ште, највећи део дана проводио би лети у умиваљци 
стојећи на валову. Налактио би се на прозорски пер
ваэ као на кафански сто и сатима непомичан зурио у 
празно двориште, или у усијано небо осуто ретким 
беличастим маrлинама. 

Откад су настале жеге, скинуо би понекад опан
ке, загазио у цементно корита и пуштао да му вода 

из две сасвим мало одврнуте славине, у танком мла

зу, хлади ноге. Понекад би тако, шљапкајући по ле
деној течности, с прозора добацио нешто стражару 
у дворишту и започињао разговор на изглед без свр
·хе и циља. Његов је ауторитет био тако неоспоран у 
колективу да су и пандури закључили да је он непри
косновен zазда свих ко~ста. Ако су и у последље 
време дозвољавали себи овде-онде понеку осорност, 
обично на рачун понеког цувакса или познатог неу
гледника, пазиАи су да буду љубазни, па чак и услу
жни према Троскоту, верујући да је он сила и снага, 
иако друкчија од управникове, који јесте да је био 
снага на снази, али знало се одакле му она и колико 

прима плате за љу, док се о пореклу, врсти, карак

теру и шансама Троскотове моћи. ништа imje могло 
са сигурношћу рећи. Утолико се она чинила опа
снија. Разликовали су у вези с љима двојицом и две 
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врсте послушничког страха, оба пуна истинског пош
товаља. 

»Више nута« - гласило је саопштеље Какома 
које је Јернеј читао као дневну заповест генmтаба 
или команду ескадрону за јуриш, читао, сакуnивши 

све четворкаше око дољег стола, оним својим стака
то акцентима позајмљеним из арсенала једне маште 
с реперима у официрској прошлости, никад вишој од 
капетанске, којој су се биле посветиле три генерације 
љегових предака, нарочито љеговог деде погинулог 
код Сливнице, и оца који је пао од залуталог аустриј
ског метка последљих дана рата негде на прилаэима 
Београду. »Ми смо« - прочитао је - »интервенисали 
досад више nута захтевајући да се преместе овамо 
оних наших петнаестак дрVI"ова осућених да усам
љени робијају по неким окружним робијашницама, 
далеко од заmтите коју би им могао пружити наш 
моћни колектив, и упркос обећањима управнИка и 
самог начелника Министарства, нисмо практично по
стигли никакве резултате. Биро Какома зато· пред
лаже да сутра делегација у саставу: Троскот, Есин
гер, Ембе Један, Сергеј и Дежман оде на протестни 
рапорт, који ће се претворити, у случају релативног 
неуспеха, у дерачу. Не доведе ли и она до же.ъених 
резултата, степеноваћемо даље нашу борбу према 
процени бироа Какома и одлуци колектива.« 

Јернеј, скинувши наочаре замућене од зноја, по
гледа својим мутним очима у правцу rроздова глава 
које су се црнеле нејасно и разливено. Тр.ъајући ра
сејана стакла крајем рукава од кошуље, упита: 

- Слажемо ли се, другови? Има ли ко шта про-
тив? Нема? 

Тад угледа Бановићеву диrнуту руку: 
- Реч има друг Бановић! · 
-Предлажем да усвојимо предлог Какома ак-

ламацијом! - рече Бановић и не седе него поче да 
образлаже зашто то предлаже, и пошто упути серију 
комплимената стилу рада бироа Какома с генијал-
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ним другом Троскотом на челу и другом Јернејем, 
који ... 

Звучала је и то Слободану нужно уnркос некак
вој ритуалности којој се опирао. Али ником није па
дало на памет да оптужи Бановића за сервилност. 
Уоmпте није било у. питаљу тако нешто, него оmпта 
потреба да се манифестује повереље у воћство. И 
вmпе од поверења. Да се објави она врста симбиозе 
дубље но иједно јединство; хармоничне симбиозе што 
је заменила тако благотворно некадашње распре, мрж

ље, надмудриваља, прегласаваља; оно јединств~ ми
сли - јединство акције што чини да сви осећаЈу да 
партиципирају у Троскотовој величини и моћи .. Па 
ипак Крајновић се намршти. 

Ни Јернеј, очигледно, није марио да слуша те -
како потом рече Крајновић- молепствене формула
ције, али и љегов, Крајновићев, подтекст није уп~ 
рен био против Троскотовог ауторитета. Он само НИЈе 
хтео да прихвати - одлагаље испита и распуста, 

што се само по себи наметало као последица тоr 
предлога. 

Истина, Троскот је од самоr почетка нове ере 
сматрао да м.олепс-rвен.е формуле уоmпте, ма како 
некима звучале непријатно, имају ипак своју васпит
ну функцију, стварајући и цементирајући већ_ никле 
рефлексе партијности: о одлукама се руководства не 

дискутује, али се оне обавезно извршују. Јернеју у 
тај још мах није ништа друго преостало него да, обсr 
рене главе, трљајући стакла наочара, слуша Банови
ћеве суперлативе и похвале изговорене са излишно 
акцентованим убећељем. 

_;_Чули сте Бановићев предлог! -реЧе рутини
рано и с мало неке досаде. - Ко је за ... 

-Пардон, Јернеју, мене већ рука заболела ко
лико је држим диrнуту. Молим за реч. А ви, другови, 
извините - ја нећу да дрмам у жицу молепствених 
формулација. 

- Реч има Крајновић! - рече Ј ернеј немарно и 
меко, . али Кавурић отвори своје дугачке очи и по-
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тражи на лицима другИХ потврду·iза: ::своје !ИЗН:еца
ћеље. Како? Зар нису щ)ИметИАИ? Речено је·маЛочас: 
»Реч има друz Бановић«, а сад:·»Речсима:Крајнбвић!« 
Значи ли то нешто? Какав: 'је то· ·мИr? :Шта:.•се: хоће 
тиме да каже? ' · ·., .. · ... , 

Он је искључивао моrућ.НосТ-случаја·и:омашке•у 
таквим титулирањима и с лојалним с:маром· хтео· ·да 

размишља о томе какве :су све ·интенције- ·.виших, 
руководећих сфера (он није.могао·ШшхТа~против·своr 
најискренијег осећања; љегов· је·: однос према руко
водству био одувек налик. на зависност спровinЩије 
од метрополе) крију иза тих: рааликЗ., понет жељом 
да он буде онај који ће их први интелигентно,схва
тити и онај који ће их први ;и најбо:.ье ·-сщ:Њвести у 
живот. :' .. , ' _.-...... : ... 

-Чудим се да је ДО тога предлога дошло·~ рече 
Крајновић мирно. - Има већ два месеца,-Како' ёе •зна 
да је сутрашњи дан одрећенi за: пИсмени:исПит~·.:ка
ком то исто тако добро зна као·и ми;-·мискоји 'ћемо 
испитивати и ви који ћете полаriiти.·.;,_ · · · ,._ 

Преће затим на борбе. воћене годинаМа да се. ро
бија претвори у прави универзитет, на успех који се 
постшао, Анекс, ту ковницу кадрова, значај свеrа 
тога за покрет, за револуцију, чиљеницу ~да· два ме
сеца већ на свим нивои.i\iа.' наставе· '-друговИ, бољше
вици, сурови, снажни и одани' ·па:рт:Ијци{ бубају ·:Као 
деца, дрхте као девојчице и тренирају' се: као Гi\уми
чице пред аудицију, све из 'страХа. 'да'- не· падну:на 
неком од испита и тиме пРед саМим еобом не·ДобИју 
лошу оцену своје партијносtи; ' ; ; о ' : • . . . r ' : ; 

-Могу потврдити ја, али:и. СЛобода;Н, којИ :Из 
других разлога по ц ел у -ноћ' не' сirаВЭ:,! 'да' их·- ·чујеl.Љ 
како јече и плачу у сну као основЦи;· ,И". сад кад су 
сви спремни, кад су свима живци:напети:Ао iiрскања, 
Каком, као да му је нешто:' почело Да гори''hод :~ок
тима, предлаже одлагаље испитаiна•неизвесно-време, 

одлагаље испита и заслуженог-. распуста: заКазаног за 

после, тј. од 1. августа до 1. септембра. То.нијес:лепо. 
Не ваља се шрати са нервима друiова.: -Исi:IИт:й'~неће 
u· 
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трајати ни недељу. дана, молим зато да се најављена 
акција одложи за толико. То је све. 

Кавурић примети како се једна мува диже са 
стола на коме је дотле мировала и полете према Јер
неју, стаде му на стакло, одлете а да он није ишта 
од тога приметио. Од Виторов:их времена није се ту 
десило да неко и· помисли да одбаци Какомов пред- , 
лог. Јесте, испити •.• Али зашто он то, а? Хоће ли 
да каже да је Каком против испита или .против за
служеног распуста?- питао се и Бановић у интервалу 

· који је потрајао измеЬу завршетка Крајновићеве ин
тервенције и Јернејевог одговора, који је дочео не
сигурно и мутно: 

- То је .твоје схватање ствари . • . У ·теорији пар
тије, коју предајеш, учили смо о значају дисциnлине 
и о демцентрализму ..• Једна од тема за писмени мо
гла би да буде и из тих поглавља, зар не? Па добро, 
питам ја вас-- Јернеј нагло плану- питам ја вас 
како неко може претендовати да поучава друге из 

тако битне материје кад у пракси - одлучујућој по 
нас - професор, шеф катедрала, корифеј, лумен, зна
ње каквог нема у целој Коминтерни, глава над глава
ма и суmта памет, како човек који је све те епитете 
трпео, чак мегаломански сматрао да их заслужује, 

како тај човек -може себи да дозволи да устане nро
тив акционе одлуке форума? 

Троскот, који се у меЬувремену био вратио у со
бу, не сачека да Јернеј постави до краја своје пита
ње. Нервозно извади своје трећинче из плехане ку
тије, не стиже ни да ra увуче у зазифтану муmтик
лу коју је већ, проrрижену лажним зубима, извукао 
из џепа. Вратио се тихо у умиваљку. 

После Јернеја дигне се још неколицина другова. 
Сем чланова Какома, јавили се да подупру став би
роа: Бановиh, Кавурић, Пнеуматик, Сер, Праком (ос
лобоЬен још раније од испита, консултација, ·К:ру· 
жока). МеЬутим, Дежщm, који је, и кад се слагао, 
почињао реченицу са не, Дежман, који није трпео 
никог хијерархијски изнад себе, па ни Крајновића, 
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шефа катедрала, чији је он био члан предајућц оп
штеобразовне предмете, плус историју театра и кљи
жевности, Дежман, звани обично Цвок: а понекад и 
Јарцоказ, устаде да брани Крајновићеве часне наме
ре од импутација, кај не, појединих другова који су 
га нападали подло ножем у_ леЬа импутирајући му 
намјере и идеје које нормалан човјек не море, кај 
не, имати и да се он не само не слаже с љима него, 

дапаче, потпуно подржава Крајновићев предлог да се 
сутра и iПрекосутра полажу испити, инсистира на то

ме, сутра и прекосутра, а тек накосутра, тек трећег, 
или четвртог дана да се оде на рапорт, јер, заиста, 
не гори нам под ноктима, то премештање другова из 

затвора у"Зеници,.Тузли, Бије.ыши, Ужицу, Ваљеву и 
Шапцу, о њима је реч, о десеторици-петнаесторици 
другова којима и није тако лоше, како знадемо на 
основу нама ту прочитан:их њ:ихов:их одговора на на

ше позиве да се придруже овој већ дуже времена 
планираној акцији за њ:ихов премјештај; и, не? ис
правите ме ако rрешим, али·чини ми се да су другови 

из два среска затвора били против тог концентриса
ља свих на једном мјесту ... 

Говорио је драматично, јако напетих шппића на 
лепом, младолико:М више но младом Лицу, глумачки 
високо диrнуте десне обрве и спуштене леве. Умео 
је да отвори широко очи, да расипа мелодичност 
гласа. Радио је то формалистички, нијансирајући 
глас нијансирања ради, и кад треба и кад не, у сва
ком случају без много везе са смислом оног што је 
казивао, али, независно од тог HЗiiiOpa, љегов је орган 
и сад звучао послушно и умилно, нежно и ·топло, 

страсно и срдачно, иако је говорио о кореспонден
цији Какома са ореским и окружним робијашницама. 
Њеrа се, канда, мало тицала пс:ихолошка и лоrичка 
подударност или неподударност измеЬу значеља ре
чи и смисла гласовне обојености, rлавно му је било 
да му интонација буде саркастична кад он жели да 
буде саркасТична, а он то жели увек пошто му је 
пре тога била патетична. Оно mто има да каже, он 
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ће у. својој неподмитљцвој праведности и рећи, па 
пукло куд пукло, било шта било, шта му је то му је. 

После љеговог говора нелагодност поста још ду
бља, још ошптија: који ли ће сад следећи говорник 
да нападне и Дежмана; 

Али Слободан, који хтеде да се јШЈи и каже како 
би Каком требало ·да исiШта ствар, и, ако је икако 
моrуће, да · одложи рапорт, односно да делегација, 
уколико је већ најављена, и оде ако. већ. мора, али 
да це доће због тога до одлагаља испита ... 

Не рече ништа, прогута ILЪувачку само. Али Си
ниша, који се диже, каза управо оно што је Слобо
дан хтео, друrим неким реченицама .. Исто то. 

Чиљеница да се увек дешавало да неко од дру
гова пре или касније ипак каже и оно што би Слоб_р
дан желео, оправдавала би љегов мутизам кад 
би он био од људи који се задовољавају оправдаљем. 
Он је увек жудео за .корењем сваког свог геста, по
крета, речи, ћутње. 

- Хоће ли још неко нешто да каже?- упита 
Јернеј, једВа дочекавши да Синиша заврши. Јави се 
Пнеуматик, па Лазица и Илац и Албрехт - сви: нек 
се испити одложе; врло важно исiШТИ кад је у пи

таљу солидарност или тако .нешто. 

Нико, заправо, није знао. тачно о чему се ра,дило. 
Сви су билц уверени да непоrрешиви Каком из оп
равданих разлога не сме само да. открије карте npe 
времена. Али то и није важно кад се ради исправно 
и у интересу покрета, монолитног јединства и оста
лих. добрих ствари, а што се живаца тиче, они. нису 
фрајле, нек Крајновић и љегова· компанија радиј~ 
припазе мало на своје и не саботирају исправну по
литику Какома из опортунизма масюхраног у привр
женост науци. 

Крајновић опет устаде и рече да га нико од пред
говорника није убедио да је изабран прави час за на
меравану акцију. »Не може то тако: м~сецима држи 
предаваља, консултације, сатири се, цепај плућа, учи, 
бубај, испитуј, спре.м.ај, дижи ради општег добра по-
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крета Ниво члаНства којем су материјалне неприлике 
онемоrућавале школоваље, да би онда из чиста :ми
ра: ,IШШај на то' и ,сутра се не полаже'. Нисмо бур
жујчићи да бисмо бежали од. школе и забуiпавали. 
Од нас се очекује знаље, солидно познаваље марк
сизма као метода, дубље понираље у .. ;« 

- Шта је то тамо доЛе? Шта се то тамо за сто
.лом дешаВа? Каква су то тамо неслагаља? 

То је Троскот, изишавши неочекивано из уми
ваљке и оставивши широм отворена врата за собом, 
застао, па онда, идући онако кривоног полако и рас
корачено, пришао Јернеју. 

Јернеј му је објаснио спор. Трос:Кот ra је гледао 
док је износио суштину приговора и nредлога. Спо
:иенувши Крајновића и Дежмана, Троскот не окрену 
главе. То учини тек кад је споменуто Синишино име. 
И не само да му се окрену зверски-нагло него и од
бруси, гледајући га нетремице у очи: ·»Шта ти па хо
ћеш? Шта теби па није добро?« 

Али тим упитницима који су му неконтролисано, 
чиннло се, излетели, није следећег тренутка више 
придавао ваЖности. Не тражећи и не чекајући одго
вора, окрену се Крајновићу и, rадљива израза око 
уста, намрштена чела а сурова погледа, рече тврдо: 

-У реду. Мени је стало до јединства изнад све
га. Пошто не желите да сутра отпочнемо акцију, од
лажемо је за идућу среду. Дотле ћеш завршити те 
своје исiШте, је ли, ти културниче? 

Иако је осетио сав моrући презир под притиском 
сто атмосфера убачен и сатеран у реч културнич~ 
Крајновић одговори потврдно. 

Слободан се радовао томе више него ичему што 
му се могло да деси откад се вратио из болнице~ 

4 

Аловито је било пролеће. Не и лето. После дВа
-три лепа априлска дана наишле су без припреме ·и 
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поступности тупе оморЩiе, оне јулске, а тек почетак 
маја; у јуну је севало и rрмело, па пљусну кратко, 

тек да се покупи на пола дана црашин:а, онда се ус

тале неке вруliшпптине без краја и конца. Све се из
ван зидова унепок.ретило, унутра се учило за испите •. 

Неки су се већ 'жали..ш на rубљење апетита, што 
је могло бити од Испитне треме, неки на умор који 
их не напушта. од тренутка кад се дигну па све док 

не леrну ·- што је, свакако, био симптом и друге 
некакве болести, а многи - најмноrији - на болове 
у ногама што им отицале, у чланцима који им такоће 
етичу, на изломљеност, на стално осећање муке, на 
бестонусност, на повраћаља: »Ништа ми не прија«. 

Слободан, обузет својим пословима, трудИо се по 
к.рајновићевски да не допусти континzенцијама ни
жеz реда да ra одрећују. Упркос тој игри жмуре с 
исцрпљујућом жегом, осећао се · предузимљиво: утр
нулост својих мишића он није хтео просто да прими 
к знаљу. За три ноћи завршиће пробој кроз темеље 
дебелог зида па ће после све ићи лакше -·и к.опање 
ашовчићем у земљи, по свој прилици мек.ој, и то у 
три смене, и спаваље од два после поноћи до шест, 
што је с:асвим довољно а дивно. 

Ужелео се ноћног сна. Већ девет ноћи копа до 
јутра, а дању, и да нема никаквих других задужења 

и обавеза, не може добро да се спава, тј. сови, иако 
је човек - човек. а не сова, а најзад и, шта? највише 
ако ухвати три сата да откњава. Утолико пре му је 
потребно то_ ноћно спаваље јер испити из дИјамата 
и историје филозофије тек што нису, а умор га, на 
ужасну срамоту, тако хоће да обузме чак и на поне
ком Крајновићевом предаваљу (за највиши, пети, 
курс} да му се очи неодољиво склопе, глава за.tЪу.tЪа, 
а тема највољенија и најподстичућија - Филозоф
ске свеске (Аењин). 

Није се само сна зажелео. Али задатак ће бити 
извршен пре рока. Према нак.надним к.орек.цијама 
стиrлим из По.tЪа, утврдило се да иза зида постоји по
кривен дубок. сенк.rруб и да се хоризонтални бетонск.и 
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канал завршава nред том јамом за фе:калије и от
падне воде с ону страну стражарск.е стазе, за којом 
почиљу к.ук.урузи, да њу, ту јаму, неће бити тешко 
премостити помоћу дасака. Што значи да не треба 
к.опати у мек.ој земљи под површином љива дуже од 

девет метара како би се избило на поврmину - све 
у свему, највише. још петнаест дана посла. Пататока 
је већ спремао даск.е што ће се прво пребацити преко 
сенк.rруба, а сад је радИо рељеф браздИ на поклопцу· 
диrнутом из к.ујне с једне испражњене каце за к.исео 
RYIIIYc: личио је на сек.цију планинск.ог предела у 
обојеном rипсу какве праве војни картоrрафск.и за
ВОдИ. 

Враћајући се пре три дана у саму зору, радостан 
што је успео да одвали осам цигала и што му је ос- · 
тало још два реда (тј. две ноћи рада), изненадИ се 
кад у умива.tЪЦИ уместо Пататок.е угледа Јернеја. 

-Шта је?- упита га узнемирен љеговим стро
rим погледом. 

- Јеси ли сnреман да . . • - застаде поставља
јући почетак свог питаља свечаним и тућим неким 
гласом, који је, спор и приrушен, имао неку судбин
ск.у тежину и продужи тек кад и сам поста свестан те 
судбинске тежине соnственог гласа - •.. да nодуn
реш безусловно политику Как.ома, Партије, Комин
терне? 

Слободан задрхта, умор сnаде с љега: сигурно · 
оnет нешто тешко, nоверљиво и јако одговорно. 

- Како да не. Само, :какво је то питаље? Јасно 
да хоћу кад сам оно што сам. 

- Видећеш, питаље је нужно. Је ли ти до Пар
тије стало више неголи до ичег, до другарства, при
јатељства и осталог? Одговори. 

- Прећи на ствар! -рече Слободан, одједном 
нестрпљив више неголи узнемирен, радознао више не

голи узбућен - јасно да ми је до Партије највише· 
стало. 

-Онда _се умиј, одмах ћу се вратити. 
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Већ, :се ·обукао кад: :Јернеј отвори врата да про
nусти · Троскота, у лежала десна образа, мамурног и 
зборанијег .но иначе, згњечене коже од сна, али зра

кастих дужица као и увек. Као и увек? Паоци су би
ли на· броју, на месту; али мировали су, сад још 
умртвљени сањивошћу, безопасни, с распасаном не
ком сцюгошћу на. месту вољно, у даА>ени од центра 

на обали неког годишњег .. одмора. Драге су му бИле 
те зенице с неишчилелим :умором. Драге, и у при
видној безопасности. 

Ушао· је тако безопасан као никад, па мртвосано 
и скоро слепачки онесигуралом руКом пипао док се 
није захватио славине, коју отвори, неодлучан као 
да је заборавио зашто је то учинио. Онда подметну, 
несигураН да ли се сетио,· обе шаке под млаз и наnу
ни водом уста, кажипрстом•протрља десни, прскају
ћи уоколо, још увек некако погрешно налик више на 

размаженог јединца . преважнијег себи неголи свима 
робијашима и пандурима. Што није било тачно. 

Наnуни водом други пут уста живље, стаде да то 

мућка мећу покретним вилицама, и најзад с нешто 
мало воде· покваси очи. Тек онда се окрену, угледа 
Слободана. и паоци му. у ду~цама заигра ју бацајући 
белу куглицу светЛости преко разнобојних поља -
још увек далеких, св~ ближих, приближавали се, 
бЛискиХ, прИсутних. Куглица светлости се заледи, док 
је. точак дужица, ~yjyliи, nуштао сад само своје 
паоце да се врте у м'есТу. Јернеј му тад пружи шо
љицу кафе из црвеног термоса и одмах затим фекете 
да заnали мораву. ОД драве, коју су сви nушили, 
Троскот је кашЈЪао. · · 
- ~ .:.:._ Јернеј ће 'сад да прочита један Извештај ... 

· Рекавши то, сркну .·кафу, намршти се, пов~е 

дим дубоко и, испуштајући га, преће надланицом 
преко ·доњег мекоГ дела носа, окрену. се валову, 
усекну гласно, протрља руке о летње белоупрљане 
панталоне • од грубог платна и укочи · се, затурених 
рамена, забачене главе, сасвим присутан. Јернеј из
вади свој нqте!ЩШћ укоричен у IL\aвy хартију за па~ 
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ковање и прочита оним истим малочашњим све~[-· 
rласом: ·,-.,":-:.;• r·:· 

- »Прислушни пункт А, 11 сатИ, . 8 минуТа, 23. 
јула ... « 

- Јуче! -оте се Слободану. 
- Тишина! - рече Троскот ·и охрабри Јернеја 

својом главом скинутом с неког споменика великом 
сину, оцу, -r:ворцу. 

- » . . . глас наредника Звука: . ,Онај љин главни 
професор . . . Крајновић. . . опет је 20, 21. и 22. по 
цело поподне провео у другим собама. Записао сам 
га за казнени рапорт. Да ли да га приведем?' 

Глас управника: ,Колико nута да ти, стоко; ка
жем да нећу да знам за то. Засад не. · Биће времена 
и за те ствари. Али кад је реч о Крајновићу, имамо 
специјалних разлога да прогледамо кроз прсте.' 

Глас наредника Звука: ,Разумем!'« 
Јернеј је престао да чита, али главу је још држао 

напету а оборену, мада је плаву ·свешчицу заклопио 
и ставио у џеп своје летље доламице. Је ли очекивао 
нешто? Шта? 

Троскотов глас, који упита: 
- Лепо. Шта кажеш на ту свињарију? 
- Свињарија! - оте се Слободану, који се сав 

укочио, иако је пре тога брзо погледао у обојицу, па 
онда, унезверен од страха, панике, ужаса, почео да 

цепт~ као да је све свршено коначно: што год ура
дио, не БаЈЪа - тракалица. У власти оног што је звао 
својим н.ајzориС7:Uчкији.м стањем, слутио је да, без 
обзира на чињеничне истине, неко после овог мора 
да страда. Ох, он не би хтео да страда ниједан-друг. 
Лагао или не лагао ... ·не. Не може то тако ... Уто
лико пре што Крајновић никад ..• 

- Свињарија! -понови Слободан. 
... Утолико пре што су се на то обојица из бироа 

хитро а упитно потражили погледима и обојица се, 
у исти мах, с ·неком необјашњивом завереничком 
уиграношћу окренули љему. Али у начину на који су 
оне зракасте Троскотове очи ·прелетеле nреко Ј ерне-
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јевог лица тражећи му зенице, као упорно а обн~ 
видело, као да и даље слепачки трага за славином 

над неким друк.чијим валовом, било је и уврећене 
неке сујетне љутље: како се то Јернеј усудио да га 
тако паникерски пробуди из најдубљег предјутарљег 
сна кад, ето, и сам увића да са Слободаном нема 
никаквих проблема. Рекао је: »Свиљарија«, значи -
слаже се с нама. 

- Чекај! Чекај ..;..._ чинило се да говоре прецизни 
кружићи Ј ернејевих зеница. 

- Исправно! Исправно - закључи Троскот не-. 
очекивано ~ахно - од тебе се не тражи скоро 
ништа с обзиром да си присан с љИм. Јернеј ће да 
прочита Есингеров извештај, који нам је предат јуче· 
у по.дне, покажи му, Јернеје, оригинал, ето, видиш· 
и сам, све је у реду и како треба - Есингеров рукопис 
познајеш, је ли тако? То је довољно. Да. Довољно. 
Али за сваки случај, с обзиром на могућност да неки 
другови ставе извесне формалне приговоре и тако 
даље, а пошто стварно немамо више времена, ти би 
требало да потврдиш, и то тек кад се, револтиран, 

Есингер буде позвао на тебе ... Шта? Па то ... како 
да кажем, дакако, да си заиста с љим био дежуран 
код прислушног пункта. Ништа друго. У реду? 

....,.. Ја сам јуче у то доба био у кружоку. Измећу 
10и 12. 

- Оно што се Аесило јуче, могло се догодити и 
данас! Ти ћеш данас у Капилар!- рече Јернеј, још 
увек несигуран али је већ директивисао - измеоv. 
10 и 12. 

- У ствари - допуни Троскот Јернеја - стави
ћемо Ihiеуматика пред врата а ти и ја ће~о ту ~· 
причамо и пушимо два,~та. 

- Данас нема рапорта! - ухвати се Слободан за 
нову сламщщу. 

Јернеј се све видљивије и све срдачније смеш
као. Слободан, ког је дотле плавИЈЩ дрхтавица, осети 
да цвокот попушта пред неким горким револтом од 
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ког престаје да стрепи. Већ охлаћен и смирен, поче 
безбојно: 

- Знам,али .•• 
- Нема ту »али«, уосталом, схвати то као дирек-

тиву. 

Слободан уздахну, прећута, онда прогута пљу
вачку и, сав мокар од зноја, рече колутајући очима: 

-Баш зато ... То јест, не, друго сам хтео да 
кажем. . • Да. Многи другови знају м је управник 
позван баш данас у Београд и да је јутрос рано 
отпутовао. 

-Тачно! Богаму! - .и Троскот се окрете Јер-
неју- шта сад? · 

Јернеј обори главу као да себе окривљује за тај 
управников одлазак у Београд. 

-Да померимо време? - погледа у Троскота. 
Слободаново лице мора бити да је утом открило 

шта мисли и шта осећа, јер се Троскот сав нако
стреши и брецну: 

-Не малограћаниши ми и ти? Ако смо поверо
вали Есингеру, а јесмо, није важно да ли је чуо оно 
што је чуо у 11 пре подне, или у 11 ноћу! 

- Важно је ухватити се за праву карику! - од
јекну из Јернеја. 

- Ипак не разумем! - промрмља Слободан, 
иако му је све било од почетка јасно: жури им се 
да сазову одмах после поподневне шетље скуп на 
коме ће о.птужити јавно Крајновића да је . Управин 
човек. 

То му је било јасно. Не једино. Односно не то
лико снажно да би било једино сазнаље што му се 
наметало. Било је љих више који су упоредо трчали 
истом замраченом стазом у жељи да први избију на 
светлост речи и оплоде свест колектива својом пору
ком како би се наметнули животу као једини облик 
и садржај који има права на привилегију ~ота, не 
због права, него због успеха. Неки су од тих тркача 
приМисли питали већ упаничено: »Је ли могуће да 
другови хоће Крајновићеву главу?« Други су понав-
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љали: »Немоrуће! НемогУће!«, трећи су Тврдили: 
))Наредиће ти, позваће се на дисциплину и ти ·ћеш 
морати« ))Немоrуће! Немоrуће!<< ))Зашто кад је све 
моrуће, и најневероватније« »А ако је оно заиста ре
чено?« »Немоrуће! Немоrуће!« »Можда је речено, 
али не значи оно што се чини да значи. Није лИ у 
nретпоследљем И.мпреtсору, измећу четири имена ко
муниста који чаме по кра.tьевским казаматима, у 
чланку поводом штрајка глаћу у Бази и погибије Ви
тора Петровича, поменуто на другом месту Крајно
вићево презњ'\1:е?« ))Немоrуће! Немоrуће!« »А ако ми 
просто нареде, шта ми преостаје? Нарећеље - из
вршеље!« »Немоrуће! Немогуће!« 

Утом се створи као у неком огледалу љегова 
слика. Седео је на сандучету, а слика је стајала и 
пруженом руком, у реторској пази, оптуживала Крај
новића за споразумевање с Управом. »Немогуће!« 
рече последљи тркач. 

Упоредо с тим свим немогућим и могућим прет
поставкама, за то спринтерско магновеље ван тра· 

јања, Јернеј стиже да изговори да ће му показати 
пре шетње оригинал Есингеровог извештаја. 

А ако су наредили Е сингер у да га напише? Не
могуће. Не би Есингер ништа против своје савести. 

Троскот је зевнуо двапут, без речи се успорено 
дигао и изишао не затворивши врата за собом; Њ:ИХ 
је затворио Јернеј, који погледа ведро у Слободана. 

-Шта кажеш? 
-Сви знају да Есингер не трпи Крајновића! -

чуо је свој глас. 
- Како не трпи? - зачуди се Јернеј - не суб-

јективиши ми ту, знаш! Чиста је то малограћан
штина. Уосталом . . . Зар га није колико прекјуче 
Есингер бранио од Бановићевих напада? 

Тачно. 
Али ако су тај Бановићев напад као и Есингерова 

одбрана-.монтирани да би »извештај« изгледао веро-
достојнији? · 

Немоrуће. 
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Алиако .•. 
- Али дотле ... ? Пре, до прекјуче га је. напмао! 

- то је све што је рекао. . 
Да је Троск.от остао, не -би ни то изустио. Просто 

не би се сетио тог аргумента. _ 
-~ти се!- одврати му Јернеј-'- сви знају 

да се прекЈуче баш изложио у љегову одбрану. , . 
- Зар то није .могао учинити да би после с више 

вероватноће могао да ту одбрану наплати? 
--:.Ти сумњичиш чланове бироа? - упита реско 

ЈернеЈ и продужи потврдно, као да је то одговор 
другог на малочашње љегово питаље: . . 

- Значи да сумњаш у. Какомову политичку зре
лост и способност да оцени веродостојност једног 
документа? И, да.tье, значи да си изгубио веру у по
лити~у Какома, који спроводи политику Партије? Не 
веруЈеш, значи, више ни Партији, која конкретизује 
х:енералну линију Коминтерне? 

- Не! I;Ie кажем - бранио се - једино у шта 
сумљам то Је . . . то су. . . Не знам. Просто не моrу 
да поверујем, а све је врло убеД.tьиво упркос неверо
ватности. 

Очајном, неочекивано му се јави спасоносно ре
шеље: 

.- То сам хт~о... сад знам .... Есингер не по
знаЈе добро наш Језик. Можда је нехотице погрешно 
у најбољој намери. ' 

Јерн~ј се, ликујући, окрену вратима, као да је 
Троскот ЈОШ пред љим и промр.м.ъа: . 

- Јесам ли ти рекао? 
Рекао му је: »Не вреди то са Слободаном. Бојим 

се да не схвата игру нужности. Не, није он дорастао 
да води политику. Непартијан је, упркос оданости .. 

. Али г~асно рече, повлачећи се оДједном као раз
биЈена ВОЈска у nаници: 

- Добро. Можда имаш право . . . Иnак; ствари 
су врло прецизно и језички коректно записане. 

И заврши, такоће неочекивано: 
- Иди сад! Сnавај! 
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Изиlsе тихо. То је било све. 
Али посл:е јуrарље шетље nозва ra у ум:иваЈЬку: 
- Ходи, сумњало! 
Есинrер је стајао лећима nритиснут уза . зид. 

Гледао је нежно, тачније, сентиментално nреда се и, 
онако pиls, чинио .се да букти док је rоворио ни
шанећи речима, не очима, Слободану у nовије: 

- Врло добро сам чуо и разумео кад је уnрав
ник одговорио Звуку: »Колико nyra да вам кажем 
да ми не nриводите Крајновића ·на казнени раnорт. 
Нећу да знаМ за то. Имамо .ми својих разлога ... « То 
је рекао од речи до речи. Онда је неко време изда
вао оmпте nандурске наредбе. Својим сам ушима све 
чуо и чим сам изишао, наnравио сам забелешку и 
nредао је Јернеју. Тако стоје ствари. 

Гледао је поштено, rлас му је звучао уверена, 
истинољубиво. А ипаК ••• 
-У сваком случају, данас ћеш nровести од 10 

до 12 у умиваљци с друrом Троското:м. за 24 сата 
треба да се одлучиm. 

5 

Кад помисли само да се целе ове недеље, наро

чито из:мећу последље среде и четвртка, али И · ра
није, пре испита који су завршени у уrорак, ломио 
да ли да и Крајновићу .каже за онај nрислуmни пункт 
у Капилару! Рефлекси nријатељства које је изнеrо
вао гонили су га да му то саопшти како би сnречио 
(сад је тога свестан) реnризу оног ужаса Виторове 
погибије; ·уверен да се Витору не би догодило· што 
:му се· десило да је имао једног :макар nравог nрија
теља :мећу друrовима, човека коме би :могао· рећи све, 
који би :му :могао рећи све, с ким би rласно и nро
тивречећи како треба, тј. у дилемама чешћим но 
што се :мисли, разговарао о свему отвореније неголи 
са самим собом. 

Резултат таквих отворених, па макар и против-
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речни:х разговора био би салуrаран. Уверен је у то. 
Није се још nитао зашт~ је из:мећу свих кандидата 
које му је класа нудИЛа овде :мећу друrовима за nри
јатеља изабрао баш Крајновића, као што се није ни
кад nитао ни зашто је тако несрећно и неузвраћено 
некад волео Јелену. Пријатељство је једна врста љу
бави: не бира разум, то чини срце, изабрано да иза
бере. 

Али и да је разумом бирао, зар би :могао извући, 
као nanaraj планету, бољег човека, вреДНИјег, значај
нијег, скро:мнијег а људски ближег но што је био 
Крајновић? Он није затрпавао јаме и неnриступачно
сти лупкање:м обичних другова по плећи:ма, нити· је 
даноноћно дубио и подвлачио разлике у разини из
:мећу друrих и себе. Троскотово држање дистанци 
као и Виторова срдачност са свима који су га по
државали били су нека врста . демагогије нужне ру
ководиоцима који вајају глпну човека као што ва-
јари то чине са глином' од .које је човек. . 

У том погледу била је ситуација с Троскотом чи
стија. Он није ни друrовао ни с ким. Он се поставио 
у свести робијаmа изнад свих, као нека врста ко
манданта у цивилном рату. До љега се долазило 
nреко Јернеја или Есинrера, никад непосредно. Он 
није ни јео с друrима за столом, него сl:м, седећи 
на сандучету крај свог кревета другачијег од остмих 
кревета, откад га је реума, а можда и луксација два 
nршљена, нагнала да лежи на даскама nреко којих је 
стављено пет ћебади и да се покрива с још три, нова, 
набављена споља, светлоплава. Сем тога, слабо здра
вље, плус сви остали најодговорнији наnори,. захте
вали су за љега и изузетно појачање хране. Сем мо
рава и кафе у термреу, држао је у једној посудици 
увек нешто сира и nонеки комадић npmyre или зим-
ске саламе. · 

А Грујић?- уnита се. 

Не, он још није ником открио оно што је Сло
бодан, живећи уз љеrа за време истраге, наслутио: 
садржај руководиоца. · 
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Грујић је у све још гледао крухшо отвореним 
очима не говорећи много, још увек као teynyjyћu и 
још увек као држећи себе на узди! 

Једном речи- с Троскотом се не би могло при
јатељевати. Он себе самог држи на корак од себе, 
на два од других. 

А Грујић, с ким би се могло да није било свеrа 
оног што се збило, Грујић није хтео још увек да се 
отвори и оискрени ни пред ким. Живео је ту као 
да пролази кроз овај живот, стално упорећујући оно 
што је научио у далекој Митровици с оним што се 
догаћа овде мећу друговима, да, али забатаљеним у 
тој забити, далеко од зрачеља центра. 

Не. Сем Крајновића, никог. ту нема који се не 
обуздава. 

Сем тога нико није имао квалитете и врлине Ну
жне пријатељству колико их је имао Крајновић, кога 
је све што чини Слободана Слободаном изабрала да
вно, без оклеваља. Сећао се, док је оклевао да ли ·да 
му све каже о Капилару и прислуmном пункту (до
тле му је све говорио) (све од оног што му се зби
вало у јави или у сну, али ништа забраљено, из про
стог разлога што му је досад мало било забраљено) 
(а све ово од Капилара до Пункта- било је изри
чито забраљено), читавог тока настајаља љиховог 
пријатељства, не':!ег сличног· љубави, оне потребе да 
буде с љим, да га гледа и слуша, да причају, оних 
обавеза које су настајале на основу свега тога, оне 
радости. с којом му је Крајновић прилазио чим би се 
Слободан пробудио Или вратио с рада у КВлилару, · 
оног весеља с којим су одлазили да nonyпie прво 
половче у умиваљци, оног нузужитног, сланинашког 

трустовања (заједно с Венчетом, и Грујићем), оног 
ужег круга у ком су се Крајновић И СлобоДан ипак 
издвајали, иако интимни и с другима. И као што 
мушкарац може да буде роб женске лепоте, тако је 
и он постајао роб љеговог бескрајног Знаља, волу
билности с којом га је износио држећи своја преда
ваља, па преко тога и љеговог изгледа, љегове mиро-
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копорне · маторе ·десне слеnоочнице, једино ctape на 
.љеговом иначе бёбастом, јагљећем, веселом. лицу, 
увек сПремном да сине и блисне ·:кад'"га угледа. Шта 
је он ка.о комnензацију ·налазио у Слободану? . Мла
дост, једино чиме је располагао, није ·врлина по себи, 
а било је већ и другова млаћих и од њеrа. Смисао 
за. технику и nрецизност- љих је Јернеј имао више 

од Слободана. Можда је волео то што је осећао да ra 
Слободан издваја, да· му. се диви, да је, тако рећи, 
засвоћен задивљеним пријатељством према љему.· 

Бивао је Слободан и љубоморан. Иако је престао 
да испољава љубомору, Крајновић ју је, мора бити, 
и сам примећивао по неким Слободановим убилач
ким nогледима или дурељима без разлога. Он је, си
гурно, и извео неке своје закључке~ У последље ба.р. 
време никад није заборављао да га позове чим би 
се распричао са неким на шетњи у дворишту или за 

време вануставних сати у соби.· Слободан не бИ увек 
долазио, али престајао би да се осећа · одбаченим. 

Не само Слободана, и Крајновића је пријате.Л,:. 
ства дисциплиновало и чинила маЊе расејаним. Не 
и маље драг~м. То и јесте један од парадокса љу
бави или приЈатељства ....:... да мења оног или ону коју 
~олиш. или с ким nријатељујеш, иако ·се увек При
~атељуЈе и воли зато што Је тај неко: такав какав 
Јесте. вреднИји и савршенији ОД свих других у. које 
би могао излити сувишак осећајних енерГија, маште 
или животности. . 

То вечно реформаторство нежности део је ис
конски пре дивног ·незадовољства постигнутим. И кад 
воли, човек је задовољан својим незадовољством· 
мада остаје увек и незадовољен , својим задово~ 
ством. Све му се тад отвара као проблем и све му 
тад нуди решеља која, не волећи, не би ни сагледао, 
ни тражио, ии нашао. .LЪубав и пријатељство су 
mколе револта. · .. · 

Да није тако аnсолутно био одан том пријател,
ству које је неговао, несвестан, можда, очајаља и туге 
за Витором које је оно садржавала, Слободан· се не 
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би ни секунде IШтао да.АИ да му каже за nрислушии 

пункт, а ни Троскот му, осетивши можда део тога, 

не би nршпао тог дана и nрошетар читав сат с љим. 

Држао га је испод руке и nричао о свему и· сва чему 
као уводу у нешто што је хтео да му каже а за што 
је губио же..ьу сваки пут кад би Слободан помислио: 
-»Садће«. · 

После, напуштен, Слободан је гледао замиш..ьено 
nред собом, подУIШРУћи зид недалеко од терена на . 
коме је Пататока судио једну ОД меоусобних утак
мица одбојке и гледао је одсутно све док му није 
tПришао Крајновић. Али ни сад Слободан није имао 
храбрости да му ишта од битног каже. Па ни да га 
упозори (ако ништа друго), чак ни кад је Крајновић, 
можда у же..ьи да му олакша, стао да му ·nрича не

што о напретку технике nрислуmкивања у свету. 

- Лукаво! - nромрм..ьао је IШ-;rајући се је ли 
случајно почео о томе. 

- Волео бих ја да живимо у свету где има мање 
не..ьудских лукавстава. 

- Зар не верујеш у добру страну техничког про-
греса? . 

- Не спадам у оне који га поричу, ни у оне 
које психолошка и друга отуоеља плаше. Само, куд 
ће се стићи настави ли се тако? Више ни најтајније 
мисли неће бити тајне оном ко поседује те детекторе 
а науми да те ослушне. 

Но, пушећи следећег јутра nрво половче, Слобо-
дан сам поведе опет разговор о ономе што му се од 
јуче чинила недопустивом ипак скепсом према про
гресу технике. Али као да је све поводе за то слутио, 
или као да је уверен био да би говорењем о томе 
извео себе на чистину, Крајновић се јутрос, друкчије 
расположен но јуче, насмешио врло танко, чак сетио: 
»Знам, знам«- рекао је- »дешава се и мени да из
ручим у сливник и дете заједно с nр..ьавом водом.« 
По подне га ухвати под руку и npooe кроз дворmnте 
nричајући како човек напредује вртећи се око нечег 
што метафизичари зову исконским, неуклоњивим 

274 

·злом, а што за дијалектичаре није·nрирода расе Ка
ина, како метафорично називају ..ьудску природу, 
него поглед на стална рваља супротности, поглед 

који бацамо ~МИ«, ..ьудска nрирода, на љих, ратујуће 
партикуле nротивуречног јединства човека и nри
роде. Хоће ли им с временом жалци отупети? Сва
како, извесна релативизација тог односа -извученог 
из к..ьуса класНИХ антагонизама nрипитомиће их,· учи
нити поднош..ьивијим. При чему, док свет неједнако
сти и сиромаштва, тј. свет уклољивих нужности буде 
трајао, за ..ьудску ће nрироду бити везани појмови 
добра и зла и ..ьуди ће бити позивани да суде о свему; 
па и о оном што их превазилази nривремено с тих 

тако упрошћено заинтересованих (с тих тако упрош-
ћујућих) позщија. · 

Кад га је на то Слободан ћутке погледао, врло 
запрепашћено и оштро, Крајновић је (да би смирио 
пријате..ьеву скојевску душицу, чисту од асоцијација 
које су се њему наметале) стао да се повлачи и да 
му објашљава ,1.а није мислио ни на шта преЦизно, 
да није алудирао ни на кога, мада ... 

Застаде, одмери га искоса, иако још увек узне
мирено, али се стиша видећи да је Слободан изгле
дао задово..ьан одговором. 

- . . . случај Витора - nродужи без наrласка 
зато - бар ти и ја немамо разлога да се завараваМо 
nричама да је погинуо несрећним стицајем околно
сти, а још маље nричом у коју уверава званична 
верзија бироа - »жртвујући се за све нас«. И да се 
не чудиш више. Сличних је случајева било. Не мора 
да их буде, а ипак може увек да их буде. 

-Ту? 
- Не ту. Не ту само. Свуда помало. 
Као да није разумевао. 
- Случајева чега? 

- Случајева. . . то се текућиМ жаргоном зове -
издајство, приспособ..ьавање укусу непријате..ьа, 
троцкизам. Јереси је разних имена, а све се своде 
на исто, данас, јуче, сутра. Нужност јеретика је не-
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сумљива. Оно што-је теже, то је одр~дити юо је јере
тик и која јејерес она нужна. Извесна произвољност 
у одр.еоивању ко јесте и ко није. кривац завладада 
је услед надошлих потреба за ломачащt, које (;:у ода
вно откриле,. бар извесном схватању природе власти, 
не само своју пропаrандну уnотребну. вредност него 
и вредност. Не сумњам да lШIИјуна; камуфлираних 
непријатеља и диверзаната има свуда. Али. одувек 
сам се nитао .да ли су то баш увек они на које се у . 
датом тренутку уnире прстом. Било. је јасно да је 
сујеверни ratio regis налагао Троскоту да скине Ви
тора с врата. Отуд и толика усхићеност бироа кад. се 
Витор онако елегантно сам скинуо, уРадивiШI оно 
нужно што би ·се они и у себи самима нећкали. да 
тако темељито учине. Страшније је, у вези с јере
сима - друго. Што ре.штивно криви или релативно 
прави јеретици, кад их на крају стигне оправдање 
и задеси посмртна почаст, остају и даље релативно 
криви јер су се јавили превремено. Зато они који их 
рехабилитују не чине то никад докраја. Не само зато 
што из пепела не ничу људи који су били спепеtоени. 
Разлог је nрост - и они који могу неког да рехаби
литују, и они су власт, и они имају главобоље са сво
јим јеретицима. И ма колико им били потребни они 
nрошли својим антициnираним сведочењем у прилог 
овом што сасвим обично сада јесте, свака ·се власт 
осећа у понечему солидарна са сваком влашћу. И оном 
коју је као ненужну cpYIШfAa. Витор, који се дао уби
ти јер му друго није преостало, без обзира што је пост
хумно :тако рећи ДИГНут на ниво свеца јединства и 
без обзира на то што га славимо сви у хору, у грлу 

је сваког од нас остао оно што је био - онај кога 
смо волели или онај кога смо мрзели, бораЦ против 
опортунизма или усијана глава, никад отац једин
ства, како га Троскот назива данас, пола године· по
што га Је натерао у.смрт. 

- · Слободан никад досад није чуо Крајновића · да 
тако говори, и ма колико га запрепашћивале те ·речи, 
и ма. l.{олико га та схватања иритир~ својом скеп-
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сом, стармалошћу и цинизмом, ипак више· од-' сВега: 
га је уnлаiШIЛа могућност да његов nријатељ мИсли 
поТпуно независно од општег · става и, у неку руку, 
чак и јеретички у односу на њега~ Али, зачудо, није 
имао утисак да се осећа онако бедно како би да· И 
саМ није долазио до сличних мисли, иако иХ никад 
није мислио. Није. Зато је и сад слушао ове ..._-исто
времено без отпора, као да су одувек његове,· и,· на

јежен, пун одбојности, борећи се у себи против nри
свајања -тако туоих схватања. Желео је да туое' 
остане оно што туnе јесте. 

То све га нагнало да приликом првоГ следећег ју
тарњег пушења своју разгневЉеност са себе Пребаци 
на оног кога је волео више но себе. Управо зато што 
га је волео више но себе, није ни могао да' се по
мири с миШЈЬу да Крајновић, после свега што је сам 
рекао о јереси, жели да мисли јеретич~еu; Хтео је да 
га заштити . од онога што Је сматрао. з:лом. ·У себи . се· 
на некакав неnробуоен начин и мирио с тим да му 
nријатељ буде онај који се не умара; буни и не nри.; 

стаје; али ипак се пла!Шiо, као родитељ за своје дете,. 
да Крајновића може због тога да задеси несрећа. 
Каква? Од кога се Слободан то nла!ШI? Од другова?. 
Срам Га било! 

Зар је на то спао, другова да се бојИ, он који.се 
није бојао ничег. · · · 

Зачикавајући се, СлобоДан одлучи да и сам 
усвоји тај крајновићевски начин побуњеноr •- щпп-. 
љења. Постати побуњеник и у односу на недостатке 
Самог бироа! Не· што је та:ј биро зло ~ поче одмах да 
ублажује своју мислену жестину - неГо· Што није 
све добро које би већ могао бити.· · 

Али то га тек образложење уплаши. 
· Не! - одлучи наједном. · 
Није време За то. Сад заиста треба све снаrе ула

гатИ да се продужи и оствари концепција борбе коју, 
као паралелну линију свету, извлачи биро, с:ликајући 
револуционарног себе. То и ништа друго. Све остало 
- слаби, а све што слаби колектив, :..... корИсти не-
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пријате.ъу, а . све .штр ·љему користи штети 

борби... . 
Крајновић одоле Слободановом жестоком и не

милосрдном нападу, миран и супериоран све.време. 

Кад је престао да исиктава јед и отров, рече: 
- ИзАИШНе су све те твоје претпоставке. Ја сам 

ту. Ја сам у колу· које шра одрећену шру, за мене 
нема ни изласка из иrре, ни друrе судбине од оне 
свију нас. Ја ћу као и сви да говорим, говорећи оно 
што треба онако како треба и када треба. Чинићу 
оно што се тРажи М1 се чини и не говори. Али ми• 
слићу по својем. 

- Потребно је понекад и да се мисли и осећа 
заједно. 

- Обавезе су акционе природе. Отуд и слично
сти, привидне или не, измећу демцентрализма и ка
тоА.ИЧIООг практикантства. Али у оба је случаја важ
није оно што говориш од оног што мислиш. 

-Сад је важно и шта 1\Шслиm. То је разлика. 
Треба мислити са свима. Није у питаљу спровоћеље 
мисли у дело. Јединство мисли се тражи од нас. 

-То би значило мислити хорски. Али под па
мщом диригента свИра се, дела, егзекутира. Не ми
сли се. И кад већ хоћемо да говоримо, јединство ми
сли је таман толико утопијска прича колико и Ар
жава Сунца. Људи не умеју да мисле једнако и поред 
најистоветiШјИХ интереСа.. Из простог разлога што се 
увек мисли вазМЈ. различитим инструментима. 

- Али оно што је нужно нама ... Акценат је на 
том нама •.• то је јединство мисли .. . 

- Да се разумемо онда - оно што ти зовеш 
МИШ1Ьељем, ја ~ове~ акцијом, и то одрећеном, заин
тересованом,класном. 

Враћајући СлобоМlНV муштиклу коју је он чувао 
заједно с фекетеом, док је Крајновић задржавао код 
себе (као маље страстан пушач) само цигарете, 
упи-rа: 

- Јесмо ли се објасiШЛИ? 
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Слободан ·на то одговори запрепашћенији и од 
Крајновића: 

- Ако мислиш на то што си рекао - IШКад! -
и диже се. 

- Скојевац! - насмеја се за љим зачикава
јућига. 

- Ако! - одврати Слободан преко рамена. Крај
новић га сустиже у соби већ. 

- Стани! Не бих хтео да се једна још лепа не
виност сложи у роду, броју и падежу са неком тамо 
молијеровском господом. 

-Којом? - уnита обрадован што се нису мо
рали да посваћају макар и тако. 

Крајновић га је гледао узбућено: 
- Тартиф је лагао небо. Оно је глуво.!ьуди који 

то нису, не опраштају лажан морал; И yOIIIПIТe -
лаж. 

А онда га, у доброво.ъен, ухвати испод руке, врати 
га у умива.ъку на још једно половче помир·еља. »Прву 
сваћу треба прославиТи.« 

Причао је сад, пушећи, како за све ове године пrro 
припада покрету он није ниједном стигао М1 се упита 
да ли је било сувишно ма шта од оног пrro се у име 
револуције захтевало да уради, мада је од 1919. ·до 
1929, за првих десет година, био трипут хапiпен и ин
терниран - све у свему - годину је преседео, а од 
1929. до 1936. седи већ пуних - шест и још ће че
тири, мада ће, кад изиће, после другог летка најка-. 
сније, бити ухапшен. А неоспорно, учинио је за све 
то време низ rpemaкa и уnадао у заблуде и нервозе, 
хистерије па и панике, а сигурно је М1 су такве не
избежне неприлике кроз које смо осућени да про-. 
Лазимо условиле и понеки од љегових недово.ъно про
МИШ1Ьених гестова и навеле га на неки наопак и из-· 

лишан зак.ъучак. Али ово пrro сад траЖе неки дру
гови од револуционара, и то у име слободе којој 
сваки од љих сваке секунде потврћује своју оданост. 
ипак превазилази све замисливо. Он није наиван и не 
изједначује слободу и пут до ље, али IШкаКВа ди-
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сЦИIЈДИНа. н~· може .да. ЗЩtт~ва да -:се џре~тане. М.~ ми

САН, ако претпоставимо и да може тражити да с~ не 

мис~ гласно својом г.лаВQм и не ~ели дал:.е од већ 
мишљеног. . 

Шта га је. љутило. код Какома? Збоr чега су се 
неки чланови Какома хладили према њему? Н~је ~ 
му .одмах по доласку ~з. боДНЈЩе Јернеј. рекао, а.лу
дирајући на Крајновића, да нисмо друштво слобод
них мислилаца. Нико- не сме да дискутује о .одлу
кама и да их на свој на~ интерпретира. Има да их 
спроводи. 

б 

Испити су прошли,· у последљем тРенутку је Јер
неј показао прилично широкогрудости и юiје тра
жио да падну и -другови који су ипак нешто научили 
и знали, а завршена је .и пробијаље -темеља. зида, тј.
првог дела Капилара. Од наксиноћ · су отпочели зе
МЈоани радови, физички заморнији за Есингера и Па
татоку, који се нису навик.ли, Као Слободан током 
дванаест ноћи, на ваздух у цевоводу па им је сад учи~ 
нак био толико маљи од његовоr, па је одмах пред
ложио Јернеју да сам и продужи:.»Мени више ништа 
таМо не смета. Чак ми се чини да .лакще_ радим. уз 
корзирање буба ~ пацова«. Одмах се покајао због 
потцењивачке препотенције на ·Штету Пататоке и 
Есингера, Зли бироу је. стало, канда,. до учинка _само: 
Његов је предлог прихваћен. Од синоli опет наставља 
да силази у Капи.лар на целу ноћ. 

Упраsника није било већ од уТоР.ка. у ~~_кёу, а 
неће га бити . све до идућег понедељка,. рекао им је 
Драгутиновић, што је Бановићу ~Послужило као .по
вод да опаЛи неколико јетких примеДби на Крајнови· 
ћев ра~, али ·и Крајновићу да. му О,4.ВраТи истом_ 
мером .. 

Дошто је, читајући, провео време од 10 до 12 у 
умивал:.ци, ~.с. _Троскотом,. који је .nушио. мораве и· 
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цио сам кафу не скидајући се с прозора:али не:про
говоривши ни реч са Слободаном, ·збуњеним више но 
уврећеним, сазнао· је по подне, на· шетњи, да је за 
вечерас Крајновић, на· захтев другова поткованијих 
у области филозофије, заказао необавезно предаваље 
поводом неких_ проблема семантике. · . . 

Јернеј последњи приће. столу, око кога је било 
бар за пет степени топлије неголи у испражњеним 
угловима собе. На оближњим креветима и оним двема 
клупама све је већ било запоседнуто и уqокоћено; 
Сигуран у себе, он лако дотаче бледом и танком· РУ· 
ком раме првог, и Лаза. Подсвест је, .И не д_ижући 
главу, знао ко му је за лећима и шта тај хоће па, 
једва савладавши .више покрет неголи жељу да љу
базно скочи ·и уступи своје место .члану бироа, рукну 
улево, пригњечи ужарену Албрехтову бутину, али 
ослободи 40 сантиметара простора, колико је суво
бедрастом Јернеју било и више него , довољно. Сло
бодан се следи прво: Сад ће ме упитати шта сам 
решио! · 

Али не, ничим му није дао на знаље да се сад 
занима за то. Чак би се, по незаинтересованости за 
Слободана, десно од њега, могло рећи и да је забо
равио на јуТрошњи ултиматум, још неистекао, 
уосталом. 

Да се не би мучио и одговорио на логично · пи
тање »а зашто је онда сео крај тебе?«, Слободан је 
стао да прати предаваље и,· -слушаЈући га Предано 
и са свом могућом концентрисаноiiiћу,. уtкоро је За-
боравио и Јернеја и оморину што није попустила ни 
у заранке. Био је захвалан Крајновићу ·за Инспири
сано и инспиративно излагаље теме~· Од С>них је; уо
сталом, што оправдавају љегово необраћа:Н.е пажње 
на Јернеја: сви знају да обожава филозофију и про
блеме језика. Слободан је, истина, с времена на 
време бацао поглед крајем ока ·пут· Јернеја, кад год 
би његово кули-пенкало јаче· зашкрипало уносећи. 
понешто речено у нотес од прошивеног клозет-па

пира укориченог у меки картон. 

281 



Независно од тих трзаја, Крајновићеве су му 
речи омоrућиле да, за време бар . пет шестина тоr 
сата, у највећој моrућој мери ужива у споју истина 
и маштовитих иrри којима је предавач обасуо при
сутне, позвавши их већ с почетка да заједно с љим 
разМИПIЉају мало о природи речи, чију историју -
од крика до мислених именица и индиректног говора 

- изнесе без инсистираља, да би затим прешао на 
објашљеље транссупстанције што се дешава прили
ком инвентаришућег именоваља предмета, појава, 
стаља и деловаља, како би се одатле упустио у раз
глабаље процеса МИIПiЬења, те хемије модалитета, 
коју такоће рашчлани, да би завршио физиком дија
лектичких категорија, које редом именова и наброја: 
Затварајући круг, обухвати, после испитиваља тока 
противречних тријада (сасвим уочл,ивих приликом 
доношеља за.:кључака) (кад се, успоримо ли муље
витост с којом се намећу, открива на тренутак при
рода уЈСидања и ушчувања, која и није друго доли 
негација негације), проблематику одразности чулног 
ума оrраниченоr безrраничјем, па поче да говори о 
извесном све ·уочљивијем порасту субјективиэације 
nриликом осликаваља објективног; И· објасни тај по
раст последицом оправдано повећаноr човековог са.; 
мопоуздаља и моћном крхкошћу МИIПiЬеља ван 
схема, не и ван извесних законитости што схематишу. 

На крају заврши претпоставком да се, већ према 
историјским ситуацијама, наизменично служимо је
дНИМ или другим начином: једним кад масу схва
тимо као енергију откриваља, другим кад енергију 
укочимо из страха да нас н.ово_ не би добрим послу· 
жило. Револуционарне класе нису се никад тоr дру
гог бојале, зато су и биле редовно отворене сваком 
nрогресу. 

По пажљи с којом су праћена ова излагаља из 
области што претпоставља постојаље извесног пред
знаља слушалаца, није било тешко разумети у ко
ликој је мери предавач супериорно владао својом 
материјом, али и мајсторством да је учини присту-
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пачном свима. Чиме није речено да је сваки од при
сутних у подједнакој мери тачно схватио домет свих 
преглатких алузија шаржираних неком евазивном 
и лаком иронијом на рачун неких врло котираних 
теза и љихових текућих тумачеља. Требало би и за 
све те приземне алузије, што су се и нехотице овде
-онде отимале Крајновићу, више стручности но што 
се поседовало, и свакако много више неоправдано 

сумњичаве будности да би се протумачиле као израз 
разбијачке и опозиционе зле воље. Не значи да се, 
независно од тога, он у последље време није залагао, 
као сад, и јавно, мада не директно, против идола
трије принципа прегласаваља, тог нејединог сазнај
ног метода и.стине као »борбе за освајаље већине«. 
Рекао је и сад током предаваља: »Објективну исправ
ност истине коју сазнајемо праксом као и лоrичком 
анализом и синтезом не можемо мерити бројем rла
сачких куглица бачених у љену урну, као ни виси
ном шамлице с које је постулирана«. 

Није то био обичај, али неки недавно стигли 
млаћи другови су му први запљескали, многи стари 
четворкаши прихватили то, а онда тек, као да су по

стали свесни неиэдржљиве врућине коју су као хип
нотисани дотле подносили, сви су скочили с клупа 

и кревета. Енергијом с којом су се одлепљивали ди
жући се с овлажених дасака и сламарица, рекло би 
се да су хтели да се отресу жеге, оморине, жећи а и 

глади: било је већ време вечери. У комешању и rу
жви што наста, Слободан одахну кад реалиэова да 
му Јернеј није пришао ни после предаваља. Свеједно 
да ли зато што није успео или што просто није хтео. 
У скоро га оТiс.ри у дну собе уз Троскота. 

7 

А пре тога, једног од предиспитних дана после 
предаваља о теми тад на дневном реду (Објективно 
и субјективно у светлости дијамата), Слободан је 
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пенушавих ·очију од одушев!Dеља пришао Крајновићу 
и рекао му меким; захвалним гласом своје усхићеље. 
Неке је ствари он, Крајновић, тако јасно изрекао да 
су му помогле да схвати понешто слућено мећу по
јавама у свету а и у самом себи. 

-Које?- смешио се Крајновић, али Слободан 
се не задржа на личном и, онако сав некако уоп

штен, какав се у последље време све више чинио или 

хтео да учини·, настави rрцајући од узбућеља што. га 
вечерас превазилазила (не лично узбућеље, него оп-: 
ште, све.tЪудско) да му прича како се ниједан човек· 
данас не може осећати потпуно срећним ако. није 
просветљен науком, коју он, Крајновић, тако суве
рено и јединствено предаје. 

-Зашто? - смешио се уми.tЪато .Крајновић а 
Слободан се није хтео да зачуди том питаљу, него 
ra је, чинило му се, исправно схватао као испити

ваље на некој консултацији о оном што је научио 
или требало да научи на часу па на то друго запит

киваље одговори као одликаш мирно, без замуцки
ваља, да је то зато што је само оно, то наше тумачеље 
света, историје и мисли, успело да развеје незнаља 
којима су векови беде, ниске продуктивности и тако 
да.tЪе замаглили видике на .tЪудскост и .не.tЪудскост 

односа а самим тим и задатака човека у свету све 

ширем јер све хуманизованијем. 
Крајновић не би био који је био да се није ухва

тио за једно ту место и да, поводом оног што је Сло
бодан говорио помиљући неку »паклену машину коју 
је марксизам ставио у срце судбине«, није стао. да 
му се супротстав.tЪа, навикао да ћаволоадвокатује. То 
је Крајновићу. био природан начин да шиба и креће 
своју мисао увек у правцу од знаног ка ·незнаном а 
сазнат.tЪивом, од формулисаног ка неформулисаном 
а изрецивом на основу изреченог. 

Седели су дуго сами у умива.tЪци и пушећи срда
чно спорИАИ, али Крајновићу није· промакао нека
кав, смешНо је рећи; величанствено-просвет.tЪеiЈИ за
нос којим је Слободан зрачио у· робијашком smoking 
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roomu за све то време. Одавно није срео човека· који 
се тако тотално предавао оном што је називао. са
знаље и тако потпуно горео од же.tЪе да још и још 
сазнаје, а дахтав и дрхтав од узбуће;ња пред оним 
што је већ сазнао и што му је помагало. д~ живи. и 
буде добар војник у једном од одреда своје класе.· 
Ништа друго за љега као да· и није постојало сем 
овога: сазнавати и извршавати своју борачку дуж
ност. 

Кад се после добра два сата Слободан дигао,. то 
је Крајновић схватио као знак да је време да се по
вуче јер почиљу »мистериозни« технички послови. 
Да ли и ноћас са Есингером и Јернејем? Устаде 
спремно, сруши сандучић, саплете се, али. му при
брано, упркос свему томе, иронично некако пожеле 
лаку ноћ. 

-Хеј! - manнy сад младић и заустави ra уз
бућено дахћући - нешто сам хтео да ти кажем .•.• 

- Кажи! - једва дочека, као да је слутио да је 
нешто битно заборавио да му каже. Али лице му се 
није смрачило ни кад је, место оног што је очекивао, 
иако није знао шта би то могло бити, Слободан, про
rутавши ПА>увачку, застао и, као да се покајао, без 
нагласка рекао: 

- Знаш, у вези с оним зезаљем Венчета сваки 
пут у купатилу и после за столом. Или оно с Јер-· 
.нејем после шетље. То ти није потребно, па зашто? 

- ОзбИ.tЪно? - као зачуди се, нерадосно слу
шајући и да.tЪе, све непаж.tЪивије, Слободанова раз
МИШ.tЪаља о томе да .tЪуде не треба ни испрепадавати, 
ни врећати изношељем ствари. тачних можда, да чак 
и истинитих, али неформу лиса~:~их за ни13о већине, 
што их у неполемичкој али директно зафркантској 
форми не може да схвати, а вероватно би могла-, уко
лико су корисна, а многе би то биле у неком другом, 
педаrошкијем облику. 

- Јеси ли то баш хтео да ми кажеш кад си ме 
зауставио? 

Слободан џе о.бори главу. ·Крајновић .. изиће .. 
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Слободан није ни уздахнуо, сео је на сандучић. 
У очекиваљу Јернеја:, који се још није пробудио (З.ЛИ 
већ ће он, без · закашњења), стао је да чита девету 
главу nрвог тома Капитала, али, читајући поново то 
·поглавље, није могао да се уздржи да не помишта 
на Крајновићеву срчаност као на недостижну вр
лину човека, затим на сигурну несигурност с којом 
говори кад предаје, онда се упита, и то после неког 
времена упита, и да ли је икад Крајновић напустио 
иједан став ·који је дотле бранио, сем ако му не би 
севнуо нов, боље осмиштен, сем ако ·му се не би 
јавила уверљива могућност или нова, садржинскије 
оптерећена мисао. То је, зактучи одједном, отуд што 
је његов nријатељ апсолутни атеиста. То је он! -
ускликну скоро, изговоривши у себи опет праву фор
мулу, па се обрадова. Закратко. Рече му је. 

Хтео је њу одавно да саопшти Јернеју, који је 
наишао мрк и тих. Не мичући уснама, овај процеДи: 

- Почни! 
Брзо се свукао, дпrао поклопац, нестао. 
Осећао се нелагодно. То значи - мислио је пу

зећи - да Крајновић зна да он, Слободан, није апсо
лутни атеист, тј. оно што треба бити. Не бити нешто 
што јесте Крајновић за њега је исто што и не бити 
у праву, не бити довољно храбар, слободан и сре
ћан, не бити довољно марксист. 

А то је исто што и не бити, или бити вечити 
шегрт полувида пред светлошћу за коју се Крајно
вић трудио да њему и другима отвори очи. 

То је! 
. . . Не рече: Хоћу да будем храбар. Помисли 

само: Храбар сам. Али оно јутрошње предсвитаље 
отвори се пред њим. Несмаљена ужаса ... 

Клеца пред првом препреком која је чињеница 
сагледана као маса а не као енергија, као датост а 
не као динамика. 

Зашто? 

Зато ·и није у стаљу да изврши избор. Зато што 
га није учинио, савест су му и притисли противр~чни 
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и· мутни импулси, место разговетности које се налазе 
и у Јернејевом захте~у и у Слободановој .пријатељ
ској љуб~и према Крајновићу. Треба рећи: »Нећу!« 
Кратко и Јасно. А не бојати се. 

Зашто он све тако? 

Зато што је недовољно поткован знаљем. Да је 
Крајновић у његовој ситуацији, он би одмах знао 
шта да одговори и шта да уради. И Јернеј би знао. 
А он, жртва статике своје недораслости, не уме да 
?ткрије границе пријатељства ни границе преко ко
ЈИХ почиње да делује више револуционарно опреде
љење, ако треба чак и против саме ·дисциплине и 
партијности. 

Шта да радИ? 

~је А знао. Било би му лакше наћИ пут да му је 
Ј ернеЈ сам з;>екао оно. Али Троскотова десна. руКа 
анrажовала Је самог секретара бироа. Он је ·лично 
затражио од Слободана да потврди да је чуо оно што 
су сви троје знали да није чуо. 

Понови ту з;>еченицу у себи и схвати да је, упр
кос малочашњоЈ одлуци да буде храбар, био подло 
неслободан. Али он није ни јутрос, за она два сата 
проведена с Троскотом у умиватци, ни после, ни сад 
.,-- пристао. Није. Није? А шта је значило оно мало
чашње »секретар бироа« ако не спремност да наће 
изговор и оправдаље за свој став мирно пред свим 
што му нареди да учини друг задужен да у име ко
лектива вр~ опште руководеће дужности, без об
зира да ли Је то што му је речено и тражено испра
вно или није, нужно или није, корисно или није . 

Крајновић се не би мнгољио да су му рекли да 
тако нешто УРадИ против Слободана. Послао би их 
до ћавола упркос демцентрализму. 

Уосталом, демцентрализам предвића дискусију. 
Да. Али кад се Крајновић није покорно одлуци ве
ћине? Тачно. Али кад се све до гласаља и одлуке 
Слободан борио за своја схватања? Крајновић би се 
борио за своја. 
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Добро, тачно· је; :Слободаii је од поче!ка.- био_је
дан: »Чекај и учи, цувакс си, .млад ~и«. АЛи ако_зош 
ни сад није стари_ робијаш, давно Је прошло : врем~ 
кад. га је ту све јуношки само за~tоавалq.и све му 
било само лепота и откриће. Сада Једино ЈОШ К~аЈ
новић може да га ЈЈСТИНСКИ одушеви_. неким СВ9ЈИМ 
идејама и мислима. Све остало делуЈе рутински ·и 

зна напамет. . 
Неким? К~ице!. . 

. Треба се угледати на Крајновића. Постати ~9 
он. Он једино уме да свугде и у сваком зиду откриЈе 

и отвори вр~та у невићено, незнано, сунчано. .. . 
Троскот - то је друго. ~егове наредбе. {и щtе 

Какома) {и оне већине) {то Јест, Какома, ТЈ. Трос
кота) Слободан ће без поговора да извршава. Без 
поговора? А ово сад? . . 

Није то наредба, него предлог. То Је друго. 
Друго, зашто друго? . . . 
Хоће ли или неће ли да изврши све што од њега 

другови траже? 
Зар НИ без саМоиспитИваља, те унутрапnье дис

кусије, за коју је, Изгледа, једино способан? 
Чему та јадна дискусија кад је све унапред од

лучено: нареће:Ња морају да се изврше! 
Мрак је, не :Види се! - покуша .да наће опра.в

дање пуЗећи кроз Капилар, далеко ЈОШ од ПО?дма
клог пруста. Па·, се После не:КОЛЈ:ШО покрета лакта: 
вима и колениМа насмеши: · »Баш сам нашао из-
говор«. . 

Ј о ш се смешио. Али онда лице мора да му се 
стврдну. Осети каКо се све у њему затеrло од ГЈiеБа. 
Неко се продера: »Шта·то значи? ·Шта то значи, пи
там?« Тај глас .је одјекивао кроз унутрашњост њ;га 
налик на овај влажњикави, љигави Капилар КОЈИМ 
пуже, н~к и на обичаiЈ једњак, налик и на:_ опу
стели школски ходник о: зимским распуст има. · · · 

»Шта значи· то?« викао· је тај глас. »Опет :под. 

свест, је ли?.« . . 
Срам ме било! - закtоучи, и тек кад му ·паде 
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однекуд · Бановић на памет, осмехну се поновр. Но 
сад је знао да му је задатак који себи поставља јасан: 
треба постати апсолутни атеист. Тиме ће да трансцен
дира . стаnш.-у догми. Дисциплина је, дабоме, једина 
ствар што сме да га nревазилази. Али она није транс~ 
ценденција иако трансцендира. Неверица · на коју 
мисли,- стабло је. пребачено преко амбиса. Њим ће 
да крене ма колико био клиЗав. Корачаће лаички, 
рапионално, од своје воље. Напредоваli~ полаЈ(о и 
опрезно, али без потребе з~ оградама ;и застанцим~ 
без страха. Не сме . себи дозволити вртоглавицу. То 
је све. Он је већ одрастао човек. »Ја сам одрастао.« · 

Преста да мисли. Али кад стиже до пруста, п<>,
вуче испод мишке привучену кесицу с кутијом ши
бица и запали свећу коју напипа: _посао који је сад 
радио изискивао је светлост. Макар те једне свеће. 

При љеној. -светлости је и донео одлуку.' Ако га 
Јернеј што пршшта, рећи ће му кратко и јасно: »Ра
зумем вас, ценим, али не лажем, ни вас, ни колектив, 

ни себе, •НИ Коминтерну, ни будућност, ту Свезна· 
лицу.« 

8 

Сећао се среде. Уопште .. 
Нико није оног јутра обратио пажљу на то да 

Јернеј и Слободан нису изишли на шетњу. Па ни на 
чиљеницу да Слободана није било у соби кад су се 
вратили .са јутарље. Троскот, Крај~овић и остали 
одрећени синоћ да. оду· на рапорт ;као делегати к~ 
лектива ускоро буду позвани. 

УпраВник их и прими седећи за столом одсутна 
израза. Није; кретен, крив што не· зна да је. Јернеј 
у умиваљци, а Слободан у Капилару. Из тачке »при
слушни пункт« чуо је сваку реч. Почео је Троскот 
оним својим храпаво бtоујућим, навлаш антипати
чним начином говора: »Тражили смо овај рапорт да 
бисмо протес-,rовали овог пута најенерi'ИЧЩiје против 
непрекидних провокација команданта Звуца, то је 
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број један~ а број два:· м бИсмо изразили своју ре
шеност м се борим() против јавашлука Управе и на· 
челника одељеља за казнионе .•. « 

-Ја нисам овлашћен да примам жалбе које се 
односе на органе Министарства! - рекао је управ
ник с неким тремолом у гласу који би Другде наrнао 
Слободана NJ. прене у смех. Столица утом загреба 
надљим. . 

- Ја нисам овлашћен од стране колектива ко
муниста да пристанем на даље · одлаrаiье премештаја 
наших другова који робИјају по малим среским за
твориМа, без појачаНе хране, без књиrа, без ичег што 
олакшава издржавање казне. 

- Није љима лоше тамо. . 
- Ваше нас мiпп.ЈЬеље о томе савршено . не за-

нима! -препозна Крајновићев глас. 
- ШтаВише - проду;Ки он - молимо вас да га 

задржите за себе док не чујете наше захтеве. 
- Понављам м . ја немам овлашћења. 
- Онда нам доведите начелника за уши - рече 

Пнеуматик - или ме пустите да ја то учиниМ. 
-Не буди дрзак, ја моrу и друкчије. 
- Прети, другови! - раздра се Троскот - дру· 

гови, овај н~ солунски крунски сведок чије су лажи 
стајале главе Аписа и остале црнорукце, који нису 
хтели сепаратни мир с Аустријом, овај нам лажни 
.сведок прети, другов~! Да не мисли да се налази пред 
војним судом 1916? Да не мисли м је време. стало 
1916? Слушај ти, лажни солунски сведоче, ако ти је 
свака длака крвава од крви поштених људи, не значи 
да ће тако до краја остати и м се злочини не каж
љавају. Ако хоћеш лепим, Имаћеш лепо; будеш ли 
хтео рат, ја ти кажем м ће цела ова зrрам у једном 
тренутку тако да забруји и плане ..• 

- Волео бих м видим •.. 
- Одмах! Хоћеш ли одмах? Ето! 

Забруји и плане - то је био шлаrворт. СлобоNЈ,Н 
је повукаQ канап чији је :крај држао у ·умиваљци 
Јернеј ••. 
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••. који истог часа ·удари двапут дугим ~ом 
у плафон. То да почНе петица, а не они, било Јелу
кавство. Управа није смела м посумља м четворка 
командује. О прислушном пункту да се и ·~е говорц. 

По нарећељу бироа, петичари су стаЈали нед:=t· 
леко од прозора, спремни м на знак С~, коЈд 
изјури из љихове умиваљке, почну ·да удараЈу У. ре~ 
шетке раније већ припремљеним гвозденим преft.Ме
тима, плочама лима, тупим ножевима, кашикама, 

порцијама. 

Две се собе у исти мах придруже· петичарима. 

Све је то припреМ.ЈЬено било,' договорено са соб
ним секретарима, и савршено досад законс~исано. 

И преостале собе су се придружиле. · Т~чно онако 
како је биро предвидео. У тренутку кад· Је Троскот 
изговорио: »Ето!« цела је. зграда већ стала. да IИЗба·. 
цује пароле, лупа, урла. Порције су цангарале тупо 
и мукло, кашике подврискивале, ножеви испуштали 

шкрrутаве јецаје, али највише су треске. и буке иза
зивали ударци тешком клупом. Дижући Је и држећи 
је по осморо са сваке стране, људи су се ~етали 
у врата. Служили су се љом као античким Јарцем 
којим се ударала у камене зидове тврћава. Дво
струка су окована врата поиrравала, дебели зидови 
се крунили, стакла звонила. 

-Шта је то?- питао је управник за канцела
ријским столом. - Шта је то, господо? - понављао 
је уплашен, не знајући шта говори - nр~ичавао 
је Крајновић кад се вратио Слободану, КОЈИ ничим 
није одавао да то све зна (јер је сам све чуо својим 
ушима.) 

-То је увод у демонстрације! -одговорио је 
на то Троскот - одсад ћемо сваког дана ,прирећи
вати тако нешто док год нам не доведете наше дру· 

гове. 

Још увек је бучало и хујало, тресло се и клатило 
као да је зеМ.ЈЬотрес. Из те пандурске и рапортне со
бице у призеМ.ЈЬу ти су се гласови, рушећи се с ви~ 
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сока, чинили као један.- страшни водопад, ~о по
плава која их све зШLъускује, дави, односи~ 

- Нек престане! Нек престане то! 
- Хоћете АИ нам дати другове? . 
Есинrер погледа на сат и климну главом. 
- Хоћу! -рече управник. 
- Добро онда! Имам вашу реч. Да јој поверу-

јем? Хоћу. Пошто сте нам је дали, протестна ће де-
мqнстрација_ престати овог часа!. . . - . . . 

Није то изговорио, а бука се, као пресечена, и 
стишала. Управник је, блед, зурио у Троскота. 

- Измамили сте ми обећаље триком! . 
- Покушајте да не испуните· обећано, будите 

сигурни да је ово детињарија према оним трико
вима које држимо Засад у резерви. 
· Управник ·диже нервозно :tлаву кад одје:Кну с не
ког прозора глас Аазице Подсвести: »Хоћемо другове 
из среских робијашница! Хоћемо другог ·команданта 
Анекса. Доле провокатор наредник Звук!« 

-Ја сам човек од речи! -'- рече управник по
што је двапут прогутао пљувачку да би · овлажио 
грло. 

- Откад? - учини Крајновић и опусти ·десни 
крај усне. 

Троскот поће први вратима. С прага се окрену: 
-Не буду АИ ту сутра, да знате, неће ми ·битИ 

моrуће да разуверим јавност, ионако разјарену на 
вас после мучког убиства нашег друга Витора, да 
сте ви· злодух и крволок крив за све ужасе што се 

Дешавају по казама:тиМа. И још ово. Ма колико бИли 
моћни ваши заштИтmщи, ви се на том месту нећете 
задржати. Бићете пензионисани за три дана, верујте. 

Троскот му се окрену сасвим и поглеДа га строго: 

-За вас· је боље Да· ми верујете. Боље за _вас. 
Онда изиDе. За осталИма. 

Пр.епричавши му то, Крајновић рече на крају: 

- Чудно, не ·волим Троскота, а ипак мајсторски 
уме да организује ствари. · 

....:.... -МајсторскИ! - · сло:ЖИ ·се Слободан, али се од~ 
једном трже -рекао си да га не волиш. Зашто? 

. -Зар не видиш и сам? ' .. 
-Не. · · . 
......... Па да. Даљу дремаш, · ноћу ријеш. . . Ех, кр

Тице! И· стари и млади, сви другови одбијају да_ се 
сложе с методама које је завео; 

......;. Какве методе?·- чудио се ......:. да не мислиш 
на термое и мораву? 

- То су последице. 
Али утом угледа Грујића, поекоЧИ, не сруши нИ-

шта, поће му, ухвати га под руку и стаде да му прича. 
Слободан обори главу. 
Уврећен. 
Било је. то јаче од љега. 
То?· · 
Шта то? 
Не одговори. Диже се од стоЛа. 

9 

Јернеј је већ био Л:егао кад је Слободан изишао 
из Капилара. Доведе умiшаљку у ред; уће у собу И 
седе за сто косо прекопута уснулог Крајновића. Неко 
је време . Слободан читао. Онда преста. Није се осе
ћао добро. Леже. Аакну му спрва; · 

Крајновић се утом трже, мљацну усТима и· од
мах, не nротеrнувшИ се чак, без прелаза настави 
да преводи Материјализам и емпириок:ритициза.М. 
Али после ' неколико редова, пред једним Канта:
вим цитатом о коме· је хтео да сам размисАИ 
пре но што подлегне сугестији Лељинове контраар
rументације, дохвати левом руком свој сивоплави 
платнени ватирани. зубун, проштепован. на ромбове 
као јорrан, и, не прекидајући рад, набаци ra на лећа, 
којима стаде да мрда не би АИ ra спретније нам~ 
стио. 

Слободан је и IIIOpeд великог умора осећао тог 
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часа такву ћавоmу будност да није знао шщ :би са 
собом. Долазило му да . устане и да се свали под 

отворене славине у валов не би ли стишао унутра.;. 
шњу ватру. Али било је још Pa.I;IO и ~о~а је, мора 
бити, у ово доба, без обзира што Је краЈ Јула, хладна 
као усред зиме. Не, није му само врућина. Већ се 
неколико дана поноВQ . не осећа добро. . Неколико 
дана? Откад? У реду, од јуче. Да, као нека omnтa 
умртвmеност, нека пара.лшпућа празнина. А онда у 
млазевима - немирне, заrрцнуте мисли. Аако је Крај
новићу, он седи на две столице, 44 му годин~, ~тар је, 
прошао га је живот, док он, Слободан, тек Је Једну и 
по годину и нешто јаче на робији (још му. 8 и по 
остало), још је сав од рашћеља, од чућеља младалач
ког сазнавања и прилаrоћаваља, стицаља 'искустава 
која се односе Према мислима као техника условних 

рефлекса према слободном, неусловmеном ~· зато 
баш претешком избору, дефлоришућем одлучивању 
и условmавајућем поступку. 

Није могао да заспи. Преузбућен оним што су 
тражили Јернеј и Троскот. Место о томе да разми· 
Ш.IЬа, све му се нешто неодрећено м?тало по успа
ваној савести, по глави без мисли. Да Је одлучио шта 
да им каже, чини му се да би смогао во.IЬе да заспи. 
Овако преуморно:М:, то му није успевало. 

После неког времена реши да опет седне за сто 

с књшом. Крајновић га, не дижући главу, не упита 
као некад: »Како је било?« 

Не диже главу, али и не упита ништа, настави 

да пРеводи као да га 1mje ни приметио. 
. Држећи НемачЈСу uдeoлozujy, Слободан би, окре
ћући страну, дшао очи и погледао у седу већ љегову 
кооу. Мека мора даје. 

Посваћали су се. Пред вече; .Јуче. 
Осети колико га воли. Јесте. И због те седине. 

И због свих осталих љегових особина. Но талас при
јатеmских осећања што га подиже и у пенушајућем 
заносу поче да га приближава Крајновићу на онај 
једИНИ mудсхи начин- изливима повереља, укида-
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њем пРедуМиш.IЬаја, брана, препрека, консimраТив
них разЛога - одједном се, укочен, заустави у Свом 
надолажељу. · · 

А;иже се. Аеже поново. Макар пола сата да му 
је да одапава. 

10 

СтраШно се осећао уморним, али још ћаволсКије 
будним: синоћ после сваће. На сат пре вечере. 

Уморити с.е? Умбран је. Сви спавају. И он може 
до 23 часа. Не мисли на спаваље. Полако, пазиће да 
не mymнe, усправиће се у кревету, тачно под прозо
ром, и опрезно ће погледатИ :на успавано двориште 
под rубером дугих сенки просечених овде-онде криш
кама вриштаве светлости. Њих су бацали укочени 
двоструки рефлектори са караула на угловима зи
дова који, такви непомични, стоје и има да стоје у 
недоглед времена. Не свих. Оних непосредно пред 
љим, оних робијашких. Блисну однекуд лице Марте 
у белом, блисну и .неста бешумно и беспокретно као 
језичак светлости што се на неким муњевитим rу
меним ролшуама упутила од извора ка ушћу и у 

прQлазу ra лизнула: следИЛа и опекла. 
Како су дИВНа била некад времена. 
Још .недавно. Још пре неколико дана. Још пре

кјуче. 
Изишао би ујутро последљи из умива./Ьке и по

лако прилазио столу за којим је радио Крајновић. 
И тек пошто би спретно покупио све што би љегово 
нагло дизање могло да угрози и обали, тек пошто би 
склонио сланик и речник, мастионицу, књше, хлеб, 
порцију, оловку и остало што би падом непотребно 
узнемирило спаваче, позвао би ra на прво јутарље 
половче у умива.~Ьку. 

Времена чиста, свежа, невина. 
Мартина ra лице обасја и опече на повратном 

путу од ушћа ка извору. Да, mубав - помисли -
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љој сваће не сметају. Али пријатељство, мн,рго н~ 
жније и мање кор:Ис~о нужности одр~, в~не 
ударено славом прекора, мразом срдитих речи, пла

мељачом сваће. 
Одиже се и погледа у Крајновића. Мирно је ра-

дио. Он ће мирно да ради све до пет минута пред 

nокрет у ... ништа. 
Ништа њега не уме радно да узнемири. (А њег~? 

Зар и Слободан није своје одрадио?) (Да, али копао Је 
само. Мисли су му се очајнички вртеле око тог~.) 
Ни тај љихов неразумљиви, непојамни прекид nриЈа· 
тељства. Двадесет и две године је старији. Има му 
преко 44, а као дете. Надурио се. 

Претурио је вшпе од половине щ:rа до смрти, 
Слободан тек једну трећину. (Шта ми зе?) И то ону 
прву, сву од рашћеља, чућеља, узбућивања свим и 
свачим, ону сву од сазнавања и учеља, ?А запрепа
шћеља, у фази неотупљености на догаћазе, ~еnонов
љене, пре но што их понављ~е не локадизузе сазна
љем, не пребаци из доживљаЈа на тра~у аутомати
зујућеr искуства, из МИllllЪеља на конвеЈер уходаних 
условнорефлексних одреаrовања. Ноћашње копање, 
на пример, уоiШiте му није било наnорно. (Мисли ми 
се врте у месту.) 

Већ одавно су престала и узбућеља што су га 
с nочетка, док би пузао или копао, враћала у нека 
мутна стања детињских страховаља. ·Не само стра
ховаља, и nријатељства се употребом излижу, стање, 
упрљају, онечовече. Престала су и она узбућења у 
Капилару, она трзава презања на све шумове и nо

крете око њеrа, ма колико они сићушни бИли. Сад 
би мирно доnузао до. пруста прошавши кроз nродор 

у зиду и почињао да скоро равнодуmно копа доста 

дубоко испод пандурске стазе широке три метра и 

да се, коnајући nод углом од 12 стеnени, nо~ако про· 
бија увис, ка љиви с кукурузима. У тврду Је зе~у 
усецао од nоноћи до зоре ·по широк стеnеник, КОЈИ 
би nосле подуnирао кочићима и летвицама и даскама 
бранио од евентуалног одрољавања. 
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И ·шта· сад да· се узбућује! - прекоревао се. А 
ништа нису помогли васпитни примери,. сва та· пази, 

вања на навике, искуства. Навике на шта? - окрену 
се опет ·nрозору. Јернеј је тражио од њега да: слаже. 
У име бироа му· је то поставио као захтев. Никакво 
искуство ту не nомаже. Никад још· нико није лагао 
другове по нарећељу форума. Јернеј то зна. Понашао 
се као да није важно што се лаже, него само како 

да се то учини што убедљивије. Не преза ли и онај 
огромни мачор који је узалуд, ловећи пацове, стигао 
да прилагоди свој ход њиховом, · али није успео да 
се, ловећи сваке ноћи, не трза на сваки шушањ и 
шум као да сваки долази од пацова ког треба стићи, 
заскочити ra и брзим му уједом преrристи кичменн 
стуб за потиљком. 

Ништа. Нема ништа од спаваља. Реши се да ко
начно устане. Учини то. Назу опанке и седе косо 
прекоnутаКрајновића (не вшпе, као пре, крај љега). 
Узеће нешто да чита како би убио време до звона. 
Расnуст је. О учељу нема ни говора. 

У мећувремену је Крајновић већ уснуо на оних 
својих nола сата пред јутро. Слободан се задуби у 
неки амерички роман који никако није стизао да 
заврши. Читао је, чинила му се, дуго, мада није окре
нуо ни седам листова. Али радња се усnорено вукла, 
јунаци трошили nросторе да га увере да је оно што 
је аутор смислио да би им могло бити стање свести, 
све што они и сами мисле. Могло је и то бити тачно. 
Али није било. И то је тачно. 

У сваком случају, било му је драго што се Крај
новић био већ налактио на сто и спавао удишући 
онај у жућкастосмећу nлачу уnијени мирис уж~глих 
сланина и изветрелих помија од лука и цећи. На то 
је - знао је - баздила даска стола. Престао је да 
чита (досадно! неуверљиво! nромашено! ). Али кад се 
пробуди уз лак трзај, промуљаће језиком по устима и 
пљуцнути неколико nута. 

- Пуцају ми капилари у деснима! - прошаn
таће - то ми је од nрвог· пгграјка глаћу. 
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И сад је све то урадио, али му се по друrи Пут 
од сваће није. окренуо, није mmrra прошаптао. Мыщ
нуо је, IЊуЦнуо. 

Није уздахнуо, није махнуо руком, није га питао 
блистава осмеха као пре неких недељу дана: 

- Како тунел? ~ није Са.чекао тад одговор, него 
продужио: - Чему? Знаш .лtи .за шта је кад за бекство. 
није? 

Неко се у сну окренуо иза .љегових лећа. 
- Не знам. Не смем да знам. Не бих. смео да ти 

кажем ни да не знам, јер тиме признајем да се нешто 
ради. 

Неко се у сну зaкamlDao тад, пре недељу дана, 
иза Крајновића. Слободан· се сад обазре.' Нико није 
кa.IIIlЬaO • 

......_ И боље је! - рече тад - пробудИћемо друге. 
Чудно што се у скупним собама лако спава\ Један 
је од тридесеторице увек будан и сПреМан да чује 
и оно што ниси рекао. Хоћемо ли једно IПОловче? 

-Кад заспим, мене не би ни топом пробудио! 
- рекао му је тад Слободан седајући на свој санду-
чић у углу. Зазуја фекете и убрзо Крајновић пpmiece. 
кутијицу са ухваћеном жишком муштикли с полови
ном драве. 

- А ја - не! - испусти дИМ - биће да је то 
што не успевам да се навикнем на робију. Ни после 
седам година. 

- На шта од робије? 
- На робију - повуче дРУI:И дИМ - немам та-

лента за поданика. 

-ДИсциплина је друго - повуче трећи и. по
следљи свој дИМ и пружи мушти:клу Слободану за 
љегов последљи удисај дувансхt.е траве .i.... Партији 
сам пришао сам, ОДRезаних руку. Разумеш? Није у 
питаљу ништа спољље. Могу да замислим да на за
датку, придодат илегалној штампарији, до смртИ ра
дИМ под зеМZDОм, одвојен од навика, же&а и<свеrа 
што прија. Ово, и кад је меко и лако као сад, не бих 
издржао седам сати а камоли седам · rодина, колиКо 
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је прошло откад су ме довели ту да непрекидно не б~ 
жим. Једини начин да се опстане и ЧИI:ав. ту остане! 

Али постави потом једно питаље Слободану. 
Тиме отпоче. Зар му није пало у очи да се сви пона
шају као ·да и не примећују где су, као да ј~ све 
нормално. Није амбиција да буде политички шеф 
групе робијаша нагнала Троскота да унишrи Витора, 
није овај гурао сваки час све робијаше у исцрiЊу-
јуће дискусије и штрајкове глаЬу, нису ни другови 
пристајали на љих зато што су наседали лепим ље

говим речима, није ни Витор испровоiЏiрао пандура 
да га убије из жеље за славом. Није у питаљу само 
борба измећу дифереНIЏiраних концехщија или, нека 
их ћаво однесе! - карактера, није то само битка за 
лични престиж, нити само борба за спровоћење пар
тијске линије, коју свако од протагониста сматра да 
једино исправно тумачи и остварује. Све што се ту 
дешава има и ескапистичко тумачеље. Што не значи 
да нисмо и за оно ескапебеистичко, да тако кажем. 

Крајновић се после распричао о немоrућности 
да се све објасни психолоrијом, утолико пре што 
је свестан да љу, психу, не чини само превоћење 
праксе на језике бездушности и душевности, јер ·би 
то превоћење било пуко одсликаваље праксе, а не 
оно што јесте - љен криптограм. При чему обично 
заборављамо да свакодневно ми сами, неприметно и 
од себе, своје жеље дешифрујемо као и снове. Друк
чијом је шифром психа зак~Dучана, али шифром. Ми 
то сви радпмо а понашамо се као да је свака ствар 
исто што и слика ствари у огледаду или, обратно, 
као да не постоји и ту неко разлаrаље, оно, рецимо, 
беле светлости пропуштене кроз призму, оно субјек
тивности и објективности што се поричу, разлажу 
и разбијају на састојке и, у сваком случају, искри
вљују. 

Говорио је без реда, али још дуго о истини као 
превазилажељу освојеног, одатле је прешао на наду
вену теорију позитивног лика, чије је рационално 
језгро малено и евентуално своДZDиво на оврсисходно 
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друштвено анrажоваље lьYNtJ. за идеале напретка, прИ 

чему је глупо изједначити вредност тих идеала с:вр
линама личности које се за љих залажу. Затим nоче 

- да Прича о радничкој класи, која nосле револуције 
има да укине себе као класу и да не стане ту, na ни 
на укидаљу рада као ексnлоатације, него има да 
крене ка укидаљу нужности мануелног рада, ка пре

твараљу свих lьYNtl ·у интелектуалце, а свег данас 

још нужног радног времена у стваралачки рад. 
Занео се, и тек кад је зазвонило за устајаiье, трг

нуо се и престао. 

-О будућности никад краја, а тако се мало, 
јуче још, nоуздано знало о оном што ће доћи сутра • ~ • 

И насмејасе тад. 
Неде1ьу дана касније престали су да говоре -

nокоравци. 

Слободан проће крај кревета Есингера, који је, 
и nосле три године, још увек мирисао на металну 
ПИЈьевину и машинско у1ье и, бацивши се на свој 
кревет, уrледа ra рићег, nегавог, сентименталног и 
суровог у исти мах, и као да му зачу rрцави глас, 

а угледао је само нос, увек сnреман да се скуnи као 
да ће да заnлаче, нарочито кад би рекао »nутућност«, 
jeNtJ.НV реч чији га је изговор одавао: био је Шваба 
из Прека. Али кад се Слободан тачно пре неде1ьу 
дана био пружио и nокрио nреко трбуха ћебетом, 
Есингер· се NtJ,rao наГло и одмах га уnитао· неким rр
цавим гласом сnремНим на nлач: »Саљао сам nутућ
ност, а ти?«- уnитао га је и прецизирао- »О чему 
си говорио с Крајновићем? Је ли те шта nитао за 
Каnилар?« 

Окрену му се Слободан и упита га враћајући 
ствари на прво, на девалвирану бу дућност: »Ј е ли 
згодна?« 

- О, да - рече будно пре но што оnет не nо
тону у неко необјашљиво мамуреље ..:....... залаже се! 
Страшно. 

- Будућност је обична nonиmy1ьa! -викну неко 
изnолусна. 
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Био је то Пататока, који је волео да р~ и гони 
на рад, имао . златне руке што су умеле да остваре 
и најмутније техничке идеје (оркестар и друrо, да
лекозор, цимбало од таса теразија, од шишаног ко
жуха - бубаљ нтд. Ако би му неко нapeNtJ,o, био 
би у стаљу да наnрави од четкице за зубе кдавир, 
од клавира Мажино-линију), али, ето, није волео реч 
-»залагаље«. · . . · 

Ј уче nосле доручка зцдржао је Ј ернеј Слободан~ 
На час. Уnитао га уз несрдачно развучене усне у 
осмех је ли одлучио или се још колеба? 

- Колебам се! - Qте се Слободану. 
- Ниси му, ва~ьда, ништа ... 
-Не. 
- О чему nрича те? 
- Како мислиш? 
- Које теме додирујете причајући? 
-Разне. 
- Наnример? 
- Филозофија, историја ... 
- ... робије? Историја робије? 
- Не, друштва. Нарочито антроnологија - наша 

бубица. . 
Погледао га је наnето, али кратко. Иако је оД~ 

мах затворио оч;и, наочари су му и да1ье оштро све

тлуцале као да гледају. Одједном се наже, nреће у 
наnад: 

- Чудно·колiшо те nривлаче оnортунисти и ко
лебЈьивци који ШИре око себе деморализацију. 

· Слободан га nогледа са запреnашћељем које није 
ни nокушао да сакрије. 

- Многе· ствари ти не знаш. И многе ће те још 
зачудити. Видећеш да и други .lьУМЈ., који ти се чине 
ко зна каквим бо1ьшевицима,. нису ништа. 

- Нећеш ми рећи - рече служећи се врло све
сно лукавством-nровокатора- да Троскот или Крај
новић, Грујић или Синиша ... 

. -Ех, Грујић! И то је nрикривени оnортунист. 
Имамо ми доста материјала nротив љеrа. И nротив 
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других. Али кад већ говоримо о Крајновићу, питаље 
је то само од неколико дана. Видећеш. Зато и захте
вам да ми наnравиш кратак извештај. о свему о чему 
си јутрос разговарао с љим. И не мисли да већ ·не 
знам. Неко је био будан и слушао. Али хоћу да ти 
кажем: сви стари у покрету, све је то сам rоли фрак
ционашки, беспринципијелан 040ш кога бисмо се ми 
давно ослободили кад Троскот не би имао толико 
обзира и љубави према људима. А и мећу младима, на
рочито меЬ студентаријом, има свакојаког олоша ••• 

- Шта је? - окрену се Есинrеру, који му је, оз
бИЈоан, прилазио. Јернеј се удаљи с љим руку под 

. руку. Чуо је да су споменули Синишу. То му је било 
-довољно да га примири тад кад је све то још било 
далеко и незамисливо. 

Али сад је дрхтао. Ништа му се није свидело 
малоча.шн;е дошаптаваље измећу Јернеја и Троскота 
у умиваљци. 

И за време ферија, за оне који самостално раде 
филозофију, Крајновић ће одржати неколико пре
даваља. 

С осмехом на бебастом лицу, велике и тешке 
танковрате главе, увек мало наrнуте на десну страну 

тако да су му сенке скривале ону рошаву и лако на

бубрелу остарелу слепоочницу, али младих и заН:етих 
очИју, Крајновић је почео своје прво необавезно · 
уводно излаrање расипнички лако, јер смело, с пу
ним поверељем у своје мисли накрцане поуздано ме
морисаним сазнаљима. На махове, као опуштених 
дизrина, препуштао се трку којим су љеrове слутље 
прекривале десазната још пространства; на махове 
би их, савијајући··им скраћеним дизrинама лабудасте 
вратове, rонио да раване скоро у месту, како би 
строго и изблиза испитал~ неке претпоставке, вред
ност неке тврдље, луцидност неког привцдног непо

имаља, скривено богатство неких заблуда ·које то 
нису биле, како су то који век касније потврдиле 
љихове темпиране експлозије, чијом је· светлошћу 
тек бим моrуће објаснити до релативног краја нај-
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новије податке, незамисливе 6е;3 тог· далеког освет
љеља. Говорио је без цедуљице пред собом на столу, 
живахно, заНИМЈоиво, јасно, дисциплиновано и· не, 
прецизно свакако. ИЗлагао је делимично позната схва
таља, разраћивао је неке опште поставке. Али начин 
на који је то чинио, онако жудно и блиставо, свеже 
и гладно, био је непоновљиво љегов. И не само на
чин. Располагао је оrромном количином усвојеног 
знаља, застрашујућим памћељем~ · способношћу му
љевитог повезиваља на изглед диопаратних чиљеница 

које би, приближене, блеснулс новим сазнаљем; ве
штином да осветли скривене ~дносе и да научи слу
шаоце да их, тако осветљене, сами уоче и сами от

крију у сложеним видовима које навлачи на себе 
процес негације, присутан у открићу природе миш
љења и скоро мислених законитости природе, која 
брани себе оД сазнаља као девица што брани своју 
невиност и кад је сва један позив да буде разне-
вињена. . 

Ником није пало на ум да за време тог излагаља 
начини било какву примедбу. Многи су изгледали 
као да истински уживају у знаљу, проНИЦЈоивости, 
духовитости. 

Пре почетка, Методије, иако одавно постављен 
за собног просветарскоr организатора с дуЖностима 
врло различитим (од чуваља свешчица од КЛозет-па
пира с преписаним предаваљима и питањи:на по њи

хово.м питању, до отвараља сваког опiптег реферата 
на неку од тема предВићених проrрамом или не), 
стао је чело стола и· ненатмурено погледао преда се, 
иако је остављао утисак да, збуљен одједном, не зна 
шта ће сад. С рукама чврсто притиснутим на тешку 
замашћену букову стопу плочу, изгледало је Пататщm 
да се предуго к-:>леба у -неизвесности да ли да начини 
акробатски стој - глава доле, ноrе горе - и да тако 
прохода на рукама измећу два реда другова поседа
лих на клупе с једне и друге стране стола или да 
одиrне један крај стола заједно са слушаоцима који 
су се већ били налактили, спремни да слушају. 
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За ововечер:ње, као и :за свако Крајновићево пре
даваље, окупиАИ су се· сви. И н.еод.маzсли. Они који 
нису нашАИ место на клупама сели су на кревете, 

чије су се сламарице љескале као мокар песак ув<> 
штен прљавштином и уrлачан дуrогодшшьим трењем 

робијашких задњица у сукненим или грубим .лане
ним панталонама. 

Можда је због оморне топлоте Методије тако ··не
одлучно и стајао. Слободан се у себи закикотао кад 
се Методију неочекивано отела стереотипна форму
ла научена и понета. из ко зна које провинцијске 
синдикалне подружнице: »У недостатку.бољег преда
вача, по теми Идеализщd и дија.мат, говориће вечерас 
друг Крајновић. Изволи, друже, заузми своје место.« 

·Али ту је реченицу већ рекао, засут са свих 
страна смехом, који се с олакшаљем откинуо из ду
бине сваког грла и лепезасто се пmрио . износећи са 
собом нешто од оне поткожне. уј арене паре· и непод
ношљиве топлоте. И сам се Крајновић весело насми
јуљио кад Венче рече: »Будало, у целој Коминтерни 
нема бољег спеца по том питаљу«. Лазица Подсвест 
на то упита: »А за по питаљу Б.апитала од Крла Мрк
са има ли већег спеца од тебе?« Неуврећено, упркос 
нdвој експлозији кикота, Венче избаци . оно . своје: 
»Сјши, лопое!« 

Кад је Крајновић био негде на половини свог 
предаваља, Слободан виде крајем ока како му, слева, 
танка и бледа рука гура у видно поље цедуљицу с 

једним само знаком питаља. На шта он стави поред 
тог упитника знак усклика и, као расејано, ћушну 
јшртијицу деснq ка Лазици. Мирно је продужио . да 
слуша. 

Миран није био. Поготово кад на десетак ми~ 
нута пред крај Јернеј клизну нечујно с клупе ·и на 
прстима оде до Троскота, који је, шетајући дотле 
дном собе; био отишао у умиваљку на своје трећинче. 
Значи ли то нешто? Али Јернеј се ускоро врати. Исто 
упалих образа и упалог израза а нежно испалИх очију 
иза наочара. Осети онај синоћни. немир пред сила-
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зак у Каахилар. И:· онај ужас;: по ~.ласку. -пред. ::юру 
ка:д је Јернеј и био затражио.-rре~.пут од њ~:t;а,О.Н9· 
исто. . . ·,;.• 

За Слободана није било више сумње у природу. 
оног што се спрема а што нико не зна сем два ЧАаЩL 
бироа и, стицајем околности, њеrа, бедног Крајновц
ћевог пријатеља. 

Бедник ли је! Бедник! 

11 

После првог јутарљег дима Слободан би осе~о 
ону дуванску пријатну патину што би му обујми.ла 
нечим племенитим а благо опорим, непчани .. с:~;~од .. То 
би га обично расположило и разгалило упрк~. ма
лаксалости без мисли, и муке без диференциранш; 
осећаља, али, још пре Троскотове· сугестије да све
дочи лажно, осећао је неки мукли, далеки унутраш
њи тутаљ. Бојао се. Тад би дигао гдаву и погледао 
пут секције већ плавичастог 1Неба .и: обавезно поми
слио на слободу. 

Ништа! - помислио је Слободан, оног јутра iiipe 
сваће. Чинио се себи исти као и синоћ и увек: ча
стан и одан упркос свему, а не подлац. 

Но, ипак, упитао се: Зашто се то људи сваћају._ 
И одмах је заборавио да се икад то упитао. Немарно 
је рекао, предајући· Крајновићу муштиклу с упаље
ном циrаретом, да је Јернеј израстао у фантастичног 
организатора. Ј е ли приметио -упитао га- како ков~ 
центрисано и некако нарочито сажето-гледа? 

. Зашто је на то Крајновић плануо? Је ли већ слу
тио нешто? 

Или је намерно плануо да би се поиrрао са :.Сло
боданом? Или да би га ставио на пробу? Пробу чега? 
Какву пробу? 

-Да! - насмешио се Крајновић....,. твој Јернеј 
гледа увек тако нарочито сажето, он увек посматра 

пажљиво, увек :пr.i.ъе поздраве . об~езно·. пламене, 
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и ради ...;_ вазда вредно. Јеси лИ- приметио да се љyNti 
несиrурни у- себе, ·као и љyNti пресиrУРни у себе, 
слу'-Ке само стерео~ реченицама и да се само 

Придеви излизани од употребе :Лепе за- љихове рече
нице као обавезни чичкови за реп поло'-Каре. От
куд то? 

- Не волим - одсече Слободан - кад се тако 
говори .. . 

- ... о члановима бироа? - упита Крајновић и 
узе му из руке муштиклу. 

- Ни о члановима бироа, ни о друговима чије 
ме квалитете никакве сопствене или туће киселине 
не спречавају да уочим. 

Је ли тад већ хтео да се посваћа? Није знао да 
хоће. А Крајновић? Је ли разумео да то '-Кели? Је ли 
пристао да се позаваNI да би му помогао или да би 
га искушао? -

Крајновић сад прасну у смех. 
- И ти! - рече заrрцнувши се, весео - и ти 

почиљеш да стереотшшшеш. Неразумљиво! - смејао 
се и даље - није те турило ни у Каком, а камоли у 
биро, тек под земљу, а већ ... 

- Откуд ти то »nод земљу«, а? Већ други пут .•. 
-Нисам слеп. Сви то знају, иако ми ти ни реч 

ниси рекао. И ако хоћеш да знаш, многи већ знају 
зашто се то све и ради. И ако '-Келиш да ти докраја 
ка'-Кем све, онда, ето, има нас који се не сла'-Кемо 
с тим. Не СЛЗ'-Кемо. 

Слободан узе муштиклу с половчетом на ИЗNI
сају: 

- Не мораш ми веровати, али ја који 'Радим, ја 
не знам ништа о сврси. И нећу ништа ни да знам ... 
Мене се она савршено не тиче. 

Једном давно, на почетку Капилара~ пре три не
деље, упитао је Крајновића: 

- Зар ћеш и ноћас да раднш? 

-Шта бих друго? Не могу у кревет. А и волим 
да читам ноћу. Светлост пада на кљигу само, и не 
допущта да· се распем и деконцентришем. Ноћу су 
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~лова лепШа; хартија с~еЖИја, ·ТИIIIИН:а дубља, МИСа? 
бритки ја . . . ' ·- · · " - · :_

Добро је заборављати! ...;.- помисли Слободан -
срећа је што је Крајновић расејан. Чим седне за сто, 
биће апсолутно концентрисан на читаље. . 

- Да те подсетим! - насмешио му се прекЈуче 
ујутро, оног дана кад су се увече посваћали - Јед
ном си Ми рекао да- су врЛиНе условљене пороцима и 
да су бАИ'-Ке злу неголи добру. _ . . . -

То га је прек јуче питао. Не.· Нак]уче Је то било. 
Наксиноћ. Пре но што је истекао Јернејев ул-
тиматум. - - -- - -

- Слажем се - одговорио му је Крајновић -
иако се присећаш у невреме. Уосталом, сад бИх пре 
обрнуо: пороци су добру и врлинама много бАИ'-КИ 
но што се мисли. 

-Зашто? 
- Зато што не мисле само о себи. 
-Како? 
-Једно уз друго, сваки ће од партнера против~ 

речја бити обузет негатором крај себе в~е неголи 
собом. Свака од противности ставља другоЈ под сто
лицу свој детонатор чуван дотле у резерви. А оно 
што зовемо укусом, судом савести, долази до свести 
тек после експлозије, то јест завршеног порицаља 
оног зла што је дотле у очима доброг партнера чИнило 
порок пороком а врлину - врлином. При томе сваки 
је од два члана убећен да је он онај добри. Историја! 
- рашири руке и искриви лако крајеве обеју усана, 
па додаде ДН'-Кући се: -

-Ја волим сам процес негације скоро исто ко-

лико и последице. А ти? 
- Чини ми се последице. С љима се не морамо 

мирити. 

-Ја- сваћу. Видиш каква је оморина. 
- Је ли најављивао већ накјуче- прекид: за који 
су прекосутра обојица искористили први н~озбиљан 
повод? Зашто? - питао се немиран, али ЈОШ увек 
далек осећаљима. Ту'-КМ? Мо'-КДа је то већ био. Али 
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;кајао се ЈШје.· ПусТIЩI ·~у ra. цосле. -C~aD~: Н~ Џ.ИРУ: 
Јернеј му бар није више спомиљао ни ултиматум, ни 
сведоче~е. Замера .ли му щта? С:ваћу? . · .'~ ·. · · · · · 

::12-

Али прексиноћ, џ.Осл~ неДеh.н_овеЧ;~љеr З_аједiштi
ког пушеља у умиватци, десило се све оно. неочеки;

!ЩНО и · несхват~Dщю. Д9(?ро, врућИне, то нИје ·раЗлоr 
да: се- најбоЈЪи пријатеЈЪи _пос:ваћају. и:пР.ест~, _да: 
говоре као балава дерлад. . 

-Слободан: је пузећи Капиларом.и, касније, копа
јући· лапораст.у зеМЈЪу, .щжуmавао да Т()- схвати. И 
пqсде, кад с~ врат.ио, опрао 1! легао и, уморан, про;
дужио да бди заокупЈЪен тиМ пиТаiь~ беа одговора. 

Синоћ, пре -но што се Крајновић спустио _на свој 
кревет крај Слободана; . који је. већ затворио очи (у 
недеЈЪу, измећу 19 и 21 сат, ништа му ,друго није 
преостајало,- толико су ти слободни часови .били пре
пуни покрета, буке, муваља), Слободан је приметио 
.како Јернеј са клупе крај стола, за щ>јим је упркос 
.тој јулска ј анархији читао, диже. главу, -!i гледа пVr 
Троскота, који је исто тако непомућено и. конц~нтри
,сано .шет.као дном собе.· Је .ли очекивао позив? .. за. 
,мисли се гледајући неодреће~о и даЉе изнад те- :Гла
ве, сад поново наднете над кљИгом. НМнете? Краiем 
~ка је вИдео како. је Јернеј <;>пет и опет подиже .у 
.О':I~киваљу једног Троскотовог мига. . . . . . · 

Троскот тад баш застаде и, полуокреф столу, 
изгледао је као да чека. Јернеј CltO:'IИ и, појуРи ка 
секбиру, како га је и сЗм у себ~ звао, прихвативщв: 
,то cev:бup као -да је надимак заувек :а, н;е функција, 
привремена као и свака, краткотрајна као и свщщ 
функционисаље. . · 

Тр~б~о би спавати. Тако је топлр-. GлоЩ>дан за
;.rвори очи. А онда та ларма: Цезар фИлу.је ~ -GВQje 
певушеље неком немщуће је~тином тре~олирајућQц 
рсећајношћу, свом _од .туге; :тех:обе Ј1 .. 9~јаља., TQ·.~ 

и· НИјё':дало :да_. Зa.Cim- ynpkoo ·уМоРу:- »Шта: си ре:!аЮ?~ 
- окрену се Крајновићу отворених очију. · ; · .. ,. 
... - ДовоЈЪно је·да· му·онај -макне прстОм па да, 
Све Мэ.IпУћи' репом, доТрЧИ. . · ·. · '· _: · : · -

-Ко? 
- Јернеј. 
._-·шта· -Jepirej? ;.;...:.: ·намрmти се СлОбодЗ.н -и не-

ка се гад.'ЬИВа сенка стврдну у к.рајевима љегових ус-
ниi:Ј;а.· .. . ...... 

- Зар не могу више да каЖем ништа у вези с 
:Љим а' да се не накосТре:rii:Иш? _. · 
· СлобОдан се одИже, сасвиМ · разбистрене rлЗве: 
Кра:јновић је ·изгледао ЈЪут. · 

.__:_Шта ТИ је?- !Пружи руку; а.ли Крајновић му 
окрете лећа. · · · · · ·' 
. - - Шта с8м рекао? - i!ioчe да се правда Слобо
дан. - НИСам чуо, само саМ,· Мамуран, питао, а ти! 
:какав· сИ поСтао! Жеге, а?· 

- Поста:јем пакостан -'- обрну му се Крајноmiћ; 
IiомирЈЪив, одобро:ВоЈЪеil:, насмеmе:Н __:_ :каkо и не бих: 
Свака .лична власт разара достојанство оних који је 
врше, ЗлИ и оНИХ -над. којима се Извршује, да не го
Ворим ·о трећима - ониМа који иЗмигољавају властИ 
ИЗ шака ИН'ГИМно нООбiШезујућим к,оМttромиоиМа. - . 
. . Чинила ~С? fti је_ эбог ()ШПТе Аарме виКаО,. а нИје,: 
Шапутали су. · .. · , . · . . . · _ ,· _. ;;, 
_ - Што се Јернеја тиче - одврати му ·споро Ка:q 
и уВек кад му се. пркосило - глаВу дајем да јё. остао 
чщ:т _кащm је увек .био. · · · 
, Крајновић се ~чуДИ пре- нО што- скушi обрве. 
Аице му је ~ остало ведро и свеже: . :.· .... 

-......,·Није лако ·р~в~т~· сервилност ·од партИ} 
ности кад --се. ?на да диктатуре пре свега: желе да пре• 
творе ·,zьу де у поданике.' · . · ' \ 

- Код Јернеја је ·реЧ о убећељу. · ·"' 
- Не ласка се из дисциплШtе.· РеЦи,. моЖе АИ се 

лагати а не знати м се лаже? Кад неко сипа самом 
себи inра:шину 'У' :ошi, ·у· најмаљу· је руку ·свестiш да 



га тај прах, ·то труље, ти ба.лвани не чине .видови-
тијим! · · 

- Он верује у оно. што ради. 
-У шта верује? У анћеде слоМ!оених кичми? У 

то не верују ни будале. 
- Он је луцидан, али •.• 
- Паметни IDYN!I не . играју шшад игру. заrлуп-

/оиваља. .. 
Слободан задржа дуже nоглед на Крајновићу .. 
- Шта је теби? 
- Свашта. - Онда, и даље насмешен, али друк-

чије него дотАе, дода тише_ и неанrажованије некако: 
- Само, варају се ако мисле да. ћу се дати спако
вати. Нећу им· ја допустити да ме преnоручено nom
~oy у Виторову самицу. Прошла су та времена. 

- Мислиш? - упита .безгласно. Али ЧувШИ то 
своје »мислиш?«, згадИ се себе, плану револтиран; и, 
пре но што је nостао свестан да хоће, упркос датој 
речи, да~ исприча све о »nрислушном nункту«, из 

Слободана ~ете једно сасвим исnоведно •чуј« што 
је nозивало на присност. 

- Чуј! - nоче САободан, по други, по трећи nут 
откад је nочео рад на Капилару, али се заустави на 
рубу исповести што би га дИсквалификовала, и, сем 
тога, деrрадира:ла смисао пријате~оеваља на фамилИ
јарност. О кршељу конспирације да не говорИ. Рећи 
Крајновићу ишта од оног што му је забраљено да 
шири значидо би и објективно ·и субјективно зарити 
нож у лећа Какому, Партији, Коминтер:Ни. . 

Интонациона енергија изветри nосле тог залета, 
изгуби акценте. У сваком случају; Слободан је .донео 
одлуку да не уради оно :пri'o је тражено да 'уради. 
Неће се исnоведити Крајновићу, али сад зна, први 
nут, сасвим сигурно зна да ће и Јернеју и Троскоту 
дати на знаље да не пристаје да игра љихову игру. 
Сасвим ће им отворено рећи . . • . 
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Крајновић је још чекао: 
-Шта? 

Слободан одмахну руком: Оборене rлаве помиСАИ 

без nобуне: •Не сме се.« И без револта: »Не смем 
изневерити повереље што све нае држи.« · 

Знао је исто тако да неће моћи да каже ни Јер
неју а камоли Троскоту: »Извцците, другови, ја ·• не 
иrрам ту иrру паковаља«, али ужив~оавао се у то што 

неће рећи · као да је баш то већ изрекао. Видео је 
слећено од запрепашћења Јернејево лице и необуз
дан rнев у Троскотовим очима, чије су· се безбројне 
искре закивале у љега као усијани неки метални 
очњаци. 

Ако. Стајао је у мислима прав, смешио се и rинуо 
за пријате~оство, за ~оудскост, за оно што је цид. 
свих ту другова, ако и није пракса сваког од љих, 
nутем ка љему - идеалном том ЦИЈоу. 

Јесте, Јернеј се много nроменио за nоследљих 
неколико месеци. Не свићају се Слободану ого
вараља, али Јернејева је уозбИ/оеност остала без 
шарма. Постала главосечка. Једном је Крајновић ре
као, не алудирајући на Јернеја, него nоводом другог 
нечег, да нико нема nрава на суровост према 

·ближњим. 
Али једном је, говор_ећи о Јернеју, рекао: »Да Му 

даш још мало више власти, nоловини би nоскидао 
главе не зато да би убедио другу nоловину у своју 
моћ, него своју моћ- у себе, па тек онда себе- у 
слабост преосталих.« · 

У начину на који се Јернеј оnходио према Тро
скоту било је заиста нечег на изгАед само -недостој
ног револуционара, нечег у чему су се иnак и партиј
ност и дисциплина могле да преnознају~ претnостав
~оајући да није излишно nостојаље и таквог за неко
лико карика nослушкичкијег односа но што им је 
на изглед nотребан. 

Не само Крајновић, и други су му скретали паж
љу да се од неког времена Јернејева nерспектива 
скучила на мали интервал од једне Троскотове ди· 
рективе до друге. 

Уопште, откад се вратио из болнице, осетио је 
неке промене у односима. Не. У погледима. Не. У 
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ДрЖаљу· r.лава: ·и р~~на~' Шалил.о се~ 'али: ·не:Радосн:о·. 
Дискусије су замирале; пријатељства премирала;, · · 

· Јесте, пре· но што је почео· да ради у:Ка.пИАару, 
чуо је -понеку nр:Имедбицу на рачуН спаваља на ме~ 
кој дасци. Можда је Крајновић nрви и упитао некоr 
nред Слободаном (коrа? не сећ:а се!): »Шта је? Не 
фали ти .мек: а даска за спаваље!« Сећа се саучеснич
ких кратких осмеха и брзоr' окретаља ·и бржеr rуб
љења; Сећа се -и нерадосне примедбе неких · МАаћих 
друrова, студената: »Блаrо вама четворкапmма. ·,Ви 
бар удишете шфисе кафе и .мораве!« Али Слободан 
није на све то обраћао пажљу; занет копаљем. И, 
да није био толико уморан колико је стварно био, 
не верује да би се освртао озбиљније· на те зависти 
нижеr реда. У сваком случају Јернеј је свесно за
·бранио себи да ·мисли даље од · Троскотових Ста
вова. И то није лоше. Троскот је пре свеrа: секре
тар бироа чИји је Јернеј члан. Али чиљеница је да 
се љеrова nроНIЩА:>ивост· свела на разраду, уопшта

ваље или искључиву конкретизацију сваке Троско
тове тезе. Тачно. 

У љему као да после тоr »тачно« nрште нечујно 
неки врло узак обруч што му стезао дољи део душ
ника, после чеrа поче лакше да дише. С тим одмах 
nреста iИ довод рашчлаљујућих оцена и судова. и 
даље је анализирао, али на један смирен, некороди-
рајући начин. · 

Ипак ... Јернеј је друг. Само nремлад је, неис
кусан у ствари. Он чиНи све што чини из поrрепших 
можда, али племенитих побуда. Крајновић је ·rфе
строr nрема љему. Не би требало, старији је од н>их 
·двојице заједно. Како Крајновић, који толико·· ра
зуме, не схвата Јернејеву жељу да сад!UШЬОМ заслеп
љеном и суровом партијношћу откупљује rpexe Из ра
нијих колебаља кад је rласа.О за Братка, ·а уЖивао 
у виторовским парадама. ·Зар не осећа · код тоr мАа:
дића једну самомучилачку жицу-, скоро физ:Ичку 
потребу за. извесношћу ·да је nут којим је кренУо је
дини пут и да је та nотреба. за сиrурношћу -и· убеће'-
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ноп:tћу·једина надо:к.нада ·за -младост· коју је-ИстИнски 
жртвовао. Он стоји цео иза: сваке· велике· речи своrа 
вјерују,: а:ли оно му није· у стаљу само да nружи 
·уверљивост која му је нужна. ·Оно у шта је ·увек 
сумљао· био је корак који ваља• учинити да би ·се 
nриближио коначној извесности.- Сад ·не сумља. сад 
корача самосвесно и сиrурно~ Као· дете за мајчиним 
млеком, и он :је ваnио за буоолом у коју би моrао 
докраја да се поузда каКо би онда без жаh.ења уло
жио целоr себе, сву своју оГромнУ орrэниэациону ·и 
радну способност . . . Крајновић то не разуме. Он је 
у свом nредуrом животу за једноr· револуционара ис
кусио исувише rужви, сличних . предштрајкној' ИЛИ 
послештрајкној, да би им nридао онај судбоноснО
-не~ативни . значај· којИ им ·дај-у друrови· из; Генера
ЦИЈе после Отвореноr nисма и Диктатуре. За ·љих 
пiок који су поднели у испо:.ъеном rрупа.штВу nосле 
штрајка не сме да има реnризе аКо. се хоће.;. ако 
се хоће да остану оно што су ..• 

Али ни Јернеј опет ·не схвата Крајновића! · Тре
бало би да се од јутра до сутра беа пРестанка дИвИ 
љему који је остао неука.,ъЗ:н а милион ·пута nрека
·љен борац уnркос свему што је nреживоо nролазећи 
кроз шљам фракцијских смицалица, интрИrа, nоДме
таља . . . ЗнаЧи ли то· да су МАаћи др'Уrови од ло-
шије rраће? · · · 

Уплаши ra та мисао. Па се, уэбућен, окрену Крај
новићу; пун новоr поштоваља за љегову упорност и 
љубав што не nроизлази из осећања или из вере, неГо 
из убећења које је сазнаље истине. · · · 

. »Зато ra и волиМ« - помисЛи - »зато ћу 1,1 ја 
да учим, да учим, да учим«. ·- -И, ~ешто касније: 
»Т.о. је услов да се, упркос с:вему; чист- и частан до
краја· опстане«. 

Крајновић не пyc:rn тад једну од онИХ отровно 
духовитих ,стрелИЦа прОтив· Ј ернеја коју· је СлОбодан 

-жењно ·очекивао, . можда зато што -није . хтео да сва 
nрава и сву величину nрида неком из несвоје rене-
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рације. Али Крајновић, место да се смаљи - пора
сте. Окрећући му се напола, упита: 

- Заuпо ли те Јернеј тако гледа? - Слободан 
диже захвално главу пут тог шапата, али, видећи му 
онај вољени далекокрвави осмех, зажеле. поново да 

Крајновић дода нешто што би га срозало, да сад 
баш изрекне неку заједљивост против Јернеја, да. би 
му се згадило од .ње, преоштре, преотровне, преду

ховите. Хтео је то и да би нашао у себи разлоге да 
брани Јернеја. Због себе више неголи због свог ис
писника. 

Али можда због _ запаре, све неподноiiilnивије, 
Крајновић ни овог пута не рече ништа, иако је, мора 
бити, много схватио од оног што је мучило _ Слобо
дана. Јер он, а не Слободан, .Крајновић тад баш из
говори: 

-Понекад ми се чшш да волим јадног Јернеја. 
- Жалиш га? 
-Не ... 
Повлачио је полако главу уназад и у једном часу 

му на лице падне нешто од оне већ индиректне маг
не_тске светлости заласка. Кожа му постаде од тога 
ружичасто венирана и прозрачна као шољица од нај
финијег порцулана. 

Кад би сАутио- само шта су Јернеј и Троскот зах-
тевали да Слободан потврди. _ _ 

Од зујаша се диже и допре до средишта собе нов 
талас гласнијих удараца, праћених грубим, суровим 
речима и бучним смејањем. Наиће тај вал, дотаче 
Слободана, преплави га као обалу, али га не з~у
сну узнемиреним муљем него тамно ујареним неми
ром што оста и кад су га оставили на миру ·сви они 

невид.tЪиви кругови што су се сад пmрили далеко од 

љега, који се одједном сам осетио у љиховом - чи• 
нила му се - средишту. Али укочи се кад КрајiЮвић 
спомену сведочеље. 

Све што је претходило тој речи, пречуо је. 

- Ка:кви сведоци?' - упита га кад успе да от
вори уста. 
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....;... Зна се. Сваки је .човек. позвад да иСТИIIИТQ 
сведочи о свему што се дешава. То је етички имп&. 
ратив људског-рода. МИслиш ли да је тџ што се око 
нас збива локална појава? · 

- Шта то? - окрену му се нервознији. Можда 
се зато Крајновић први пут и брецну на љега: . 

- Ништа! - али се савЛада и nродужи помир-; 
љивије - ако о овим ту стварима нећеш да причама, 
не· морамо. Али заuпо у последље време уживаш да 
-:затвараш .очи пред злом? Бежиш стално од себе, за
кључака, истина. Шта је то? Подлост? Љубав? Сла
бост? Кукавичлук? Ниједну мисао, ниједан дожив
љај не желиш да сагледаш До краја. Чим отворим 
уста.да нешто кажем, ти се обазреш. . 

Пре него што сам стигао ишта да изговорим, ти 
затр~периш: Ако нећеш да причама ни о чему битном, 
зашто смо онда ... 

- Па да! -- рече Слободан хотимице немарно и 
додаде, не дајући му да изговори реч на коју је очи
то био наумио да се позове,. на пријатељство_- не 
морамо да говоримо о томе! _ 

- Ни о томе, ни о другом, трећем, стотом, ни о 
чему. 

- 1Ъутиш се?- погледа га Слободан и срећан и 
очајан. 

Али Крајновић му је опет окренуо ле'Dа и, ста
вивши своје дугопрсте квргаве дланове под образе, 
покушао да заспи .начас. Дахтао је. Био је узбућен. 
Слободан му је гледао у бео врат кад поче да осећа 
неко нечујно приближавање за ле'Dима, неке очњаке 
што долазе по обећано месо. Не љегово, Крајновићево. 
Или су дошли да траже да га он откине са живог 
пријатеља. 

-Хтео бих нешто да проверим! -чу Јернејев 
глас. Слободан_ се окрете као лопов ухваћен у кра'Dи 
и спази га како мирно седа на љегов кревет. Али 

Јернеј је дошао због Крајновића. -Пре -неки дан, 
кад си говорио о значају пројекта и пројектоваља 
као предујма будућности која их тим предујмљива-
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iЬём ПоТчиiЬlша:СёбИ tИ кроТИ-, сПомеНуо-си и йкар~ и 
ИЗлИшНоёт .. ri~e -правде, је .ш 'l'ako? · · · · · · ' 
; "'"""'"' може бmИ!· .....:..-' насмеШи се 'Крајновић гледа= 
јући ra право у светлуцава стакла> 
· . · .:...._ Шта сИ 'тй:Ме ·мислио? : · .. 

-· Ваљда неШто у веЗи с оним пri'o је nре~одНо 
бИло речено ......:... Крајновиli се спрдао с ЈернеЈем ~ 
или ониМ што је посЛе · до:иiл.о! . . · . . . _ 

То· је заiиоуЧио с· нескривеном: :МалицИозноШћу~ 
nрема щ>јој Јернеј, 'Ј;'роскотова д~·:рука. ~та~~ 
вр:iпено неосет~оив:'. . . . . . . 
· ...:.....не можеш лИ да се сетиш?· 

·__;·МоЖда бИх и могао. А· iirro? 
-:- Треба ми. · · · 

· ;__ Драго м:и. је :пiТо си почео да врцаш мед и ~ 
мог ПЧе.л:Иња.Ка.·Није ли ти иtЈак тај ·посао прекомпли-
кован? · · · 

· - ДонекЛе. АЛИ 'ro ми не смета, јер ћу морати 
м се крнтиЧКИ осврнем на неке твој~ ста:Во~е. · . . 
: : · Крајнов:Ић га погледа с неверицом, КОЈ~ се од 

искрене зачас прет.вори у гл'ум/оену, али кад· преам
ri:Л.ИфиКова све моrуће !'размере, -за:кшwта ·се.· б_ез 
прелаза: . . 
. -Ма> неМој! Ти? РадуЈем се.· 

Онда престаде да се кикоће и упита још увек 'н~~ 
смеја.НиМ гласом·, који је убла.жавао · препотенци]у 
оног Што је ИЗговорио: · · · · · _ • · _ . · 
.:• ._:_.За каА је .заказана та-несамокрm:ичка егзиби~ 
ција неЗнаља? · · · . · · · . · 
: .....:.. Довољно знамо и ми из бИроа: да· бисмо раз:. 
-ЛИковали ... субјективну' злу· намеру од ненам~рних 
·заблуда. · · · · · · · ' · ' · 

- Док ти још цури роса испод носа,. мани се~ 

Јернеје, ћоравmспослова! ' с • · , • · 

КрајновИћ·као ·да·јоп'i mrje ·х.тоо •да c:ima'l'И да_•с~ 
Јернеј не :l.iiaМi. · · · .. :.'. · .. • · • · . , . _ 

- · Марксистичка· истина Је ·МОЈ' посао!· -. одr': 
вори Јернеј без ·rордости,· а:ли ·са· ~опоузд_ан;ем и 
03бi11Ькошћу П1ТО су де:ло:ва.ли: снажно -'·а· .. чшшли се 

·'' 
-~·-

(Ђ.МПаТ:ИЧНИ ·У. .;:војоЈ једностс.щност~.; без_ ичеr. личног 
и лично ПретенЦиозног. То не промаче KpajнoiЩliy;, 
који промени ТАа.С;;и;.-щщенте,_не:и ~зраз сувереног 
мира. 

-У исrор:ију; зн~ч;и, немащ nовереља? .... 
- МИ смо одред историје ЗадуЖен да обави: В?~ 

не послове. Револуцију, на пример. 
Хтеде-да рекн;е опет нешто .у -стилу »мЗ. немој!«, 

али поче друкчИје: · · .. 
- !им пре оно што сам рекао .. ·· 
Ј ернеј ra жустро · и хИтро прекиде: · . 

. - Оно щто си рекао не тиче се љ~ вище. Одба

.цила је ту врсту оружја _из упо;rребе .. Виси у љеним 
музејима. 

- Говоршп као гласник изгубљене- битке ... 
-Говорим с позиција маса које долазе с побед-

.нич:ким тр;шспар_ентима. 

Крајнов~ погледа у Слободана и, осмехнувши 
се брзо, а можда и подсмехнувши се, ишапну: · 

- Робијајући, ми не треба да спремамо само 
·транспаренте с дневним паролама што се провиде 

него и руководиоце чије би знаље требало да те 
.живе воће с цуцлама још учини неТранопарентним 
·да·би изишли на крај с непрозирностима које ће их 
окружавати. 

- Цама је важно да. ту створимо што више дру
·rов·а. спрешШ:Х да високо над зrаженим ћубретом 
пронесу борбене захтеве наше ·класе. . 
'-· :· (О":мени·- оНИ. За моју се душу боре. Зашт9? 
Шта ћу им ја? Ја !Радим свој поеао.) 

Јернеј устаде и, чистећи с:rакла наоЧВ.ра о кошу-
.љу, додаде: · . · 

- И да .. ~I;Iaш, свако ћубре није цотр~но жетви. 
Постоји и ћубр_е које ничему не . служи и каД се 
1спали: . ,·: . .: . 

- Какцв је то.ћубретарски увод у очајање? Не? 
.- упита ДеЖ\\fЗ.Н> ~оји је већ некD време слушао .то 
.ре~~·.:·..... . .. 

317 



- Јервеј би хтео да се mСаМокрИТИКујем место 
н.ега. 

- Хоћеm! Д;l знаш да хоћеш! ..;_ одговори и уда-
.I'DИ се брзо. 

Крајновић је гле~ за љим, па се окрену Деж-
ману: 

-Чуо си? 
Овај клИМну главом и узви саучесничКи десну 

обрву. 
- Препmрицао се дрогом моћи, а млад, -па не 

зна да власт није ни знаље, ни nрава сила. 
Слободан се усriрави, али глас му зашкрипа кад 

рече наглашено равнодуmно јер се обраћао Деж-
ману: 

- Оно што би. требало доказати, то је да власт 
делује као дрога. · 

Крајновић га на то не погледа, што некако злу
радо обрадова Слободана, који помисли: »Добро, кад 
се озбиљно врећа, нека га«. 

Крајновић стисну крај десне усне као да хоће 
да се опет подсмехне и рече гледајући и да/Dе Деж
мана: 

- Ми треба да се, као Слободан и низ других, 
мирно бавимо само својим пословима! Историја, ако 
буде сматра.1ш за потребно, побринуће се за све до
казе. 

Слободан помисли очајно овог пута: »Па он се 
озбиљно љути. Зашто? Чиме сам га _увредио?« 

Рекавши то Дежману, Крајновић се изазивачки 
nредаде слушаљу Цезарове песме. 

-Не чини ли ти се да не пева чисто? 
Питао је Дежмана. Слободан не- одахну. . 
-Не. Али откуд ти наједном тако утанчан слух? 

- распитивао се Дежман, срдачнији но икад дОСЗЈ>.· 
- Кад- сам нервозан или кад .•• 
Слободан виде искоса како Крајновић одједном 

забаци главу, отКрИ грло с малом јабучицом што се 
помери као да хоће да се без заштите понуди џе
лату. Срце му се стеже. Да ли зато што се НИЈе соли-
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дарисао ни са ·Јернејем, ·ни са Крајновићем, или због 
слике џелата који се :надноси -над том меком јабучи
цом? Али они споре око нечег што он не зна, добро~ 
што неће да зна. Шта се љега тичу завидљивцИ и 
слични? Тачно, последљих дана мало је времена nро
вео с Крајновићем. По целу ноћ копа, у слободним 
часовима дрема, уморан је, а обавља и низ теХНИЧКИх 
послова nреко дана, обашка кружоци, -консултације, 
конференције. Кад?- Ко зна с ким све није nричао 
Крајновић за то време, И чиме ли су му нафиловали 
главу, па сад стао да се ћифта nротив Јернеја, који 
није nросто Јернеј, него члан бироа. Како то не уви
ћа? Како? 

Уnркос срцу што му се стезало, био је сигуран 
да ништа раздешено више не може да поnрави. Све 

ШТ_? зна, то је да се бироу жури. С друге стране, 
НИЈе могао да се помири са мутним неким сазнаљем 

да се и nријатељства ломе и могу да излижу као nро
ф~ царева на· старим новчићима. С треће стране, 
био Је пун горчине и осећаља да му је Крајновић на
нео неnравду nретпостављајући му Дежмана не само 
вечерас него свих ових последљих дана, нарочито ова 

последља два што се Слободан мучи на тајном раду: 
већ три дана заједно шетају по подне док Слободан 
дрема у хладу. С љима је увек и Грујић. И неки нови 
студенти се не одвајају од љих. Не! Чудно. Није ли 
још и љубоморан сад? Није осећао ни олакшање, али 
ни љубомору. Као да је и nритисак попустио, као Да 
су му и вене у листовима nрестале да се маље болно 

наnиљу. Хоће ли олуја? 
-Али махну руком: Нервозан сам! 
Крајновић у исти мах рече Дежману: 

- Нервоза доће као наоблак. И nроће. А што 
~е мог слуха тиче, ствар је чудна. Пататока ми је 
Једном рекао да певачи изгубе глас помисле ли да по
стојим, а када знају да сам негде у близини или кад 
виде ове моје поћољене уши, добијају булдошки грч 
и ~е могу уста да отворе. Биће да је то зато што 
МОЈ музички nраг надражаја почиље ИН:тервалом до-
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-фа, јер: терцу QСећам ЩtО једаН то:в. А цпак ја· nоне:-_ 
ItaA (врло,· врло р~тко) хватам, 1tао-ово ,малочас, џ 
разлике измећу. четвр;ина · јед;в~r je~or тона~ д9 
ћавола, киван. сам. ··ХаЈдемо радиЈе :ва Јед;во nоловче, 

- Што си· киван? -·уnита Дежман .Крај:вовића, 
који се још· :вије дшао с :к.ревета. _ ~ 

- Нисам веро:вао м nодлост може да има И· :ва]-

:веви:вију љуmку! · · ··· · . . · · . · . : 
Слободан претрну ItaA чу себе :кщtо :ва то, с на]

аутентиошијим а ипак као једва. дочеканим .олакша
вајућим rневом, изјављује КрајновиЈiу у лице да .с 
њим неће више да rовори. . . . . . . . . 

Пре но што је чуо те своје речи :вије још qио 
nомислио да би могао да се користи љима и nомоrне 
себи. Али сад, пошто :вије вшпе Крај:вовићев nриј~~ 
rељ, или. ће му бити лакше да nрими улоrу кој-у: му 
биро даје (Крајновић га је увредио, па ако Слобод~ и 
уради оно што од њега ·траже, чи:ви то да ~и се осве:
тио човеку у кога се разочарао, с ким се Јавно nред 
неколицином другова nосваћао) (:вије подлост -
светити се) или ће га Троскот и Јернеј оставити на 
миру: шта ће им сад он кад нико неће узети озбиљно 
љегову изјаву nротив Крајновића. . . 

- Ни ја :нисам веровао - настави ЈОШ глас:ви]е 

Слободан, али оnет оним чудним гласом који . је 
mкриnао - м друг може бити тако уображен и 
таmт ... 

Но и Крајновић као да јб којешта схватио, чак 
и оно што нико сем Троскота, Јернеја, Есишера и 
Слободана :вије могао знати • . . Не то. Али је можда 
осетио да њеrов nријатељ Слободан хоће сваћу,, и то 
јавно. ;значи, потребна му је. Па ItaA му- је nо-
требна ... , . . . . . . . 

- Ми смо nрестали да говорИЩ>, ако се не ва-

рам - раздере се Крајновић ~ боље - ћути! .. 
- ... и детињаст! -продужи Слободан ст~ 

rнута грла - видиш како се балаiзо noНamam. .. 
- Понаmам се можда. балаво -~ уздахну -.,мо

жда, :;~.ЛИ не и ,Подло. У остмо~, узми своје -цигарете: 
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Наћи другог неког за труст. За тебе нећу више да 
знам. 

-Ни ја за тебе! - исliрси се Слободан. Те је 
речи nоновио неколико пута. Све rлас:вије уколико 
је круг другова око љих бивао rушћи и радозналији. 

13 

После, ноћу, ·коnајући у Капилару већ под са
мим кукурузним корењем, :ВИЈе размишљао о томе 

има ли смисла да због нечег врло nрактичног и кори
сног а не савршено исти:витог ставља у nитање не:

nобитне истине. Није размишљао о томе m:Та би било 
ItaA би рекао да је чуо нешто што је чуо његов друг 
Есишер, коме, јер му је друг, мора да верује, иначе 
како може да nретендује да остане борац. 

Истина је иnак да он :вије чуо то што је Есин
rер, рецимо, и чуо, и шщо нема nрава да захтева од 

љега да рекне да је чvо кад није и није. 

Није размишљао о томе зашто се тражи да то. 
он каже. Остао је радије збуљен. Наљутио се на то 
радије. Па да, било би најубед.л,ивије да он баш то 
nотврди. Јер сви знају какви су nријатељи њих 
двојица. 

Били. 

Од синоћ је Јернеј и nрестао да ra директно или 
заобилазно nритискује и тражи љегов nристанак. Сви 
сад . знају да он и Крајновић не говоре више. Сви су 
изненаћени, али :вико не коментарише још своје изне
наћеље. Слободан :вије размишљао :ви о томе зашто 
је Крајновић nристао да се заваде онако безразложно. 
Хтео је, ваљда, и сам то - сваћу. Слободан, мећутим, 
сад :вије више осећао :никакво олакшаље, иако је све
стан био да је том јавном заВадом, прво, наместио 
бироу тракалицу (то је свињарија, али шта се мо.Ж:е, 
морало се) (и биро је хтео да Њеrа, СЛободана, до
веде у мат-позицију), друго -није заиста више го-
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ворно с Крајновићем, а никад га није тако волео као,. 
сад кад је знао да не говоре. · 

Копао је. Само. А није ни поМШILЪао да ће, кад 
за два-три дана заврiiШ рад, бити све боље но што је. 
Безразложно је све, пердицијо! 

Смрачи се и поново обасја, тамо, у :Щ>аку, ис
под првог реда кукуруза. Одсецао је скраћеннм ашов
чићем жилаву масљикаву земљу, кореље што би оста
ло равнодушно, г листе што су се rрчиле. Повремено су 
на смену силазили Ес:инrер или Пататока и, пунећи 
врећице лапором, журио ra расипали дуж цевовода. 
Одрећена: је кондиција била потребна за то. НИсу је 
имали ни Пататока, који се у шахту давно, ни Есин
гер, који би, после пола сата проведених доле, почи
љао да незадрживо издајнички кашље. 

Јернеј је јуче пред зору, кад је изишао, наставио 
да ћутке чита подозриво, а кад је Почео да се пере, 
ћутке је завртео главом. Ни реч му није рекао. НИ 
о ултиматуму који је истекао, ни о сваћи што је - и 
за Јернеја- онемоrућила ултиматум. 

Троскот је касније, о· доручку, жмирећи ледено, 
процедио у вези с нечијом напоменом о све лоiiШјем 
хлебу - »Савест, је ли?« - и мада Слободан није 
поменуо ни хлеб, ни савест коју Управа нема, Тро
скот је љега баш бушио очима скоро злим од зра
касте заоiiШјане светлости пре но што је закључио, 
окрећући се Грујићу, који је ставио примедбу о хле
бу: »Ништа гнусније од малоrраћанске савести«. 

Било ra је стид пред собом, пред Јернејем, пред 
Троскотом, иако није разМШIIЉао Ни о чему,.иако се 
понекад није ни запиткивао Зашто се то стиди. НИје 
знао. То јест није хтео да зна. То је исто. Али осећао 
се го пред самом поМШILЪу на Троскота или Јернеја, 
а више но го, просто одран пред сваким љиховим_п~ 

гледом или речи. 

Сваку им је реч тумачио као алузију на свој ку
кавичлук. 

Кукавица је заслужено презрен свуда. 

О Крајновићу такоће није више разМШILЪао. Чуд-
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но како с мало туге не· разМШIIЉа о љему за- све то 

·време. Као да се и није радило о њима;· нити· о не
Чему што је довело у ПИТаље љихово пријатељство. 
-нису га мучили више ни проблеми истине по себи, 
·нити иједно аксиолошко пИтаље у вези с ма чим слич

·ннм. Враћао се уморан у собу. Као и увек, последљи 
-је изишао из Капилара. Ес:инrер се већ био опрао и 
QТишао да спава. 

14 

Напад је почео изненада, мада се очекивао. 
Истина, током вечере, неко већ рече да ће у 19 

часова Ј ернеј да одржи предаваље на привлачну тему: 
Непријатељска филозофија и фило_зофско н.епријатељ
ство. 

С торља су почеле да откуцавају прве четврти кад 
Јернеј стаде чело стола око ког се окупила цела 
четворка и неколико филозофских и других активиста 
из петице и осмице. 

Отпочео је наглашено прибрано, у свом стакато
-стилу, читаљем цитата из Лељина, а онда је навео 
и познати текст корифеја, генијалног воће и оца рад
ничке класе: »Највећа је опасност она против које 
.се не бориМо.« Његове усне нису биле стиснутије за ту 
важну прилику више но иначе, љегови акценти нису 

имали више драма~е но обично, ни љегове се веће 
нису -чиниле набраније, а ипак, све је уверавало да 
је у питаљу надасве значајан обрт ствари. 

Спрва је говорио само против идеализма, тог ди
верзантског експлозива. Одатле, ваљда · имплозијом, 
преће на искуства из низа недавних процеса у Мо
скви, подсећајући да се непријатељ у свим тим 
сдучајевима понашао као рафинирани мајстор савр
шеног злочина који се успешно камуфлира и при
лагоћава. Одиста - настави - он се врло вешто 
служи свим методама дезинформације да би што не
сметаније вршио атентате (као онај на Кирова). Он 

21* 323 



-се не либи ·бухаринских и.·деборинских идејних деви;
.јација ( емrшриомехашщиза.м) да. би се радековски 
приклонио нацизму. Ма колико то изгледало.неверо
_ватно, ипак, чињеница је да су ти дуrогодишњи пред
револуцијски чланов~ Ескапебеа шуро~али: с нациз
мом, Али сем тих драстичних примера, постоје и 
други, маље познати~ Шта .је значило ширеље rросщ
новскоr спонтанеизма који се ослаљао на стихијсrвО 
Розе Луксембург (разумљиво у оно љено време, не и 
данас), шта је значило толерисаље таквих нама ту'Dих 
идеја ако не припремаље ·издаје и провале. Познат 
нам је тај случај, иако, захваљујући будности бироа, 
rросмановска диверзија у Анексу, на време ликви
:дирана, није забележила ниједан поен себи у прилог. 
О разбијачким напорима франкфуртске псеудомарк
систичке JIIКDлe или Штернберrових и сличних тео
рија непотребно је овде и сад говорити, али и то су 
примери свесног и организованог непријатељског лова 
у мутном. 

Мирно, самопоуздано и споро као да је добио од 
неког на располагаље сву вечност с целокупним ре

зервама времена, набрајао је дугу листу типова NI· 
ректне и индиректне саботаже, почев од прадавне тзв. 
•индустријске партије« до разноразних троцкизант
ских варијетета и пошто је, не падајући још у ватру 
али већ с випmнскијевском оштроУмношћу и про
ницљивошћу, iПpemao на квалификовање сваке од тих 
подврсти десничарско-левичарских злочина, упусти се 

у испитиваље структуралне психооенове људи који 
подлежу укусу буржоазије и који се врло инвентивна 
и задивљујуће злонамерно, дакле свесрдно свесно до
вијају (а не подсвесно, како су неки .од нас склони 
да помисле у својој непромишљеној псеудохумани
стичкој сажаљивости према свакој заблуди под па
ролом права на zрешење и лозинком zрешЈСа је људ

сЈСа.) »Ова епоха«- наставио је, још увек апстрактан, 
али већ пун неких алузивно-интонационих претљи у 
гласу- »Ова епоха последљег и одлучног 'ешЈСоz боја 

открила. је као ниједна запрепашћујуће поноре ·пак-

3_24 

лене дволичњачке контрареволуционарне -мимикрије, 
али и непоколебљиву будност и оштроумност аван
гарде, која на време успева да их раскринка.« 

Тек после ове примедбе пре'Dе на ·оно што је био· 
-'- показало се тек тад - прави сМисао љегове речи· 
-ни предаваља, iНИ реферата, ни учешћа у дискусији~· 

Било је то оно неколико пута већ најавtоено и 
отказивано обрачунавање Јернеја с неким заблуднш.t: 
и текућим поставкама ·»појединих наших другова:«, 
Иако је све то најавtоива.но и отказивано током по
следља два-три дана, нико није, упркос познатим спо
Р<>вањима изме'Dу љега и Крајновића, ни слутио да се 
те заблуде И текуће ПОС';ГаБКе »ПОјединих наших дру
rова« у области филозофске проблематике односе на 
Крајновића док он то није сад и изричито рекао. 
Неки су тад одахнули. Слободан је претрнуо. Крајно
~ић се насмеiiiИо. 

Наrлашавао је сваки слог кад је, споменувши 
Крајновићево име по други пуТ, прешао на серију_ 
својих »ако«. 

- Ако неко годИНама ту ме'Dу нама шири идеје 
о неком волунтаристичком принципу који, !ПрОтив
природан, по љему јесте судбина човекова (скреће 
се пажња на непролетерско порекло речи судбина), 
шта ради ако не уноси идеалистичке, антиодразне 

~ антисазнајне. тезе, а зашто? То ће човек. због кога 
је све то речено, човек ·који је тиме · коначно·. рас
кринкан, боtое знати од нас. 

Стајао је миран, тако .миран да Чак није окре_. 
нуо главу у правцу Троскота, који је шеткао дном 
собе оним .раскреченим, кратким и спорим корацима 
човека који је некад· носио тешке окове· (а колико 
се зна-:- !НИје). Јернеј је· стрпtоиво чекао. Његово 
лице, на коме су мировале неке жуте, напете сенке. 

дошло је од те наrлашене непокретности још свеДе
није: савршен, непомућен овал с нежнс извученим као· 
1ЏШрСЛИМ уснама и изнад љих - искрице заспале ·на 
ста,кАИМа iНаочара уоквирених у бе.ли лим. 
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Када се полако покрену, све то слећено - ожИ~ 
ве: појави се поглед одлучно сањалачки и rрч који 
му је nовлачио усне наниже затежућfl му . мшпиће 
над њиховим угловима који су се од тога чинили 
дубљи. Кад остари, урезаће му се ту, због навике 
да то чини, две за прст улегле праве боре,·што ће, 
почињући од танких њеrових ноздрва, 9стављати на 

људе утисак да је човек ког гледају увек nperepaнo 
напет, увек максимално концентрисан. КлизећИ IЩЖ· 
љиво очима иза стаклених оклопа прекоглава четвоl'-: 
каша сабијених у тај згуснут простор око стола, ЈеР": 
неј каО да је постављао свима _питање: »ђ.утите ли? 
Чини вам се све то невероватним?« · · · 

-Добро! :- преКИде ТИшину :-Тражите с пра-
вом доказе. Ево Их. · · 

Поћута кратко пре но пrro продужи: 
~ Ако човек предаје годинама дијалектичк:и и 

историјски материјализам, економију и низ важних 
политичких предмета поред онИх оппrrеобразовних, 
ако тај исти човек покушава годИНама да протура 
као марксизам непријатељске мисли и схватања, пrra 
је он онда - непријатељ или наш друг? Чудите се? 
Не верујете ми? У реду. Нека онда цитати говоре! 

Ово пrro ћу навести написано је или изговорено, 
на предаваљима или у· четири или ·шест очију; пред 
друговима који ће то да посведоче дајући своју часну 
реч комуниста. Крајновић је, на пример, рекао: »И 
кад бих пристао да тврдим да знам пrra хоћу, ја се 
не бих оrраничио на то знање одавде-довде, јер не 
бих био слободан да желим даље.« 

. Ту своју немарксистичку, нихилистичку, у ства• 
ри, мисао ..,... настави овог пута без драматуршке тен
зисще ·паузе - он је истог дана на истом ·месту· и у 
истој прилици »објаснио и образложио« допунивши 
је. Цитирам: »И ја ћу врло логично после револу
ције волети и бити свом душом за наш ред ствари, 
али ако желим да будем доследан револуционар, мо
раћу да постојим, у неку руку, против њега«. Те су 
мисли изговорене на консултацији из дијамата у кру~ 
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жоку број три 16. маја o.r. ·Потврдили су сви при
сутни да су их чули и, зrранути- запамтили. Сем 
њих, пријавила су ту дискусију још два друга.-Један 
је седео на свом кревету, други је у пролазу чуо И 
застао запањен таквим тумачењем револуционарне де

латности, која, по том шефу наших катедри - кад је 
још то био - треба да гони револуционаре да се 

боре против револуције. С ким као савезником? -
питам вас ја. С ким ако не с белим контрареволу

ционарним ~амом! 
Ето какве мисли излаже, каква осећања претен

дује да гаји човек који ·тврди да је комуниста. 
Поћута сад мало па се, нагло живахно, окрену 

Крајновићу: 
- Да наставим? 
Не сачека одговор, продужи: 
- Овлашћен сам да изјавим да бироу није стало 

да суди и осућује. Оно пrro жели- то су јединство 
и дисциплина. Ако Крајновић пристане да се раскри
тикује, обећа ли да ће се борити против заблуда које 
је ширио, уз помоћ коју ће му биро да пружи, све 
не мора бити изгубљено. Не мора бити. Напротив. 
.!ьуди који су свесни својих rрешака, који их попра
ве, драги су нам јер откривају да им је више но до 
свега себичног и личног стало да бу ду добри и дис
циплиновани борци. Дакле? 

- Мажи слику своју, не мене! - оте се, на жа
лост, пребрзо и непро~ено Крајновићу, који. не 
прихвати шансу што му је биро пружио. 

-Врло добро! -рече Јернеј такоће пребрзо и 
приближи наочарима своје цедуљице . 

Напад се настави. 

Онако узан, млад а ситан телесно и мисаоно, ·по

готово у порећењу с Крајновићем, на кога се с по
четка чинило да пупrrа ~унчиће из своје праћке, 
Јернеј је личио на Давида у борби против филистин
ског џина, на Давида који расте, добија у волумену 
и постаје и сам раван Голијату. Недостатак снаге 
{то јес~ знања) надокнаћивао је неодољиво напетом 
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·и концентрисаном храброщћу, што је, упркос свему, 
ИШiоновала и Слободану, који се одмах затим лецнуо 
и тиме пребацио из овог трена у накјучерашње пред
вече, кад су се посваћали Крајновић и Слобод~Џ~. Без 
разМИIILЪаља му је постало некако јасно да је Крај
но:Вић, журећи тад да се посваћа с љим (а и он, СлQ:
бодан, с љим, Крајновићем), моrао хтети једино м 
провери вредност Слободановог пријатеЈоства, а не 
да помоrне пријате.~~:>у, како је досад тронуто .вера-· 
вао. У упmма му је оживео љегов блаrи и весели, 
пркосни а меки глас којим је изговорио оно: »Све 
се излиже, и златан новац и пријатеЈоска осећаља.« 

»Докле ће ме људи. проверавати!« - .~~:>утну се 
неодрећено. 

Јернеј се реторски елегантно извини што ће му 
овај део излаrања бити маље систематизован. За сва
ки случај је припремио нешто материјала, али мора 
признати да је рачунао да га неће употребити. Био 
·је - тврдио је - сиrуран да ће Крајновић прихва
тити пружену руку бироа. - Видели сте, одбио нас 
је. Па нека. - Што је, иnак, преписао све те харти
јице? Учинио је то за сваки случај. Битке rуби само 
онај који, .жртва дезидеризма, предвића само оно 
што му годи. Иако неприпреМ.IЬен нарочито, он ће и 
тим несистематизованим примерима крајновићевске 
опасности убедити колектив у оправданост става би
роа,·захва.~~:>ујући високом нивоу марксис;rичке свести 
четворкаша · и осталих анексиста и.· љиховом клас

ном инстинкту. И сами ће, без много љегових, Јерне
јевих, објашљаваља, умети да откриЈу у чему су Крај
новићеве заблуде, чија ће се неспособност закључи
вања у историјском контексту сада да обелодаНи за 
све евиДентно. ·- У потрази за ефектним. а привид
ним у суmтини порећељима, раскринкани сад Крајно
вић упитао се недавно у једном разговору. коме сам 
и ја, незван, на неки начин присуствовао, а који је 
воћен с неким нашим млаћим друговима, ово што 
ћу навести: »У чему је природа нашег месијанства? 
Не у већем: динару в бо.IЬем: стандарду. Нисмо отр-
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пели батине, ни скапавали од глади, ни· поднели сва 
моrућа лишавања да бисмо своје. захтеве оrраничили 
на већу кришку хлеба и с хлеба, или на лежај мек
nш од перјаног. Је ли то, по нама, слобода? То·
срећа? Не. Па ипак неки се мећу нама понашају 
као да поседују формуле једне среће и слободе за 
сва времена и занавек. Они хоће да ослобаћају и да 
усрећују све људе на основу те једне формуле, за 
коју могу рећи, уколико имају мозга, да је једи
ну само и знају. Данас. А сутра? По љима, она је 
за свако сутра али није за све данас.«. Цитат је ау
тентичан. 

Али ето шта Крајновић мисли да ми ко:м;унисти, 
ми смо му ти иеки .меЬу 1Ш.МО:, мислимо, иако ми то 
тако не мислимо. Не питам .га заузврат какав је и 
шта је он онда нама комунищима, он који има је
дан повр!Шiо паралелистички начин резоноваља ван 

икаквог сродства са нашим~ Њему је, на пример, 
трансценденција увек - трансценденција,- без обзира 
што се тај појам може да схвати и у дијалек
тичком, али и у недијалектичком, у метафизичком 
смислу, једанпут као историјски, други пут као ап
страктно статички феномен. Њему је дово.IЬно неко
лико спо..ьних црта сличности измећу два историјска 
диспаратна појма да би повикао: »Еурека, ето иден
титета!« Узмимо, на пример, реч .месиј0.1lсrво. Слич
ности измећу звучности ван значеља љему су до
во..ьне да би зажмурио пред страховитим разликама 
које такоће постоје измећу старозаветног пасивног 
месијанства и марксистичке акционе практичН:е. и 
сврсисходне класне бQрбе. ,Ништа љему не смета што 
су сточарска јудејска племена говорила о рају- на 
оном свету, а што се· радничка класа залаже за. осло
боћеље људи од тлаке експлоатације. у фамозно не:
исправном чланку ·написаном о .'l'!)идесетдневици по
гибије друrа Витора, који је уградио себе у наше је
динство, он је у нашем часопису Беуа рекао и то што 
следи. Цитирам: 

»Слобода ј~ у свим играма одраслих оно што се 

329 



не ставља у сумљу; иде~ коме борци теже. При 
чему се Заборавља да, играјући се; одрасли стављају 
у сумљу не само све посtиrнуто него и све пости

зиво. Дакле; и сам појам слободе ... « - Прескачем 
два-три реда и идем даље: » ... Зато је максимално 
остварива слобода - слобода људских мисли, које 
се једине не опиру порицању. Напротив, оне као да 
саме једва чекају да се прекинута врnца ЦИЈЬа што 
пре преобрази у стартну линију и одскочну даску за 
нове поласке ка новим цИЈЬевима ... « 

Опет прескачем неколико реди да бих дошао до 
једног врло за.нимљивог, тј. врло сумљивог места: 
»Жалити се због тога на алијенацију, видети у љој 
само злу страну, бесмислено је. У историји људи 
није забележен ниједан вид оту15еља ·који· није ком
пензирао губитак новим добицима, ампутирано новим 
израслинама, новим открићима простора, функција, 
односа. У том смислу, којИ је и енгелсовски, није по
грешно рећи: »Да нема зла. требало би га изми
слити!« 

На крају прве серије тих безочних Крајновиће
вих бесмислица, проЧИтаћу вам једну фразу у којој 
се савршено стапа неукусност форме с тривијално
шћу садржине: »Отуд и прастари заКЈЬучак да нико 
не може одузети слободу виртуозним витезовима ми
сли, витезовима кадрим да одсвирају целу ·партитуру 
човекове судбине, по паганинијевски, на једној жици, 
на жици самог МИШЈЬеља.« 

Скрећем вам пажњу на Volkischer-Beobachter-cкy 
лепоречивост ·тих еирiуозних ви•езова -мисЛи .. који 
свирају nар•и•УРУ целе човекове судбине на ~ици 
.мишљења, малтене као паук на оном· концу који 
извлачи из себе, из себе esse, који за Крајновића, 
солипсИсту, јесте исто што и перципирање себе. Не~ 
није узалуд оснивач солипсизма био бискуп, јер не
што даље Крајновић, сасвим у духу поповштине, 
каже: »Слобода није само страст, она је и мистерија. 
Револуционар зна прецизније оно што неће неголи 
оно што хоће. Он даје једини свој живот за оно што 
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не постоји, јер оно што поС'l·оји он неће, и то у већој 
и непосреднијој мери неће неголи што хоће. оно што 
мисли да жели.« 

Концентрисан и даље, Јернеј диже главу с текста 
и понови тихо: »Слобода је мистерија«. Затим, заба
цивши главу, продужи гласније: 

- Слобода је - видели смо - пре тога била за 
Крајновића идеалистичка категорија - била је ми
сао. Шта ћете бољих потврда за нaniy тврдљу да 
идеализам, солипсизам и мистика иду руку под руку, 
од ових које нам наш виртуозни витез антимаркси
зма даје? Рекао сам. да сви ти реакционарни фило
зофсzси правци иду руку под руку. Не и за вир.уоз
ноz ви•еза. За џ.ега руку под руку иду робија и 
слобода. »Оне су везане спојним судовима, и свака 
се у свом делу посуде налази на -истој висини.« 

Робијати у тој монархистичкој казниони или жи
вети слободно у СССР-у, љему је исто. Њему, да. Али 
није то ником од нас, који бисмо, како је то духо
вито рекао поводом нечег сасвим другог наш друг 

Троскот, радије живели тамо срећно 100 година не
голи у овој несрећи једну једину седмицу. Филозоф
ски далтонизам нашег виртуозног витеза мисли не 

стаје ни пред тим елементарним бркањем тако ужа
сно крајље супротних ствари као што су робија и 
слобода, моћни, слободни СССР и .робијашница Анекс. 
Просудите и заКЈЬучите сами. Само, дозволите, ја не 
мислим да је у питаљу филозофски, него политички 
далтонизам. Без обзира на тај свој суд о свим тим 
КрајновиДевим флоскулама,· љегове цитиране мисли 
садрже читав. један демобилизаторски и пропасивис
тички програм скрштених руку. Узмимо последљу од 
љих. Погледајмо је изблиза. Ако су робија и слобода 
исто, не вреди се заложити за слободу, трпимо ро

бију и поуздајмо се у правду на овом свету! Ето 
чему нас је хтео да научи донедавни шеф наших 
катедри. 

Нису те мисли од данас. Одувек нас је он тим 
демобилишућим стварима учио. Ако је Каком имао 

331 



стрпљеља, ве •значи да. ј~ био rлух. Али nроклети 
хуманизам револуционара узалуд је 9чекивао да ће 
Крајвовић да се опамети. Указујући му повремено 
ва врсту и карактер заблуда, биро је имао праВо·да 
то очекује и .веј:ювао је у човеКа. Али К.рајновић је 
показао да је вечовек. 

У предаваљу одржаном септембра, мислим : се,А,
мог, да, седмог септембра прошле године, река() је 
он - а ја сад цитирам ва основу забележiша чет
ворице другова (Бановића, Кавурића, · Еоивrера • И Ал
брехта) -и следеће: »Свеци под тестером, хајдуцИ 
ва 100љу, јеретици ва .ломачи - сви су поседовали· 
само ово што· их је поседовало: тестеру, колац, ·лО
мачу. Ови вису имали сутра, које их зато И нема. У 
сваком, па и у овом времену постоје љyN<I који, за~ 
вети и запрепашћени лепотама у које верују, Про
дужују да верују у ово што их заnрепашћује својим 
смислом за вемоrуће. Ови су парадоксално спремнИ 
да жртВују живот којим "располажу ·за срећу су.: 
трашњица које веће бити љихове. Парадокс је у томе 
што, rивући, ови ве остварују себе за себе; али ви 
за ове после себе· ве остварују метафизичка или праr
матистичка начела свог вјерују, која, остварена, као 
ЛИБаАе изблиза, место мекоте и склада, откривају хра
павост тла и веразмрсивос'i' траввих влатИ и корења 
убалегавих брабољцима.« И даље: »Али М таКо· вије, 
никад ве би ви свануло то заноево, то немоrуће, тd 
за љих ведостизиво, туће сутра, у чије су се Име ти 
борци лшпавали свог заноса и своје моrућноСт~ да 
живе у веотућеној присвоСти са собом. ·Без ror Аи
шења, то их сутра не би признало за очеВе. Но, прИЗ
вајући их с делимичним само правом, оно се суТра 
које је ваше данас сукобљује са савремеНим свОјим 
порицатељима, према којима ће пС>Стурити·исто тцко 
сурово као што се то јуче и одувек чивило с јеретИ
цима. Страшно је што ће, набијајући ва коља или 
вешајући ново колено јеретика, том сутра, riшоће 
убилачком, изгледати ови које овај дан убија·.;_ да 
би могао предавити -·јадно и бедно, rЛупо и веје-
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ретички, и зато ће му и бити достојни порицаља, бар 
исто толико коЛИIОО ћемо ·и ми нејереrички изгледати 
својим потомцима поричући односе које су створили 
ваши преци. Али такви, ми који смо виmта данас, 
постајемо битни. том нашем данасу саrледаном очима 

сутрашњице; То је и услов ваше присности с вама~ 
-сутрашњицом, у којој вас веће бити. Па ипак, !МИ ••• «. 

Завршен цитат. Јесте ли разумели смисао те МVд-: 
ролије? Да бих упростио све те уметвуте и разућене 
компликованости, свешћу им мисао на језгро. Ово 
нас убећује да треба да се одрекнемо своје верво
сrtгпрема Совјетском Савезу, који вас заN<IВљује а 
не запрепашћује својим успесима, да бисмо. били ве
што. Иначе већемо бити моrући,·тј. присни са собом, 
са својом верношћу. Ја и ви, ми висмо виmта. Он је 
нешто. Он се одрекао своје вере у сваrе проrре.са. 
Историјски је то тренутак, другови! 

Кратак смех што пропрати тај закључак био ј~ 
нервозан, невесео и, упркос некој уплашености од. са
иог себе- прегласан. 

Стицало се увереље да l'DYN<I око стола вису нај
орећвији што присуствују једном таквом историјском 
тренутку, па ипак, као хипнотисави, сведочили су 

немо и скоро абулично једном од ових окретаља 
страница историје ва чијој ће се беливи исписати 
факта епохе која почиље неумитном логиком пrro их 
је све већ превазилазила. Пуни N<IВЉења према љој, 
осећали су и тиху веку непрекидву језу. 

- Дакле - извлачим по други пут варавоуче

вије које вам је Крајновић већ једном предложио 
- »трпимо :к:ротко капитализам; фашизам и остала 
зла ... « Молим? - прекиде се и поrледа издалека у 
П:Неуматика- рекао си? 

- Ништа! - збуни се овај - добацио сам· оно 
пrro се у шали обично каже !КаД играмо зује: »Трпи 
кротко и N<IШИ дубоко!« 

-Хвала!- одврати Јервеј, подвлачећи том вео
чекиваном учтивошћу /Ј.)I!станцу измећу те сутеренске 
вулгарности н своје високоспратне полемике (поле-
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мос значи борба!). - Другови, из досадаmњеr смо 
видели какве су nрироде заблуде шефа катедри које 
треба да нас оспособе Да се још одлучније но досад 
боримо. А може ли се борити неко ко је н~учио ...,.... 
цитирам према писменој забе11.ешци друга Аазице, 
који је, обративши се 16. марта ове Године Крајно
вићу за јеДНо објашњеље у везИ с теоријама о вишку 
вреДНости, или не, о нечем другом,. али свејеДНо, тач

но је, добио следећи· одговор: »Ко је мислио о сло
боди? Роб, зна се. Све мисли о слободи и она сама 
настале су у ропству.: Докле год бу де реч слобода 
постојала,· биће · и стварног ропства. Не само с ове 
стране зида. И с оне. Не само овог зида.« 

На Аазичину примедбу да му се чини - рече 
одахнувши - да је то схватаље- неисправно (није 
имао право . што му се то чинила само, требало је 
бити у то и убећен), Крајновић је одговорио да ис
правности има и у неисправности: »То је као и с љу
дима« - поучио· га је - »они су различити и кад у 
истој фабрици раде различито исти ·посао. Разлике 
персистирају и измећу слободе у ропству, и ропства 
у слободи ... « 

Друг Албрехт, чију поуздану предност и истино
љубље добро знате, као и ја, показао ми је серију 
забележака које је хватао приликом разних Крајно
вићевих предаваља и дискусија. Наводим их редом 
којим сам их, листајући љеговим сnеmчицама; пре
писао за овај наш вечерашњи разговор: : 

»Разлика измећу логичко-метафизичкоr и дијалек
тичког МИШЈьеља слична је оној што постоји измећу 
онаније и нормалног полног акта.« 

На страну то порноrрафско порећење које откри
ва инвертирани Крајновићев скатолошки укус, ја бих 
хтео да се вратим· филозофским тумачељима којима 
наш »дијалектичар« објашљава појам слободе: 

»Да бисмо дали пример слободе по себи, тре
бало би измислити хагиоrрафију или историју не-
обавеза.« . 

Албрехт је забележио још да је на то бљезгаво иr-
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рареље правилно приметио да је слобода озбИЈьна и од
рећена ствар и да је сва од обавеза,. макар то било и од 
оних што воде ослобоћељу од обавезних нужности. 

На шта му је Крајновић.тад одговорио: .. · 
»Слобода која би одговарала свакој људској при

роди знала би за једну обавезу само: ,Не радити 
никад ништа непријатно. Не ићи . на посао'.« Слично 
је рекао другом приликом и др'уrу Троскоту, који 
му је на то одговорио: »Шта. тражиш онда на робији 
ако робИјаље не рЦчунаш у пријатне ствари?« Била 
је то nророчка пр:имедба. Видећете зашто~ Али друг 
Албрехт, присутан и том разговору, упитао ra је: »А 
стахановизам? Пријатан није ни. обичан, а камоли 
ударнички рад, па ипак стахановизам води слободи«. 
- Албрехт није дуго·долазио себи после, јер Му се 
Крајновић цинички само насмејао и истресао један 
цитат из Маркса, али који, иако Марксов, нема много 
везе с горљим питаљем. Одговорио је: 

»Време је поље на ком се.развијају способностИ. 
У раду и нераду, слободном времену и одмору.« 

Схватате ли? Хтео је тим цитатом да оправда 
и поткрепи своје мисли о знаку једнакости измећу 
слободе и робије, измећу борбе И ликвидаторства. 

Другом је јеДНом приликом, на јеДНом предава
љу, пред свима рекао, враћајући се својим цркве
љачким порећељима и укусу за мистичка плШдоваља~ 
и ово што сад цитирам: 

»Мистериозност свих прогаљаних партија током 
историје чиљеница је коју нико не спори споља, него 
изнутра. СвејеДНо што, као свака привИдНа есенција 
и свако божанство, има сто имена, име странке, и 
кад се изговара светим илегалним шапатом, открива 

да љена суштина није од rраће есенције која је це
лина, а не парс (партис), не један само чинилац зби
ра, него потпуност свих сабраних страна. А ипак сва
ка је странка привИдНо есенција за егзистентне своје 
приврженике, али и вид љихове егзистенције, јер је 
арогирала себи право на крв оних који тврде да су 
љени синови.. То све . важи за обичне припадпике 
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странке, не и за људе који је пре~стављају:: они _не 
делују ни у име привидне есенциЈе ни у име при

видне егзистенције, па не будући НИ· једно; ни друго, 
они су више од једног и другог - инкарнација тог 
прИВИда • • .« . 

Другови, ја не желим м IКОМентаришем. све те 

наводе. Сигуран сам м то можете да учините ви бар 
исто толико успешно колико бих и ја то могао. Ипак 
морам рећи да је чудна та теорија партије намељена 
собним предавачима. Опоменут да избрише не~<,е р~чи 
о привидности ·руководства, он је имао чело да тврди 
да се то односи на поглавље о rраћанс:киМ странкама 
у rраћанском друпrrву, а не на нашу ПартИЈ~\ која 
је цело друшrво. Јадни су му т~ б~ изговор~: Јадни 
а препотентни у свом потцељиваљу других КОЈИ нису 

филозофи по формацији. Али оставимо безобразлуке. 
Много их је. Још увред...ъивије дрских. Но они су израз 
љегове простоте• о којој ту не расправљамо. !Iac за
нимају љегови ставови. Они су нам · тући и кад се 
чине само чудни. Чудна су, на пример, љегова схва
таља о националном Питаљу. Цитирам опет: ». ; • фра
зираље о бућељу заосталих народа. На ком се нивоу 
буде? Колики је број људи у једној заосталој нацији 
који би био у стаљу да проЧИТа како треба Маркса, 
Енгелса, Лељина, Планка, Де Вриса, Ајнштајна, Прус
та, Џојса, Мана, Леонова, Горког, Мајаковског, Кафку! 
Бретона? Бућеље нација, уколико останемо при ТОЈ 
метафори, врши се у вакууму .незнаља, не због знаља, 
како се ПЈ?ича, него због слободе као метареалности 
и метастаља супротног оном које је љихово.· Али ре

кли смо да је и слобом парспрототна. ·За самоосе

ћање с~ободе, тог зрнца у вакууму, потребна је сло

бода што би обухватила и вакуум око ТQГ зр!ЩЭ., не 
само то зрнце. Мећутим ... « · 

И још бих таквих бисера могао да проспе1'4 пред 

вас. И још. Али м то учиним, кад бисте се дивили 
стилу љеговог писаља или говореља? Кад, на пример, 

овој реченици коју је Албрехт забелеЖШ>: »Фактор 
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вере као плод имагинације ~~~ трпљеЉа, нестрп...ъиве 
маште и маштовитог нестрп...ъеља . ; .« 

Ја бих још једном навео једно меdто о сло
боди, која га, изглеДа, најчешће брине· и мучи (нас 
обратно): · · 

»Психологија је само за слободне људе, који 
имају моrућности да се опредељују измећу разних 
да и не. Ми, детерминисти, требало би да унапред 
знамо шта условљено и неусловљено чинимо. Везани 
за долап историје, ми бисмо имали да теrлимо а не 
и да· откривамо, -измишљамо, одлучујемо, мислимо; 
кад би детерминизам био свод...ъив на тврду детерми-
нацију само.« · 

На шта, побогу, онда? На индетермmшсаност?· 
Којешта. Али све је код љега којешта кад није ду
ховито :roao ово што је, канда, желеАЈО да то ~уде: »По
литичар живи и умире на кредит.« 

Зашто? Ево објашљеља, такоће духовитог дозла
бога: »СуПротно свим ствараоцима којИ. прво морају 
да створе ?Начајне ствари да би nостаАИ популарни; 
политичар мора да стекне популарност да би дошао 
на власт и могао да ствара.« 

И херостратским се неделима постаје а:ко не 
славан а оно популаран предмет презира; пљуваљем 

и униmтаваљем сопствене- проШлости -:- такоће се 
постаје славан. у презиру. Крајновић је побркао пот
чиљаваље нужностима слободе са слободом; није 
схватио м потчиљаваље стварности схваћеној као 
пут што води победи над једним љеним .видом а:rрет
поставља победу незамисливу без потчиљаваља ре
алности као путу, али и. путу као реалности. · 

Слободан је једва дисао, блед, поражеii као да 
· није Слободан, неrо горе - сам Крајновић. И још 

rplse од тога. Ј е ли он икад чуо све те цитиране ре
ченице? Чуо је, али му се нису учиниле неправил-' 
вим. И зато је блед био, и бео као креч. Каква је 
он то бу дала. сам ништа не уме да отк.рије. Треба 
да му неко покаже. оно што је за све евидентна 
к.ривица: · »Бурааеру~ виДиш, ово- је кривица коју 
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ваЈDа осудити«, м би И ·он био кадар м схвати , м 
је у IШТаљу кривица достојна осуде. 

Али једва стиже да осуди соПствену недозрелост 
кад му се поглед закачи за Крајновића, који се 
једини у четворци смешио сад кад је Јернеј скинуо 
ознојене наочари NJ.: би ·их ·обрисао. ·Али тај осмех 
га зачуди, запрепасти, наЈDути, изазва неодрећену 
наду, збуни га, учини несиrурним у осећаљима. А 
онда, добивши реч, Крајновић брзо и убедљиво не 
порече исправност ниједног од »истргнутих« омсвуд 
»цитата«, ни алоrику љиховог тумачеља, нарочито 

оних места што су алузије на историју, антрополе
rију, или филозофију, ту сведених на оно што нису, 
а несводљивих силом у конкретности што је љи
хова, или у љиховој оmптости ни на нашу· љубав 
према СССР-у, !НИ на ишта у_Анексу. Ништа од тога 
од чега би почео рутинирани полемичар. Задржао 
се спрва на оном само скандалозном инвертитском 

и · порноrрафско-скатолошком месту о разлици из

мећу лоrичког и дијалектичког МИШ.II>ења. Почео 
је овако: 

-Не мислим да порекнем и један од навода 
што ми се импутирају као тобожњи моји антимарк
систички греси, исправно посведочени сведочанством 

два-три морално врло . дорасла човекољубива сведо
ка~ из простог разлога што су они или дословни ци

тати· из Маркса, Лељина и осталих класика или што 
су препричаваље одрећених љиховиХ схватаља и 
идеја. разраћених на безброј места у ранијим и кас
нијим љиховим радовима. Узмимо, на пример, оно 
скандалозно порноrрафско-скатолошко место о она
нији. Добро. Оно је дословно. преписано из Маркса, 
издаље МЕА иНсТИтута, издаља које имамо .• ~ 

И· узев с оближње полице књиrу: укоричену . у 
стамноцрвене платнене корице, којом Приликом сру
ши читав ред купусара, журећи али· без нервоЗе 
наће тражену страну. и прочита: 

-·»Разлика . измећу лоrичког и дијалектичког 
:мimill>eљa је иста. као измећу · онаније И нормалног 
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полног акта«. Ја се изви:ЊаВам :iпто «;:аМ тад, Прем
јући, у ватри излагаља, Заборавио да· каже~ ради 
уМиреља претерано ·чедних и осетљивих душица м 
је то порећеље Марксово, а не моје. Рекавши то са.д; 
ја. се питам: »ДИскутује· ли се ту против мене, или 
против· Маркса?« И.IШТЗ.М се: »Не дискутује ли· се 

против мене зато што се не познаје довољно Маркс 
или зато што се дискуТант не усућује да днrне свој 
гласић против љега?« У сваком случају, не ја, Карл 
Маркс је оптужен . за инвертитско скатолошко-пор
нографско приспособљаваље марксизма укусу буржо
азије. Не смејте се, другови. И то Маркс, а не ја, 
Маркс је oi:rryжeн у име нечег. за шта само Јернеј 
има незнаыiчке квалификаЦије да nреД свима нама 
то ·учини називајући марксИЗмом 'оно што, као што 
ћете видети, везе нема с оним што је Маркс мислио 
или писао. Па бих вас пре краја већ УIШТао има .ли 
смисла трпети интелектуално-моралне неподоrnптине 

којима недозреле јуноше, у име тобоЖњег марксиз
ма-лељинизма, бузорирају самоr Маркса и Лељина ... 

Бановић, који је дигао руку чим је Крајновић 
устао, спустио ју је сад. Не само зато што је овај 
настављао да говори него и зато што је већ реЧено 
обесМНШ.IЬавало понешто од оног што је хтеа·да Каже, 
а испало добро што није рекао. Посекао би И љега, 
не само Јернеја онај иронични Крајновићев пре~ 
с увода на основну тему речи: 

- Жалосно је м неко у име величанствених иМ
пулса које Маркс и марксизам, Лељин и лељшiизам 
дају мислиоцима ове епохе, жалосно је N1 неко у 
иМе једне методе отворе~е открићима и сазнаљима, 
најлеrnпе потврћиване љима, уме само ;:.:а се послужи 
дефанзивним и одбранашким формулама »нащt, тућег«, 
диrнутог до свеопштег калауза који неће ништа ново 
м отвори. Иза тобожњих прiшципа у чије се _име ту 
критикују моје импровизације не без разлога, налази 
се маље марксистичке принципијелности но што се 
вёрује, али више укуса и наклоности за мисаоне ле
ности и остала провинцијска реrресивна ритумсТва. 
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А то је оnасно за револуционаре какви смо или ми

слимо м смо. Желим да кажем да има нешто мноГо 
опасније но што би то могле м буду и глупости и вике, 
али и незнаља и rpemкe, rpemк:e изаблуде- долу~ 
стимо м сам iИХ чинио и имао, нисам безrрешно PQ- · 
ћен. То нешто опасније од заблум и rpemaкa јесте 
страх: од љих. Он паралише. И упаничује паралисаног 
пред сваком МИIIIЉУ неnровереном цитатом као пред 

непријатељем, и пред сваким тоталнијим видом чове
ка као IПред издајством. 

. Шта се крије иза глупости којима сам обасут јер 
сам се трудио м не сметам једној офанзивној методи 
сазнаља N1 остане офанзивна? - упита се затим Крај-' 
новић, смешећи се још, али тврће но икад. 

Но одједном, као да изrуби контролу над собом,· 
он поче м виче и с11реља у све закрвављеним очима,. 

не мимоишавiпи ни Слободана, који га је гледао и 
није га препознавао распа..ьеног жестином што је 
држала Крајновића, правећи од њеrа, иначе више но 
сталоженог и скоро љупког човека, сад горопадноr, 

силовитог и не много финоr рмпалију који није ре
као: »Па ти немаш, зелембаћу ниједан, ни довољно, 
знаља да се мериш с оним штоја испуштам из себе?« 
- али је казао нешто по вулгарности слично, маДа не 
препотентно тако, не уображено толико. 

Но изурлав то што је изурлао, застаде, као ·да се 
наједном постидео. Промрмља нешто, рашири руке и 
погледа у све замишљено. 

Признаће све као Вит0р, раскритиковаће се! -
помисли Слободан сажаљиво. 

- Извините! - рече - нисмо IIИis>З!РИЦе у. кли
мактерију - и насмеши се опет неочекивано, не уко-. 

чено више, и свакако не претерано дрско ни изази

вачки, насмеши се сасвим обично. 
- Безобразлук! - промуыла Есинrер - какви су 

то сад клиториси. 

Утом неко добаци: 

- Зашто не бисте један другом одговорили на· 
питаља? 
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-- Каква питаља? ....:..... упита Крајновић. 
- Питајте један другог о свему пiто вам није 

јасно, расправите људски! 
- У реду! -рече Јернеј пркосно. 
-Добро!- рече и Крајновић, и упита: 
-Код ког је класика друг Јернеј изучио веш-

тину интриmрања и скrnих подвала? Колико је мени 
познато, у радничком покрету, у ком се,, ето, скоро 
и ОСТЭiрИАО, интриrантство није никад било !На цени 
и никад није било дугог века. 

-Увреде на страну - прихва·rи Јернеј надме
таље, !Не пуштајући дебљи крај палице - објасни 
ти ако можеш како доводиш у веЗу. песимистички 

и бесперспс:ктивни идеалистички волунтаризам с ма:рк
сизмом КОЈИ оперише закономерностима? Ниси ни
кад досад пропустио да споменеш значај воље као 
антиприродног ензи.:\fа и неrатора судбИЈНе, зар не, 
другови? 

. -Не због тебе, због ових добрих љу~ЏI и до
брих другова одrоворићу rn на питаље. Откуд? пи
таш- одвраћао је мирно Крајновић.- Откуд би 
могло ако не яз првог нашег класика, који баш о 
томе говори, о антиприродном смислу сваке цивили

зационе човекове делатности. 

- И други су покушали да ·заваде младог Марк
са са старим- добаци Јернеј нешто јеткије- увек 
без резултата. 

- Стари, :Као и млади, обојица су у бнтном имали 
иста ~таља. Шта каже стари у ~апиталу о томе, 
о »ОдваЈаљу од пупковине натуралне nривреде«? Шта 
ако не ~сто што и млади у НемачЈСој uдeoлozuju. А 
то одваЈаље не значи ништа ако не представља пре~ 

· вазилажење природних услова. А шта је то превази
~ење (пошто смо днјалектичари) ак.о не nротИв
речЈе, отворен? и савладано онако како се i::авлаћују 
сва про~речЈа - негираљем. То моrу м знају сви 
сем ЈернеЈа. И пошто он то не зна, ја бих хтео Да 
видим. што он yOIIПIТe зна о томе и другоме сличном. 
ХватаЈући штап за други крај, који би Јернеј хтео 
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да сломи на мојим_ поrрбљеним и тако рећи футури
стички изцјаним лећима, хтео бих да га ушцам, пре 
него што пружи руку по заслужене пацке које Jie 
добити од нас свих, ја бих хтео да га упитам код кога 
ли је то механицисте научио лекцију којом је же
лео да нас просветли, одакле је он исисао своју тео
рију о вечном протИвречју пршщипа идеализма и ма
теријализма, и у. име чега је хтео да ме · друrарски 
будно раскринка па и часком·мало убије као агента 
трустова и монопола? Јер познато је, не само на осно
ву експлицитне Марксове (а и Енrелсове) изјаве, да 
је марксизам неекдектична, стваралачка синтеза не 

толико резул~ата колико методских постуnака прим;е

њених од стране енглеских економиста, француских 
материјалиста и хегелијанске филозофије, јасно, ове 
последље постављене с главе на ноге. Али и све зна
чајно и велико у људском знаљу и пракси улази у 
ту ризницу метода. Рећи да је идеализам опијум за 
народ значи бити вулrарнији од највулrарнијег па
суља. Али тврдити да је идеализам свако невероваље 
човека у сопствене _снаге, а не видети у тзв. објекТIЩ
ном идеализму, и не само у љему, измећу свега не
прихватљивог и прихватљиву метафору људског по
носа и вере у снагу своје људске мисли, не препознати 
у неким идеалистичким митским и архетипским прет

поставхщма и тезама човекову жељу да се не помири 

са физичком и зоолошком судбином кружеља у кру
гу животињства и натуралне привреде, те nуiiiКОвине, 

за коју је на свом историјском старту човек био ве
Зан и остао везан све док· се није, развијајући про
изводне снаге, винуо до мисли што интерпреТирају 
свет, што хоће да га разумеју и цромене затечени 
однос човек-свет у корист човека; али не преnоз

нати себе и у прецима оrраничених моћи, али не и 
оrраничених мислених амбиција, не открити и у Љи
ховим заблудама зрнце лукавства којим су далеки 
праоци ПОЧели УСПОНСКО ОВЛадаваље СТ!ИХИјОМ - ЗНа• 
чи бити недостојан сопствених потомака који ће ·се 
с тешком муком моћи да препознају у Јернеју и 
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'· сличним, не буде ли мене да им их протумачим, значи 

бИти сЛеп за све оно што нам ·је претходило и з~ све 
што ће доћи IПОСЛе нас, значи искључити себе из људ-
ске заједшще. · 

Знам, није у томе ствар. Друге су Јернејеве по
лемичке потребе. Ко може рећи да им и ја нисам 
служио. Али не сме се стално бити жртва свега че
га се у ватри борбе привремено лшпавамо. Не смемо 
себи забранити да мислимо све своје превратничке 
мисли, иначе бисмо забранили човеку да се очове
чује. Зато га питам зашто је пре неких десетак дан_а 
дошао да ме замоли· да га ослободим полагаља испи
та из филозофије. Да ли је то тражио зато што су 
га бироовски послови спречили да се припреМи или 
што се припремао за ову смешну оптужницу? Ако 
је због овог свог семинарског напора - а изгледа да 

је управо због љега одложио своје испите, онда му 
можете заједно са мном рећи да је поrрешио што 

. није био маље препотентан. Јер да је скромнијибио, 
он се не би усудио да тако несамокритички и незна

лачки седа за волан машине којом не зна да управља. 
Он није схватио ни основније: у чему је тајна по
гонске енергије у машини људског сазнајног процеса, 
нити смисао стрпљивог поступног скупљачког зрно-по

·зрно противуречног усавршаваља сазнаља кроз све 

векове па, према томе, и у чему је релативна проrре
сивност идеализма који је негирао примитивне интер
претације, нити у чему двострука одразна природа са
знаља, она - што је одразна у односу на објективни 
свет, али и· она друга што изражава субјективне же
ље, машту, снове. Узмимо поменутог Икара. Он је 
одразио, дакле у неку руКу пасивно регистровао, лет 
птице и других окрилателих рептила. И шт~? Да· је 
природа одразности · стала на томе, као пгго то Јер
неј замишља, Икар се не би никад винуо и Никад не 
би онако поУчно сломио врат. Јер слоМивши га први· 
пут, морао га је ломити још мали милион пута док 
није полетео. Икар? Не. Човек у постајаљу. Аетимо, 
јер тај вечни човек упорно одражава и своје жеље; 
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свет да, али nреко света џ · с~е . као немир у~ свету, 
као _тајну света, па nреко те '!'ајие, која је у објек
тивном nростору уочл.ЈrВа једино у .сјају човекове 
субјективиости као његова су!)јективиост, што, одра
жена изнутра на ван, отисиуга у објективној мате
рији света, постаје део објективног света и његовдх 
nревратиичких, субјективишућих nотреба, што су ~е
историјске, како Јериеј petJe-:- човекове жеље._ Не~ 
још једном оnрости Јер~еј, али. чове:к уошпте неЈ.?.ё 
да стане. Одражавајући свет као свет, али .и кар поли
гон својих жеља и обратио, човекова се свест -не од
риче ничег што nредставља позитиван nрилог разу

мевању света и себе у свету, па ии доприноса К~ЈИ 
је исrорији сазиања донео стари идеализам:, као 
што се не одриче ниједног _добра староГ материја
лизма. У томе и јесте, у неку руку, новина марксиз
ма, у тој његовој иегаторско асимилативиој моћи, у 
.луцидиости којом .лучи позиiЂВНО, живо, превратнич-: 
ко, којом усваја целокупну историју света, увек 
спремиу, превладаиу и ушчувану, у њеиој животвор
иој снази да актуализира у иепредвидљЈrВим ситуаци
јама и понешто што нам се чииило мртво. Нема 
апсолутно апсолутне смрти за љега. Исувише је жи
вотан. Такав, он не .може бити ии примитиваи, ии 
сводљив на вулгарни, непосредни и једносмерно од
разни реализам. Његова животодајиост му и омогу
ћује да одрази свет, жеље и љихов однос у сваксщ 
сегменту историјског времена, и допушта да изрази 
историју као однос снага што р~сте у корист оног 
бића што се одавно одвојило од судбине дивљачи. 
.Икар се у мислџма дигао помоћу крила заЛепљеиих 
за рамена воском. (јер ћириша ии гумиарабике тад 
још није било) до сунца и онда, сетивши се да се 
восак топи на топлоти, морао .да се .сруши. У Щ~сли
ма. Је ли то песимистичка Прича? За Јериеја јесте, 
за човечанства није. Ту је раЗлика. Јадан ИКа.р _...::__ 
каже Јериеј. Да .ли јадан? ~ питам се ја .. 

Крајиовић је био тако убедљив и тако раз.i\.ожаи 
у одбрани оног што би се могло назвати креативним 
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и отвореним гледањем на· свет да је Слободан,,' а не 
.само он него су и мilom _друm остали убећеии, кад 
се дискусија дубоко у ноћ прекинула, да. је Јериеј 
начинио фаталну глупост иапавши тако из чиста мира 
иајвећег и најхумаиијег робијашког мислиоца, кога је 
без икаквог разлога оптужИо за ;грехове :који нису 
били rрехови. 
~ Ти мени не можеш да· сметаш! - рече тврдо 

Троскот нешто касније Крајиовићу.- ти си. ми сво
јим отпором помогао да боље yotmм неке слабости 
колектиВа. И још нешто .. ~ - не дорече, окрену се 
И оде у умиваљку, где га је чекао већ Јернеј, прав, 
крут, хладНо светлуцав: 
-С те му стране није требало nрИћи. Говорио 

сам ти ја. Говорио. 
· -Не губи веру! - не погледа га Троскот, за.:

бављеи намештањем трећиие мораВе у зазифтаиу 
муштиклу. 

- Шта он? - упита Крајиовић Грујића. - Ни-
сам ја с њим полемиСа.о. · 

- Не чуди се. Не пок:рива он Јернеја. Обратно· је. 
Јериеј је његов с.ламиени човек. 

15 

Кратко је трајала забуна у~вези·с Крајновићевом 
победом у ,4:Искусији. 

Другу серију напада отпочео је опет Јериеј, nола 
сата после преподневне шетње, и то пошто је на један 

сат пре· ње по круЖDцима прочитаиа без коментара 

Есииrерова забелешка. Стојећи Чело стола, поГЛедао 
је неодрећеио испред себе, !Па се чииило да једва успе
ва да протне стањеии коичић гласа кроз сужене УшИ
це одгусте, лепљ:Иве, збо.ране тишиие. · 

- Ни за кога мећу нама .,...- рече - не би смеЛо 
више да буде сумње ко је Крајиовић. Забелешка вам 
је nрочитана! -и упита: 

- Има ли ко шта да дода или да затражи об
јашњење? 
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у IИПШНИ што потраја неугодних неколiшо ми
нута, све тежих и немоrућнијих, ~ве стид~јих и 
бесмисленије празних, највећи броЈ rлава Је остао 
прикован за део стоне плоче пред собом, за пожутеле 
и масљикаве rодове и прожшьености букове даске. 

- Тако - вриснуо је бестидно први Бановић -
сад је јасно зашто му нико од нас није био добар 
и зашто му нико није юmri:a знао! Па да, имас;> је ре
эервно знаље он, Заједничку lllИфpy с ПОЛЈЩИЈОМ. . 

Крајновић ra је радознало vm:инvo око~ што Је 
сикнуло, али је остао миран и НИЈе yoПillТe ЈО~ см~
трао потребним да pearyje. После поrле.6:а КОЈИМ _зе 
обухватио, изненаћен ваљда, Бановића, НИЈе чак НИЈе
данпут вИllle ии .vкосио мало поrле.6: да би видео на 
шта личи први, други, трећи друг ~о]и се диrао после: 
Бановића и, надмећући се с претходним у некаквоЈ 
лоше схваћеној оданости, почињао да тражи да се 
предузму хитне самозаштитне мере. . , 

Крајновић се сад сањалачки cмelllИo. Слободану 
се учинио потпуно одсутан. ЗнаЛо се да он уме да се 
искључи из непријатних ситуација. Слободан не. Да 
би се овладало том мудрошћу, треба, поред стажа и 
самопоуздаља, још бити и истински супериоран. Сло
бодан је, откад је руководилац кружока био прочитао 
познату забелеlllКу, само дрхтао, али сваки пут кад би 
се нови rоворНЩ( јавио, почињао је да се нада да ће 
се ДоrодИТи чудо и одмах затим rубио наду да чудо 
може да прекине ову морну серију несХватљивих 

осуда. . • 
И после прве тројшџ~ и после шесторице, Сло

бодан се још. увек надао да ћ~ се десити чудо и да 
ће неко отворити другачију серију. »Ја бих му се 
~дмах придружио.« 

Али ако се, као омаћијан, није усућивао да буде 
први, ко би други разбио те чини што тако ужасно 
эасвоћују и устао у одбрану Крајновића? Зацвокота. 
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Бојим ли се? 
Бојао се. 
Другова? 

1 

i .~ 

И не закључи оно што је хтео. Мисли су му биле 
успорене, расуте, поразне; тelllКo докучиве, ,ЧИНИЛе се 
rасовите а изазивале дрхтаје, :мељале облике и садр
жаје а притискивале и, беЗ одрећености, rониде да 
цвокоће као да им је схватио све тајне разлоrе. · 

А ништа није разумевао. Ништа. Одједном чу 
неко приrушено далеко питаље коме је скоро немо
rуће било одrонетнути смисао и смер: »Зар ја који 
се нисам бојао батина? ... « Не зато што је заборавио 
на шта је личило ·то уплашено небојаље, неrо зато 
шrо му није било јасно да ли би одrовором, који 
осети вИllle но mто ra изrовори, неповратно прешао 
мост који би се одмах срушио за љим, остав..ъајући 
ra истуреноr у пустиљи без иrде икоrа, он не зажеле 
да ra чује, а и питаље изветри, промени правац, из
rуби се без траrа. Није желео да преће мост инсубор
динације. 

Мука и дрхтаји- ништа друго .. 
Кад је тај састанак прекинут пре ручка - стиrла 

су нека писма .. Али чим је Грујић почео да деlllИфрује 
прво, узе му ra Троскот, за све то време намет над 
љим, и предаде ra Јернеју с осталима. ЗаврnшвlllИ 
.тај посао, Јернеј оде секбиру у умиваљку. И ручак им 
је однет тамо. Нису изШIIЛИ ни на шетљу. Али после 
вечере ушла су обојица у собу и Јернеј је наставио 
састанак. Био је·rруб, суров, раздраж..ъив. Али после 
десет, кад је наrло прекинуо још увек једносмерне 
безвредне нападе, рекао је у пролазу Слободану: 
»Ради се нормално«. Крајем оКа угледао је утом не
како индиrнирани Грујићев осмех којим је пропратио 
Слободанов спреМно послушни скок. Иако није остав
..ъао моrућности да се сумља у извесну осуду тоr ње
rовоr послушниmтва, до Слободана није допрла ни
једна реч разrовора који је пре тоrа тихо водио са 
'СИНИlllом. Овај је неmто .сиктаво одrоварао, на што 
ra је други CTИlllaвao, лако набравlllИ обрве .. Не зна 
зашто, али непосредно пре.но што ra је Јернеј позвао, 
Слободан је помислио био - можда се они доrова~ 
рају да сутра устану у одбрану Крајновића. 
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-- . 
Осетио је олакшаље несшурно у себе, али оно је 

радосно било зашумило Целим крвотоком спремним 
Nl оnрости све љему, Грујићу. Не и Јелени. Она
то је друга ствар. Али онда је Јернеј рекао оно: 
»Ради се нормално«, прво што му је рекао после 
истека ултиматума. 

Те је ноћи радио из петних жила. Питаља што 
су навм.ивала остављао је без одговора. Одлаrао их 
је, просто одгуривао од себе на друrу страну истим 
покретом .којим ј~ истресао земkу из врећица дуж 
цеви. • 

Али питаља су се враћала независно од даљег 
копања. После поноћи појави се иза љега Есингер, који 
преузе на себе посао пуњења и педантног пражњеља 
џакчићц. 

Није било много још остало да се ископа_;По. 
последљем nрорачуну, било је потребно.још само две 
ноћи: рада у Капилару да би се стшло до десетоГ реда 
куооуруза. А оцда још једна једина ноћ· вертикалног 
rоопања: ул~. 

Није Га никад Наро'ШТО занимало зашто се све 
то ради. Поготово не у nоследље време. Престао је 
и да помишља да ли би он iИЛИ ико могао да то пре 
времена дозна. Дово..ьно му је оно што му је :речено: 
~У ?Штању је ~е.шк и значајан поТхват.« Писма која 
Је Јутрос ГруЈић почео да дешифрује сигурно су у 
вези. с тим. Каком зна, коначно, шта чини. АкD то 
неће бити неко спектакуларно бекство, свеједно, биће 
то ипак незамисливо задив..ьујуће нешто! То сазна
ље му је дово..ьно било да стиша ма к,оји испад штетне 
радозналости. Троскот му је пре истека ултиматума 
у једном тренуi'КУ хтео да објасни све - :био је у то 
.убећен и без Јернејевоr накнадног обавештења- оно,. 
мад .н:а поподневној шетњи кад је готово.пун сат, др
же~ га испод руке, ·ходао са. Слободаном од једног 
~раЈа дворишног зида до другог. Хтео. И одустао јер 
Је стекао утисак. да Слободан није дово..ьно партијан. 
- У добар час - рекао му је једног трена - хоћеm 
ли да подржиш Есинrера? Последљи те пут питам. · . 
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СлобОдан- не одговори оДМаХ. Тад Троскот, још 
увек блаr, постави оно што је Слободан назвао улти
матумом: »Ао сутра по подне имаш времена да при
станеш. Данас још моЖеш мени да caonmrиm свој
пристанак. А сутра ћеш о својој позитивној одлуци 
обавестит~ Јернеја. До шетље. Ако то не учиниш до 
тад ... « 

На то се Троскот откачи од љега и удаљи. 
- Како? - чудио се сутра ујутро. Али вилице 

почну да му се коче, све је теже изговарао· речи. 
-Па онда?- учини Јернеј иронично. 
- Нисам још убећен да је то исправно. Моја са-

вест ... - рече успорено, с муком. 

- Ником неће пасти ни на крај памети да стави 
У сумљу аутентичност Есингерове забелешке. Сем те-· 
би·- ником. · 

·- Мени? Кад? 
- Оног пута у умиваљци. 
Слободан одахну: 
- Нисам ја сумљао, ја сам .•. 
- Јеси. Дао си ми на знаље да ниси сигуран да. 

биро не лаже. 
-Нисам ... 
Али није имао снаrе ни ту реч да изговори. 
Сад, после напада на Крајновића, Слободан, опет 

у Капилару, могао је да настави тај' недовршени раз-
говор. С ким? · 

Јернеј искрсну из лапорасте зем..ье. 
-Здраво! 
Слободан се обрадова. Прилази му први пут после 

истека ултиматума. . 
Ипак, копајући,· он прекоре Јернеја, који сад. спа

ва или можда бди, nрекоре га: 
- Немој тако: ако бих потврдио да је истина: 

нешто што то за мене није (и не може бити), ја бих 
лаrао. Не биро. Он има права да од мене тражи све 
што се обично тражи, све сем ..• Али то што у ље
гово име тврдиш да тражи, то моја савест ... 

»Малограћанска савест,.знаш ... «, чу однекуд. Тро-
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скотов презир пун мржље. Али чу и Јернејево непо
пустљиво силогизирање: 

- Тако, дакле. Неизвршавање нарећеља руковод
ства тебе не доводи у сукоб са савешћу? Пази, мо
лим те! 

-~На.()Снову; чега то ти: »неизвр~е нареће
ља«? Није било, прво, никакво нарећеље, друго, тре-
ба доказати да је Крајновић ; . . · 

-Докази да је он наш непријатељ теби нису, 
дакле, докази? Црно на бело тебе не уверава? 

- AxD је он непријатељ, и ја сам то онда. И ти. 
с:Ви смо. 

- Ти ... Ти можда то постајеш. Ми ·нисмо, ми 
смо биро Какома, ми смо апсолутна већина у пар
тијској организацији. Али хоћу да знаш.- И то ти 
кажем једном за свагда: свако кс;> .мисли да може 
пркосити нашој политици биће уништен .. То· је све. 
Ми нисмо дискутантски клуб. Ми имамо одрећене 
важне задатке, судбоносне по раднички покрет. Ми 
их извршујемо. Ми немамо времена за надмудривање. 
Ко неће с нама, тај издаје револуцију и ми не желимо 
да имамо слуха за љегова уплашена цвокотања, ни ра· 

зумевања за љегов опортунизам. 

- Претиш? Зашто? Зато што нећу да урадим не
што што знаш исто тако добро као и ја да није истина. 

- Већина мисли друкчије. Нико се .не може сiм 
борити против целе собе, целог колектива, целе Пар~ 
тије, целе Коминтерне. 

- Видиш. Ни ти не тврдиш да је истина оно што 
захтеваш да сервирам као истину. 

- Стиди се! Али тај твој садашњи стид још није· 
ништа. Вщећеш већ ти шта је стид! 

-Кад?- оте се СлОбодану то питање, више на-
ивно неголи радознало. . 

- Сутра! - као да му саоппriи љегов ЛИ9НИ Јер
неј, онај увек у љему - само тад нећеш више по 
малоГраћански тртљати о савестИ и истини која· није 
истина. Ја се сад повлачим. Немам времена за баца
ље. АКо ·те нисам убедио у потребу да браниш поли-
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тикубироа, већина·ће то учинити. Или·ћеiп се разо-
ружати, или ћеш бити раскринкан. · 

- Већина не значи увек све. Има ствари ... 
- Каквих ствари? Оних по себи? Ми ·их не при-

знајемо, ми_ практича].)И· Ми познајемо само своје 
интересе. 

- Тиме од интереса чиниш ствари по себи! 
врати му ћутке Есинrер испражљену вреDицу. 

Али Јернеј продужи из Слободана: 

-Зашто да не? Са позиЦија постојања; Класни 
интерес се може узети и као ствар по себи. За мене 
нема ничег истинитијег, већег, вишег, одлучнијег од 
класног интереса. 

- Али класни интерес није онтолошка категори
ја, он је антрополошка и социолошка чиљеница. По-. 
сматрана с позиција људске праксе или с позиције 
вредности, посматрана, дакле, аксиолошки, ствар по· 

себи је, тако рећи, појам без садржине. Према томе, 
бесадржајно је и то твоје щеалистичко, ако баш 
хоћеш да знаш, тумачеље класног интереса? 

-Је ли?- учини Јернеј и зажмури иза наочара 
- већина теби ништа не значи? Имаш· ли ти срца? 

- Срца? Шта је, по теби, постало срце, Јернеје? 
- излете из љега запрепашћење тако горко да му 
се цело лице искриви од гаћеља - па ја на осећања 
и мислим._ Никакво гласање неће запушити доводе· у 
срце и из срца. Већина не може ни да ми изабере 
девојку коју ћу волети, ни друга с ким ћу пријате
љевати. На крају крајева, тог Крајновића је форми
рала моја класа. Ја га нисам изабрао ван ље. Он није 
дошао у АНекс на излет, · · · 

- Он је ту дошао ;:Као слаб комуниста. Дуга ро
бија, фракционашке борбе у којЈЩа је учествовао, 
Ш'Грајк.ови, и хиљаду других ствари, допринели су да. 
се деморалише, изгуби веру у нашу победу, щеоло
щки се разоружа пред непријатељем и, на крају, да, 
заслеп..Ъен мржљом према руководству, почне, ето,. 
сасвим логично, и да шурује с Управ.ом. 
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-То би могло битИ ж8лосно кад би било, али то· 
лоrично није. 

- Он савезника нема м~ћу нама. 
-А ја? · 
- Посваћали сте се. 
-Ми ћемо се помирити једном! Није то за цео 

живот. 

-Значи- Јернеј се уједе за усну- превара! 
Хтео си биро да превар:иш! 

Рекавпш то уврећено- неста, 
Слободан је кOIIao ћутке. Можда сат. И вище, 

вероватно. Тад осети да се вратио и да Ј;а посматра~ 
Нешто га је уверавала Да ви:iпе није !речено све оно 
што је речено и због чега је уврећени Јернеј .нестао. 
Онај закључак - »превара«" - према томе, НИЈе изву-, 

чен. Шта је онда изговорено као n;оследње? . ·. 
-Пријатељство! - Слободан зари ашовчић ·у·· 

земљу, из које је сад Јернеј беснео тихо, суздржано, 
сиктаво. После неколико реченица које није одмерио, 
савладао се, пр.одужио помирљивије: · 

-Ти си једна сентиментална будала, али ти не 
можеш да прихват:иш Крајновићеве позиције, суштин
ски антимарксистичке. У то сам сигуран. 

- Због чега антимарксистичке? 
- Због свега. Нисам још- све ре_као. Ипак довољ-

но ћеш чУти да би закључио где му је место или да 
и сам почнеш да с пандуријом бердочеш. 

-Исправно сам зак!оучио! -рече нагло. 

- Онда ћеш бранити став бироа .. 
-Став? Немоrуће. Крајновић нас је научио Да 

мислимо слободно, то значи исправно. Мислећи тако, 
револуционарно, то јест истхmо_~убиво~ ја не могу 

• • • ) ' :.. ~ 1 

да ... 
- Чекај, чекај ... У партији се мисАИ слободно 

јеДШiо кад се извршују директиве в:ишег фqрума. 

- Под. условом ... 
-Безусловно. Јер су директиве вишеr форума 

увек истинољубиве; револуционарне; исправне и сло-· 
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бодољуl$иве. Задатак бораца је да се свом.снаrом ми
сли боре за њих. - . . _ 

- Рекао си да се бори. Да би се. добро борило, 
треба и .добро, то јест,· юреативно Мислити._ А Крај-
новић, аюо тако мислимо, није . . . . 

- Разумем, разумем - забрза - теби борити 
се значи једн9, а мислити - друrо. Значи борац је, 
по теби, једно недотупавно . биће с.лично идиоту, 
нека врста полукретена који, везан _ юомадом жице, 
ради само оно што х.оће форум који га Држи на тој 
узици. Кукутодор из луткарс:к.ог позоришта, то је, по 
теби,· борiщ партије? А.знаш .ли ко то прича о нама? 

- Не демаrогиши - плану Слободан и. жестоко 
зари ашовче у лапор. !Џ> и он:се смири брзо и обја
сни: -Ја сам сматрао да друrове из четворке ,и пе
тице :ми спремамо за руководиоце у месним и среским 

оргаНизацијама. Да би то могли бити, они не смеју 
да чекају да им увек печене шеве директива улећу 
саме у уста. То је· Крајновићев став._ Око тога сте се 
и сукобили. 

- Ко ти је то рекао? 
- Зна,м. 

-Он?· 
-Не, али хтео бих да знам је ли то стварни раз-

лог спора? 
-Аха! -потцикну Ј ернеј скоро- сваЈКо треба, по 

теби, да даје себи директиве и буде сам себи форум? 
- Не цичи као жена! Радије одговори на питање! 

_ - Које ·питање? 
-Је .ли разлиКа у вапшм схватањима у погледу 

програма катедри - стварни и једини повод за ово 
што тражиш од мене? 

-Шта ти пада на памет! 
- Хоћу истину! - Слободан је копао снажно и 

силовито, али није скидао поглед с Јернеја; увек на 
истом одстојаљу од њега. 

· - Дрзак ои! - сети се одједном и Ј ернеј да је 
члан бироа - не само да узимаш слободу да_ ме- са
слушаваш него већ став!оаiП у ·сумњу и моје речи. 
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-имам разлога! ~ одврати незбуњен, знојаВ 
- није доЈщЈЬно опiуживати, треба и доказати. 

Ј ернеј nокри трзаЈ осмехом~ 
- Докази! Они мало вреде оном ко суnротно хо-

ће. У име nријатељства! . 
. _ Ту nоследљу реч нагласи иронично. У nаници, 
Слободан зачу унуТраnnьу оnомену налик на: Пази, 
и ·теби би се могло д.еси'i'и што и Крајновићу. 

Претрну. Јернс;!ј изговори баш ту реченицу, такО
како ју је Слободан рекао у себи. Ј е ли то могао 
да чује? · -- . . · . 

Не, али Јернеј ra је оnомиљао. То и изазва Сло- · 
бодана да nлане. 

-МенИ да се деси?- скоро заурЛа- како? На 
основу чега? · 

Да се Троскот nојавио пред љим у лаnору Каnи
лара, савладао би се. АлИ Јернеј му је ·исrniсник био~ 

Сабеседник за време тих ноћаnnьих дугих и зној
них часова коnаља трже се на то изненаћен неоче
киваном Слободановом гороnадношћу. Биће да га и 
није ни разумео, јер рече: 

- На основу етике. 
- Сурова је ствар етика у том случају! - nро-

мрси. 

-Не вичи! Другови спавају. 
...:.. Горе. Далеко. 
- Каnилар је врло акустичан. 
Слободаново се лице искриви: 
- Обзиран си према спавачима. Безобзиран према 

буднима. Је· ли то твоја етика? 'Не дати човеку да 
буде онакав какав мисли да треба да буде човек. 
Као чељуст га дробиш, и то све од јутрос, и то не 
само оног који је давно решио да буде прототиn чо
века који не спава. 

Застане. Сад он уnлашен, стишан, блед, задрхтао: 
Шта сад? Продужити: 

--Мој проблем .•. ·- застане, не диже очи -
проблем који имате са мном ... 

Престаде да дише; Јернеј ra је гледао врло тихо. 
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...,.... Што ме мучиш, Јернеје? .- виКне. 
-Не вичи. Мучиш ти нас! - ОДВiраТВ: смирен 

тек nосле овог урлика који му објасни Слободана ...,.... 
усnораваш развој доrаћаја. Да ти удариш no љему1 
ствар би се могла брзо зак.ЈЬучити. А nотребно је. 
Скоро ће 28. Шта? Још четири дана. А морамо се 
nриnремити, учврстити дисциnлину, уклонити колеб
љивце и остали Ш.ЈЬам. Не можемо из- оnерације Ка-
nилар без одмора право у. . . -

. Слободан престаде да коnа, да гледа, да дише. Али 
Јернеј се трже, заустави, ућута. 

Обриса зној, диже полако ашовчић: 
- Зар се није могло одложити онда ово •.• 
-Шта ово? 
- Ово с Крајновићем. 
- Видиш да схваташ! 
- Не схватам зашто то мора сад-баш? 
- Зато што . . . Имамо најnоузданије информа-

ције о којима ми није још моrуће да говорим. Али 
могу ти рећи, Крајновић је противник свега оног што 
приnремамо и чему си и ти- толико допринео. Разлоr 
више да не останеш с љим. 

- Никад није начинио ни најмаљу алузију да је 
против -ма чега што биро хоће ... 

- Ако не лажеш, онда си наивчина. Ти му све 
кажеш, сваку своју мисао просиnаш пред љим, а он 
тебе искоришћује, вара, таји пред тсЩом своје праве 
ставове. Тако си му и одао да прокопава:мо Каnилар. 

- Не! - следи се Слободан, не следећи га даље 
- он зна да се нешто ради у умиваљци јер није ни 
слеn ни глув. Али нel\ta nојма шта ми то коnамо, као 
што ни ја не знам зашто то радим, у коју сврху ••• 

-Ко да у то nоверује? Али битно је Да си му 
дао прилику да саботира наше nланове који имају у 
виду добро Револуције. Што се nocpao на свој зној 
и несаницу, то је ствар твоје nоnишане савести, не 
моје. Ти си се борио за пријатеља ... 

- Ј а сам се борио више за моrућност пријате.ЈЬ-· 
ства неголи за пријатеља. 
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- Али тај нас је твој немогућни пријатељ све 
прова.лио -и организовао ту и у По.А.у све оп()ртунисте 
против политике бироа .. · 

- Чиме вам је NJ.O. на знаље да је против ма чега 
што биро хоће? 

Јернеј не спомену прислуmни пункт, него неку 
тајанствену информацију из Поља, али OHNJ. упита 
с нагласком:...,... Сећаш се како се Витор партијно др
жао кад је био нападан? Пореди то с Крајновићевим 
дрским, потцељујућим начином. И извуци зак~Dучке. 

- Брани се човек. . 
-Од кога? Од свог руководсТВа? Какав се онда 

зак~Dучак намеће? Логично- да нас не приз_наје за 
руководство. 

- Чиншп класичну грешку против .л.огике, ону 
што се зо~е: post hoc егgо propter hoc. Он је прво 
нападнут, Је ти тако? После се бранио. Зашто је на
паднут? 

-:- Да би се тачно знало шта мисли! - рече брзо, 
показа се, поче да се исправ.!Dа - информације су 

од пре. Није им се сасвЊ\i веровало. Да би се то ста
ље сумље скину ло с љега, предложио сам .ја, који сам 
га највише поштовао, да покушамо с нападом. Рекао 
сам: од љеговог држаља нек зависи став партије пре
ма љему. Буде ли се држао како вaZDa, кооптира

ћемо га. 
- Ко ли је рекао једном: Признај грешке па 

остани у Цекау. 
- Грујић. Исто опортунист. Да - климну главом 

-- показало се да сам био илузионист. Не вaZDa веро-
вати. Не вaZDa. . 

П<?Сле тога ућута. Само га је гледао како ради. 
Притом је климао главом све брже и брже: Копај. 
Копај. Коп. Копај. Коп. 

Дабоме, копао је. Чинило му се, сад га одасвуд 
подстичући вре?ају не само Јернејеве очи. Нашао се, 
и не хотећи, у Језгру неке завере, завере из безброја 
пр~аца. Завере у о~ој класној завери. Ову, пар
тиЈску и илегалну, љу је р~умевао. Њој се дивио. Али 
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заверу против другова, који је не слуте, про11ИВ бироа 
или против Крајновића и пријатељства, протиВ себе 
и свог достојанства, љу није успевао да схвати. Ни
је ... А ипак, како NJ. не усвоји дИРективе што долазе 
од људи кој;има се дивио због свега задивљујућег не
званог и моћно тајанственог што су замислили и, ето, 
скоро и остварили за добро љих свих уАнексу. Не
с~иво за љихово добро,· за успех револуције. 

Али Прави, живи је Јернеј стајао код врата кад 
Слободан изиће из Капилара. Скрстио је руке преко 
11руди и није сачекао да Сав изиће из шахта: 

- Твој стЩЈ? - лице, очи, усне, све мУ је било 
непо:юретно. 

-Став? 
- Хоћеш АИ да узмеш данас .реч или неће:Ш? 
- Какву реч? ...:._ стајао је го и прZDав пред љим 

обученим. 
-Јеси ли за биро или за ·опортунисте? Уоста

лом, што питам? Свака птица своме јату лети. Разо-
чарао си ме. · 

И изиће. 

16 

После јутарље шетље, без речи се окупе сви око 
стола. Из потребе за дистанцом Слободан је сео на 
свој кревет, подједнако удаZDен од Јернеја и Крај
новића, који је к.онцеi-ггрисано гледао у своје нокте. 
Држећи две цедуљице пред собом, Јернеј не продужи 
да напаМЈ. Крајновића, спомену га узгред, но тиме 
као да отвори заграду за примере којима ће поткре
пити своје речи о рћавом деловаљу поменутог. старог 
интелигентског фракционаша на млаће и неискусне 
~ругове. Држећи отвореном заграду, не помену ни
Једно име, али Слободан осети како га неколико 
оштрих поглеМЈ. прострели, како други, не погледав

ши га, некако муклије стадоше да зуре у сто и не 
о:юрећу главу. Жале ли га? Зашто. Бојао се. Бојали 
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се као и он. Чега? Зна се. Све губи свој смисао. Све, 
и напор да се.бесмислу робијаља даде племенито.зн~
чеље .жртвовања за идеале - ако руководство,. КОЈе 

је једино овлашћено за то, утврди да неко НИЈе до
.стојан да nрШiада колу подвижника. Јернеј се VПУ"' 
стио у слободно варирање Слободановог случаја. Још 
увек безлично, не именујући; неименовани - не ди
шући, одједном се осети сав као <?знојена чаша: из-
нутра - зима, споља - кап~s>ице водене паре. · 

Шта све није лично урадио- говорио је Јернеј 
негде далеко, далеко - шта. није учшшо сЗм Тро
скот, који цени сваког друга, да би извесног нашег 
млаћег члана убедио да треба баш он, пре свих, да 
буде nример држања комунисте у борби за јединство 
наших редова. Утолико пре што је тај истн, раније, 
пре но. што је сасвим упао у мрежу искусног разби
јача и махистнчког нашег непријатеља, дао доказа о 
својој партијности. »Ево љеговог рукописа. А шта ту 
пише? Да nрочитамо? Не. Још нећу.« . . 

Слободан зацвокота. Једно је цедуља о пр;ислуш
ном пункту. Тражио је Троскот од љега да начини 
забелешку -и то пonrro му је Слободан усмено већ то 
саоппrrио. Тога се сећа. Није ни било давно. Али дру
га? Није он писао две забелешке. Друга цедуља·није· 
љегова. Можда је о љему? Укус пораза се ширио од 
уста целим љеговим телом. Пре пораза је цвокотао. 
Доцкан је. Разочарао их је својом прива1'ношћу. Ј~ 
сте - осућивао се сам - nриватно му је ваЖније 
било од оппrrег. Каже се пиЧност. Аичност је онај 
који .не подлеже нагонима, који их држи на узди, 
који поступа по свести, nrro зна-сщ и по савести. · 

Узбудила га је оно Јернејево »али сад је доцкан«. 
Шта доцкан? Хоће ли га напасти на истн начин као 
прексиноћ и јуче Крајновића? Један по један .друr.~да 
се рећа и да му тражи главу? После свега nrro је под
нео да би имао nраво да је носи поносно и како хоће? 
Шта се то тражи од љега? Да не воли Крајновића 
само? Одузима ли му се тиме право да има nрија
теља, да сме пријатељевати, радити, осећатн, па и 
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мислити како уме? Све он може - чини 'Се да говори 
Јернеј- све може, под условом да не ВOfU! Крајн~ 
вића. . .. . .· . · · 

Није га помиљао. Оставили су му последљу ноh 
да ради на миру, Сутра се све може да заврши. Оста~ 
ло је само да се ископа улаз-излаз у бразду. То може 
свако. Радио је синоћ за двојицу, очајан што не умё 
да се одлучи, осећајући како мало-помало попушТа:, 
ломећи се, све више спр~ман да попусти, изгубљен; 
свестан да не уме да постОЈИ ван друпrrва другова, ван 
тог човечанства, те собне већине, nрема којој све врЛ!f
не и вредности човека не значе нипrrа и нипrrа не ум~ 

ју да значе, бу дући да све nrro значи и вреди, значи и 
вреди у очима других, собне већине, која, иако без 
квалитета једног Крајновића, јесте онај чинилац ква
лификован да види и призна или не уочи и не призна 
те квалитете који не постоје по себи. 

Не постоје ли и без тог медијума собне већине? 
Није ли вредан Крајновић и ван те собе? Десолида
рише ли се већ? Не. Али како постојати и вредновати 
изван једног колектива који си ти овластио за то јер 
си му се сав предао. . 

Али баш зато, баш зато не би смело руководство 
- тог колектива да самовољише ... 

Шта, самовољише? Откуд. Оно не сме да. се ту 
јавно исповеди. То- је све. . 

Није истина да је конспирација разлог свег овог! 
Није истина. · 

Једна се завеса. као спусти на тај ур лик. Ос;а под 
љом·и у љему. 

Али Слободан настави да спори о другом: 
КраЈновић, можда,. може »По себи« да постоји, 

можда Је. толико вредан да може. Слободан не уме 
то: .Он НИЈе нико и нипrrа без тог друпrrва које му не 
даЈе хлеб, али пружа му нузужитак, то јест мирну_ 
савест: оно среће што долази од права на заједнич
ки сан. 

Пристајао је повремено у себи да га остави и но
ћас; На: крају крајева, зanrro се Крајновић тако уко-
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nистио? Што не призна?· Што је зајунио? Почињ;а.о 
је чак и да се ..IЬутИ на љега, на љегову безобзирност. 
Нема нико право да мисли искл.учиво на себе. Не 
види ли - поМИПihiао је ноћас - у какав га процеп 
став..IЬа? На какве га је већ муке метнуо. Страппmје 
од 3а.МИIIILЪе:ниХ~ ·Ако му је свеједно шта цела с:аба 
мисли о љему који мисли бо..IЬе од свих заједно у њој 
другова, не сме Му бити свеједно шта они мисле о 
Слободану, који је млад, неискусан, · неуздиrнут ·до
во..IЬно, неизграћен докраја. Али • . . ако не увића сад 
какав је став колектива о љеговом пријате..IЬу Слобо-

. дану, може ли претендовати да види и схвати ствари 
боље ОД СВИХ у соби. 

Ј ернеј је 'говорио ... 
А Слободану је кроз главу пролазила слика зем

ље вићене однекуд изван зеМ../Ье - како се врти кроз 
систем облака, вукући за собом своју атмосферу, кроз 
празне свемирске просторе избодене исто таквим кри
лима планета у звезданим системима знаним- и не; 

Учинило би му се да је сваком новом речи неки 
страшан а нечујан ветар лишавао смисла све љегове 
дилеме, све бриге, све муке, одувавајући их као слам
чице. Тај ветар није ни грејао, ни хладно, ни сипао 
прашину у очи, ни мрсио косу, а дувао је силно и 
равнодуmно; Све се, захваћено том промајом, чинила 
неважно и небитно. И он, и трајаље, и Крајновићев 
укошени љупки а непомерљиви осмех укочен једном 
заувек да би пркосно свима и свему. А зашто? Чему? 
Кад нmn:ra не вреди, •кад ·зеМ../Ьа што нас носи на сво

јој залоптаној лоћкавој грбачи, ..IЬубавно и без љ\ттље 
допушта да је оремо, дубиМо, бушимо и дозићујемо, 
али ниШта не меља у свој~ револуцијама - које су 
љен однос одоздо нагоре према љеном гравитационом 

руководству - носећИ нас љима, немоћНе, јадне, 
смртне? Смрт? -Застаде. - Није ли и она једин
ствена као и људски ·живот? Није ли и она једини 
случај свести о изласку из живота, једини случај 
распадаља свести у свемиру, свесне и свемира и рас

падаља, јемmи случај .као што је и .tr>удски .жmют је-
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дини .случај свесног разусам..ъеља, спајаља, приближа
ваља, уједиња:вања? 

Изолованост Слободан не би поднео. Био би 
мртав. 

·Али мртав би био и кад би издао ... 
Та реч га укочи. Неко време: ни видео, ни чуо. 

Ништа. Онда помисли: Има разних смрти. Живети се 
може само уједиљено. 

Има безброј орућа - настави да објашљава себи 
своју мисао - којим се задаје смрт, та деградација~ 
то раападање, тај повратни замах клатна што разара. 

учиљено. 

· Али тек кад именова Крајновића, схвати да би 
смрт била и напуштање пријатеља. 

Како га погледати после у осмех, у онај вечни 
а смртни осмех да..ъине што крвави као отворена. 

жила? Како, у оне очи замиш..ъене а маље саља
лачке од љеговог осмеха? Шта ће он мислити о
љему? Шта ће рећи? Како ли ће га он презрети; буде 
ли устао и рекао оно што биро и колектив мисле да 
треба да би остао у свом телу већем од свог тела~ 
да би и да..ъе био заштићен панциром заједнице од 
свих стрела тог ветра, буде ли рекао да му је при
јатељство досад везивало уста, али да је и сам, још 
онда, оне ноћи чуо да пандури уз рапорт јав..ъају, по
мињући Крајновићево име, оно што је Есинrер маље
-више већ забележио позивајући се на своју револу
ционарну ча,ст ... 

А јутрос, после оног Јернејевог кратког и непри
јатељског дочека, ни Крајновић није.диrао главу над. 
својим преводом кад је, оправши умива..ъку и себе,. 
ушао у собу да прилеrне. И јутрос, као што то чини 
од сваће наовамо, Крајновић ничим није дао .4Р знаља 
да је приметио Слободанов повратак. И он га је из-· 
бацио из оклопа пријате.tr>Ства. 

Сам је! Легао је, покушао да заспи. Без успеха. 
Осећао је дубоко неко гаћеље. То је трајало доста. 
дуго и ко зна колико би још да му се црева нису 
дигла до Ждрела, до непаца, до усана. Покушао је 
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да устане, стао је на ноге, пошао ка нужнику. Утом 
му се замаглило пред очима, заzоуљао се, посрнуо, tЏЈ.

гао одмах, поклецнуо ... 
-Шта ти је?- чу иза себе Крајновићев глас, 

који од прве ироничне објективности прими одмах 
нежне~ добре, другарске инфлексије. - Јеси ли се 
ударио? Ех, као јунеi 

Тај глас га је и повратио, дигао, иако обеснаже
ног. Први пут после два дана му се обратио. Помирио 
се. Значи - помирили се! Ликовао је и као наставио 
да бежи од тог свог ликоваља нужнику, како би у 
посрану јаму избљувао мучнину,. све мучнине, себе 
целог, и тамо, у смраду, нестао занавек мећу пацовима 
и говнарама, тамо где му је и место. 

Јутрос је то било. Пре шетље. Пре нападана љега, 
Слободана. 

Љути ли се сад? Зaulтd би се љутио? На кога? 
На Крајновића? Не. А зар су Троскот и Јернеј рћави 
другови? Он само, Слободан, није достојан ни прија
тељства, ни другова. Он само ... 

Ј ернеј није, што се знаља тиче, дорастао Крајно
вићу, али енерrичнијег организатора, инспиратора и 
подстрекача на рад вероватно није било у целом по
крету. Радан, неуморан, прецизан и тачан, а испод 
тога осећаш да к..ъуча и ври ватра оданости тој ватри 
што га сажиже и· не пепели, којој се жртвује сав 
онако мршав и танак а неуморан, сав једар и чист, 
сав духовно дестилисан као пламен. Па кад он, кад 
Троскот каже да је Крајновић фракционаш, троцки
зан и издајник, мора да је нешто од тога и истина. 
Јер Троскот, д~ро, Троскот је на деЛу показао своје 
врлине руковоtЏЈ.оца који сигурно и спретно воtЏЈ. .ор
ганизацију јединственију но што је иједна икад била, 
воtЏЈ. је онако како треба и камо треба и како ваzо~ 
Без губитка и велике муке а ефикасно и борбено~ · 
Није ли он својом вештином, знаљем, осећаљем за 
реалности, смелошћу и вилом и слухом разапетим на 
све стране добијао без напора битке за које би Ви
тору требало дана и дана штрајкова глаћу, ломова и 
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којечега Што је разјеtЏЈ.Њавало? Није_ ли Троскот n,о-:
казао своје изузетне врлине воће инсистираљем на 
стварном претвараљу ове робије у универзитетски 
интернат на .ком би му могла позавилети сва веко

вима стицана слична искуства, од оних језуитских 
оцева до наслећа најбољих војних академија? А сам 
нешколован! Није ли љегов рад с друговима пред љи~ 

хов излазак показао шта значи мислити далековило? 
А није ли, није ли ... Јернеј потврдио да је ствар 
с Капиларом величанствено замислио за добро свих? 
Не зна се још шта је то, ни шта ће се из те замисли 
родити, али Капилар је прокопан, може се побећи кад 
год се нареди. Није ли Троскот и независно од свега 
што ће се з6И'11И и данас, са овог места у Анексу, чу
ван решеткама,. бравама, зидовима и пандурима, у с~а
њу да ефикасније саветује и руководи организација
ма у области, без динара трошка,_ храљен и одевен 

на рачун непријатељске државне безбедности, ·но што 
је то некад чинио као илегалац на слобоtЏI? Није ли 
прави револуционар само онај друг за кога толико 
и толико препрека значе једино толико и толико са
владаних успона у прилог покрету? Није ли данас 
Анекс место где се стичу извештаји из градова, рејона, 
места и срезова? И шта? 

Не радовати се Крајновићевој пруженој . руци? 
Избљувати је? · 

Ако Троскот каже за Крајновића. то што допу
шта да се каже, мора нечега бити. Ако не то што 
тврди, а онда друго нешто што из кqнспиративних 

разлога можда не сме још да саопшти. Није ли се 
Слободан опирао да прими љегове нападе на Витора? 
Или љегово непризнаваље да је принудно Виторову 
жену да му се .пода? Није ли мислио да је у питаљу 
једна болесна амбиција која га гони да устаје против 
сваког револуционара иоле већеr угледа? Па нека је 
само то, а није . . . али зар се није показало да је 
Троскот, у порећељу с Витором, онај прави, онај 
бољи, онај суверенији руковоtЏЈ.АаЦ? Јесте, Крајновић 
има врлина, али можда су оне прерасле у нешто дру-
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го, у недостатке· који· сметају покрету на његовом 

успону? Можда ни он, као у своје време Витор, не 
схвата потребе тренутка, можда заостаје? Опирати се 
спровоћењу Троскотових. ставова значило би у то~ 
случају опирати се раЗВОЈУ и расту покрета у ЈедноЈ 
очигледно све револуционарнијој ситуацији. Он бо..ъе 
види од Слободана, он да..ъе види, потпуније. Њеrови 
су политички рефЛекси и зак..ъучци исПравнији и свр
сисходнији и nrra Слободан хоће? Шта ~е он ту фемка, 
одбија, отима, nrra значи то његово »Ја то не могу«, 
»ја то нећу<<, »Моја савест комунисте<< и остале три
чарије? Није ли довољно везан за покрет? За.штр му 
се отима? Па њега има да нема буде ли се и да..ъе 
супротстав..ъао. · 

Осећао је да ни за један од аргумената бироа 
нема никакав иоле прихватљив рационалан против

разлог. Само осећање. Али nrra може осећање против 
истине? Може ли nrra? Јесте, Крајновић, док се онак.о 
смеш::Ио, одбојно и дрско, косо и сањалачки, одсутно 
и супериорно, чинио му се за читав педа..ъ истине 

мање леп, престарео, отуњавио. На разлоге ва..ъа од
говарати разлозима, не осмехом, не препотеiщијом. 
Било му је с почетка криво nrro не одговара, после 
жао, онда се ..ъутио, киван што не доказује више као 
на почетку да је у праву. Или ... Нека призна г.решке, 
обећа да ће се поправити, затражи помоћ од бироа, 
од другова, од.Партије. Јер Јернеј је пре пет минута 
већ затворио своју заграду и настав..ъао да говори не 
више о пrrетном утицају Крајновића и неких других 
поједИНаца на младе другове него о резултатима тог 
ут.ицаја, о iПрирОди и смислу тог негативног дејс~. 

Љутио се и Слободан сад, био уврећен, чак Је 
у себи nребаци:вао Юрајновићу да је себича!Н, да не 
мисли на своје пријате..ъе, да их (да га, јер другог 
сем њега није било) остав..ъа на цедилу, да их упро
пашћује, не водећи ни о коме од њих и ни о че~ 
Љиховом рачуна. Не сме се мислити само на своЈ 
понос и своју личност. Нису више биле важне тачке 
због којих је оптужен, чиљеница је да су га другови 
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осућивали, а кад те другови осућују,. друг се :Не сме 
так.о супериорно и глуво да држи~ · . . . 

То је и јуче помислио. То се и данас враћало. 
Али кад му је јутрос, после оног Слободановог 

поортања до нужника а пре но nrro су запалили по
ловче у умива..ъци, рекао једноставно: »Мислио сам 
да ће онако бити бо..ъе за тебе« па без прелаза стао 
да прича о Раелу и ВитгенпrrајНу, њиховом односу и 
њиховим заблудама, сви су ти јучерашњи и садашњи 
Слободанови приговори били нестали, фасцmшрано 
га је слушао и осећао да га воли и да му не би могао 
ништа нажао да учини, никад, било nrra било. А, ето, 
већ почиње страдаље. Живот је могао јутрос iПО4о
ж.ити за њега. Живот. ·Схватио је nrro је и сАм био 
помислио: да је Крајновић пристао да се »посваћа<< да 
би Слободану олакшао и помогао. Као да се ЮрајнО
вић за та два и по дана неговорења накрцао nрича 
које је само пред њим могао да исприча (мада је 
казивао све неке обичне ствари), не правећи притом 
ни најда..ъе алузије на оно nrro се дан и по већ де
шавало, па га тад и обузео силан талас задив..ъених 
осећања! Ах, шта значи у порећењу с тим осећањима 
- помислио је јутрос - јеретички мирис сумпора у 
ваздуху! Шта пакао! Нека их заједно осуде. Он се 
не осећа кривим зато nrro пријате..ъује .с Крајновићем, 
који тЗЈКоће није .к,рив ни за nrra за nrra је оптужен. 
Измећу доручКа и састаНка још једНом је на то по
мислио. Па чак и измећу повратка са шетње -и састан
ка. Али откад је Јернеј отворио заграду да би њом 
обухватио Слободана, престао је о томе свему. 

Знао је још увек да не може бити крив човек 
који је тако мщ>но и супериорно; тако ноншалантно 
волео да прича вицеве о Венчету и др Мирковићу, да 
nрича сећања на своју бечко-студентску младост~· на 
ону двојицу својих ментора гепеуоваца, на акдиЈе у 
којима је· с њима учествовао, на свој повратак у 
зем..ъу, на илегални рад, своје сукобе с неким другом 
из једног месног форума због тобожње своје претера
не лежерности, а никад му ништа .нису нашли што би 
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иког комnромитовало, ни код куће ни по џеповима. Је
даред је почео- сети се сад тога - баш пред крај 
шетње, да прича како су га управо пред хапшење 

ОIIТУЖИЛИ да разводњује ћелијске састанке јер их, по 
Крајновићу,. из оправданих разлога заказује и држи 
у парку или у некој периферијској кафаници. уз сир 
и парадајз, уз кобасице и. мало ракије. Као да са· 
станци морају да миришу на пост и строгост! - чу
дио се r:препричавајгући та времена. - Па он је то што 
јесте јер воли жиВот, јер му се радује, јер хоће да 
свима живот буде што људскије пријатан, што свf}. 
страније разућен, а не притегнут у ланце непрестаних 
одрицаља. Друго је кад се мора. Али кад· се не мора, 
зашто? · ' 

Зсiзвонило је за улаз, и Крајновић је тад, уздах
нувпш, прешао руком nреко своје nроседеле косе. 

Уздахнуо је дубоко на nовратку у собу јутрос па, 
желећи да му каже нешто, пропусти остале .. Застану 
обојица и док су чекали да сви nроћу крај њих, упита 
Шапатом Слободана, не чекајући одговоре: 

-Ако ти буде тешко, немој се устручавати, ради 
што и сви. Мени није лако, али )а знам шта знам и 
овог nута идем до краја. Ти не треба ... Можда је 
за све боље да се раскритикујеш. 

- Како можеш, како можеш ... 
Већ је хтео да му каже да никад, да га никад 

неће оставити на цедилу, кад се Крајновић одвоји 
од њеrа и уће, а Пататока, који се створио иза Сло
бодана, повуче га за рукав кошуље. 

- Шта ти је причао?- упита .. 
Значи не удостојује га ни Јернеј више разГОвора, 

а камоли Троскот. Девалвирало га на политички зна
чај Пататоке. Над Слободаном је Каком слоМио штаn. 

То је било пре ове Јернејеве заграде у коју·га је 
стрпао, не именујући га још, да би га њом притиснуо 
као менгелама, притиснуо и задавио. 

Не због немира и злих слутњи- него због про
бада који се nонови, он се нервозно обрецну на Па" 
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татоку: »Пусти!« -и уће у собу. Пре но што је сазван 
кружок, знао је да је и с њим све сврше.но. ~ 

Па што се узбућује, жив једе, униmтава, мучи? 
Пре састанка пришао је Троскот љеговом кревету, 

на ком је остао да седи, нагнуо се над Слободаном~ 
шаnнуо му нешто .неразговетно на уво. Слободан се, 
обрадован,осмехну. 

- Не·чујем. Шта? 
Троскот није морао да се окрене лево и десно 

да би био сигуран да га сви гледају. Мирно се наr• 
нуо још једном.и опет промрм..ъао не~о сасвим не-

разговетно. . 
- Нисам разумео? - учини Слободан. На то га 

Троскот _ухвати иопод руке и уведе у умива..ъку. 
Тамо су стајали Јернеј и Есинrер. 
После пет минута ова двојица изићу. Троскот за 

њима. 

У скоро дотрча Лазица по СЛободана· осталог у 
умива..ъци да прежива своје одбијаље да »прихвати 
пружену последљи nут руку бироа«:- Брже, саста
нак. Зову те. 

Седео је на свом кревету кад је Јернеј отворио 
заграду. Седео је и после тамо, мада није за све време 
трајаља заграде знао седи ли, стоји ли, јесте ли. 

Кад је заrрада затворена, све је опет знао. Напа-
даће поново Крајновића. · 

Преварио се. 

17 

Прво је'помислио: »Нисам разумео!«, али у исти 
мах престао је да примећује Крајновића, иако му је 
поглед још лежао на љеговом бебастом лицу. На та
лону. Не. Није опет видео. Није разумевао, алИ је 
још истог часа коначније но икад знао да је · све 
готово: једна је кошава негде далеко претворена у 
руку (или обратно), али та се рука, дувајући и звиж
дећи на прсте, одједном створила пред њиме, застала, 
одмерила га на неки·· уништавајући, рукат начин и, 
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наnућИвпm презриво рукате. усне, неочекивано-га. це

лог обвила, одшла, стегла, протресла и измућкала, а 
то се све дешавало негде далеко опет од љега самог, 

на непојамним надоблачним висинама на које га ~е 
то рукато крило незнано како подшло и, без привид
ног разлога, али с убилачком равнодупшошћу,- испу
стило. 

Још док је падао, осећао је како хладан ветар 
звижди свуд око љега, али утом је и треснуо на под 
и, сав уrруван, пре бола, видео светлаце како се, лев

касто шгрцајући свуд око љега, дижу као пирамида 
nошла наглавце, оснqвом увис. А кад се следећег трена 
та јаросно .ис:к,ричава прапmна слегла јаче од набоја 
_и бола осетио је стид голотиње. То да је ro, болело 
је виш~ од свега. Да је го до коже био, можда не би. 
Али друкчије је све то разголићавало. До испод коже, 
ДО сржи, ДО ИСПОД ље, ДО МИСЛИ, ДО ИСПОД ЉИХ,- Д:О 

с.рчике ПiрИМЈИСА!И, до ОIЮГ !Пiрага иза :ког се отваЈрЗ:ЈУ 

nростори неодлучности, они простори где је све још 
једнако, невреДiНовано, тамо где у мооми бића нера
став_л,ени клобучају сви разлози за и прщ·ив, све да
-и-не-одлуке, тамо где се за сва:к,о мереље употреб_л,а
вају место тегова тек стиrлих с баждареља неке за
окружене празнине различитих величина, тамо где 

све почиmе и, пре почињања, не трајући, свршава 

својом безапелационом извршивошћу. Поче да.дрхти, 
сагледао је себе: ту безвредност меса и костиЈу, жи
ваца и мождане масе пrro га чине; безrравитациону 
хормон:алну масу лишену будућности; плазму палу 
на првом испиту бића; све то сруmено, у:ништено, све 
пр_л,аво и упр1Ъано, све усмр'Ьено и '11руло, све подли
вено и издроб1Ъено. 

А онда се Есинrер уобличио. Тек толико да први 
затражи реч на скупу пrro се некако сам О,<\ себе са
ставио и отпочео одмах !После слободне шетље спон
тано, рекао би свако ко не зна тајну организоваља. 
А кад му је председавајући Јернеј, поновно -~ншсао 
као из земЈЪе чело стола, дао реч, он, Есинrер, усК'ИХ 
рамена и прса, а пеrавих образа и риће ошишане ја ј ас-
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те главе пропете на дугом штрк_л,астом и· наnред' изви
јеном вр~ту, стао је, после две-три оппrrе реченице 
речене неЈасно, да виче, сав црвено -испегављен, иско
чилих врат~ жила. И он је наводио, као Јернеј јуче, 
али не Кра]новићеве реченице него Слободанове. Са
мо, Слободан није Крајновић. Биле су у питаЉу у 
први мах реченице истрrнуте из необавезних разго
вора. Осећао је тек сад пrra значи ишчупати мисао 
из контекста свега осталог - прилика и неприлика, 
расположеља, алузивности и осталог, сад кад је све 
то, систематизована у ужас, прилепио- за други под
текст. Чинила се одједном да је Слободан месецима 
већ критиковао рад бироа (мада није, мада му тако 
пrro ни у сну не би пало на памет - непотребно је 
то и рећи). Њеrове су невине примедбице о неваж
ним, конкретним или ша_л,ивим испадима неких дру
гова добијале тиме један стравичан смисао у бесмислу 
~вега. Есинrер није iНИ nосле, касније, лагао ЦИТИра
ЈУћи С~ободана из периода непосредно после штрајка; 
~ НИЈе ничим дао на знање да су љегове речи које 
Је ~аводио биле изговорене у доба кад Троскот још 
НИЈе био она неприкосновена светиња која је постао, 
нити су се односиле на љега, иако се то сад чинила. 
Слоб?даново име изговорено је с гневом и мржњом 
кад Је Есинrер, у име бироа, објаснио разлоге тог 
неочекиваног скандалозног свега ... 

Повод за ту к:ритику Слободана, рекао је Есин
гер, гнусан је. Биро је, сам Троскот је захтевао од 
љега да уради непrrо пrro је припадало љеговој дуж
ности техничара. Слободан је одбио да то уради. УПла
шио се? Деморалисао? Изгубио веру у револуцију? 
Приспособио се укусу непријатеља? Да се о томе ра
дило, ма колико то болно било -_ни по јада, не бИ 
Слободан био једини оmадник од- покрета. На жа
лост, нема их мало у судбоносним или тешким часо
вима по покрет. Али Слободан је одбио да изврпm 
директиву поводом ствари необично важне за све нас, 
заборавио на гвоздену дисциплину и престао да испу
љава налоге свог челичног р~оводства. Управо, схва-
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тивши да је у IШтању ствар хитна и од И?УЭ~11f9!'- ~на
чаја, nодлачки је nомислио да, је то l!{Оменат- да- упщ
ћари нешто за себе и· м . уцени биро nостављ_~јуђИ 
nред њега захтеџ који ми нисмо по савести могли да 
nрихватимо. Не овде. само; свуда ће-жо о:rворено да 
каже: не бисмо били што смо кад бисмо · nристџ.ли 
да тргујемо nринциnијелним ставовИЈ\_{а. Есингер ј~ 
рекао да жали. што не може nрецизно да . каже св~ 
до краја. Разумеће другови-:- -консnирациЈа. »~џщр 
је дискретна, техничка, изузетно важна, nокрет, _а _и 
сви ми ту, ми. губимо огромно . ако је н~ изврiUИМО; 
Или ако не добијемо могућност да . је извршимо, .то 
хоћу да nред qвима кажем њему, али nонав..ь~Щ, пр~ 
варио се, ми не тргујемо идеалшdа .. Нека _технич~р 
Слободан извини, не, ми .нисмо од рних који техтел~ 
-мехтелују. Грдно се nреварио.« , · -

Есингер није сnоменуо ~рајновића; щш .. сви. су, 
имао је утисак, схватили да је Слободац щжушао М. 
нагна Каком_да одустане од своје конструктивне,кри~ 
тике Крајновићевих филозофских и . не сам() . Фщ9." 
зофских заблуда ако хоће да он - а нико други ~ем 
њега то, на- жалост, више онако брзо не може:_...,. 
уради оно што је нужна м се уради хитно и неод
ложно. . .. :·. - : .. 

Притом Сл9()омну је тек негде исnод многих -на:
слага било дошлQ до замућене све~ти .м све то· што 
Есингер nрича nредс,..авља дестилис;шу даж. Али ~о 
да то каже? Чему? .Никог не би увер~о. А ни сн!Џ'е 
ни ј~ имао да· каже маКар и неоПходно: »Ј\ажеш,_ Е~~
геру«. Тек кад Есингер nреће на Слобода:н()ву. про
шлост, сnомену Крајновића. . _ 

- Ми смо, другови, чинили све да му. nомогнемо, 
јер ми хоћемо м. верујемо људИМа, јер смо,.стојећи 
на својим човекољубивим nозицијама, убећени, iioнe• 
кад неоnравдано, м је свако .ко се· с нама бори• ,...:
добар друг. А, ето, с времена: IIa време:доживљујемо 
разочарања. Поверење се злоупотрf:бљује~ Довољан· је 
nонекад један неnредвићен догаћај, довољна је ·и ·не
очекивана окука па .м се ·сама од себе и без :прете-
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ране будности от:криј~ нечија-гнуооба. Н~::.падц,,сце~-••r· 
С неnогрешивошћу која.запањује самотаивне,,та:Iфи 
се тиnови исnољавају у правој, АИВ~Qј, МаАО!1Јаћац
ској nриваПiстичкој трговачкој боји .. Годинщ жп
_вети с нама,-убедити све нас· за то време у:своје'кц~ 
литете, а одједном исnољити се.као:са.учесник,Крај
новића, тог презимена зла; како.је утврћено на .основу 
обе блиставе марксистичке анализе које је пр_ед• нама 
изнео друг Јернеј .у својоЈ студији модерних; тј.,.ира.
ционалних, у ствари· модернистичко-мист:и:чних.и: ми

стификаторских економских и филозофских схватања 
бУ!>жоазије; пријатељ и саучес_mщ Крајновића,:·кој~ 
је отворени носилац тућих мИс~ ширених rодиЦ~ 
мећу нама нек~ено због Какомовог · човекољуб.А:!а 
и љубави-коју гаји према сваком од-нас. •! • ·, . __ 

Оно· што је болело Слободана више од свих_ ;'1'Щ{ 
.речи била је т~а. аутентичне цролетер~:ке .мржње 
којом је била оптерећена ~вака Есищеров_а фраза: ;:t~ 
свака његова мисао. Мржња која. није -~авала само 
-рационалне. убеД!nивости него ·И nовећава,ла сугестив
ност те оптужнице mтоје деловала више.•него исщ-
·нито. --~-:- ·· 

А онда, . рекавiiiИ те уводне· речи,. продужио.: jq, 
конкрет~ујући своју оnтужницу,у класИtШОМ:.и :у 
последње време необично цењеном .·јавнотужилачком 
-стилу, да се окоМinује на њега. ., ,. .. __.; u;,: г. 

Јернеја није чуо. Крајновића није видео; ЕсИнrера 
је гледао и пратио iьегове речи~ Притом није-::r;хРеста
јао да се ·сећа и љеговог бедног·и-исцрП!nеноr:изtкеда 
nосле nрве ·ноћи копањау Капилару,,ка:д је. Слободан 
nредложио Јернеју да осЛободи тог· nосла' ~обојицу, 
Есингера,и Пататоку, будући да се Слободан;навикао 
на КаiШлар и ...:..,. њему онај· загуiiLЪиви ·и ,морНИ'ваз
.дух не смета. И сећао·се одмах: nосле: оне' :ЕсинЬl::ро:Ве 
влажњикаве, nотне радости, коју није ни nокушавао 
м сакрије. А сад? Сув, суров, сав оД једног Ю?.Мада 
.као нож. . .'.'.: 

Али баш у часу- кад је имао -таЈ·оштри утисак 
ножа, ·Есингер је сnоменуо његово име:.::Није'rа први 
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цут навео, али слика ножа се покренула и зарила у 

Слободана, тачно -У љегову слику . себе на пола пута 
измећу Есишера-ножа и љега, СлОбодана, који није 
пао раљен, али свет се отад променио. Све је застало, 
укочИло се. Звуци су ударали у бубне опне, али оне, 
паралисане, одбијале су да пренесу те импулсе. Неко 
су се време Есишерове белича.сте усне, мичући се без
гласно као у немом филму, чШшле. тврће, неравномер
но намЗзане белом и пооном цинковом машћу. Није 
то дуго т-рајало: :rпэ.ку секунди; А онда као да је један 
селектор стао да издваја опет само неке звуке: чуо 
је како муве зује, другови уздишу, :кашњу, исхраК
њују се; чешу, гребу ногама, трљају колена. Не И 
Есишерове · речн. Оне нису добијале пасош ни· визу 
за прелаз граниЦе љеговог, Слободановог слуха и ље
гове свести. 

А онда- искамчише-негде визу, или се Щ)еба-
·циле можда илегално преко баријере. · 

Ј е ли престао љегов отпор? 
Или су, скупљајући·се као вода у басену;-стигле 

до руба басена који се одзивао на СлободЗ.ново по
менуто име и сад почеле да се преливају преко свих 

рубова бића у необичном нереду; истовремено су до 
љега долазиле оне речи изречене раније; за време 

немог филма, ове садашље и оне будуће стереоречи. 
Знао је однекуд и све шта ће Есингер да каже. Не 
·што је понављао већ речено .. Било је у љИма неких 
.од оних аргумената и нешто од оне логике којима се 

Јернеј прексиноћ послужио, нешто од троскотовског 
оштрог супротстављаља добра злу и зла добру; нешто 
од виторовске вехемеiЩИје и братковског врћеља .у 
месту, .нешто .. од уобичајеног система . разраЬивања 
што се сводио на понављаље, али и од оног свега: што 

је у Вишинсковим оптужницама тих месеци.заносило, 
одушевљавало као правда, као будна и логична лу
цидност у служби револуције. 

То, служити револуцији, то је давало Есингеру, 
свесном шта и кога представља у овом историјском 
тренутку, ону снагу што му је омогућавала да преће 
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преко непотnуних истина и појачава:ло Му моћ да се 
уживи у оно што казује· да је потпуна- иСтина: м 
памти, заборавља, измишља, памти, заборавља, :из. 
мишља и лаже с убећељем да казује суmту :истину~ 
Али то је Слободану, свесном да му завиди јер је у 
праву што тако осећа, јер је дивно тако. осећати, оду• 
зимало и снагу да се побуни због свеГа што је пре
ћутано и самим тим искривљавало истиНу на Штету 
оптуженог, на његову, Слободанову · пггету. ·Речи које 
су га засипале, одигле су .га и носиле са собом_-НИЗ: 
неку матицу. исувише моћне ·родне тако· рећи. воде~ 
неспособног да iiАива (а некад -је био спасилац, на. 
Бачком купатилу), да разуме, стално· киданог федин
зима, стално бушеног погоциМа .. 

Есингер је настављао да га сецира, да му ИCIIИ'l'Yje 
понашinье од. уласка у скупну собу Базе; да· му на 
рабош ставља начин држаЉа;. начин говора чак; чи
љеницу да углавном не учествује .у дискусијаМа;·пРи"
туљен и туњав на -изглед. Зашто? Да, он .гласа са ве
ћином, али гласаље није довољно, потребно је и :јави() 
образложеље тог чина, а он то никад не чини. 

После Есишера, који је завршио најзад, Јернеј 
упита неким афоним гласом хоће ли још ко да говори 
и, јасно, јави се Бановић; који је неко време гледа() 
ћутке у даску стола. Нагло дигавши округлу главуЈ> 
набра чело и зажмури мало па онда тек отпоче: Не 
чуди га то што чује, он је одувек, ·у ствари; знао ·да. 
ће Слободан једном доћи на днев~tи ред као нама туЬ 
случај. Он је, тако рећи, другови ће се сетити,. бm> 
први који је и указао на то. Да, први је пријавио.и 
изнео на дневни ред онај себични ванда:лизам с· књи
гом која је припадала колективу. Није важно каква 
је то књша била, битно је· да је· припадала. ошптој~ 
друштвеној својини. Без разумеваља је тај енер:nтмен~ 
значи, без саосећања за друштво, колектив, заједницу.Ј. 
другарство. Већ тад му је "Ј;а чиљеница била сумљива·. 
Сад је јасно свима да човек који не поштује заједНИЧ
ку својину не може бити друг. Уосталом, зар друr 
може бити човек који, попут Гебелса, унипггава ~ 
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на одвратнији· чак '.наЧин_ од-шефа фашистичке·. про-_ 
l'Iаганде; Још :Аењин је рекао да се IIШИјуни и уољ 
шrе нама тући елементи најлакше могу· да открију 
обратимо ли м~о пажњу на њ:ИХ:Ьв однос према кул• 
тури. Њ:ИХ:ов је однос према књизи:увек антикултуран, 
дакле· антиљудски. Такав је, у :ствари, био од почетка 
и Слободанов однос. Засад то је све.• 
. Као да је: требало више да ·Слободан, који се после 
Есингера ипак био успео да примири, почне поново 
да дрхти и цвокоће упркос· жези. На полицији је друк, 
'!Ш је . болело- и друкчије . nл'ашило. · Али он ·тамо није 
доnуштао страху да :га, .надвлада; · Борио- се против 
њега; Сад ·не може,. нема• снаге, нема ·разлога, не уме; 
Разоружан је. Било му: је· хладно, а није: имао .. снаге 
да пружи· руку И· узме. свој сиви зимски Пуловер који 
је: висио• о· ексеру изнад његове.тлаве. · Укочен,, без 
покрета, зурио. је: пред. собом, видећи мало, али·осе• 
ћајући да;тоне·:и· да н_е ~е, не уме, .. не уме да плива.; 

Али Бановић није ·ни завршио· а. већ се дигао Ка• 
вурић- и :за тражио да се Слободан исiUоучи, из • кО
лектива (о Партији·да и не· говори), јер човек који 
Је у стилу у,ииљато јаzње и тако даље варао колектив 
и •руководство, варао све, живео као хохштаплер, преN 

стављао се .. лажно,· Издавао-: за скромњаковића- а у 

~вари био- трговац :и. шајлок; и уопште. фунта меса 
и7 нама --rуће· биће; не заслужује част да живи у, овом 
нашем·час~ом робијашком колектИву. -., 
· · И АазИца је устао' и стао да громКИМ-гласом• гОl 
ВОри. о Слобо~ановој подМук.Аости. Све о Друr~а хоће 
Да зnа, НИшта о себи неће да каже; Ни право -му се 
ИМе ·не зна. 'Јесте,· чуо је он· кад· је Слободан· самом 
другу Троскоту рекао- ·да·-је име меrБао.· А знамо• ·ко 
ймена: •мења;.•Циrани; који· тек роћено' дете, :номади". 
шући,чrриј!m.ьују· у·свим ·успуТним • ·оrппТинама• и: у 
свак:ој: по једну домовницу- завИЧајносТи подиЖу на 
друrь·име: Тако то они: Због..:_злу не треб~о. Акако 
Q;.льбоДан? ;Он исто~' Само,· код Цигана зна .се зiutrio 
-,;.о тога долазй: ЗбоГ избегаваља репетентске осуде; јер 
р-епеrенти ·аутоматски· riовлаче већу робИју.- ОНи;- ЦИ-
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гани, због пуНо легитимација ·...;..; све исправних:' И на 
теме.ьу разних силних домовница добијених --- сва
ки пут, за сваки нови злочин, па макар их и десет· било, 
могу да иду као да им је први. Али код тих Цигана, 
јадних и бедних, експлоатисаних и изруrаних - свака 
шуша се на њихов рачун прави духовита оним »куме 1 

Мико« и шта ти ја знам све каквим не одурним пре:" 
потентностима - код Цигана та варикања буржуЈ• 
ских власти не чу де. Но од кога се ту друг звани 
СлобоДан· крије? Од нас. А ако се од- нас не. крије; 
зашто нам не каже своје право име? Ја· га позивам 
нека га каже. Нека· га каже и ·зато· што сам чуо да 
се једном у наше редове био ушуњао ·неки бивши 
криминалац, јесте, убица· који. би нанео нашем ~о
крету rрдне штете да је откривен прво .од полициЈе. 
Само захва.ьујућИ· нашој будности, наши .су га дру

гови први раскринкали и он је праВовр~мено. био 
·избачен И раскринкан; тако да су ПОЛИЦИЈИ одузети 
сви њени евентуални адути против нас. · 

Учинило му се да су сви окренули главе ка њему;· 

који је имао снаге·· само да обори ·своју · и ништа 
виШе. Чак и· она. га није сасвим послушала. Није се 
саВила.· Само је поглед понела наниже. А ипак није 
се успевао да отме утиску да се ти досадашњи на
пади на њега разликују од оних на Крајновића. Сем 
Есинrера, руже га из дисциплине, без мржње. Ником 
од говорника после Есинrера не пада:на памет да се 
не анrажује и лично не помогне да се став Какома 
реализује~ али сви, сем Есингера, чине то без· личне 
мржње, чак и увек претерани Кавурић. Два говор
ника после Аазице нису ни споменули порекло. Један 
се чак упитао:· »да ли се може· рећи:да је инвалид 
са Цера-који је уз инвалиднину добио и трафику
трговац?« Остали- нису такоће помиљали промену 
имена.: Било што· ё:е знало о чему се ради, било што 
нико (па. ни Лазица) није поМИША>ао да икакве везе 

може бити измећу Слободана и поменутог случаја, 
више изнетог у недостатку убед..ънвијИх аргумената. 
Премлад је. А онда - онај Слободанов поглед тужан 

од суза што тек не прокапА>у ... 
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Па ипак, неко му· н~би ·на нос поново стил уми
љаrо јаzње, други опет - поквареност. Неко се МI
гао (Праком) да каже једино: »Слажем се с пред
говорником. Али бих хтео да надопуним горепоменута 
једним својим уочењем: да је он човек, он би устао 
и лепо нам све признао зашто он с Крајновићем 
иступа против партије. Он се~ЏI. Даклем - и он не
што као да непријатељшпе против нас. Зашто? Објек
тивно, дабоме!« 

После вечере се наставило. Заопггреније. И Сло
бодан је, тврМIО је Есингер, испољавао идеолошке гре
шке усвајајући и бранећи у приватним разговорима 
и на кружоку против партије Крајновићеве ставове 
и тезе. А онда - сад су и други његови сакружок
ници стали да спомињу његове идеолошке заблуде. 
Нико од тројице њих није прецизирао, али сваки· је 
понављао да би се по rоме могло штошта да кри
тички каже, јер се ми из основа разликујемо, али 
да је то боље оставити за касније. А онда би се 
овде-онде ипак рекло понешто од тог основног. Но 
то је увек било небитно, или предетаљно, што није 
никакве везе имало с идеологијом. Било је то још 
увек припремна ватра за општи напад. Чак је и Ал
брехт сматрао да му може штошта да пребаци~ Чи
њеница да је и Албрехт говорио није деловала добро• 
Другови су се све теже одлепљивали од клупе и очи

гледно нерадо јављали. Упркос томе, Слободан је по
стајао све сивљи у лицу, све укоченији. 

Очи му се нису виделе.· Штавшпе, могло се рећи 
да не гледа ни у ког. Није имао снаге, зенице би га 
заболеле да их дигне и окрене према ма ком .од дру

гова говорника. Није да није хтео да rледа у љих 
за време говорења. Како иначе да докраја разуме 
зашто тако говоре? 

Па сви знају да издајник није. Да му је срце 
заувек изабрала страну. Да је спреман све ... за њу. 
Како онда моrу да казују све. то? Он никад не би 
могао ни за једног од њих да рекне оно што они о 
њему говоре. Не би ли могао? 
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Није ли уживао кад је Витор говорио о Братку?' 
Није ли био миран и· само радознао кад је Троскот 
натерао Братка да се изсамокритикује и оптужи ceбe
sua sponte, а он, Братко, заиста и рекао о себи да је· 
свесно био цепач, а не Витор, да је Витор, у ствари,. 
био борац за јединство. Братко је блећи био од крпе 
док је то говорио, али Слободан га је мирно, без-. 
злурадости гледао, али није се упитао ниједанпут је· 
ли истm1а то што Братко говори о себи? Је ли то што 
се сад њему самом дешавало- казна за све нељуд-· 

еко што је себи допустио остајући миран и· .мртав. 
хладан док су се раније сличне сцене сваљивале на 
друге? Ко би га то сад кажњавао? Биро једини то. 
може! Уосталом, биро је и хтео .. да се онда понаша 
онако како се понашао. Онако како се његови дру
гови сад понашају, кад је дошао на њега ред дабуде 
срамоћен, блаћен, испљуван. Јесу лИ људИ који још 
нису говорили или они који су већ говорили у ствари 
мирни као он што је то био кад се радило о кожи 
других? Јесу ли равнодуrшш? Не узбућују ли се? (Чи
нила му се да је он био миран, а није, сетио се нагло, 
није био миран, иако није никад посумњао у уну-· 
трашњу истmштост сваке речи оптужбе против Брат
ка, на пример.) Mory ли бити хладни? Ак~ не би 
били мирни оптужујући га, значи да би били свесни 
да није тачно оно што му се импутира и да знају 
да је он добар човек и частан друг.· И да знају Да 
он није никад урадИо нешто што би И· објективно· 
умело да послужи непријатељу. Али шта то мари 
кад оно што се казује звучи као истина јер јесте
истина, она суштинска, објективна, ако не она спољ
на, чињенична, субјективна, привидна. 

Свако од говорника ипак мора да је уверен . у 
своје речи. Нико њега не сажаљева. Радознало ra 
само гледају и . . . јесте, и шпчекују како ће да од
реагује на ША.агворте које му пружају. Чекају његову 
реплику. Да, то чекају. 

А он нема снаге ни за шта, ни за покрет, ни за 
реч, ни за мисао. Шта? Ако не верују да је тачно· 
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ёвеза шта га оптужују, уверени су даје нешТо скри
вИо јер дИма без ватре нема и, имајући повереља у 
Каком, убећени ·су да биро и оптужени једини и знају 
о каквој се ·кривици ради, иако је, према прећутном 
Договору, неће да изричито иМенују. 

они који отворено· nодржавају · наriад . Какома ·на 
Слободана немају потребе· да знају праве раЗлоге. 
Њима је· дово.tоно да схвате ·tcypc Каtсома према Сло
бодану. И да им и све остало буде јасно. Они ће 
бити спремни да. га оптуже формулама, које ако и 
немају конкретне везе· с његовом кривицом,· јесу об
јективне формуле у које без остатка може да-стане 
сваКа субјективна кривица. · : ·· · 

· Добро, но ако знају да га оптужују ритуално об
јектиВНИМ изразима за ·субјективне кривице; зашто 
не показују нимало интересоваља за љих ствар~е? 

18 

Како би могЛи да их знају? ДовоЉно им је убе
ћење да их биро зна. Зна ли их биро? Не. Не Зна 
их. Ипак, мора да и он има својих обавештења. Јер 
је немоrуће замисЛИтИ да сву ту хајку прирећује због 
оног оДбијања да слаже!-· Али· Шта ако је биро' :nо
rјЈешно обавеШТен? Јуче ·су стигла нека писма. Пр~ 
дао их је Грујићу. -и i:Ipe неки дан. МожДа· је у Њима 
неки. стварно м'асКИрани непријате/о закувао : нentro 
Против Крајновића и·слободана, против свих ту; ·npo~ 
тив бироа. Кога ·да. пита: шта је у њима писало?· Гру
јића? Он деиiифрује сва riисма из По.tоа .. Донеда-sно 
је то чинио. А- онда ; ~-, Видео је кад му је Троскот 
ИсТрtнуо последња ПИсМа ... Истргнуо из руку; У~та
лом, Грујнћа не може питати; Место да. га Слободан 
мрзи што му 'је· преотео Јелену, обрнуто· се·· дешава: 
Грујић иЗбегава: Слободана. · 

Иако, било би добро кад би хтеода му каЖе'·бар 
а· Чему· је:· биЛа реч у· оном Костином пИсму које му 
је Слооода.Н й пРедао· давно јоШ; одМах ·па·!ховратку 
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из болнице, а с чим је у вези суочliван у умИБа.tоЦИ; 
Али искази обојице ·су се сложили.:.. Слободан- није 
инсистирао, иако је био убећен да Трујић не говорИ 
~стину. Приватна nошта! рекли су. Чинила му се да 
Је у вези с тим и којечим што му је још увек из-
мицало можда и дошло до ових напада. . .. 

Али Грујић сад ћути. Уопште, одавно он бежи од 
њега. Ништа му није рекао ни о Костином ни. о 
оном другом писму. А Троскот _је последњи човек 
који би сам тако што урадио. -не би он одао своје 
изворе, пре би се дао исећи. на каише. А зашто· онда. 
скида Слободану главу? Осећао је Да то мора бити 
У вези са последња или претnоследља два 1ЈИсма. МуТ
~ю а неnоколеб.tоиво је осећао. Али истовремено_ знао 
Је да ништа неће моћи да учини у своју одбрану. Оно 
шт~ с_е десило Витору, сад се дешава њему. Човек 
~ОЈИ Је- истре~ао за борбу против класног непри~ 
Јате.ъа цео СВОЈ нападачки и одбрамбени ·систем и 
начинио од свега што га · твори оклопе којима се 
штити од ·његових удараца, мек је са оне· своје стра· 
не окренуте друговима као-што су то. тврдокрилци 
незаштићена трбуха, оклоn.tоених .лећа, јер им одатле 
опасност само и прети. Пред навалом другова он ·не 
уме да се брани. Њихове су речи оне на ·које је 
навикао, које разуме, које су љегове. Оне су му, 
упркос с_вему нетачном, појМ.tоиве • и увер.tоиве. Све 
што му Је пребачено, сто- пута је чуо. Истина, при~ 
мењено на друге. Зашто не би могЛо и.на њега?. · 

Зато што нИје истина? Бавола, истина је само оно 
што другови говоре. 

Дрхтао је. Знојио· се~ 

· Колико је теШко пребацити лаж оНима чије ди: · 
рективе извршујещ истрениран да то чиниш без пО:. 
говора! Како nретnоставИти да ниёу исправне Њихове 
речи, без обзира да ли ти се ЧИНе исправне и ИстИ
ните, кад те ·све вуче да на њихову команду· станеШ 
мирно и промрМ.tоаш: »Ра-зумем!« Носиоци- објектиВ
не истине не могу да лажу.· Немају разлога за тако 
што! Можда ни сада не ·ЛаЖу. МоЖда· онИ ·виде објек-
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тивНу истину коју он није кадар да уочи зато што 
је лично заинтересован: љегова је кожа у питаЉу. 
Можда је он стварно такав каквим га они виде? А 
можда сваки кривац осећа себе невиним. Он - кри
вац? Зашто да не? Не осећа ли се невиним? 

Невиним? Не осећа се невин. Невиним би се на 
неки начин могао осећати издајник и пmијун убачен 
у противничке редове и тамо раскринкан. Он је друк
чије вин у односу на своје другове, против којих се 
послужио ратним лукавством. Демаскирани полица
јац убачен у четворку не би себе осећао кривиМ: 
радио је из убећеља, поАИЦајац је. Крив се може 
бити само у односу на корист или штету што . се 
наноси сопственом убећељу. А да ли ·се Слободан за
мерио жељеној, нvжној тендеiЩИји развитка? Јесте~ 
Место да се заслу.Жено одмарају, другови губе време 
бавећи се љим. Ту почиље љегова кривица. А окон~ 
чава се чиљеницом да он крши дИсциплину и остаје 
Крајновићев пријатељ, против воље бироа. · 

Они који су устали против Крајновића прекјуче 
и накјуче, и ти су говорили још колико накнакјуче 
да је он највећа глава у покрету, најумнији човек, 
и да таквих нема дВојице у целој Коминтерни. Шта 
се изменило од тада до сада? Зар није Слободан и 
ноћас радnо у Капилару? Суперповерљива је то ствар. 
И? Зар је иком ишта одао? Је ли и пријатељ, да о 
непријатељу не говори, ишта сазнао од љега? Је ли 
се ичим издао? Није. А ипак ... 

Слушао је пажљиво, све спремнИји да усвоји по
зиције другова који су га осућивали, све више же
љан да постане свој противник. »Није случајно он 
изабрао Крајновића за свог најближег друга!« -го-
ворио је /оуба Рудар. . 

- Ми нисмо филозофи и шта ти ја знам __;. ре
као је /оуба - ми смо војници и нема ту шта. Интек 
је проклета ствар, то сви знамо. Сваки интек има 
дВе душе. ЈеДНу је формирала буржоазија, другу .•• 
ех, друга, и кад жели победу пролетаријата, никад 
се не зна хоће ли је истински, или жели да тера при-
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родни инат оцу, тј. класи из које је mrreк потекаО·, 
али донекле само, тј. може ли отрпети све што треба 
да би се до победе дошло. 

Али у овом случају imje само реч о колебљивости. 
С тим су се сложили били такоће већ раније 

неки говорници. У стао је и Праком. За љим Пнеума;. 
тик. Они су уверавали да им је сад тек објашњена 
она rужва на шетљи коју је Слободан изазвао и тиме, 
у ствари, прорачунато гурнуо колектив у штрајк 

»Који нас је тако скупо стајао«, не само »у мукама 
које смо претрпели него и у животИма које смо дали. 
На пример, професор Ауковић или друг Витор«. То 
је рекао сад Пнеуматик, у својој· другој речи, којом 
је хтео »само да надопуни оно што су рекли другови 
предговорници«. 

ЧиНило би се то апсурдно после свега што је он, 
и не само он, знао о свиџ тим догаћајима да га др
жаље говорника није упућивало на то да би и они 
радИје били тога свесни но бога да повуку за браду, 
само да је свест о томе у интересу ствари којој· слу
жи. У љеном је, .на жалост, интересу да се Слободан 
баци на колена, порази, сломи или ·униmtи и ту се 
ништа не може, што му је, то му је. Тако му, уо
сталом, и треба ·кад :му се прохтело супротстављаља 
вољи већине бораца, тј. вољи бироа! Нико, бре, нема 
права да у име неке приватне истине успорава наш 

ход и нема права, бре, .нас да шиканира неком ·чиље
ницом што, зна се, може бити јарећи тврдоглава, али 
никад не толико да би издржала ударце које јој 
човек, кујући је, може задати . чекићем своје ··ковач
ко-хомофаберске главе. 

Тад устаде Дежман: »Молим за реч, због једне 
речи изречене малочас. Због ље ћу, иначе не бих .. • 

Не, никако не бих. Али није ли сам Слободан са 
својим Крајновићем ... « - отпоче он не знајући шта 
све хоће да каже, јер је увек хтео да саопшти и више 
од неопходног, па се за љегове говоре знало кад и 

чиме почиљу, а никад како ће и чиме да се заврше; 
дешавало му се да често nочне против а заврши за. 
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Па и сад стаде. да пориче, . а нарогущен и трагичан. 
.»Баш љих двојица су били од оних који су се мучили 
да објасне АР'!fТОВима значај субјективитета људског, 
;његове воље и жеље, у својству вајара историјских 
догаћаја и цивилизационих етапа? Молим, не? Vous 
1' avez vo.ulu. Ви сте .проповедали, дРаги наши гоСщ:~н
чеки«- говорио је Дежман смркнута лица, али први 
~еАИШен неке љутље на предговорнике, упркос не

ком неодрећеном саосећању ·које је свако м.<>rао nро
тумачити како је хтео. У љеговом би гласу- човек, 
маље заrлушен сопственим преживљаваљима, .открио 

и приличну дозу у)Каснутости и очајаља ~ »Вас,дво
јица сте први ту. проповеда.ди, щtсупрот закqномер
ности објективитет~ нашег сазнаља, значај фактора 
ес, фактора субјективитета, па ето, изволите,,.и-~ 
видите куд смо стигли. Ниједн.ог часка не -бих ,хтео 
да. кажем да је то што другови говоре субјектшщзам. 
Није то случај, како би се то, у -својој наивнос:rи, 
~ваки оптужени могао надати. Није то; јер догаћаји 
им_ају значеЉе које имају, али онај смисао који, им 
даЈемо, ми из класе будућности, ми из класе која 
има за човека ·И човечанства да наmппе хисторију 

коју ће у својим разредима да уЧе наша деца и деца 
наше деце, не може не. бити у хармонији с интере
сима те исте будућности, не бити, eo.i:pso, врло објек
тиван, али тако објективан да. ·не колИдира и не.-про,
тивречи субјективитетима наших данашњих_жеља. {.:..,.. 
Ах, и Дежман има сву вечност nред собqм и мирно 
т.ртља о неважном, не откривајући шта . .мисли -.) 
Размотримо мало· _изближе ..• разноврсне оптужбе. иЗ
речене против самозванца Слободана Раденика, само
званог нашег друга, нашег техникуса и томе .слично. 

Прво, тај самоз:Ванизам. Друго, . љегов карактер ~ 
Шiтровертан, стидљив, плах; љ~гово понашање ~-про

во~тно конспиративно. (Што, .верујте~. и изазива 
ПОЈедине другове да се увреде на љега. и да га не 

џаре много, јер он, шмркав и од јуче. у покрету, зна 
више него ми стари чланови.) Треће, љегово· 
пријатељевање с Крајновићем. Ни с ким другим. Hero 
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с. љим ·само .. k је ЛИ: опортуно,_ пријате~евати .. с н~ј
некџнспиративниј111'4 . Чо~екоц,_ с ~ов~К()~ • -~()ј~: је. не
кад губио Цеду~оице у ходу,, није~ примећивао да Их 
губи, пачуо сам-да је.биЛ.о.вани друrова~ који,.су 
себе задуЖ~Щ~ да, щући- З_а љим, скушs;ају стВари 
што му испада ју из пробушених џепова одела, тела, 
главе. МоЖдаје то анегдота. Не иНс:Ис~~·:то·liе 
изгледа много вероватно, али неl{о ми је то причао 
и ја сад, ето, пошто купио, пото, И .nродајем. Allir. ја 
се нећу упитати, . као Бановић, је ли случајно што 
је измећу свих нас. ту оптуженИ ·самоЗван!Щ наmао 
да му је најзгодније да. с::е дружи с Крајно:В:Ић,ем? 
Нећу, јер тако постављено· питаље. намеће И, .сувише 
одрећен. нега:rИЈ3rо;r. одговор. Да се. разумемО:: ја.· могУ 
бити и убећен да то није слуtmјно а.опет да се тако 
не питам, јер. ми се-може одгов-орИти .по_Стављајући 
ми то исто питаље: А је ·ли . случајно што . се ја, 
Дежман, питам да,ли је случ_ајно оно што _сам се m: 
тао, то јест шта је и- ко је наш QЩоЭванаЦ. И тако. 
даље . • . Разумете? Неца краја,~ у~аМо cкyrra, у .-rie>: 
рочни круг. Јер и мене, који. сам, рецимо,. поставИо 
то питаље о недвојбеној случајности, могу брискИрати 
СЛИЧНИМ питаљем, а љима, ЗНа <Се_, неШ . краја, . na 
бисмо,. на крају крајева, сваки сваком, . упитiЩи . и 
онај који пита, као паралелна огледала, до у н~свест 
постављали то исто питаље: Је ли .сл~ајно _Аа И теби 
није случајно што се . он пит~ . није .ли , случајно и 
так далше. . . Нема ствари изречене потвр~о. tПfјЦ 
се афирмативност не може с:rавити у сущьу IIУЮЏ~ 
знаком питаља. Истина, и_ то. се упиТЈiИ-iП{о·. с~а.Љ~ 
може ставити у сумљу другим јеДIЏш. упиТником. Ви
дели смо. И опет- краја_нема. Зато р.у реlЩ само.да 
је Самозванчев избор пријатеља врло речщ. Видите, 
мени је полазна тачка за разМИIПЈьаље о· оптужен~м 
-љегова самозваност. То. И одмах да кажем: мени 
је .то врло симпатично за нас. И још одмахИје да 
нешто додам: ја не видим :нИКа~о . зл~ у томе. У 
томе, не. Зла има свакако. Али_ Другде је' оно, не· ту. 
Какви смо ми љyNtJ,? К,о смо _ми?! Ех, не! Ми. смо они 
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хоји из врло праКхичних побуда, и не само побуда; 
. надевају имена стварима: И не само стварима.- И би
ћима. Именом ми бисмо да исцрпемо све: оно. прак
тично и оно што се у пракси још није испољило као 
·такво, а што знамо да ће у некој перспективи беско
начне праксе да се ис):Iољи, оно виртуелно, оно мета
шрактично, каКо би рекао Кр~јновић, оно inтo ~е 
tбити а још није, или оно што Је било а више НИЈе. 
-у том нечем, што бИх назвао номинализмом, номина
.лизмом, да, али номинализмом лишеним свих идеа:
.лист:Ичко-теолошких диспута ante rem или post rem, 
·стајемо цели, ми људи, цели, не? в~ени из једног 
·свеобјашњавајућег угла који ипак сам с~е ·не може 
да објасни. Дајући себи друго име, шта Је· желео да 
:постигне Слободан Раденик?« · 

»Симболичност изабраног себи иМена казује не
што од љегових идеала. Оно може· бити и варка. Али 
премлад је он за то. Чули смо да је то ~о У 
осамнаестој години. То· друго име изабрао Је после 
прве године студија, које је напустио да би отишао 
у радНИке. Намерно сам рекао: отић.и у радниЈСе. 
Тако су говорили есеровци и остали народовољци 
<Одлазећи у народ. Има у том љеговом · самозванству 
- нечег утопистичког, што нас, приврженике науч-
-ног социјализма, треба да начини опр~, не? Да, 
.да нас уопрези. Фактор У, утопизам, НИЈе наш; Ми 
смо присталице науке. Али фактора У има ·и у свему 
•окренутом будућности, па га има и у ·сваком науч
-ном истраживању, теоретисаљу. Дакле, има га и код 
нас. Колико је потребно, дакако. Добро. Ако. тог фак
тора У юд Самозванца нема више но што: подноси 
-научио закл,учивање не алтерщ)ајући сопствену н~
учност, онда он још не бп морао да нам буде тућ. 
'То и јесте оно што би требало испитати под хитно; 
.Је ли тај љегов утопизам нама туЬ. Колико? Али 
-они који то треба да учИне морају. да имају. на уму 
лозинку коју је Маркс узео за с:воЈу, рекав~: »Nil 
humanum a1ieno puto«. У извеЩIОЈ не претераноЈ мери! 
:и утопизам спада у људске ствари ·које ·нам нису 
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туће, ако смо баштиНици свеукупне људскости, а 
јесмо. И само оrранИчени умови и друге.{)удале могу 
да се ките ту и . тамо фразерским пер јем тврдећи да 
је нама нешто туће а нешто. није. Не мора, одиста, 
бити да нешто што је неким непаметнима мећу нама 
туће - уистину нама туће. Напротив, нама је све 
разумљиво. Нама нешто не мора бити од свега што 
разумемо прихватљиво, али туће нам није ништа. То 
сам исто хтео да кажем, покажем и докажем. Q. Е. D·. 
Даклем, да видимо сад шта ми код Слободана не 
прихватаМо? То што се прозвао Радеником? Не. То 
није нама туће. Слободан . је, учинивши то, урадио 
једино моrуће: , повукао за себе неке . конзеквенце, 
исписао се с факултета, уписао у радничку класу. 
Је ли то Маркс урцио? Енгелс? Лељин?.Они се.јесу, 
да тако кажем, уписали у радничку странку, постали 

љени теоретски и праксистички корифеји, али нису 
ПЈоунули на знаље и науку. А Слободан? Он је ПЈоу
нуо и отишао у мануелце. Тачно, отишао. Но је ли 
се одрекао науке? Није. Он је овде изабрао оног 
који му се учинио најнаучнИји, оног за кога смо сви 
rовори.\И да је најјача наша r:лава, говорили да у 
целој Коминтерни нећеш наћи сличне по снази Зна
ња. Снаzа знања, наша· једна лепа реч .. У реду. Значи, 
он је у младалачки нестрПЈоивом пор~у својег не
радничког порекла и своје инвалидско-трафикаНтске 
прошлости, анархистички апсолутно порекао све, а 

онда је, повучен својим накнадно стеченим сазна
љима или нагонима, свеједно, хтео. да исправи своју 
грешку из омладинске непроМИШ!оености и веза9 се 

овде са стварним донедавно шефом катедри, , дакле 
са најглавнији!\{ .нашим научником и марксивтом. Је 
ли то неприхват./оИВо нама? Је ли топоrрешно? Није. 
То јест, добрим делом није, а ипак једним. мањим 
делићем и јесте, бар тако ми се засад чини. Али да 
виДИМо. Да, претеравши раније, претерао је и кас
није. Ту је он: претериваље. Није умео ни пре, није 
умео ни сад да разложно и одмерено поступи. Осе

ћајац је он, емотИвац, претеранац. Али, је ли одме-
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реност карактеристика. нас rо:ља, тј. пролетера, ·или 
је то значајка ситих, укотвљених и nостављених /ЬуМ!f. 
и класа? Њих, не нас. Ко од нас није управо такав 
један претеранац? Сви смо то. Добро. По тој је цртИ 
окривљени Слободан Раденик- наш човек. По којој 
црти он то није? По самозванству? ·Ево, враћам се 
том nитаљу коначно, с молбом да ми опростите све 

ове дигресије. Биле су нужне, као што ВИМ!f.Те. По 
самозванству?- nитао сам се. Замислимо зем..ъу без 
људи. Најразвијенији кичмељаци на љој су мајмуни. 
Мајмуни, вероватно, не надевају имена ни себи, na 
ни осталом око себе. Они једу банане, али их не 
зову бананама .. Они их nознају и разликују од, . ре
цимо, рогача. Они једу кикирики, али га. разликују 
од жира. Итд. Они миришу руже, али их не нази
вају ружама. Њима ствари моЖда и nостоје за себе, 
nостоје и за љих. Да, али за себе и за љих оне n<r. 
стоје безимено, а nостојати тако - значи nостојати 
ван nромене која би била резултат воље. Значи да су 
те nромене, уколико се током rеолошких nериода и 

јављају, споре, али и сnонтане, извршене. не љИхо
вом мајмунском вољом, него љиховом, да тако речем, 

мајмунском сnособношћу прилагоће:Ња .условима,. неl' 
Воља као фактор промене у одрећеном, хуманизира
ном времену, nоследица је која се јавља тек с фак~ 
тором именоваља, с Ефчеом:« 

»Фактор Човек -'- Ф. Ч. - уноси у природу своју 
природу - то нам је рекао Крајновић наводећи 
Маркса -што значи, своју ХИсторичност, друштве
ност и томе сличне ствари. За човека nостојећи nред~ 
мети nостају предмети кад он nочне да их троШИ; 
nрилагоћује себи, цеnи, калемари, развија, уништэ.Ва, 
nотврћује, nориче, урећује, укида ... Преnуштајући се 
све nотnуније својој друштвености и љенИм закони
ма, насупрот биолошким, човек стуnа у хисториЈу 
као биће које је себи наденуло име. Не преслишавам 
се, Пататоко! Говорим што мислим nоводом Само
званца и именоваља које, преко функција ствари, де
лује на љихова својства. Тако треба разумети и онај 
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фамозни библијски лоzос. Не баш тако. СлиЧно н~ 
како. Заборавио сам како. Зато те и nитам: шта је 
човек урадио. Направио је инвентар би..ъака и расnо
рећујући их no карактеристикама, именовао ~их ка
рактеристике, и о~сао својства би..ъака. Ето шт'а је 
урадио. Али тиме Је ударио темеље једној научној 
методи. Наука је, досад бар, увек пристуџала прво 
установљељу тих сnискова. Фамозна таблица елеме
ната, с оним трансуранским, непостојећим у време 
љеног успостављаља али предвићеним јер предвид..ъи

вим, шта је ако не именоваље? Човек извршује своју 
друшт~ену судбину именујући себе у свету, свет у 
себи, ТЈ. свет у себи и односима. Ништа друго.« · 

- Хоћеш ли да говориш о ствари? - уnита га 
Јернеј мирно. 

-Како да не. То сам ја, изгледа, опет мало за
~утао. Даклем, ни самозванство није оно што не усва-
Јамо код Слободана Раденика. · 

»Зато сам против термина нама туЬе, јер ништа: 
људско нама то није. Исто сам тако и против често 
уп~требљаваног јуче и данас израза није случајно. 
КаЈгод! Јасно, ништа није случајно. Према томе, 
зашто таутологизирати, не? С~учај је незнаље или 
неовл~аваље свим што се може знати. Али рећи није 
случщно онако како се ту то каже, значи: да је :неко 
нешто учинио с предумищ..ъајем, с намером да нам 
штети. А то није лако тек тако изрећи. Ваља тако 
нешта и доказати. Но ако тражим доказе, ја сам, 
логично, и nротив оног играља с објеЈС"с:uвизмом у 
сврхе убећивања без доказа, како су то учинили већ 
неки другови. Исто тако сам и nротив обичаја да се 
~бог кривице која је сад учиљена nорекне све што 
Је икад неко учинио. Не ваља. та навика - да не 
остављамо на миру и оно што је добра учиљено. Та 
тежња да се порекне све долази од жеље за усмрће
љем целог неког к~ је крив само за одрећену кри
вицу. Знам ... Не~ Је она таква да не заслужује nуно 
уништеље, у овоЈ етаnи не можемо суптилисати nре

терано ни водити тиrрове на ланцу у шетљу као не-
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ког салонског песека и mm:чa. Ко је з нама-- з нама 
је, ко то IШје- пред зИд. Будимо отвореiШ. Ми то 
нисмо зато што смо још инхибираiШ суптИлишућим 
нормама хришћанства, римског права које му прет
ходи, и ко зна чега све не лошијег. Кога Ми то уве
равамо говорећи так.о претераiШстички? Ми себе убе
ћујемо да је неко црн као сам враг, црљи но што 
је црн, апсолутно црн, да једина казна која га- re
bus sic stantibus - може стићи, вечна смрт, IШје 
незаслужена. Јесмо ли себе убедили? Можда. Али ис
тински објективног неког -IШсмо. Јер тај неко зна да 
апсолутно црног нема, да нема издајiШка од роћења, 
апсолутног подлаца и апсолутног преваранта. И-ничег 
апсолутног, друже Кавурићу, да не кажем, друже 
лапчевићу. Па, следствено, да нема IШ такве крившtе 
која заслужује смрт. Ја сам на то надошао у време 
афере око Братка. Док је Витор постојао, ником IШје 
падало на памет да окриви изапiта Братка. Оног часа 
кад је Витор нестао, привидно својевољно а тућом 
руком, оног часа је Братко објективно био сувишан, 
требало га је рашчеречити и уништити из уроћеног 
осећаља хармоiШје. Кад ван синтезе· нестане позитив 
противречја, мора и љегов неr~тив. Иначе може да 
доће до немилих бујаља, не? Братко је био довољно 
паметан да то сам схвати и да се раскритикује. Али 
ми то IШсмо схватили па смо љегову претерану· само

критику узели за основу одлуке коју је већина до
нела с једним, мојим, гласом против и једним 
уздржаним - Крајновић. ИзвИIШ, Аазшtа, IШсу, то 
прастаре ствари. То се још увек може да деси. Кон
венирало нам - у вези с Братком ~ да дословно 
узмемо љегове речи самоблаћења и да га, преуз~вши 
Их дословно, осудимо, иако је све говорило да те 
Браткове речи не треба . узети дословно, без обзира 
што је он, у страху пред неминовностима поремећене 
равнотеже и у ·ужасном сазнаљу да је неминовно 

блатити се, имао снаге да их убеД/оиво изговори. Ви 
позивате Слободана РадеiШка да се исамокритикује. 

После искуства с Братком, тешко да ће ико 0,11, нас 
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пристати на то и тиме nружити судијама, чије смо 
функције nреузели, .моrућности да осуде. Слутећи, да
кле, и сами да то неће учиiШТИ, ви га поричете до
краја, блатите и критикујете више но што треба И, 
пошто му сви ми ту онемоrућујемо. да ишта каже у 
своју одбрану, <МИ се мирне савести спремамо да осу
димо глувонемог. За шта? За вербалне крившtе Iese 
пiajeste.a, како се, на основу досад Шнесеног, даје 
лепо закључити. 

Да се разумемо: меiШ лично СЛободан Раденик 
IШје IШКад био IШ пријатељ, IШ претерано драг, ни 
симпатичан. Био је з Витором, против Братка. Онда 
је, без речи, прешао на Троскотову страну и постао 
човек. од повереља и, тако рећи, МИ/оеНИК новог. би
роа, који не критикујем ако· кажем да није све баш 
добро урадио кај је урадио. На пример, баш то са 
Слободаном. Ја сам то одавно рекао. Нису ме слу
шали. Сад кад ОIШ из бироа кажу да је Слободан 
Раденик крив, ја молим· за образложеље и аргументе, 
а не за вехемеiЩИју, и молим онда и биро да призна 
да је водио поrрешну кадровску политику. Не може 
се сам бити крив. Нек ми Јернеј призна да је погре
шно што га је узео за техникуса. Признао је? То је 
сад лако. Но, ипак, лепо. Слажемо се, егgо, у -томе_. 

Не слажемо се у аргументима и поступку. Ја сам 
прорекао изречене крившtе. Оне IШсу довоl'Dне за 
осуду. Ја тражим да ми се каже шта је зла кон
кретно учиiШО Слободан. Или да ми се рекне да се 
из конспиративних разлога то све не може да каже, 

али да ~ratio legis захтеВЗI да се он осуди. Ј а IШсам 
ситничав, а довоl'Dно сам научио хисторије да бих ра

зумео преmност !И таквих пот.реба и дигао руку за 

осуду кад до ње доће. Али беа тога свега, ја одбијам 
да се сложим и с једним предговорником. Пунктум.« 

Говорио је јоiП, и још, са све несрећнијим изра
зом човека који зна да ће наступити нежеl'Dене по

следице, али који, без обзира на последице, не може 

да не каже оно шт.о казује ... Није био узалуд брат-
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.ковац. И ro братковокији у · понечем и од самог 
Б ратка. 

Било је и то сувише. Бановић и Кавурић су се 
окомили на Дежмана, на љегово »кварииrраштвоо:, 

како рече први, на љегово »опозиционарство из убе
:Ьеља« рекао је друrи. Трећи, Есинrер, већ стаде 
да, ширећи фронт напада, укључује и Дежмана у анти
какомовску заверу чији су носиоци Крајновић и СлО
бодан ... Не пада снег, што кажу, љихов саучесник 
се открио сам. 

. Ј ернеј сачека да и .LЪуба заврши да би .објаснио 
да Је скуп сазван како би сваки друr рекао у пуној 
слободи шта :-mсли о друговима о чијим се Поступ
цима дискутуЈе. Њиховим само. Дежман је и. једном 
друrом приликом рекао правилно· да нико није саВр
шен. Али несавршеност је једно, а непријатељски зло
чини друrо. Дежман је свестан да је у очима колек
тива и он врло далеко од тога да буде оцељен као 
савр~ен друr, али да ни колектив ни руководство 

немаЈу засад никаквог разлоrа да сумљају у љегове 
добре намере, чак и кад rpemи, као што је, говорећи 
малочас у неколико наврата, то флагрантно чинио, и 
то увек у правцу идеализма. Но није о томе засад 
ре;. f!a нити о комплексу питаља у вези с личношћу 
ЧИЈе Је самозванство поменуо исти Дежман, у чију 
дисциплинованост досад није имао повода нико да по
сумља. Оставимо га зато на миру. Реч је данас оСло
бодану Раденику и, пошто је Дежман питао за шта 
га окривљујемо, мени, који сам паж~оиво слушао све 
што су друrови изрекли о љему, Слободану Раденику, 
не би представљало напор да, по тежини изнетих крц
вица, направим неку врсту оnтужнице и изложим бар 
десетак тачака у којима се Слободан Раденик рази
лази са схватаљима и нормама које владају и које 
треба да владају мећу нама, .али ја не желим да по
новим све што је речено, НИ"m да дижем оптужнице. 

(Слободан га је сад сасвим лепо слушао и гледао. 
Зар се и на срамоту и блаћеље човек навикава?} 

- Ипак, хоћу да кажем само шта ја замерам 
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Слободану Раденику, који је доживео, ето незавидну 
славу да, уочи важних догаћаја за чије се оствареље 
и он залаrао, буде свргнут у блато и постане предмет 
дискусије. Замерам му за недисциплину. Он зна тачно 
на шта мислим. Ту је скоро цео проблем љеговог 
у да..ъаваља од нас. Ако му речено од стране говор

ника није било довољно да га у то убеди. и да му 
Qсветли пут nовратка у наш друrарски колектив, си
гуран сам да ће говорници који ће се јавити после 
мене за реч успети да га увере да се лични интереси 

не смеју стављати изнад заједничких. 
Ј ернеј прелете заштићеним, искричавим nогледом 

брзо преко Слободана пре но што nонови: 
- Ако га досадашњи, рекао сам, говорници нису 

уверили. Било би логично да јесу; Можда он сам хоће 
нешто да каже? 

Јернеј је пустио то питаље, али га сад није nогле
дао, главу је држао круто и· право, и натмурено зу
рио пред собом високо изнад свих глава седећих око 
стола. 

Слободан је осетио још док је Дежман говорио 
да rрч који ra је на nочетку заковао и држао уко
ченог почиље да nonymтa и осетио чак да му рука 
што је дотле узето лежала на коленима хоће да се 
дигне, да би могла заиста да се подигне и најави 
љегов пристанак да говори. 

Али не диже се. Пошла је и пала, не што је хтео, 
:није било само снаге да се дигне. 

-Добро- рече Јернеј- ако онај ·коrа су већ 
осудили сви досад говорници, укључивши и друrа 
Дежмана, који је, без обзира на своје оrраде фор
малне и лексичке природе, у суштини критиковао 

Слободана Раденика, ако оnоменути С. Р. није још 
убећен да су сви били у праву, дајем реч другу .•• 

Почека. Неко диже руку и устаде. 

Оно што је говорио није се у суштини · разлико
вала од раније реченог. Ни карактер оnтужби, ни 
начин на који су изречене. Као да се Дежман није 
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у својим анам~зама толико упиљао·· да до~е· како 
су љихов облик и љихова суштина неодрживи. 

Али аргументи не убећују убећене, оне који живе 
и гину на барикадама И који су се навикли да све 
ппо не долази од љих самих или од оних чије право 
на руковоћеље признају - сматрају за туће, непри
јате.~~:>ско, и достојно да буде одбачено. У свету анта
гонистичких интереса разлози не убећују противреч
нике, него ИсК.IЬучиво. оне ·који, убећени, желе да на 
своју веру преведу иновернике из табора противника. 
Закони диспута, откривени nомоћу друппвености, из
гледа да важе вшпе чак за природу неголи за .~~:>уде, 

који се приклањају лакше аргументиМа насиља неголи 
онима- разлога који су сnецијални и ужи облик,ну
жности. 

Зато се говорило и на исти начин: вехеменција 
је сад дотицала само у јачим млазевима, како би 
ставила себе и свој кашпарски nалац на тас - не .. би 
Ли евщентни маљак окрив.~~:>ујућих доказа претегао. 

Слободан није nомислио да тако настају и ба
билонске куле. Био је оnет несnособан да мис;ли и 
слуша. Не и да гледа. Дисао је с наnором и тешко 
као рибица на сувом. У љему је крК.IЬало. Није вшпе 
био на сасвим сувом, него, у акваријуму, залеП.IЬена 
лица уз стакло иза ког се налазио сав ваздух· :д9 

ког није вшпе могао да доће. Али с ваздухом је 
нестајало и све друго: живот се преселио с ону·стра
ну стакленог љега. Свака следећа реч га је окружи
вала стаклом. Тако се и затекао - ем рибица, ем 
с ону страну акваријума; на дну_ неке друге nосуде, 
аАИ без воде. Сва вода овог света била је у првом 
акваријуму од кога је одвојен. Тамо су • љегови . дру
гови nливам~, дисали, nуппам~ риб.~~:>е речи, нечујне 
као мехурићи. Те су га речи окрив.~~:>авале. Он је· увИ:
ћао да је ппоппа од изговорених речи могло имати 
везе и с љим, аАИ никад оне које су му имnутиране. 
Дешавало се да су чиљенице о којима се говорило 
биле неnорециве као чиљенице, аАИ љихово је зна
чеље било друго. Није ли оnасно тако ИI1рати ·се са 
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значељима, вадити их наслеnо из шешира и натанда

.ривати их на ствари које немају ~ љима везе? На 
црно ставити да је бело? Тако настају бабилонсtсе 
куле. Може се тако играти, аАИ докле некажњиво? 
Неспоразум, забуна, по.метеније јазиков биће прве 
nоследице. Не једине. Јер то значи сећи грану на 
којој се седи или чучи, која се објахала или о којој 
се виси закачен као шимnанзо, обешен као самоубица; 
значи сећи грану о којој је Дежман говорио; z.рану 
и.меновања. Ако престане да црно које смо назвали 
црним - значи црно, ако тај картончић с натnисом 
црно оде забуном на бело, црвено илИ зелено, све ће 
престати да значи ... 

Слободан то није мислио, он је гледао то. ВИдео 
је картончиће прикуцане на заши.~~:>ене летвице. На 
сваком од тих белих картончића врло ЧИТко била је 
одштш.mана по једна реч. Прочитао је неколико тих 
картончића из првог реда: куnус, душа, игЛа, nија
вица, мука, стомаци, бубрег, мисао, nовраћање, лоnов, 
Белзебуб. Напрежући очи, виде да су ти картончићИ 
иза другог једног СТЭ$Ла и да је то друго стакло излог 
воћарске радље без воде; ље- нигде. 

На јајима је nисало Белзебуб, Boser Bub, рћави 
момак; на куnусу - месо кила З дин; на nарадајзу 
- nовраћање, на краставцима- бубрег, на модрим 
nатлиџанима - лоnов. Забуна је била велика. Неки 
су 'I'ражили nатлиџана, а A>ym<a продавачица је го
ворила: »Нема«. »Како нема, а ппа је то?« »То·је ..• 
nшпе тамо!« одговарала је мала са зубима на разде
.~~:>ак: »Пшпе тамо«. »Дајте ми noAa киле душе«- го
ворио је трећи куnац, који је чуо то· !И хтео кру
шака. »Срам вас било, госnодине«- рекла је Јелена 
- »откуд вам право да крушке називате душом кад 

добро знате да се душа не продаје на кило.« · 
То је био тек nочетаi< нимало смешних забуна, 

аАИ Јелена не доли сока, заобли се и док се облила 
-од љених се облина створи Марта: У радљу, као 
nозвани, доћоше Белзебуб, лопов, мисао, душа, nовра
ћање и остале речи. Свака nотражи место и nоврће 
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које је ваљало именовати. 'Али кад ћаво nружи руку 
да узме десет јаја, отпадоше му свих десет nрстију. 
Неки су се од њих, лупивши о под, разбили као да 
су јаја. 

То изазва још већу пометљу у околини, мећу си
ромашним се,ъацима. 

~~што разбијате · јаја?« - повика старица с це
кером - »ја то нећу да платим.« .»Ви ћете ми пла
тити nрсте!«- рече рћави дечко Белзебуб, смрдећи 
на мућак, тј. сумпор. »Ја вам нисам разбила nрсте!« 
-рече цекер у руци старице. 

Забуна се сажимала сужавајући своје nросторе. 
Поготово кад се· у месници nреко пута, на телетини, 
појавио натпис Јава, а на свињетини- картончић: 
Сан. 

-Дајте ми пола киле сна! - рече Јава, али 
друга, и Марта сатаром одсече с бута, што nрокрвави, 
одговарајућу тежину меса. 

После неколико таквих сцена, једва служавка у 
швапским цицаним сукљама, купивши и телетине и 

јаја, nрепознала је ћавола који је лежао као квочак 
на љима и стала да вришти тврдећи да ћаво леже 
из ових јаја ћаволчиће, а не телећи бут, и да је то 
ћавоА>а радља у којој се намерно nродају роrови за 
цвеће да би људи који их буду фаширали и јели пали 
под љегову власт и на тај начин, за разлику од Фау
ста који је nродао своју савест у замену за уживања 
и овоземаљске радости, били nринућени да без икак
ве накнаде изгубе душу. »Аош посао« - добаци неко. 
- »Примитиван посао!«- исправи га неко други. 

»Ах, ни свиља није пошто беше, Барбара!« Те речи 
је измамила чиновничкој женици вест о незадово./Ъо 
ству што кружи градом. Ова вест, ухваћена у КА>уса 
свести, после убедА>иве агитације, подиже А>уде на 
демонстрације, али лукавство рћавог но замомченог 
већ дечка било је безгранично. Место побуне, а о 
њој се говорило у реченицама, реч побуна је с главом 
надоле била картончић забоден у сламу коју ј~ не
побуљени свет доносио на једНо место. Скупило се 
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најзад толико да је ускоро камара била в~а од нај
вишег торља у граду. Можда зато што Је тораљ, 
мада црквен, имао громобран, громови што ускоро 
ударе из ведра неба запале сламу. Тако да у пожару 
што ·наста пуким случајем, изгоре картончићи само, 
а ствари се врате себи ван речи. Оне су .кренуле на 
далек пут, у потрагу за својим изrубА>еним значељим?-. 
На жалост она су се успоставила, али у пожару Је 

страдала и' радља и продавачице и ћаволи, који, ако 
и нису легли јаја и били телетина, лежали су на ту
ћим јајима да би излегли рћаве момчиће КОЈИ ће се 
можда излећи. Али то се не зна. Није их било. 

Такве су га слике nрожимале док .су· ван љеговог 

слуха мирно текле разложне реченице. Изгледало му 
је тако бар у краткој млохавОсти што га чинила трош
ним као песак. Осипајући се, знао· је да никад више 
неће моћи сувислу реченицу да изговори. 

Горе и од тога биле су мисли што су се ипак ро

. јиле испод тог убронзањеног мекуштва. Тихе, слабо 
осветА>ене, оне су се наметале једвачујношћу сазна
љу да то што другови с љим раде није, није, није ... 
исnравно и да то нелепо што раде с љим значи само 

да он није нешто добро урадио. Није знао шта, није 
било ни важно знати. Урадио је. Нешто није добро 
урадио кад толико другова, један за другим, исука
ним мачевима наваљују на љега и боду га немилице. 

Не усмрћују га, али ти убоди боле. Не убијају, 
али раљавају. Из рана не цури крв, али он се осећа 
уништеним. Он је болестан, он је у тетаничној коми, 
кураризиран је. 

Не сав. 
Негде у њему нека је мисаоделница. На једпој 

се страни збивају те кратке мутне мисли налик на 
црве. Оне г:мижу, истежући обручиће што их чине 
налик на гумена црева за туширање nревучена хроми

раним обручићима. Само -цев је заптивена. НIЏ{акав 
млаз не може да продре кроз љихову унутрашњост и 

да их споји све. 

Али с друге стране тог гребена мисли, ништа их 
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није спречавало да теЈ<у као неке црвене реке који
ма пулсирају рибице незаустав~аиво низ слап у зарИ
бани понор, носећи са собом увереље да је у праву 
Слободан, да ншnта није скривио, да .га ништа не сме 
да заустави на nуту којим теку реке што не отичу. 
Јесте, они нису свесни оног што чине. Да јесу, не би 
тако нападали Крајновића.а ни њега само зато.што 
не мисле да не треба тако нападати Крајновића . ис
К!оучиво зато што је најnаметнији (по чему? већина 
мисли да није), добро, онда је најначитанији ме'Dу 
њима. Али ако Крајновићева грешка није у томе и 
није добила тежине због некадашњег љеговог супрот
став~аања Јернеју у разговорима око програма, и ако, 
имајући већ потенцијално Јернеја на врату, није само 
у томе што је недавно натерао Троскота да одложи 
протестну делегацију? Зар зато? А зашто? Друго се 
не зна. Али зашто онда толико мржње? Кад су то 
ситнице. Због оне петнаесторице другова који ће изи
ћи за који месец из оних среских и окружних зат
вора? Не. Нешто је друго посреди. Шта? 
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Слободан је још седео укочен кад су nочели да 
.куцањем одозго јав~аају да неке тртоње у официрским 
униформама и неки цивили пролазе кроз двориште и 
улазе у зграду. 

Док је механички nримао тај !Извештај, остајући 
укочен, говорио је поново Есинrер. Али Јернеј диже 
руку: »Стани, нешто се дешава.« 

- Шта то јав~аају? - окрену се Слободану, који 
тек тад сможе снаге да рекне шта је осмица јав~аала. 
Учинио је то полако, али без икаквог напора. 

Троскс:>т, који се шеткао одсутно дном собе, диже 
главу и нареди: 

- Сви у кревете и нико нек не устане. Узмите 
књиrе, читајте. Неколицина само нек остане за сто
лом. Ти, Јернеје, и ја, ми ћемо ту, код врата. 
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У трен ока су се они нашли код врата, други су 

полегали, узели књиrе. Крајновић је остао седећи за 
столом крај своје ионако отворене књиrе. 

Утом почну да раде К~оучеви у бравама. Нешовић 
први ступи у собу и, укочивши се код зида крај ши
ром отвореног улаза, раздера се колико је могао: 

- Мирно! Господин управник! · 
Али не y'De управник први, него тамничар. Дра

rутиновић, за њим двојица крупних, с рукама до ла

ката у џеповима листерских ~коа, црвених лица, је
дан с црним наочарима против сунца, други с rумом 

за жвакање ме'Dу зубима. Ушли су заједно, брзо, 
хитро се одвојили и, држећи руке у џеповима, погле
дали, један улево, други удесно, прво брзо, затим паж
~аиво, не прескочивши ни једног од 15 ~ауди, колико 
је свакоме од њих запало да држи на оку. Нису их 
притом занимале физиономије колико руке другова. 
Смирило их је кад су видели да је највећи број за
узет држањем оловака или кљига. Утом се зачују 
мноm кораци који су се приближавали уз. необичну 
лупу потпетица и ситно звецкање орме. Први после 
тамничара y'Dy, истовремено, управник и један nу
поња у униформи среског начелника. Носио је црне 
јахаће чакшире с црвеним лампасима и уске чизме 

с мамузама. Официрску саб~ау је држао под мишком, 
али кад ступи у собу, пусти је и она се, звекнувши, 
укоси висећи низ кајасе дуже но што су их носили 
официри. Али и они, прави, у'Dоше: пуковник· и ге
нерал. Овај сав у избледелом злату и емајлираној 
наорденисаности. Пуковник·- висок, мршав, боле
стан, генерал - здрав на први поглед, али како ·се 

преобилно знојио, прегласно уздисао, и сваки час ре

читим погледима пут таванице зазивао сведочанство 

свевишњег, који види и зна Како се он ту, на праш
њавој зеМ!ои, сав глибав мучи, било је јасно да сваки 
покрет тражи од њега превише напора и лишавања. 

Ех, да му је да се извали мало на један од тих роби
јашких кревета! 

Каква разлика! - помисли Слободан и помаче се 
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осећајући м је том једном МИIIL'ЬУ дошао опет до 
пуног поседа себе, својих снага. 

Па схвативiiШ да га та реч враћа себи, понови 
је, сваки јој пут додајући понешто што ју је упот
пуњавало или што се наметало у вези с тим за:к.~Ьуч· 

цима о разликама измећу ZDуди класе на власти и 
њих - пролетаријата. Комщо ли су те стшле пупоње 
уда.!Dиле себе од себе својим салом, текстилом, лам
пасима, висуZDцима и позајМZDеним, излизаним светлу
даљем. Колико морају бити неугодни својима у кући! 
Колико ли су бедни кад скину чизме и навуку папуЧе 
на сиве прознојене кончане чарапе, па у кomyZDи без 
крагне, с хозентрегерима што истичу опуmтени трбух 

и набрекле гузине, бриmући уста салветом, заврша
вају мастан, преобилан ручак подригујући и прдећи 
дигнуте леве или десне ноге као пси кад стану уз бан-

деру да пиmају. . 
И тамничар се после Нешовића био раздрао: 

»Мирно!« За њим су ушли срески начелник и офи
цири, који су се редом брецкали, сваки с по. једним 
.мирно! Последљи су ступили у собу управник и онај 
цивил који је, савлаћујући мрштење и гаћење пред 
неочекиваним смрадом, примаmки ниска чела испод 

црне косе, обилно брИZDантиране и залеПZDене, ипак 
успео да привуче пажљу на себе. Биће да је то и 
зато што су сви из Управе а и остали ко зна откуд, 
гледали само у њега. А он се кретао лежерно и си-:
гурно. Носио је светлосиво, преелегантно саmивено 
одело, белу свилену кomyZDy и свилену лептир-маmну. 
на туфне. Панама-шеmир држао је у руци. 

-Мирно! - дрекнуо је и управник мимо оби
чаја. Али нико се није обазрео ни на тај позив да 
се устане. Седећи за столовима или лежећи на кре
ветима, другови су изгледали задубZDени у штива. 
Крајновић је мирно ексцептирао. 

Преелегантно одевени и излиmно ухраљени жго
ZDавко окрену се упитно управнику, који се још јед

ном, лично, али збуњено-уврећена израза, раздра: 
»Мирно!« 
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И поцрвени. 
· За љим то узалуд понове генерал, пуковник, сре

ски начелник, тамничар. И сваки редом поцрвени. Не 
и тамничар. Он се намршти и погано стисну усне. 

Само се она двојица и елегантоња нису хтели да над
мећу у командоваљу. Један од те двојице прогура се 
кроз свиту и стаде одмах иза лећа главном посетиоцу 

у лептир-маmни на туфне. 
Онај у светлосивом оделу од меког и лаког што

фа одједном начини покрет главом као да преузима 
ствар у своје руке. Учини неколико корачаја до сре
дине собе, погледа лево, погледа десно, обиће све ис
пупченијим очима, накаmZDуца се неколико пута спрет
но и нечујно, као тенор пред наступ, и једним гласом 
mколованим, ва.!Dда, у богословији ако не у капели 
Паје Примаmа, рече неочекивано лако, пријатно, ко
трZDајући неке уЧтиве и отмене бачвице пуне р-ова: 
»Драги пријатеZDи!« 

Пре но што настави, одмери ефекат који је могао 
изазвати тај љегов позив на пријатеZDство понућено 
да би укинуло све разлике што увредZDиво Постоје 
измећу њега и тих сажа.!Dења достојних, младих ма
хом, да, балавих штавише, робијаmа. Управнику задр
хта на уснама почетак једног осмеха задивљеног са~ 
мим собом. Тамничар се, тремолирајући · грлено, 
учтиво исхракну и оборене напред главе што моли 
за опроштај прочеша исто лако и скоро весело нога
вицу о ногавицу својих тамноплавих панталона. 

Слободан осети да почиiЬе да се смејуZDи у себи 
над бедом класног: као пси на ланцу. 

»Драги пријатеZDи« - продужи елегантни, рули
рајући и овог пута једва приметно оно р · на начин 
Паризлија и, уопште, по француски је изговарао и 
речи с акценатским ударцем на крају: »Дозволите мй 
да се представим: Др ДрагоZDуб (нагласак је пао на 
љуб Ј Ј оксимовић, министар социјалне политике и вр· 
mилац дужности министра правде у Кра.!Dевској Вла
ди. Тако. Сад се знамо. Ви ме нисте познавали, а ја 
вас јесам. Чуо сам о вама и добро, и маље добро, 
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а и лоше. Али ја том лошем нисам придавао с;увиш~ 
nоверења, знајући ону народну: ,За добрим се коњи
ма прашина дпже' .« 

Говорећи као на митинrу, гласно и сnоровозно, 
с акцентима на свакој речи, он nоче и да гестику
.лира. Машући рукама, главу је окретао час на јед
ну, час на друrу страну. То му је због nоnодНевне 
заnаре и продужене жеге стало да смета, зато за

стаде па онда једНИМ заиста скоро љуПким nокре
том nозва оне здесна да преЬу на леву страНу: лакше 
ћемо говорити. 

Лице му иnак није одала да је разочаран слабим 
одзивом на који су наишле његове речи. Није остави
ла, изгледа никакав утисак на те људе ни чињеница 

да је министар, ни она друга да их је назвао пријате
љима. И то драгим. 

Преварио се. 
Лазица не одоле себи. Мора да је имао две-три 

гласне жице више но остали. Глас му се зато ширио 
брзином од око 700 метара у секунди и застрашивао" 
Поготово сад кад се чинио и зл урад, не само оnасно 
моћан: 

- А ти ли си тај министар који нас је nустио 
да 15 дана гладујемо и наредио да се убије професор 
Луковић. · 

Рекавши то, Лазица се дшао с кревета, али га 
Есингер заустави. Министар је стукнуо, оне рмnалије 
су, не извлачећи руке из џепова;. одједНом биле уnе
риле круте крајеве својих листерских сакоа у правцу 
прегласне опасности. 

- Bapam се, драги пријатељу - министар се nо
врати релативно брзо - ја сам тек пре недељу дана 
преузео дужност од свог претходника, кога замељу
јем јер се тешко разболео, остаће дуго на лечењу и 
неће се, по свој прилици, вратити nоново на дужност. 
Ја сам управо зато што сам се, преко извештаја, уnоз
нао са стањем у казнио нама и одлучио на то инспек

ционо путовање, како бих nосле, по nовратку, могао 
да изиDем пред Владу Његовог Величанства с одр~ 

400 

Ьеним предлозима и препорукама.за.nобољшање. Сем 
тога, ја хоћу да исnитам и расnоложеље у земм'и 
с којим би била дочекана амнестија nолитичких осу
ћеника. Можете се, дакле, на основу Т()Га и сами уве
рити да сам, назвавши вас одмах на nочетку драzим 
пријатељима, хтео да нагласим да сте ми заиста драги 
и заиста пријатељи и да· желим да вам, у границама 
законских моrућности, и nомогнем. 

-Радије погледај- рече Љуба, најмањи рудар 
на свету- где серемо! -Био је устао с кревета и 
повукао га за руку. Тај . покрет је збунио све из та
бора класног, а робијаше нагнао да прену у смех и 
тиме изићу из оне летаргије којој су се били пре
nустили извршујући директиву. Са свих се кревета 
дигли и устали, али министар, кога је рудар био по
вукао за руку, збуњен .::е уковао петама својих ципела 
од антилопа у nод и затурио уназаА rоворећи: 

- Полако, пријатељу! Полако. Све ћу ја •. Све! . , 
Ј е ли уплашен или су то били демагошки три

кови? Али Троскот се обре крај њих двојице пре дво
јице агената, иако је један стајао одмах иза министра. 

- Мање фраза, министре, знаш!· Ми фразе и аn
стракције не волимо. Нас занима шта сте досад ура
дили да се ова убилачка робијашница, срачуната на 
то да нас здравствено уништи, претвори у казниону 

из које ћеш и изићи здрав ако си здрав и прав ушао. 
- Дабоме, дабоме! - министар се коначно отео 

и сад је удешавао манжетне кошуље, што му је за 
nрст смела само Аа вири испод рукава сакоа. - Бу

дите тако љубазни па ми речима објасните о чему 
је реч. 

- Господин министар - диже главу Крајновић 
- сигурно мисли да је упао мећу дивље звери па с:е 
нелагоАно осећа, иако говори »Араги пријатељи«, не
.лагоАно се осећа јер се боји да га подивљали про
стаци, тако финог и наnарфемисаног, не растргну. Он 
није сигуран да ли ћемо моћи да му речима објас
нимо шта хоћемо, али њега је страх наших руку. Није 
тај његов страх, другови, лично неоснован .. Он је, 
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nрочитавmи извештаје, блаrоизволео лично да нас. 
посети како би се уверио колико су ти извештаји 
тачни и како се ycпeiiП-IO у љеговим краtоевским ро

бијашницама спроводи дресура што треба да позвери 
добре и племените људе. 

-Ви сте ... 
Министар погледа Крајновића љубазно, скоро са

везнички, и пуна доља усна му набубри, одједном 
непомична у средини, док су му се крајеви развукли 
у осмех. 

- Комуниста! 
Крајновић то рече свечано, и тек онда поче да 

се диже полако, онако висок, све више, све више, све 

више ... никад краја. 
Министар затури главу да би га погледао у очи: 
- Мислим, студИРали сте ... 
- Дипломирао, па чак и професоровао о плати 

маљој но што је жандарско-приправничка~ 
- Знам то! - лице му се ражалости - знам то. 

Свуда је тако. Професорски рад се не цени нигде 
колико би -требало. Али разумећете онда напоре које 
чиним да извршим реформу и да, пре но што је из
вршим у својим ресорима, амнестирам политичке 
кривце. · Краtоевска влада је одлучила да закорачи 
одлучно у правцу демократизације институција и ... 

- Не заборавите, министре, да се налазите пред 
тридесетином политички врло уздиrнутих.људи. 

-Ваше име? 
- Крајновић. 
- Чувени Крајновић! - као изненади се, учини 

корак уназад, па два напред - мило ми је! Мило 
ми је. Ми смо, чини ми се, били на студијама исто
времено у Бечу • • • Заправо, хранили смо се у истој 
мензи ... Како сте се ... добро одржали ... Значи није 
тако страшно. А ви сте већ ·тада ... да ... били сте 
се тада већ определили ... А, ето, ви сте ту ... Да .•. 
-Не бих се мељао с вама. Ја сам задовољнији 

од вас. 

-Задовољни? 
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-Незадовољан режимом •казнионе за који сте' 
ви морално одговорни, али задовољан што Сам ·ту 
с друговима, с људима који не мењају·увереља брже 
но ви некад своје свилене кошуље. · 

Минист!!р се не намршти. Штавише, осмехну се 
уМИlr>ато: 

- Ако мислите ... Али •млад човек. . . како хо-· 
ћете да разликујете реалне интересе од утопијских 
идеала? . 

После тоrа се окрену напола. 
· Очито му је било неугодно да се и даtое правда. 

Можда је боље да ... Потражи очима неког. другог. 
- Како се зовеш?- упита Троскота; .. 
- Није важно. Али поћи с нама радије да вИ_. 

диш у каквом су стаљу хигијенски урећаји у твојим 
казаматима. 

Она два rpмa~r>a у листерским сакоима се помере. 
Преко напете тканине под џепом се Пресијавала смек
шала светлост, што је,·тарући се на том месту' о сако, 
чу дно подрхтавала. . 

- Г леда ј шта нам дајеш да једемо! - и Есин
гер му подметну под нос порцију усмрделе већ са
лате од nacy~r>a, у коју се, за евентуалан такав или 
сличан случај, ставило нешто зе.мlr>е, каменчића и 
стаклића. 

- А 'леб! Погледај 'леб --подметну му Цезар 
полутку хлеба пресечену преко средине ножем, за
једно с печеним мmпем - то нама дају! 

Један од листерских сакоа дотаче Цезара. 
Миш је, мора бити, на напарфемисаног министра 

оставио дубок утисак. Згаћено је тргнуо гЛаву, а очи 
су му ,наДошле, поглед се разводнио. 

- Не ... Немогуће. Шта то значи? - окрену се 
управнику, који погледа Драrутиновића. 

-То се десило пре дес.етак дана, ваша екселен
ција! - укипи се тамничар - омашком упао је мmп 
у брашна. 

- Зашто не дајете да се брашно просеје? - рик-
ну Пнеуматик. . 

26* 403 



- Врана врани очи не вади! -'- подиже Дежман 
леву обрву и спусти десну па дода: 

- Утврдили смо ми да нас. сви они поткрадају. 
Тамничар, који је дао објашњење ступивши три 

корака наnред с nрстима руку· прилеruьеним уз· љу

бичасти шав на плавим панталонама, сад се вратио 
три корака уназад, исто крут као ауто мат. 

-Док серемо ••• - поче Есингер,.застаде -да rа
проће црвенило и узбућење, али помисливши -да је 
металац и да мора да истера свој правац сировњiiчки 
и народњачки, узе ваздуха и продужи - гладни нам 

пацови око чмара скачу. 

- Даi Да! - рече министар, кратко идући поред 
Троскота, који га је повео ка нужнику. -'Жалосна! 
- оте му се пре но што стукну и нагази генерала, кога 

је Киш пре тог~ био повукао за рукав, а- овај повре
ћено тргнуо руку просиктавши: - Не прљај ме! 

""""':" Жалосна је то за нас колико .и за· вас! - про: 
мрМ!Dао је министар у К!Dусама своје инспекционе 
демократичности, али lьуба га задржа диrавши сла
марицу да би му ·показао тру ле даске. 

- Видите на чему епавамо! Сто болести да човек 
навуче. 

-То смо наследили-· рече министар трудећи 
се да ипак сакупи на камару што више свог при~ 

лично декомпонованог достојанства - потрудићемо 
се, дајем вам своју реч, да урадимо све што се може 
да би вам услови били људски ји, бољи. Али.-... -

Предосмех му заигра на напућеним уснама: _ 
· - ... ја не мислИм да је потребно да живИте у 

уверењу да ћете рсiбијати сву вечност. Поменуо сам 
могућност амнести је. Волео бих да чујем· ваше миш
љење о томе. Пошто је у овим светски врАо сложе
ним приликама немогуће остварити једну општу. ам
нестију, ма колико ја: лИчно· баш о њој сањарио, 
било би добро да чујем од вас шТа мислите о томе 
и шта би, по вашем уверењу, најбоље било да се 
уради како бисмо је најправедније и најефикасније 
реализовали. 
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-Мислим да живите у заблуди- подсмехну се 
Крајновић - нико од нас не жели да игра улогу ва
шег приватног саветника. 

- Нас се ваше амнестије не тичу! - климну 
Љуба а Лазица и Пнеуматик то и потврде једним хор-
ским: - Тако је! · 

- Дозволите, дозвоЛИте. . . У слови под·-којима 
издржавате казне нису, признајем, блистави. Има вас 
осућених на дуге године. Пуштање на слободу била 
би значајна ствар за вас, али и за ваше. Заinто вас 
се онда· амнестија не би тицала? - _ . -

- Зато што је за нас ваша слобода исто што и 
ваша робија. 

- Тако је! - потврде многи тај Крајновићев од-
-Говор и смех наиће. Светлост опет заигра око џепова 
листерских сакоа. 

Слободан је осећао како га дубока, тиха срећа: 
одиже. Чинило му се да .лебди изнад тамнозелених 
језера хладовине и пропланака белих ·од сунца. 

Довољно је да се класни појави па да нестане 
разједињавајућих разлика, да се сви ту другови осете 
као једно исто биће. Како су ништавни и бедни мало
чашњи спорови пред величином борбених задатака и 

идеала који их обједиљују! Колико лепоте у том 
-стварном, правом и једином јединству. 

. Испод тих мисли ваљале су се друге; али њихово 
је клупче било нечитко. Можда их Слободан није 
хтео да размрси и схвати. Био је срећан и то· хтео 
-да остане .. Никад можда, ако не никад, одавно сва
како није био тако еуфоричан и блажен. -А једини 
с~ није померио с кревета, једини није ништа рекао. 
Пратио је све, слушао све, гледао све. И бИо дубоко, 
раздрагано срећан. Унутрашњи спорови • • . то је та
коће део борбеног школовања. Корисна припрема за 
сукобе с непријатељем, за сукобе који их чекају на
пољу. Не треба им придавати значај ... 

Дошло му да заплаче. Већ осети јабучицу што 
заrрца, али се савлада. 

Сваки од робијаша изгледао је сто пута људскИје 
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од ма ког противника. Зна: изглед није· важан. Али 
чиљеница је да су лица његових друrова леiШlа, кожа 
им је свима наnетија, очи живље, нераскуване холе
стерином, годинама. А ·онда - и године. И оне су 
нешто. Ко их сад има мање, више може да тражи 
од будућности. Друrова ће бити и кад тих министара 
и њихових пратилаца не буде више. Остарити, то не 
оставља траrове само по лицу. Старења нису само 
смеюuале коже, боре, винске бубуљице, наnрсле жи
лице, брадавице, младежи налик на згњечене муве. 
То су и склеротичне мисли, сасушена осећања~ И 
време . · .. и оно је батинаш који мучи сваког човека. 
У самицама година налазимо се сви закА>учани. И ми 
и они, душмани . . . · 

А иnак каква разлика изме'Dу министровог утов
љеног, маснокожног, циrанског лица и оне бебасте 
Крајновићеве њушкице с два бистра, бистра сања
лачка ока; или оног тромог министровог 'труnа без 
живости и оне јареће енерrије у танким КрајновИ
ћевим ногама када скаче, диже се, креће - рушећи 
све око себе. Зашто њеrа године нису измучиле ко
лико министра? Мора да nостоји нека константна ко
личина мука намељена живом људском телу. Крајно
вића су мучили више људи него године. Кад човека 
муче свиреnи батинаши, у људском облику- лакше 
је, изгледа, .одржати се у форми. Против равнодуш
ног, аnстрактног, кап по кап. непријатељства година 
нико не уме да се бори: и сав мобилише. И мада ёу 
муке које човек може задати човеку стОпут болlmје 
и неприхватљивије од оних које умеју године; те муке 
остављају маље трага на Крајновићу неголи што то 
чини немучно старење на министру социјалне :щ;А:И
тике и. неправедне краА>евске правде, Крајновићевом 
вршњаку. 

Биле су му, сузнорадосном, јасне све те веае и 
био је nоносит што бол који је сваког од ЧетворкаШ:а 
болео није збрисан само ·из сећања неГо и из nам
ћења каже, која је остала млада и на свој начин 
живахна, свежа. Изме'Dу осталог и зато што се. лиша-
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вала. Ником се није тако самртнички раmчинила као 
министру, храњеном и тимареном меким хлебом, ме

ким месом, меким женама, меким душецима. Слобо
дан, љубитељ будућности, младости, борбе, исКА>учи
вао је имnлозију времена, смрт, из свега што се могло 
волети. 

Зато продужи: нико од друrова, управо Зато ••• 
и није имао те гојне боре и i:Јриштиће nод nодврат
ком или на nотњъку као генерал нажуљан својом 
црвеном, nешадијском високом и крутом краrном сти~ 
снутом око врата. . 

Као да су у nитању биле две различите људске 
расе: она стара од ро'Dења и она млада до смрти. _ 

Па да, већина ће робијаша ( УК.ЈЬVЧИВ и Слобо
дана у ту већину) nоrинути на храбре начине, често 
убијани ненадно, не стиrавши ни да се опросте од 
света, ;ешће у јуришима ... Погледа још једном на 
оне КОЈИ ће га га'Dати кад буде јуришао. 

Повлачили су се. Дискутовали су већ код врата. 
Министар, који је од улаза у ту собу морао да савла
'Dује гаћење од смрада, није знао да он не долази од 
људи колико од малих прозора и старих ствари што, 
служећи, издишу време које су пре безброј деценија 
удахну ле - ти стол ови, те даске, ти кревети, чиви
луци, те крnе, та одећа, слама, јута ... 

Стојећи у nолукруrу око министра, пратиоци су 
се већ. били нашли једним делом у ходнику. То узне
мири Једино тамничара и nандуре. Али они се нису 

усу15К?али да ишта КЭ.:КУ или ураде nред министром. 
Сада Је Слободану наЈближи био онај декстер с ру
кама у џеnовима листерског сакоа. Ала би га ваА>ало 
llliЪиснути по тој руЦи! 

Те су га невид,ъиве руке нервЩ>але. Од nочетка 
већ, али сад је знао, сад су му сметале те скривене 
шаке. што. су батинале. Јевтина би хтеле да про'Dу. 
А о њима Је реч и кад се ћути о њима. 

Слободан је нагло устао, nриближио се гомили 
око Троскота, који је nокушавао rрубошћу и духо
витош.ћу да уnлаши, исnровоцира и у ИС'I'И мах шар-
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мира министра. СЛободан се nробијао наnред.· Уоста
лом, нико га није задржавао. 

Стигавши до агента, учини још један обичан 
корак, као човек кога је радозналост nривукла, ра
дозналост или жеља да nрисуствује разговору и да 
га боље чује. Агент је клизнуо био очима nреко њега 
кад се однекуд отnозади nроби, али се није задржао 
на том усnравном, као месечарски лако насмешеном 

лицу, него је nотражио nоново оног тврдог омаленог 
човека што је врскао rоворећи и који је сад додири
вао скоро самог министра. Но уто м декстер осети_ ка
ко га две шаке нагло шчеnале за долактицу, снажно је 
и хитро nривукле увис, дигле и извукле из џеnа руку 

заједно с откоченим револвером, који му клизну низ 
бедра на nод. 

Декстер се сави, зграби га, врати у џеn. Тим nо
кретима је савладао свој бес. 

- Све време хоћу да знам шта то држиш у џеnу 
и зашто? - рече стиснутим уснама - а nогледајте,_ 
другови, ту руку! Преnознајете ли је? То су батИ~ 
нашке шаnе! Краљевско .l'.шнистарски демократа води 
са собом наоружане батинаше да би га штитили од 
истинских демократских робијашких маса. Погле
дајте! 

И раздра се колИко га грло носило: 
- Марш сви одавде! Сви. И што npe. 
~· гневан, навали да одгурује људе из свите и 

самог министра. 

Незаnамћен nрасак смеха одјекну иза њега из 
собе, смеха nраћеног неуздржаним громогласним одО
браваљем: »Одлично! Ала раскринка гада! Г ле ти 
њега, у nријатељску, кобајаги, nосету долазе. с отко
ченим nиштољем. Па сад веруј буржујским ванца
гама и убицама!« 

20 

Пола сата nошто је ми1-шстар отишао (за које су 
време срдачно и узбућено сви разговарали са _свима, 
хвалили овај или онај узвик, ову или ону реченИцу, 
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овај или онај зез) Јернеј, који се, чим су врата за
творена, nовукао с Троскотом у умиваљку, изиће 
оданде и стаде на чело стола. Одатле стојећи Прав и 
миран, најави: -

- Састанак се наставља. 
Јьуди се полако окрену и поћу ка столу најбли

жем умиваљци и креветима неnосредно иза_ Љега. 

Као да се ништа није у мећУвремену било де
сило, Есинrер диже nрви руку, устаде и nродужи 

по старом. Слободан је овог пута био мало збуњен, 
укочен нимало. 

Све старе варијанте оnтужби, кривица/nсовки, 
ружења и блаћења рушиле- су се на њега као да до 
малочас сви нису били другови, у истом борбеном 
поретку. То му није давало у nрви мах ни да се 
сасвим збуни, ни да nротестује. Неколико је минута 
врло луцидно nратио и у себи коментарисао Есинrе
рове аргументе: све саме неодрживе И из nрста иси

сане којештарије. 

То га стање не наnусти брзо. Отnори су расли 
у њему. На сваки удар Есингерових разлога шик
нуо би у Слободану nротивудар оnравдања. Јављао 
се брзо, као да је одувек чекао сnреман у њему. Сви 
су се они јављали готово паралелно - разлог и nро
тивразлог - као у подсвести глумца шлагворт и 

реnлика. Довољно му је било Аа чује »објективно 
говорећи, његови су поступци издај:Нички« па_ да са
вије кажиnрст и реагује nитајући се у мислима: »Об
јективности тог квалитета има колико хоћеш. Ко каже 
да само једна стаза води циљу? Зар му се не nолази 
из разних nраваца? Ако овај nут којим смо пошли 
има да нас nриближи циљу, није nитање да ли он 
јединИ има путоказе, него да ли је, измећу свих мо
rућих за кретање ка циљу до тог nравца и у Датим 
условима, тај nут - онај најбољи, најефикаснији, нај
ненаnорнији? Да ли се само штрајковима глаћу могло 
извојевати оно што смо стекли? Већина је свесна да 
је било могуће nостићи исто и другим, мање скуnим 
средствима борбе. Братка су некадашљи виторовци 
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звали издајник:о.м јер је уо:чавао.и друrе лествице сем 
оних које су nредлагане. Троскот је у истој ситуа
цији био. Ко се од нас није налазио у nрилици, у 
неnрилици заnраво, да буде усам1nен nред извесном 
релативном већином и ко није, уnркос љој, био уве- · 
рен да је у nраву, иако се nокорно, на крају кра
јева, тој већини? Није ли f1 Лељин nриликом неких 
гласачких nребројаваља избројавао мањи број гласо
ва? А није ли, иако у мањини, бивао и толико сигуран 
у своје схватање човекољубља, то јест nута којим га 
треба оваnлотити, да је налазио снаге за јавно де
солидарисање с већином? Добро, Слободан Раденик 
није Лељин. Далеко је он и од nримисли на било_ как
во nорећеље. Уосталом, иако је уверен да је у nраву, 
и то чврсто уверен, не значи да ће се десолидарисати. 
Све што тражи - то. су разлози. Оно што. се износи, 
то није убедљиво чим се може nобити, оборити, до
казати да се не држи. Ако није у nитању ликвида
циона формула број један, шта значи да су објектив
но издајнички љегови nостуnци? Који постуnци? При
јатељство с Крајновићем? Зашто би то било? Зашто? 
Зато што оно није случајно. Али није случајно је ли
квидациона формула број два, а не доказ да је Крај
новић издајник. Кога је издао? Никог. Шта је издао? 
Ништа. Штрајк је издржао до краја~ О ранијем· да 
се и . не говори. Идеолошки није ли чист?, У.· ком 
смислу није? Речено је да се nриспособио укусу бур
жоазије, да је чинио nриклоне идеализму? Којешта! 
Којешта! Ни Јернеј ни ико није то доказао. Али ја 
nитам је ли nледИРао Крајновић изашта што не бИ би
ло у духу основних и у nракси nроверених начела р~

воЛуционарног покрета? Да ли се икад заложио за кла
сни мир, на nример? За издају виталних интереса рад
ничке класе? За реформистичке или ревизио~стичке 
бумеранге? у чему је љегова издаја? у томе што се 
љегова визија човекове будућности не nоклапа у све
му с Троскотовом? Али ко каже да се, кад је реч о 
оном што је данас непроверљиво, смеју да с таквом 

поузданошћу осућују схватања која су више укуси и 
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која још немају ни на једној страни шансу да се 
оваnлоте и испоље? И ко каже да је Троскот толико 
далековидо видовит да је смогао . себи ик_акву визију 
будућности која би могла да nр~тендуЈе ·~ стане 
Крајновићевој раменом уз бок, будући да Је тешко 
замислити да би јој могла да досегне раменом· уз 
раме? Зар се о тим стварима мора да гложе? Мора. 
Савременици морају то да учине. Суд ће изрећи су
трашња nракса. Некомпетентни да судимо, не слажем 

се да не треба да разговарамо па чак и да убећујемо 
једни друrе. Одричем се само сваке nретензиЈе. ·да 

командујемо десетином · која плотуном треба да nре
суди да је у nраву онај у ког се не сме да пуца. 
А дисциплина? У областИ укуса нема дисциплине. Ни 
том се ликвидационом формулом број три не би сме
ло да витла у nразно. јер и она број један, и она 
број два, и она број три - р~е су и могу~е под 
условом да се не злоупотребљаваЈу 'И nримељуЈу кад 
противразлози nостоје. <Уnраво зато што има случа
јева кад се стварно јавља потреба за љима. И не 
само за љима. Врста издајства и непријатељеваља има 
безброј. Увек свакој треба рећи nраво име. 

Није у nитању Издајство, ~руrови. Ако сви не 
знају када се и у чему се Кразновић замерио Тро
скоту, Слободан то мисли да зна. И не .само он. Из
вестан број друrова то такоће зна. Па как? то - не 
престаје да се nита- како то .да људи КОЈИ су дали 

беЗброј доказа о својој ·спремности да личне ин:ересе 
подреде општим, као да је опште за љих он? Једино 
лично и најличније, како то Аа личности козе у бит, 
ном, у тешком, у есенцијалном етички стоје cтpatr..r:io 
високо ....;.. отказују, као сад на nриМер, па сяесно 
изврћу чиљенице, а у nитању су небитне; сл·го~ајне, 
егзистенцИјално лаке ствари? Зар не виде друrови у 
чему је спор? Како то да интелигентни, брзомислећи 
људи, способни да уоче из~ спо:ьних приви~а скри

вене суштине; то не увићазу? Зашто? КариЈери~ам? 
Полтронство? Којешта! Којешта! Каква се кариЈера 
може да nрави на робији? Каква се то пробИТ из-
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влачи из ласкања секбиру робијаша? Већи број го
дина робије? Друго ништа. Бановић и други не на
падају зато тако крвожедно што су склизнули у 
блато каријеризма. Они су остали на полазним по
зицијама части и храбрости, иако се понеком· може 
учинити да су их објективно бар напустили. И та 
објективност има бар пет кракова, као звезда. Пи
тање је сазнајно И. практично - који је крак или 
крај у којој прилици и у ком часу најбољи за др
жање. Али по чему да један човек, Троскот или ма 
ко други, увек и у свему буде једини који зна за 
.који се крак звезде ваља ухватити, и који су, у чему 
су, где су и какви су тактички објективни интереси 
и интереси објективног добра класе? Понашамо ли 
се као да је он једини њихова инкарнација, огре
шићемо се о знаље, искуства, правду, истину закона 
вероватноће, и минирати принщmе :Који нас држе. 
Човек који је арогирао атрибуте божанства или онај 
коме су они предати уобразиће да је непогрешив и 
постаће тако осетљив на сопствену инкарнисаност да 
неће бити кадар да поднесе никакав приговор. Тро
скот се свети Крајновићу. Лакше- умиривао се
лакше! Ван свега тога, Троскот је ипак. онај у очима 
свих, или бар у очима огромне већине, који најбоље 
може да сагледа шта су и где су и у чему су инте

реси свих. Добро .. Нека је тако! Али зашто се онда 
тако и не каже? Зашто се уnотребљавају неадекватне 
речи као што су: објективно, издаја итд.? Зашто се 
не каже: већина нас мисли, Крајновићу, или Слобо
дане, да не треба да радиш то и то, да пријатељујеш 
с тим и тим, да волиш ту и ту, да читаш или цепаш 

ову и ову књигу, да не мислиш те и те мисли? 

Да тако кажу, он би их послушао можда без 
иједне речи, а Крајновић би, највероватније, ушао у 
дискусију с љима, питајући их зашто мисле да то и 
то треба да уради и да ли они имају права да тако 
што захтевају од њега кад је очигледно да тако није 
и да му ова и ова лектира не смета да се бори; или 

да га то и то пријатељство не спречава да издржи 
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муке будућности у току. Можда би-му оНи тад ДОШЛИ 
или с конкретним доказима (без обзира што је то у 
оваквим случајевима немогуће) или би му одговорили 
да су већина и да се свако мора да покори већини; 
то би и Крајновић разумео. Обојица би разумели да 
им се чак рекне: То и то засад не штети. Али с вре
меном, сутра, рецимо, ·може да нанесе и. те какву 

невољу. Ви тога нисте свесни, али већина која·то 
јесте жели да себе и вас сачува од. зла. И то би разу
мели, покорили би се. Можда не би. одмах. Испити
вао би Крајновић разлог по·разлог, али би на крају 
подлегао разумним приговорима. 

Та претпоставка га проже као облик неког но
вог сазнаља лишен ог привремено свих садржина, ·али 

привремено само. Је ли открио у чему је тајна свега? 

Они знају да се ни Слободан не би покорно од
мах, да би износио противразлоге, а љима се· Жури~ 
нема се времена за спорове, речкања, препирке, дија
лектику речи. Друга је заКонитост на дневном реду, 
она дејства, ефикасности, непосредног орГанизоваља 
револуције. Нема се цогућности за тераље мака исти
не на кончиће детаљне аутентике. Нема: Треба то 
схватити. Зато су у руке оног који је низом својих де
ла на главном колосеку доказао да заслужује највише· 
повереља и предају све савести и све свести, сва осе

ћања и сва правдољубља што их творе борцима, а не 
из полтронства; каријеризма и ниских и сличнИх по-· 
буда. Очигледно, тај чин привременог препуштаља 
доброг дела личних слобода оном који уверава да то 
заслужује више од других и који, располажући њи
ма, и може једино да· оствари заједнИЧКе задатке, тра
жио би, заузврат, извесно морално, макар прећутно 
утврћено обезбећеље да тај командант, секбир, Тро
скот, или како се већ зщю, неће да злоУпотреби ни 
та повереља ни те оданости. Но је ли то могуће? У 
основном не мора да се греши да би се на небитним 
плановима манифестовала неизбежна самовоља: А он
да, по чему да је однос према човеку небитан план? 
Борба без закона и милости ипак има своје углове 
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посматраља. Они не морају да се, посматрани из дру~ 
гих тачака,. чине логични. Али тражећи одлучност, 
безобзирност, претерано самопоуздаље, дозивајући 
све особине нужне у рату који се води, борба пре
твара људе, поготово људе типа Троскота, у двосекле 
мачеве увек исукане из канија. Кад не· секу главе 
непријатеља, онда су опасност за оне који стоје :уз 
команданта. Детаљи су детаљи. Докле год је битно 
у питаљу, а правац свих кретаља још увек војује за 
битно и уопштено -у реду, детаљи не сметају. И 
без обзира на субјективна расположеља, Слободанов 
случај представља детаљ у односу на правац главног 

удара, .детаљ упркос целокупној љеговој прошлости, 
којој је снагу давала она у љој компримирана клица 
љегове целе борачке и другарске будућности, детаљ, 
да, па стога ни љему не би смело ништа да .-буде 
важније од добробити тог главног тока струје зби
ваља, упркос свим јежевима и осталом. што се тражи 
да прогута у име тог главног правца коме све љих 

води Троскот. И најлогичније је да, будући тако како 
и јесте, и он, као и Крајновић, затворе очи пред флаг
орантним неистиницама које су неистине и објек.: 
тивно, не само субјективно, у реду, али сад се за та 
.мереg,а нема времена, а онда, с нивоа главног правца 

постоји само квалитетно друкчија објективност и 
друкчија мерила о објективно истинитом и неистини
том, мерила што настају на подлози великих бројева 
кад судбина једне цифре у збиру од неколико сто
тина или десетина милиона бројки тако инфинитези
мално мало значи да све што се тој бројчици догаћа 
јавља се за неколико стотина или милиона пута сма
љено, и истинице и лажи у вези с тим .. бројчићем не 
доводе у питаље скок у нов квалитет. Једна једина 
приватна историјица једног телашцета у побеснелом 
мору покренутом захукталим смртним ветровима! 
Слободанова би дужност била да, као и Витор, као 
и Братко, као и остали који су били већ на тапету, 
преће преко те неодрећујуће количине своје субјек
тивности и не прави колективу никакве проблеме због· 
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своје савести или· сличНих небитности. Исто тако и 
Крајновић то мора Да уради. · .· · . · · 

Сигуран је да и једног и другог Троскот и Јер
неј воле, да би им било врЛо ·жао да их искључе, 
како неки већ наговештавају Да ће бити потребно да 
се учини, да би били неутеиmи да колектив д9несе 

одлуку (макар и на љихов предлог) о бојкоту, али у 
питаљу нису лична осећаља, ради се о интересу нечег 
што nревазилази и осећаља и све друго,· а што је ин.: 
терес колектива, класе, покрета, револуције. ·· 

Ту, у том грму леЖИ зец свега. · 
У истом се часу тај rрм разрамени. Неки гласови 

страшно растављених рамена поЧну да га засипају 
својим неартикулисаним усклицима, звуцима, ван ма 

ког нотног или језичког сиСтема. Ни у почетку за
препашћен, као да је све то страшно једва дочекао; 
он с временом поче некако да · разабира убитачан 
смисао појединих речи говорника око стола пре но 

што би их другови и изговорили, и, засипан Љима, 
поново се стаде да смрзава, претвара у провидну таб
лу леда која не захвати телесност у себи, него укочи 
само мисли у љој, замрзнувши их једним судбоносним 
прастарим налетом мраза. Мисли су биле налик на 
кољанике с исуканим мачевима. Ухваћене у менгеле 
леда, остале су тако дигнуте у стременима, нагнуте 

над rриву, напред испружене руке са сабљама чија 
су сечива била окренута ка земљи. 

Са свим очима такоће окренутим ка земљи. 

Са свим длановима окренутим ка земљи. 

Своје дигщrте руке окренуте ка земљи. 

Срећом, нико ништа од тога није приметио ни 
чуо. Нарочито није чуо кад је неко у пролазу крај 
леденице рекао: 

-И ја сам борац и део колектива. И знам да је 
сваки љегов атом .подједнако важан свима јер од 
здравља сваког молекула зависи здравље целине. Ина
че би нас мало-помало пошаст све захватила. 

Али други пролазник рече: 
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- Нисте ли. приметили другови, да је у нашем 
покрету, од љегових почетака до· данас, власт коју 
дајемо руководству много аnсолутнија од власти ко
јом су раније класе дотирале своје извршне органе. 
Ни Хитлер не сме ништа Тисену ни Kpyny, а.џи .•• 
нико нам појединачно ништа не значи. 

Први одврати: 

- Ми се . боримо за истинску правду, за једину 
реалну слободу ... 

- ... класе! - прекиде га трећи - личности ће 
доћи после. У другом, трећем, у петом валу ре-
волуције. . . 

Јави се тад нови пролазник: . . 
- А и револуције, не мисдите ли да ће увек бити 

неоnходне. Кад 60%, кад 70% човечанства и љегових 
живих и производних сила преће на страну СССР-а, 
Марксове, Енгелсове и Лељинове. тезе о неоnходщ>сти 
револуције ради освајаља.власти неће постати нетач~ 
не ако се и покаже да револуције будућности неће 
више бити у овом свом данашљем облику једини nут 
до преузимаља власти. 

- У праву ниси ни ти који верујеш да ... -·као 
да му из сржи једне Слободанове укочене мисли до
шаnну открав.л:.ени Троскот - . . . да радничка кла
са ишта може без партијности, тј. без гвоздене дис
циnлине и слепе вере у своје челично руководство··'· 

Крајновић се насмеја на то~ исто раскрав.л:.ен: 

- Лељин је говорио да једино што треба про
летаријат Европе да nреузме од бо.л:.шевичке nартије 
јесте љен однос nрема револуцији; а не љен однос 
према руководству. 

Неко их преiЩде викнувши: 

- Социјалnатриоти никад неће бити у праву. 

- Неће! - и Слободан, раскрав.л:.ен у сржи јед-
не мисли, само nрихвати сопствени поклик којим је 
прекинуо своју реплику себи у облику Троскота: 
- али није немогуће замислити да ће се, можда, и 
гласаљем доћи до nромене система кад ојачале снаге 
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револуције наrнају буржОазију да каmtтулира пред 
ја чим. 

- Зашто слобода државе, наЦије или класе не 
би значила и слободу личности? Да ли зато што лична 
слобода понекад долази у сукоб с друnrrвеном? Да 
ли зато што дpynrrвa ниске производности лопо'i'ују 
старце? 

- Кад би само старци били у IШТаљу. Ради се и 
о незадовољНИцима. Њих је и мећу младима. 

- Тим горе по љих. И љих нек убије погача. 
- Зашто би само де.л:.енике, а не и делите.л:.е? 
- Зато што команданти морају бити лишени ос-

новних брига како би се посветили докраја потребама 
руковоћења.. 

-Зар за љих само да добро или слобода буду 
шири и већи? 

- Не мора бити. Друкчија су то добра. Она чак 
једна другима и nротиврече. А савладати супротности 
измећу општег и појединачног значи вечито стискати 
зубе, !Пет.л:.у, савест, и не одати, робијати, rинути. 
Треба ли то самоосећаљу или смислу човекове слџ
боде? Свеједно. Али решити ту неједначину као јед
начину, ту дисхармонију као хармонију - значи ми
слити щеолошки исправно. 

-Каква ;идеолошка исправност? Марксизам је 
релативно само идеологија, iИ то само уколико укида 
лошу савест, идеологија као што је и пролетаријат 
класа која укида све класе па и себе као класу. 

- Маркс није морао бити марксиста. Ми то данас 
морамо бити. За љега је битно било тражити и наћи 
истину. Ишао је свим nутевима. Ништа му није сме
тало што су љих, пре. љега, крчили идеалисти или 

утописти, механицистички материјалисти или манче
стерске књиrовоће. Ми имамо љега, Маркса, и Лељи
на и СССР. И ми то што држимо чврсто, не мислимо 
ни по коју цену пустити из руку. 

- Али где пише да интереси емаюџmације чо
века и дpynrrвa захтевају балсамовања? 

~ Данас нису највећи они који откривају ново, 
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него они који оживот.Ворују новине које је Маркс 
открио. . 

-Зар ти се не чини м си неправедан према-ми
сли револуционара? 

----:-Од тога оrраничења- небитног, у ствари
и полази сазнаље о потреби апсолутног ауторитета. 
руководства данас у покрету који чине махом људИ 
бистри али недоучени, мудри· али необразовани, пле
менити слобомри али сурови. Да· би беспоговорно 
извршили све што им се опасно и још опасније но 
опасно наредИ, они морају м верују чак ·и кад су 
свесни м би се могло друкчије, и лакше, и памет
није. Али како. изнад свега они треба да остварују 
директиве, најбоље је да мисле само како ће ro учи
нити. Све друго им је непотребно. 

-Лељин је толико пута понављао глагол учити. 
То јест знати. То јест мислити исправно. То јест-ми
слити критички, превазилазио, проналазачки. 

- Свакако. Али вера је једИНИ брзо остварљиви 
облик знаља у условима сиромапrrва који су наши. 
Треба бити реалист. 

(- Треба бити доследан ћутљи на полицији, про-
јекцијама унутрашљих филмова у самици, 

-Како? 

-Говорити. 

-Шта? 

-Узми реч. 

-Зашто? 

- Јави се за реч. Јави!) 

-Зато је и важно да наше катедре не буду ме-: 
ста на којима ће се учити сумља што поставља знак· 
питаља пред сваком потврдном или негативном АИ

рективом чија је сазнајна вредност акциона а не та
утолошки сазнајна. Нису нам важни апсолути, дово~ 
не су нам асимптоте. Јер ми широким фронтом идемо: 
класа против класе. Сазнајних промашаја нема кад· 
се тим картечом туче у месо противника. 

-Али живети је апсолут. Живот који борац по-
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лаже за добро љуДског ром тражи м докраја обја
сни и ;разуме своју крв, коју ће nролити •. Науке .•• 

- Друго су снајпери егзактне науке. Они су 
добродошли ако су с нама ту м се бију, а не да нас 
уче убијању десетки. 1\tlи постижемо цшь и кад пого
димо картон. Противник не мора м погине; главно-

је избацити га брзо из строја. · 
- Крајновић је наивко, невинапще, у ствари. Не-' 

схвата то главно. Нек наука решава своје проблеме 
у својим лабораторијумима. Не смета нам то. Али нек 
нас остави да· ми решавамо своје. Зато је важно 
обезопаснити Крајновићеве претензије а с љима и свео 
прохтеве и људе који би нас својом невиношћу мог.лњ 
да спрече да не урадимо што треба. · 

- О каквим претензијама је реч? 
- О претензијама м свако по СВQМе тумачи ства-

ри. Тумачити и rинути није подједнако опасно. Хај
дуци су гинули, гуслари - певали. Разумеш? 

- Хоћеш ли да кажеш да су гуслари -:- дезер
тери, да је наивност - подлост, осећајност и љубав. 
- перфидност, мисао- ликвидаторство? Притом не
престајемо м уверавамо себе да смо носиоци науке .. 
Противуречје је то. Најфлаrрантније. 

- Привидно. Оно што се данас јавља као ло
rичк.о проти:Вречје, cy:I1pa ће биm схваћено и !ПрО
глашено за историјску нужност, неизбежност, суд
бину. 

- А Крајновић, који; ће дотле бити уништен? 
- Нужност. 
- Имаш ли у виду колико је све било потребно-

случајних околности, среће и напорног рада да· се' 
створи ум таквог капацитета и личност Ta.ICD племе

нита, даровита, духовита, изузетна. 
- Не спорим. Али задоцни ли се на воз, неће се-

отпутовати. 

'Л* 

(- Јави се за реч. Јави. 
- Чекај. 
-Одмах. 
- Причекај још мало.) 
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- Путовати се може~ без Крајновића. 
,...,..-и с љим. 

- Вероватно, у друrим приликама. У овим се не 
може с њим стићи на ЦИА>. 

КоАИКо су трајали ти гласови, те сваће, та над
мудриваља која су ra раздирала и онемоrућавала му 
да прати оно што се де1ПЩ3З.Ао око стола и на кре

ветима? Не зна.~ унутраnпьи гласови су били на
метљивији од оних око стола. 

Па ипак, и љих је повремено слушао. 

И Илац је налазио да је Слободаново држање 
такво да га вшпе не може ка назове друrом као што 

Ј:а је досад звао. Човек који може мртав хладан да 
подноси критику својих најбАИЖИХ, тај није друr. Да 
је имао неких сумњи, оне би се распрШИАе под при
тиском доказа које је колектив већ изнео. АА.и он 
-ништа, мртав хладан. Погледајте то његово равно
душно и цинично .лице! .Шта он мисли, да ћемо га 
довека убе'Dивати? И наше стрп..ъење има rраница. 

(- Јави се одмах за реч! Јави. 
-Још ~о!) 
Довољно је погледати ироничан осмех на .лицу 

Крајновића, љегову одсутну кобајаrи за.миш.ъеност, 
а у ствари уображени, поспрдни, антикакомовски 
осмех, па бити начисто да се ми ту килавимо расправ
...ъајући с људима који не осећају једно с нама и који 
нам, према томе, не мисле добро. Може свако од нас 
да rpemи, сви заједно не моrу. То је, можда, рекао 
друr Аењин, можда је то негде написао и сам Ста
љин. АА.и то је и опште искуство, то је сазнаље до 
кога је радничка класа доmла током својих борби. 
Зато и захтевам да се обојица иск..ъуче и да се над 
обојицом прогласи бојкот. Нема смисла вшпе да се 
надмудрујемо с њима. 

Отвори се зев као цела четворка, сви су стали у 
уста тог кита. Слабије се чуло. Удаљили су се сви. 

НекоАИКо је пута Јернеј питао: Има: АИ ко још 
да rовори? Да допуни? Да дода нешто? Ако нема, 
онда ћемо прећи на гласање. 
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-Ја! -јави се Троскот из.лЗзећи из умива..ъке 
и кит избљува четворку враћену себи. Секбир је л уп
као д.ланом о муiПТИКАу да би избацио IOВQjy '11рећинку 
мораве допушену до последљег даха. 

Ишао· је полако, раширених ноrу, као да му је 
било потребно вшпе стабИАНости но осталима, као да 
је никад није налазио довољно да би ходао безбедно. 
АА.и Слободан гледајући ra помиСАИ: - Илац је го
ворио искрено. Сви су говорили искрено. Не ради се 
о додвораваљу. Партијност је један од најчуднијих 
(замало не рече у мислима: најчудовишнијих; али не 
рече) видова искрености. Доступна је само оним дру
говима који су се попели на rребен класних интереса 
и којима се са тог спрата, на ком као да стоје ~ 
себи на раменима, и чини да не суде с позиција до 
којих су АИЧНО дошли, него с оних до којих су дошли 
руководиоци којима су дали своје повереље да би 
под њиховом командом извршавали налоге у корист 

револуције. 
АА.и кад је Троскот почео да говори, опет му се 

десило оно пре'Dаnпье. ФиА.м је постао нем. Видео је 
како он отвара уста, упире у Крајновића rневну, на
мрштену руку, окреће се с неким изразом сажа..ъивим 
у својој немилосрдности ка Слободану, који је стајао 
у жижи све ошптије мржње, у којој је; неопрљен, 
изгорео, и, с покретима лица и рамена који су зна:
ЧИАИ да није нико и ништа, Троскот је продужавао, 
rрадобитна .лица, строг, суров. АА.и је једном, уз по
јачану лупњаву свог срца што после тога замре, чуо 

кад га је Крајновић, смешкајући се, жмиркаво и ве
село прекинуо својим;: »Мазао сАИКу своју, шта ту . 
све не изМИIП.tЪаш«. 

Долазило му после да плаче. Друrови се pe'Dajy., 
и не мари што је то једна иста трећина која наиз
менице узима реч, чиљеница је да га сви они карају 
а он, као параАИЗован, нити се прси као Крајновић~ 
нити се приклаља и попушта. Зашто? Не, докле само? 

(Кад је избројао да то трећина друrова у соби 
говори?) (зашто само они?) (а остали?) · 
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То је питаље поставио себи· (Докле само?) али 
знао је да је оно било присутно од почетка тог скуПа 
што траје, ево, већ трећи дан. Докле ће издржати? 
Горе но све муке, чиниле су му се те пацке које до
бија од другова. Батине и болови које задаје душма~ 
нин чине да крвавиш,. да вриш1иш од бола, али гне
ван, не СТИдан. Сад је постићен као уорано дете које 
кара ро15ена мајка. 

Није могао да се ослободИ ни свог синовљег од
носа према љима свима, према тим врптњацима, ни 

стида што - син - није добар син, неrо упишанко 
и усранко, коrа одају смрадови, иако се трудИ да 
сакрије и мо:к.ро и ме.л:,аво. Нешто у љему, као и у 
детету које је и несвесно и свесно да се оrреПIИЛо 
о неку од забрана што формирају табуе и моралне 
норме понашаља одрасАЯХ, знало је да су му управо 
због orpemeљa о 11Юрме којих се сви ту држе да би се 
одржали, одузета сва права на одбрану своје лично
сти, која не постоји и не сме да постоји на том сте
пену борбе као равноправна с колективом пред љим, 
не што би та личност престала да постоји, него што 
су јој, напротив, дата сва права, све разу15ености, све 
својеврсне моћи да буде смела, инвентивна да се от
крива и !IIрОНалази, под условом да то чини у име 

оног што се управо ту сматра да је добро за сваког 
и све из тог једино постојећег за љега друштва у 
које је ступио добровољно и свесно, спреман и да као 
личност поштује љегове норме, усхићен љима не зато 
да би их кршио, подстицан љима не зато да би љима 
радИо о глави. 

А опет, осећао је да ra на кршење тих табуа гони 
не само увереље и осећање, мисао и пријатељство него 

и безвредна чиљеница да је нешто забраљено, да се 
нешто не допуmта. То, то ra је чикало и изазивало 
да провери и потврдИ себе. Мщшр ra та потврда и 
уништила. 

Истовремено, знао је, избора ни за љега ни за 
Крајновића није више било. 

422 

~ 
1 ! • 
r 
i 

Једног дана, био је сигуран у то, оваКве ће ства
ри бити немоrуће. Изазиваће ужас и зrражаље. 

Али нико нема права данас да, у име свега што 

ће сутра тек· бити незамисливо иаКо· је сад и те како 
нужно, судИ и осудИ нужност. Трећи, четврти талас 
револуција биће и. те како хуманији, И те како кроз
прстегледНИји и толерантнији према слОбодама које је 
себи дозволио Крајновић не обуздавајући своје асоци
јације; или он, Слободан, изабравши за· пријатеља 
управо тог Крајновића, зато што је пре времена хтео 
да буде слободнији но што је то данас моrуће, и хтео 
да пред онима који то jo:tn нису у толикој мери истак
не безмерје своје слободе, зато што су и један и други 
од оних људИ који су, представ.л:,ајући се лажно, жи
вели већ јуче од сутрашње зараде. Чије? А ако љих 
сутра не буде? У том су се случају издржавали оти
мајући хлеб другима. А ако су то чинили, они су се 

објективно изједначили·с израбљивачима? Недопус"rИ
во. Другови имају право. 

Немају. · 
И будућност ће бити неправедна у својој правед

ности према Крајновићу и Слободановом мучеништву 
за пријатељство. Тога су свесни борци, не забушанти. 
Крајновићев смисао за уживаље сутрашњих слобода 
импЛицира љихову потроптњу, а не производљу. Бу
дућност ће усвојити и ослободИТИ у себи оне који 
су омоrућили слободу, не оне који су је хтели за 
себе. Она ће се намрштених обрва строго упитати 
како су могли борци за какве се издају Ерајновић 
и Слободан да разликују слободу раније но пут ·који 
водИ љој само преко Аишаваља. 

Не треба тражити· слободу док траје борба за љу! 
Rути! Знам. Та борба неће никад престати. Разлог 
више да борац не посустане. 

Ова критика је хумана. Истрчале лакше коси не
пријатељ из својих бункера. Грдља је то из љубави. 
Љубав је то из рачуна. Интерес је заједнице да .са
чува храбре и бисч>е за себе, да их за.пггиm од пре-
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ране поmбије враћајући 1ИХ у Збијене редове. ЈедИНа 
заштита од Dlревремене сМрт.и. Јадна будућности, јад
на правдо, јадна истино! -грцао је Слободан и осе
ћао хладан зној у неколико редова ивицом косе и 
чела. Вама нису потребне претече. Они су формални 
родитељи из формалних јосифовских бракова с Ма
ријама, тим крвавим курвама. Прави родитељи, то су 
они на које .ми из другог таласа, ми iИЗ трећеr нећемо 
да личимо, о, стотогенерацијска будућности! ЈедНИ 
- ми смо теби сурови, бескарактерни и нешколо
вани, несмели, непаметни и несањарећи, и сувише уп· 
рошћени да бисмо ти се допали. Па ипак ти су очеви бу
дућности. Друm, као Крајновић, као Слободан, не сви
ћају ти се такоће. Нису очеви будућности, тачно је. 
Они су будућност. Ако је данас iИЗложен ударцима и 
стрелама Крајновић стекао право на име, ако прко
си осмехујући се петронијевским осмехом што крвави 
као отворена вена у врућој води, прекосутра ће њего
ве позиције бити добре само безименим основцима, по
кварењацима, левентама, кућепазитељима, доброћуд
ницимаr скромњаковићима, обичнима. Не Крајновиће
вом и Слободановом заслугом, знања и осећања биће 
доступна прекосутра свима неизузетним. Више но што 
су ro данас њима изузетним. Заслугом љихових 
правих, непосредних родитеља десиће 'се то. Нису !По
томци · ти који се диве претечама. Обратно је. Роди
тељи се диве својој деци жртвујући се за њих, 
унапред усхићени својом нејачи, која их је тако див
но и предивно превазишла. 

Па ипак, буду Ли се потомци препознали ·и у Крај
новићу (Слободан неће МЈ. их Има, он је И сувише 
тућ себи, плах према друmма, интровертан, унакажен 
овим гадним светом против ког је борећи се и ·дошао 
ту да се не би раћали никад људи слични љему), 
учиниће то више из милосрћа, .љубазности, пошто
вања неголи из стварнијег налажења неких сличности. 
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Поцрвени, дИЖе се уврећен. 
Није реч о Какому. Будућност га неће. 
Одбија ra. 

.. \ 

Па кад га она одrурује од себе и од леmтимних 
бораца чије очинства признаје, онда . . . онда . боље 
поmнути ван ·оклопа колектива, нек истрчи ·и буде 

разнет карте'liом неПријатеља који ra једини с раз
логом и tПризнаје за оно што јесте: за свог непри
јатеља. 

Поmнути као Витор, очаран ипак мирисом бу
дућности. То је све што је Крајновићу и љему пре
остало. Нису они виторовци ни по чему доли по оча
раности воћком чији су укус предосетили тако сна
жно да више другу воћку нису хтели ни могли: само 
ону коју им је време забранило, а не борбене и бо
рачке моћи сазнања и расућивања. Можда тако и 
није. Можда су љих двојица само излетели на трену
так из редова, понети нестрПљељем и незадовољством 
својим временом, дезертирајући из љега. 

Чудно дезертерство! Храбро! Не. Само то не.· 
Храброст је знати све то, али остати са свима. 

Крајновић и он можда· и не беже iИЗ овог свог 
времена које би да пожуре. Из себичности то чине. 
Истурили су се најдаље да би борцима донели iИЗ 
фабулозне сутрашњице (док битка траје) (док се 
rине тамо где они нису) (док се осваја корак по ко
рак, стопа по стопа, педаљ по педаљ новог, истин

ског терена) (док се то чини у свакодневним и сва
кочасовним биткама) неку безвредну стварчицу, неки 
цветић полуувенуо, неки листић полуспарушен, неку 
уопmтену мисао АИПiену права,. стварне подлоге и 

правих облика још увек заштићених зщовима време
на што се простире од љеговог данаса све до далеких 

оrранака будућности. Друmх разлога за истрчавања 
те врсте и нема сем страха од поmбије и смрти (или, 
што је исто, из страха од анонимности, те поmбије 
задане животом, не смрћу). А шта се има од неано
нимности? Банално хваљеље у стилу »мој тата има 
веће бркове од твог«? Шта се има од славе тих ду
жих брчина? Шта је затакао за ревер тим парадира
љем с будућом производљом, отрrнутом из тла и кон
текста, осућеном да увене и .не доцвета? За маштања 
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без кореља што су избокорила - хвала. Имају права 
прави очеви сутрашњица! Очеви! Имају права rрдни 
rрдиоци псујући, исколачени, усред бИтке. Њима се 
ваља дивити, љих волети, пред љих пасти на колена, 

љих замолити за опроштај. 
Стајао је. Из љега је хтело м изиће !Неколико 

речи свега: »Признајем, кајем се, хвала вам што сте 
ми својом другарском ~ .. критиком помогли м схва
тим своје заблуде и rрешке. Пријатељство што ме ве
зивало за Крајновића чинило је м ми уста остану 
затворена кад сте почели да говорите. Ваше су ми 
речи омоrућиле да разумем своју неукост и беду. Ми
слим м није потребно м вам обећам да ћу се тру
дити да поново заслужим ваше повереље.« 

Није то стигао да изрекне. Стајао је само. 
»Заслужио си ra!«- као да му је одговорио Јер

неј. Није му одговорио, јер Слободан још није отво
рио уста, али је стајао. Јернеј је зато говорио. Слобо
дан није хтео да га прекине. Само је осећао да се у 
љему све преображавало .. Почетни се стид претворио 
у задовољство, бол у пријатност. »Али ниси нам одго
ворио јеси ли својим ушима чуо кад су пандури хва

лили Крајновића! Јеси ли чуо?« 
И то би му рекао Јернеј. А он би казао: 
»Јесам!« -као да би казао: »Оно се љима чинило 

м је ... « 
Јернеј би му 1И тад рекао: 
»Нису важни они и није важно шта се љима 

чинило. У ситуацији да непримећен чује шта пан
дури говоре, друг Слободан је чуо оно што је и Есин
гер чуо, Есинrер који се налазио уз љега. Мислим N!1. 
је то довољно NЈ.бисмо донели одлуку.« 

А Крајновић? 

Крајновић не би поглемо Слободана ниједном 
док би говорио. А он, продужујући као да даје ту 
своју као изјаву, није ни гледао у као Крајновића 
него у као Јернеја, али је ипак, и у том замишљеном 
тад, као видео онај као петронијевскн, ~рваво прко
сни и ;юрваво иС"11Ичући, nодВОАНИ осмех .КОЈИ се простро 
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ширином и дужином, чинило му се, целог стола и, 

такав, неизбрисив и неизгладив, као остајао видљив 
и у мраку што се спуmтао полако, све пуније обвија
јући у неподношљивој запари дискутанте око стола и 
на креветима, све сем Слободана, који је, као лишен 
светлости и као лишен мрака, издубљен у издубљеном, 
осећао испод утрнулости и неосећања N!1 нешто креће 
низ ништа које као да је !!остао. Нешто вруће, нешто 
што постаје славо као опет стид јер Крајновић - он 
не, он' је. као продужио N!1 ћути и трпи, као узвишен, 
као равнодушан на све то. 

Учинило му се. Не, није плакао. Стајао је, а речи 
које су изговарали другови пљуштале су по љему, за
сипале га, ударале као пројектили, шамарале :као 
отворени дланови, рушиле се као песнице на главу, 

образе, слабине, у плексус. Није више разумевао. Али 
он је бар стајао и покушавао м разуме. 

Крајновић - ни то. 
Ништа. Неосећајан :као бебасr камен, !Равноду· 

шан као осмехнут челик. 

Али он, Слободан, љему се чинило NJ. Јернејеве 
речи, сударајући се с љим, прскају као трули пара
дајзи, као покварена јаја, и да му не NJ.jy ни N!1 дише 
ни да отвори уста. 

Јернеј је сад говорио о љеговој покваренОСТIИ. 
Есинrер је тврдио после да је подлац. 
Бановић да је слабић. 
Кавурић је уверавао да таквим буржујским поме

тинама није место ни у Партији ни у колективу. 
Љуба је смело тражио да Слободана истерају из 

собе. »У самици је таквима место.« 
Хтео је да их пита зашто све то кад и они знају 

N!1 тако није, хтео да им каже NJ. је он већ осудио 
себе, да пристаје на све. 

Све-то је .смрт. Убијте :ме! -хтео •је м им .ка
же и да им на nруженом свом длану пружи своје из
дајничко срце које није имало снаге да се пред друго
вима, пред најдивнијим и најбољим борцима који га 
толико воле . . . м се због неке бедне идеалистичке 
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идеје о пријатеmству најједноставније раскритикује. 
»Поrрепm:о сам, опростите!« »Доста! Опраштамо!« 

Он се смепm:о. Негде у себи. Али негде само. У 
осталим је безбројним својим покрајинама очајавао 
свестан некако NJ. би ма каква љегова самокритика 
поразила моrућност пријатељства, не и Крајновића. 
Његову веру у пријатељство не могу да наrнају на 
колена. А док то не учине, 'ништа што Слободан може 
да учини неће вредети. ПријатеЉство ће као моrућ
ност надживети ·сваку могућу самокритику. Нека то 
основно схвате. Ако Крајновић не пристане да каже 
да је лаж - истина, истина ће NJ. постоји и никаква 
лаж, макар и најкориснија на свету лаж, неће моћи 
NJ. се изједначи с истином. 

Па ипак .•• Слободан ће се раскритиковати. Си
гурно. Само нек Јернеј (по који пут поново) престане 
NJ. сумира захтеве дuскутаната. 

Осећао је NJ. ће узалуд жртвовати себе живог 
и крвавог радu једног појма. Ког појмЗ.? Пријате..ъ
ства? Самокритике? · 

Осећања су лежала немоћно иmчашена из свих 
зглобова. И оних љеговог пријатељства према Крајно
вићу, који му се у овом часу чинио чак равнодушан, 

не више ни одвратан као малочас, ни гнусан као на 

почетку, али и оних самокритике према радости Јер
неја, који му је· такоће био гнусан, одвратан, равно

душан. 

Има ли права да ишта учини? 
Ако не би имао ... 
С којим би правом он иск..ъучивао себе, тог једног 

борца из строја револуције? Јер ·он ће себе да Ис-
к..ъучи и избаци из борбених редова. · 

А опет, с којим правом да из,А;Ј. ••• да лаже? 
Револуција је тамо где је већина! - говорио је 

у исти мах. И ако треба нешто бранити, неке појмове, 
овда то треба да су они за које се сви залажу! -
мислио је у исти мах. 

Али и супротно. И супротно од супротног. И по
лусупротно од полусупротног. 

428 

Ј 
'1 

1 

i 

l 

Стајао је, а разлози љегових другова ипак су га 
засипали бројнијом прашином, стравом, болом, ужа
сом, паником, очајањем, избезум..ъељем. 

Објективно - имају права. Остане ли при своме, 
он себе иск..ъучује, он бежи из борбе, он дезертира, 
издаје, он није јунак, он. је ништак, он није револу
ционар, он је нечовек, кукавица, бедник ... 

А ако изда и слаже, он. је из,А;Ј.јник. 
Исто. 
Осети NJ. му се плућа пуне ваздухом, NJ. ће про

говорити. 

Ах, кад би могао сам NJ. измери оба зла и изабере 
мање. Мање? Веће зло би требало NJ. изабере. Веће. 
Али нема ваге. Не може више ни себе сам да разуме. 
Ни друге да објасни. Ни другима себе NJ. објасни. Ни 
себи- себе. 

Одједном више није желео ништа да иком објаш
љава. Јасно или не, све је исто. Он ће им рећи да су 
исто, NJ. су све љихове мисли љегове, да никакав појам 
пријатељства не може ништа NJ. значи изван љихових 
чврсто стиснутих редова. И да он усваја све што су 
рекли, све што мисле, све што осећају. И равнодуш
ност према пријатељу и пријатељству због будућности. 
свих људИ, кад ће тек бити могућа права пријатеље
ваља, кад гвоздена дИсциплина коју захтева челично 
руковоћеље неће доводИТИ другове у прилике што 
онемогућују људскости да крвави над nросутим прија
тељством с ножем заривеним у срце. 

Стајао је а речи Јернејеве су се цедИАе с љега; 
љиrаве, исхракнуте су се вукле низ љегове очи, обра
зе, усне. 

- Рећу ћу вам све! - чу себе. Глас му је звучао 
неизмучено, иако се једна велика рука дигла пре но 
што је ишта изишло из љега. 

- Извини, ја сам пре тебе тражио да говорим. 

-Има реч друг Грујић! -рече Јернеј али на-
очари му блиснуле радосно. - После ће друг Сло
бодан. 
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Нису само браве и прекидачи онсiран врата. Али 
где би дежурном пандуру у ходнику пало на памет 
да упали сија.лицу пре пола девет. Пропис је пропис 
и гад се гадних држи прописа. Баш га боАИ што је у 
смраченим већ собама све неиздряиьивије топло и 
запарно свима, аАИ говорницима више но остаАИМа, 

нарочито је ужасно вруће љему, Бановићу, који је, 
откад су се враТИАИ са шетље, већ пет пута. узимао 
реч. Само би се Јернеј могао мерити с њим. И он је 
пет пута узимао реч. Алrи говорио је мање жестоко~ 
ако не мање аргументовано. Ух, сто му пандурских 
лешина! Пот се цеди и заудара. Сви су једна вода. На
рочито он, Бановић. А кад би сад блеснула сијалица: 
над главама зачокоћеним око стола и на креветима, 
било би лакше: тела би се разгруменила и разгруму
љала, простор проширио и размакао, било би више 
ваздуха. Али док се назире и прст пред оком, пандур 
неће окренути прекидач. Неће! Нечовек један. 

Надохват, тако рећи, руке стајао је Слободан> 
упалих, сувих образа, на којима му је мекобуцмасти 
Бановић некад и завидео. Али ниједан век није као 
овај пружио слабићима такве прилике да испоље све 
гадости пшекулантства, све гнуаобе колебљивости, у 
име лажи самоодржања и остаАИХ АИЧНо-својинских 
изговора, којешта! нема да има својине што би вечно 
да гази преко живих људи као да су мртви. Својина! 
Самоодржање! Је л' те? То је стална издаја, то је 
пљување идеала. Зашто? Ради које АИтре јаче крви у 
крвотоку и маснијег гованца у гузном цревцету? Сра
мота! Срамота! Ух, жего, запаро! све вам ... Какве је 
бездане двоАИЧНости и покварености отК:рило ово вре
ме заоштрених класних борби! У жас један колико се 
подлостима може издајник да, МИМИК:риmући, изми
миюрише и затаји пред друговима. Пред љима се, као 
пред спољњим, као пред класним, на ван упреподоб-

. рује, све како би се, бајаги, прилагодио траженом др
жаљу. Али шта је !Камелеон? Ништавило! Да, ништа-
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вило према Крајновићу или Слободану. Нису то само 
издајници објективно узев. Јер ако после три дана дис
кусија, за које су време најбољи наши ту другови и 
револуционари учиниАИ све да им логички и другар

ски објасне штетност љихових позиција, они и даље 
тврдоглаво остају при »својим« »схватањима«, rна жа-. 

лост не може више бити и нема сумње у природу тоr 
љиховог отпора пред разлозима јасним и слепцима. 
У питаљу су агенти убачени у наше редове, субјек
тивно свесни непријатељи који врше своју диверзију. 
Памећу им ништа нећеш. Зато све то треба по крат
ком- искључити и тачка! Чиљеница је да биро то 
не ради још! Зашто? Да, постоји група колебљиваца. 
Не убећују ту добри другови Слободана и Крајновића .. 
Биро је дигао руке од њих. За душе се млаћих, на
ивних још другова ту спори. Њих биро хоће да спасе 
од пошасти зрачеља издајника. Њих. И оне старије 
који још нису реч реКАИ. Зашто? Због невероваља у 
разлоге бироа? Немогуће! Због тога што ни Крајно
вић, ни Слободан физички не одговарају представи 
коју сваки од нас има о издајницима? Али изглед ва
ра. А1ще је лаж! 

Преко скамељене, скоро младићке маске, неки 
ваљда унутрашњи ветар је изазвао и оне јежурне, 
поткожне дрхтаје што су повремено промицаАИ преко 
Слободановог лица испегављеног ружичастим, потним 
печатима, и оне сенке чије би замрежано влаће с часа 
на час претрчало преко површине љегове кошчатости, 

лако изрошављене и изикрене као планински камен. 

Бедник! - гледао га је Бановић __.: не завиди му 
више! 

Слободан је стајао крај кревета :и, угашена по
гледа, зурио у врхове изгажених опанака, не, у буков 
паркет треће класе, што га је, зачудо, још пристајао 
да подноси не растварајући се и држао не отвара
јући се под љим како би се већ једном у понор сру
шио најгнуснији издајник. Коначно раскринкан. 

Буљио је Слободан у она два кратка и сива носа 
својих опанака као да заиста одмах испод њих зјапи 
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отвореНи амбис у који. би се и срушИо био да га .на 
самом љеговом као обрва извинутом ·порубу нису за:
др.iimле оне немарно избачене Грујићеве речи као две 
снажне руке пrro су га шчепале и протресле, оне две 

речи којима ra је прекинуо пре но пrro је стиrао ·да 
пусти први г.лас из себе. Безо,бразник! Још би и м 
говори! 

АА:и и Јернеј је управо тад изговорио своје спа
соносно и председничко: »Грујић има реч!« 

Чувши то, Слободан је и постао, ваљда, свестан 
свог срца, пrro је, тад, после· тако дуrе станке, за
бубљало прегласно и IПрежустро, · као да хоће да на
докнади и своју дотадаљу приrушеност налик на 
пуно одсуствоваље. Дотле глух и слеп, осећао се сав 
сад као рана под дебелим завојима, под памуком и 
газом rустих испареља, жућкастобелих и лешьивих 
као rној, испареља што су, пељући се из јаме пред 
љим, стиrла да га полако целог обмотају и одвоје це
лог од самог себе, да не говори о друrима, да не го
вори о Грујићу, с ким није, откад се вратио из бол
нице, био у прилици реч људскију, непословнију да 
проговори: о битном се увек ћути. 

АА:и сад је знао: није та кувана маrла куљала из 
бездана пред љим. Из љега се она дуrо и споро дизала, 
да би се сад, IПреставши да буја, смаљена, стала да 
враћа у непоклошьене инфра-лончиће кожИних пора. 

Но rрло му је још било стиснута као да се у 
вечност хоће да. продужи онај усијани и оштри бол 
запаљених крајника, који је једно болесно дете, .ле
жећи у кревету, намерно понављало да би имало пра
вог разлога да плаче и вришти, како би и кроз крупне 

сузе вщело ИНВалИда са Цера, који је своје ордеље 
за храброст држао у великом орману измећу две 

чисте кошуље и оних узнемирујућих rаћа с једном 

дуrом и једно:(~,{ кратком ноrавиЦом, како се ПЛа.m:и и 

како, плашећи се, плаче јаче од свог неодликованог 

синчића и истинскије од љеговог rутаља болног i<ao 
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пролажеље читавих саксија с ка.Ктусом низ rрло, а: не 
обичне шьувачке. 

Врат и глава били су му још увек непрокрвљени, 
одузети. АА:и управо с том сликом старе саксије из 
детиљства јави се и први штрецај дамара у слаби
нама, што се, штипнувши га изнутра, успуза зачас до 

рамена, као да то није клокот крвИ, него nузавица. 
Она и шикну кроз тело и лобаљу до темена, где, пе
нећи се, залупа и позва све пулсне станице да се јаве. 

Што оне! и учине продама:равши у долак-
11Ицама и надбубрежју, у чук.л:.евима и изаколељу. 
За.л:.у.л:.а се од тих удараца по тастерима артерија, за
клеца, али риrидност га још не остави. Стајао је прав, 
иако је Грујић, лицем окренутим љему, седео преко
пута за столом и лакоречио. Ништа није одавало да 
је уплашен или узбућен. Слободан је тад закључио не 
разумевајући још: »И он ме напада!« 

Закључио је то пре но што је у стаљу био да 
ишта од речитости разабере и разуме. 

Ни Бановић се, четири годИНе касније, још није 
усућивао да помисли, а камоли да се no обичају по
хвали да је први, пре но што је Грујић и дшао руку, 
знао какав ће обрт да добију ствари у Анексу. Бојао 
се да би га љегов најбољи друr Кавурић прегласно 
подсетио на сва колебаља кроз која су заједно прошли 
док се нису уверили да је Грујић у праву, то јест да 
чудним стицајем околности сад · Грујић, а не Трос
кот, ужива повереље Зембиља, Земаљског бироа, и 
целог Ћаће, целог Цека, то јест Коминтерне, а то је, 
ма колико се необјашљиво у први мах чинила, други 
падеж, и меља све из основа, мада је зло што се све 
то у почетку, пре четири годИНе, тад кад је Грујић 
дшао руку и почео да говори, још није знало ни 
могло да зна, а и како би кад су сви око Троскота, а 
и сам авантуриста и хохштаплер Троскот, скривали 
истину и, убећујући парторганизацију у супротно, 
обманули све, али и љега, Бановића, коме је партиј
ност највећа светиља, што му никад није сметало да 
буде у најбољем смислу речи и критичар кад затреба 
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(али кад треба? тq је оно најтеже: знати кад то треба 
бити и разЛиковати исПравну, партијну ~ритику од 
антипартијског критизерства). · Несрећа је што је 
Троскот био мајстор камуфлаже, који је преварио 
оштроумног Кавурића, четворку и остале собе. Отуд 
и сва она кодебања на почетку: просто, .није се спрва 
мог до узети за истину оно што је Грујић тако дежерно 
изнео пред кодектив, неrфипремљен за такво некакво 
с неба па у ребра раскринкаваље. I:Iеверс;>ватно је зву
чала истина на почетку. Неприхватљива. Све се у дру
говима побунидо против ље. Уто.АИКо пре што Грујић 
није имао ауторитета. Па ни подршку већине није 
добио за своја схватања. И не само Кавурић, него и 
Лазица, Есинrер, Пататока и низ других другова мог.А!И 
би га подсетити на заједљиве упадице којима је пре
кидао Грујића, који није одмах рекао: »Тщс.о и тако, 
другови! Троскот је обичан авантуриста, хохштапдер, 
недисЦИПАИНовани амбициозни један типус који се из 
таштине, вмстољубља и САИЧНИХ црта и карактери
стика побунио против свог руководства. То је став 
Цека и ја вас позивам да га подржите, браните и спро
водите у живот.« Да је тако рекао, можда би све из
гдс;:дало друкчије. ААи он је почео некако приватно, 
АИЧНО, заоштрено. 

Ах! да је Грујић почео онако како није, Бановић 
би га и те како подржао. ААи кад је стао да говори, 
он· је изражавао само своје приватно запрепашћеље 
недругарским начином на који је дот.Ае маља подови
на четворке (није то баш сасвим тачно) (ћавом, ма
ља!) (да се нису сдаrали с љим и осталима који су из 
партијности говорИАИ онако како је требало говорити, 
верујући да је Троскот - став Партије, остали би 
четворкаши реКАВ да се не сдажу; нису; значи -
сдаrали су се!) (где то пише да свако баш треба да 
се увек јавља за реч! има тоАИКо другова који то не 
воде) (на пример - САОбодан) (и други), на који је 
дотде маља подовина четворке - рекао је Грујић -
пуна три дана моралним притиском и осталим психо

Аошким терором покуmавада да натера друге две 
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трећине (оТкуд две трећине?) да осуде Крајно~ића и 
да, цимајући и даље презадебљалу жицупарТИЈНОСТИ, 
гоне једног М.АаДог и неискусног, у ствари, друга 
(јест! кад би се то искусни и продорни техничар Сдо
бодан мало претворио у сисанче, и могао би постати 
неиоку<:ан!) да уради нешто што је недостојно и што, 
сигурно, он, Сдободан, не би ни учинио, јер такву 
прљавштину не би док живи себи опростио (ех, сад, 
не би опростио себи!) (кад би се могАо бити себи 
неко други, па да се и поверује) (али не, себи се све 
опрашта). . 

Груј.ић, ваља рећи, у часу •Кад се Јавио за реч и 
кад је све оно ·своје изрекао, још није расподаrао Rа
ћиним писмима, која му је тек сутрадан, на посети, 
ушверцовала љегова вереница Једена. 

Све се то много касније дознало. 

У часу кад је устао, објективно говорећи - у 
часу кад је прекинуо оно што су сви накнадно схва
ТИАИ да је највећа срамота кодектива у Анексу, Гру
јић није имао изгдеда на успех. Подигда га савест и 
натерада да поступи по свом убећељу кад је стао да 
љушти с три дана просипаних речи рћаве намере од 
безумља, незнаље ск.ривеноr смисда тих напада од 

бесмисда ПАанираних потхвата којима су ти напади 
сдуЖИАИ черечећи и мучећи, наочиrдед целе собе, 

три дана измрцвареног Крајновића и попљуваног Сло
бодана. Није то чинио непријатељ. Другови су то му
чили другове. Зашто? У име грехова који нису гре
хови. Показало се (али кад?) да су погрешна схвата
ља у чију се славу тај ужас чинио, иако та схватања 

нису м.огда бити наша (мада су нам се чинила наши
јим од нас самиХ). Но утврћено је, на крају, да нису 
била ни могла бити комунистичка јер су почивада на 
самовољи и субјективизму, на преувеличавању улог~ 
појединца, на неком скоро феудалноменталитетском 
односу ЧАаНства према руководству и руководства 

према главном руководиоцу, који се у свом самоосе
ћању и својој пракси био тоАИКо уздигао над свима 
осталим ЧАаНовима да је тиме, ако ничим другим (а и 
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друrим је, видеће се уколико се још није видеЛо), 
обесмислио људскост комунистичке поруке што упра
во у добру, величини, слободи и равноправности чо
века налази оправдаља не само за све што борац под
носи и мора да подноси него и за све што је било, 
што бива и што ће бити отимаље човека од окова 
што га условљују дрУплвено и не само друштвено.
Историчари који ће једног дана, с нужном објектив
ношћу и диста.ЈЩом, анализирати стил Троскотовог 
руковоћеља, у покушају да га сажму у формулу, биће 
принућени да ra назову сатрапским и апсолутистич-
ким. 

-У сваком случају- наставио је Грујић,- још 
не знајућИ ни за једно од она три писма Цека - од
носи у Анексу су од пре извесног времена постали у 
толикој мери нељудски и недругарски, а сервилност 
према руководству тако. општа да је крајље време 
било побунити се. Измећу живота ту и пирамиде чију: 
основицу представља анонимно чланство, а љу, пира

миду над љим - неанонимни већ Каком, јавиле су се 
безбројне сличностИ. Његов неприкосновени врх, ма
жен и тетошен свим лахорима, постала је Троскотова 
личност. И ја се питам, јесмо ли ми икад били оно 
због чега смо осућени, оно што мислимо да јесмо. Кад 
неко пристаје да командује будалама, он је или бу
дала и сам или Бу да, или . . . Не. Трећег нема кад 
знамо што знамо. Троскот не издаје заповести суви
слим реченицама, него миrовима и немуштим знаци

ма. А ми? Је ли ко рекао да се такав начин с маркиз
мом не додирује ни у бескрају? Није. Нас нема. Виде 
се само савијени поти.л:.ци и у лук искривљена лећа 
Троскотових поданика. Једино што је остало од бО:. 
раца који смо били. Али нека извини цар и· нека 
опросте они другови којима не смета улога поданика, 
ја сам убећен да прави. комунисти за љу немају тален
та. И они које је Троскот завео разним на први поглед 
прихватљивим теоријама о лељинском централизму, 
другови који су пречестим притискивањем на папу
чицу дисциплине заведени с исправног · пута 
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на странпутицу, другови који су све то трпели, чинили 
су то убећени у нужност и привременост свега тога. 
Њима говорим. Онима који једва ·чекају да та вре
мена проћу, да би се исправили и почели да учествују 
као равни с равнима у дискусија.ча о стварима које 
се свих тичу. 

Инсистирао је дуго на поверељу које друг треба 
да има у друга. Осудио метод мутних сумљичења-и 
лажних оптужби, идиотизме. што заваћају тобож об
јективно с кобајаги субјективним у име неких -само
вољних 1НДеаАИС11iЧКИХ И ћу дh.ИВО дрОИЗВОЈ'DRИХ ТеН
денција развитка, напао теорију централизације и 
учвршћења власти над друговима, теорију што се ос
лаља, како је то већ Дежман приметио не извука.Вши 
све нужне закључке, на неколико. алоrичних суроГата 
као на јединој својој логици. 

И, уопште, у говору који није био припрем.л:.ен 
(јер,. речено је већ, Грујић није изабрао по себе и 
ствар (како се касније показало) најповољнији час 
да се дигне; устао је кад му се учинило да би даље 
ћутање било ја1'аковање злочину); у том говору који 
је својом срећеношћу и неком систематизованошћу 
одавао да је о проблемима које је сад дотицао по
одавно почео да размиш.л:.а и да није престао док их 
није све сажео у формуле, што је сад сипао пред 
обездахталим, ујареним, упареним и ознојеним ко
лективом четворке. 

У први мах збуљеним. 
Нико од ониХ који су дотле ћутали и тиме одби

јали (објективно, ако не субјективно и свесно) да се 
активно nрИдруже нечем што им се није чинила до
вољно оправданим, свакако нису били отишли толико 
далеко у својим з:акА:>учцима. 

И не само они, него (Бановић је убећен у то био) 
ни Крајновић, који је, како се то накнадно сазнало, 
већ дуже времена понеким јетким комента~ром про
праћао Троокотова недела, што су се свима (сем 
шаци јада) чинила врхунским делима, ни он није до
шао до тако исправних и негативних антитроскотов-
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ских судова на целој АИНИји његове, како је то, на 
жалост тек много касније, и Бановић рекао, »нама ту
I5е концепције партије и партијности«. О Слободану 
да и не говори. 

· Али Грујићевим говором, који је пот.рајао; испу
љен је остатак тог вечера. Јернеј га :није преКИдао :а 
Троскот је, све време у умиваљци, не слутећи зА?, 
mtcao свој први одговор на Баћина три mtcмa, коЈа 
је дотле био затајио од колектива, иако Их је, једно 
по једно, добио током последљих 15 Дана. · 

Бановић је био затражио реч. За сутра. 
Неде.IЬа. 
Због посета скуп је настављен тек после· ручка. 

Т.роскот је, накнадно обавештен, nрви - свом својом 
убилачком жестином пуном једа, мржње и уништава
јућег презира, не I!Iомињући mtcмa о којима нико. сем 
њега и Ј ернеја :није још iНИШТа знао - напао ГруЈића 
као рецидивисту разбијаштва у моди за братковских 
времена. (Витора није споменуо) (Заним..ъиво?). Ре
као је да Грујићев rовор значи покушај повратка на 
старе обичаје, да представ..ъа минирање јединства, и 
да се објективно јавља као стављаље у питање свих 
тековина и свега што је доброг донела колективу, под 
руководством овоr Ка!rома, заједничка борба за рево
луционарну чистоту. Свим средствима ће се зато биро 
одупрети покушајима опортуниста у зидовима и из
ван њ:их, јер он, Троскот, зна одакле којекакви ветро
ви дувају, о смраду који носе и проносе, он Зна то и 
којешта још друго зна, и изјављује да га ништа неће 
спречити да уради оно што је на~о, јер га. управо 
иступаље оне продане душе и оне Јадне шаке Јада ко

ју представља Грујић [који никакав радник није :
рекао је Троскот- него nрава људска несрећа, КОЈИ 
се као агент УПраве и компромитовао пред друговима 
у Митровици, па је зато и послан овамо, о чему по
стоји материјал с непобитним подацима (али о том 
потом)] и уверио колико је исправна била његова по
литика и све што је, реализујући је, урадио и што 
намерава да уради. 
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Не. То последље није рекао. у свом првом говору, 
него у другом, и то тек пошто· му је Грујић поставио 
питање наивно на изглед: »Колико је mtcaмa добио 
биро з~ последљих 15 дана од Rаће и да ли је у тИм 
mtсмима стајало и да је нужно да се са љиховим 
садржајем упозна колектив?« Да, том су ·nриликом 
први пут и поменута та mtcмa. На шта је Троскот.она
ко плануо и рекао све оно малочашње о Грујићу ~ 
несрећи, непролетеру, агенту Управе итд. Јернеј је, 
блећи но !ИКад а мирнији но ·КИП од леда, светлуцао 
само наочарима и слушао с једним необично увреће
ним подсмехом све то и остало пrro је и Грујић, узев-
ши реч, још једном казао. . · 

Тај други Грујићев говор, м~ колико судбоно~, 
ипак није убедио највећи броЈ другова. Толика Је 
снажна и општа била засвоћеност Троскотовим схва· 
тањима. Чак ~ кад их је јавно и прочитао Грујић 
(коме је његова вереница Јелена пре подне, на I!IОСети, 
домунl5ала поменута малочас три нешифрована mtcмa 
у прошуп..ъеној дуги качице са кајмаком) другови 
нису били сигурни није ли у mtтању фалсификат. 

Ипак, дискус~ја се пренела са Крајно~ића и;· Сло
бодана на општиЈе ствари. А Бановићу ·НИЈе друго ос
тало него да се помири, збуњен и помало узнемирен (с 
погледом који је клrизио с једног на Аругоr од главних 
и дотле у резерви задржаних протагониста) (тражеD.и 

да разуме оно што није схватао) што му се не ~ужа 
још шанса да каже шта мисли и одлучи двобоЈ у ко
рист Цека. (Али ко је у праву? Грујић? Не. Т.ро-
скот?) · · 

Оно што су mtcмa открила било је тако страхобно 
да им је управо то умањило уверљивост па, чак, за 
многе у први мах и довело у питање њихову аутен

mчност. Ко нормалан да помисли да већ пуних шест 
месеци Поље инсистира на образоваљу комисије за 
ликвидацију штрајка глаћу, тј. за исmtтивање свих 
узрока Виторове погибије, а да Каком одбија да. од
говори на безброј пута поновљена mtтања о резулта
тима њеног рада! Даље, ко да посумља да већ· извесно 
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време Троскот саботира директиве и одлуке Обласног 
комитета под изговором да су. другови који га чине 
опортуtШС11И који ~епаше непријатељу! Ко ·да одмах 
поверује да се биро спремао да у Анексу одржи обла
сну конференцију, на којој би сменио Комитет об
ласти и изабрао Троскота За љеговог секретара? Ко 
- да је у ту сврху само и копан канал, који се, nола
зећи од умиваљке, завршавао у љиви иза зида? Али 
сазнало се да је кроз тај прокошuш :и завршени већ 
Капилар, уз потпуно незнаље свих соба (кад? како?), 
сутра после вечере требало да допужу у четворку пет
наестак другова, скоро све бивши анексисти, и да то
ком нqћи продискуiују о активности Обкома, донесу 
одговарајуће резолуције и изаберу нов форум за чи
таву област. У четворци би, следствено, било седиште 
једном делу новог обласног секретаријата, као и са
мом секретару. До даљег. Планирано је и делимично 
бекство. Уколико се укаже потреба да нови секретар 
Обкома делује напољу ... 

Изненаћење је било тако огромно да нико није 
слушао толико Грујића колико сопствене узнемирене, 
запрепашћене, искидане мисли. Но Грујић је прво за
тресао главом као да са себе хоће да збаци све nсовке 
које му је Троскот iИCIIlЬyнyo ry .лrи:це. Онда је тек ре
као, врло мирно, за карику ипак несавладанији но 
први пут, синоћ, кад је, устајући сам против бироа и 
не знајући како ће се све свршити, имао и те каквих 
разлога за бригу и немир: · 

- На основу материјала који ћу вам прочитати и 
који нам је Ваћа, дакле ЦК КПЈ, упутио, ~влашћен 
сам да вас позовем да ми пружите пуну подршку у 

борби за срећивање односа у Анексу. То ц почињем. 
Тиме се уједно садашњи биро разрешава свих својих 
руководећих функција. Оне су дате мени, као коме· 
сару постављеном од стране ЦК КПЈ. Ја не желим да 
вам комесарујем дуже но што је то потребно. Пре 
подне сам се већ консултовао с неколицином другова 
iИЗ четворке, које сви ценимо, и предложио да у при
времено руководеће тело, чији је задатак ликвидација 
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Трс>скотовог бироа и nрипремаЉе партијске кб:Нфе
ренције у Анексу, ућу другови: Синиша, Крајнов:Ић й: 
Дежман. К-рајновић је одбио да формално·· (Због ·свег~ 
бил ог) уће у нови привремени Каком,. алИ му је обе
ћао пуну подрШку. Дежман такоће. Предложио· мИ 
је место себе Пнеуматика, који је пристао тек попiто 
се упознао са писtЋМа; ПроЧИТаћу их сада вама св.има. 

На изглед ЩЈМало судбоносно отпочео је сВој ра:. 
скринкавајући, 'судбоносни говор у недељу по· поДНе. 

-Прво је писмо од пре 15 дана- реКао је--
и на заглављу пише »дупликат«. Како су лице· а и 
полећина тог пелира измрљани индиrом, нема сумње 
да је куцан у два, тј. три примерка. Један је у· архиви 
код друтова из Обкома, други је овде, :к:од Троскота. 
Трећи - код мене, тј. свих нас. Прелазим на читање 
писма: 

»Сазнали смо да се биро Какома спрема да одр
жи 28. о. м. састанак с петнаестак бивших. анексиста 
и других у једној од соба казнионе. Тај би се састанак 
самозвана прогласио за партијску обласну конферен
цију. Планирано је свргаваље целог парт. руковод. 
ства Области и проглашење новог ОБК-а, чији би се
кретар требало да буде садашњи секретар Какома. 
Обавештен о томе, Ваћа је послао директиву Обкому 
да изврши све потребно да би то онемоrућио. Стога 
Обком, у сагласности с Баћом, одрећује друга Груји
ћа да преузме руковоћење партијским пословима у 
Анексу, спроведе детаљну истрагу и демаскира фрак
ционашку работу садашљег Какома. Уједно позива 
све другове да се окупе око Г. и помогну· му да спро
веде у живот директиву чији је ци..ь оздрављеље при
лика у Анексу ... « 

Ту га је Троскот прекинуо; Иако је пре био ·по
рекао да је примио иједна писмо на које није одrоВ<r 
рио, сад је признао да је то лапарање заиста прочи
тао још пре 15 дана, али да је сматрао да је оно масло 
полиције, која се ук..ьучила у нашу мрежу како би 
преко ње деловала и разарала. Није ·о томе обавестио 
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организацију из простог разлога што је хтео да је по
штеди изл.mшmх бриrа. Али предузе.о је. мере ... 

- Има још једно писмо! - викну Грујић, на шта 
је Троскотово лице изразило уверљиво и наrлашено 
изненаћење. Но рече - после извесног времена, ди• 
шући одједном сипљиво - да не зна за друrо. 

- Истог је издЭ.јничког порекла - добаци му . 
Грујић и; сачекавши да Троскот понови своју лаж 
пред целим колективом (што овај убрзо и учини), 
добаци, овог пута врло мирно: 

- Постоји н треће! Писано у истој полицији. 
-Откуд ја да знам шта ти и полиција пишете! 

- одбруси му Троскот већ нескривено изнервиран. 
Тад је Грујић испричао све. 
Пре једно 25 дана, пробудивши се из сна, хтео 

је да уће у умиваљку и попије чашу воде. Крајновић 
је, налакћен, дремао за столом, а и сви су остали дру
гови спавали. На прстИма је дошао до умиваљке. Уза
луд је покушао да отвори њена врата и уће. Била 
су затворена. Залупао је, појавио се изненада Јернеј 
и, сазнавши шта хоће, после мало оклеваља, пустио 
га унутра. Видећи га нзненаћеног оним што је угле
дао, објаснио му врло весело и, рекао би, наивно до 
малоумности, да биро припрема нешто необично зна
чајно. Наслутио је већ на основу тога о чему се 
О11IIрИАИКе радило, али је сутрадан, као члан Какома, 
затражио објашњење од Троскота, који се није либио 
да му исприча у поверељу причу за малу децу, то 

јест да изишли другови~ тј. бивши анексисти, актив
ни у Пољу, врше !ПрИТИсак на њега да се прими пар
тијског руковоћења над читавом Облашћу, јер су 
незадовољни тобожњим ·опортунизмом и издајством 
Обкома. Знајући лично, као и низ другова овде, се
кретара Обкома, који је одличан, борбен и паметан 
друг, сматрао је својом дужношћу да о томе обавести 
Поље. 

-Значи, није Крајновић- отело се тад Јернеју 
и објаснило, као да је муња севнула, прави разлог 
напала на Крајновића и Слободана, иако је свима 
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било јасно· Да· то више није важно јер се тежmпте 
померило на друге проблеме. 

- Преко посете? __.,.;·упита неко. Есиm:ер, ·вере:). 
ватно. 

- Шифрованим писмом; Предложио ·сам ОбкоМу 
да одмах саслуша другове· који су током ових ме
сеци изишли из Анекса и активизирали се у· орrан:и
зацији Об. комитета. Отад до данас, на посети, нисам 
знао ни да ли је писмо сТИгло,. ни да ли је ишта 
учиљено. Независно од тога, друго Баћино писмо 
много детЗ...Ъније објашњава оно што нисмо' зналИ, 
наиме да је известан·број·тобожњих делеrата::треба
ло да. уће у казниону кроз отвор Капила.ра у: љиви 
кукуруза.. . 

- Ааж!- викну Троскот. 
- Слободане, је :ли лаж? 
Слободан је стајао; опет блед и крут. Али је; после 

мало колебаља, рекао гласом који је звучао мутно и 
пребијено: · 

- Мени је .нарећено да копам и ја сам извршио 
нарећење. Стигао сам до места које је требало сутра 
после вечере отворити; Био је спремљен поклопац који 
би после све то покрио. То је све што знам. 

-Је ли направљен поклопац, Пататоко? 
-Јесте! 
- Ааж! - дрекну Троскот и сави се као· да се 

спрема да скочи.· · · 
- Није лаж! - понови Пататока и, најшлоrира"' 

нија лица, сави се и, држећи руке· још увек испод 
стола, погледа испред себе. 

- Ко лаже, Пататоко? - упита Трујић. 
- Троскот! -рекавши то, подиже изнад главе 

обичан поклопац ·од каце купуса. На једној страни, 
rипсом боје земље, начиљен је рељеф оранице. Пока
завши свима поклоПац, сави се опет и закачи ra,· сад 
је то било свима јасно, испод плоче стола, рељефа 
окренутог надоле. 

- Прочитаћу вам преостала два nисма! - на
стави Грујић ·'---- »Друг М. (Михаило), који је изи-:-
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mao недавно· из Анекса, у присуству. једног: члана 
~ембиља и два члана Об. комитета, испричао-је МЈ. 
зе· последљих пет. МЈ.На пред излазак провео у уми

ваљци с Троскотом, који му је, место !ПЗ.ртијске везе 
Комитета, · дао адресу једног друrа, тако'Dе бившег 
анексисте,. да би се с њим повезао. Том другу је 
имао МЈ. пренесе щ>еледње директиве. у вези с и.сПАа

нираном обласном конференцијом. М. је знао ~и за 
љу и за тзв. Капилар. Троскот му је саветовао да 

· привремено, до даљег, избегава везу с Обкомом, у који 
је полиција тобож убацила своје људе. Зато му је 
наредИо МЈ. никакве извelirraje ни о свом. •РадУ на 
терену, iНИ о раду у Анексу !Не даје Обкому, пред ~ 
је најупутније да се држи као човек решен да :АИКВИ
дира. Me'Dymм:, своје извештаје с терена 11ребада ша
ље у Анекс на договорен начин.· Одатле ће 1ИХ слаm 
Зембиљу, као .што ће ·преко Анекса друг М. одсад и 
nримати директиве ЗембИЈьа. То да је одлука Бироа 
ЦК КПЈ и да остаје на снази све док се ствар с Об:ко
мом не рашчисТи 1И не раск.ринкају и !Не АИКВидирају 
nолицајци. · 

Од петнаесторице сас.Ауmаних још другова, осмо
рица су .одмах потврдИла изјаву друга М.; од 1:0ra дво
јица чим су ·упитана, а остали тек после предочења 
изјаве друга М., Г. и С. · ··· ·. 

Како. све то представља !Поуздано обавештење да 
је Т. дИфамирао виши форум, како то представља 
анахронизам који водИ оживљавању фракционашких 
борби, ·како се Троскот . у сушrини није .слагао . !НИ 
с начином ствараља mироког Н. Ф. ·још док је на
пољу радИо, а како све то, сем што сведочи о -бес
крупулозној самовољи, ин:триrашењу и лажима, и. зна
чи покуШај уношења недопустивих у нашим редовиМа 
метода· рада и односа према друговима у руковод

ству, Обка, посаветовавши се са Зембиљом, одлучује 
м се Т. искључи .из Партије а друг Г. постави :щ 
комесара ... « 

Треће писмо (стигло је везоl'l{ пре пет МЈ.На би
роу, сазнало се накнадно), !КаО и друго, утврћује да 
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Обка није добио одговор на прва два, на основу· Чега 
то више партијско тело долази до заКЈьучка да ни Т. 
ни биро нису о ранијим писмима обавестили ни дру
га Г. ни чланство, иако је то изричито тражено, :па 
је прину'Dено м на'Dе. друге путеве да о свему оба;.. 
вести све заинтересоване другове. До даљег Обка iПре
кида сваку везу са Т. и групом око·њеrа. 

»На основу истраге која још траје« --"читао је 
Грујић- »дошли смо до потпуне слиКе о стаљу ства
ри у Анексу. Наше незадовољство свиме што је ура
дИО Т. од доласка досад превазилази све што се може 
замислити. У тренутку кад· читаВ раднички покрет 
у земљи и у Европи бележи успехе у спрово'Dењу по
литике VII конгреса К.Ј., у Анексу се загаздио човек 
заосталих секташких схватања с хоризонтом и речни

ком формираним у временима »класе против класе«.« 

»Известан број другова« - писало је дair>e ---
»живео је у ререњу да је све то ту у Анексу Ба.
ћина директива па су активно учествовали у приПре
мама тзв. Обласне конфереiЩИје. Т. их је у то лЗ.кО. 
уверавао злоупотребивiiiИ врлину љихове партијноСТи. 
Ти заведени другови, упућени после iПрВИХ. разговора. 
у nраво стаље ствари, безрезервно су :нам помогли 
да сазнамо смисао, ЦеЛину и детаље ове nротИв'пар-
тијске завере.« · 

СлобоДан· је тек кад је, сав замагљен а' укоче:н,. 
саслушао ДО Краја читаље сва три ПИСМа, некако не
смело помислио да је оно што је већ назИвао својом 
издајом појма пријатељства, обухва.ћено и опро.ште:н0о 
последљом речеmщом из трећеr Писма, која чак из
ражава и неку врсТу захвалности · заведенИм друго
вима због љихове партијности, оне врлИне која им је
омоrућила да буду заведени и·. олакшала, иёто тако;: 
да се безболно врате партијској политици. Али ипак .. 
остао је незадовољан собом, иако му је свака Гру• 
јићева реч из првог, као и из другог говора значила. 
што жедном вода. Но он није био власт над собом 
м би себи оПростио. Он је он; раван је себи,· и' бу
дући себи раван, он не сме никад,·ниmта ·м.опрости~ 
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Најмаље то што Обка .назива врлином. Бавола, BPЛir· 
на. Вр.лину свако не може да злоупотреби! . 

Троскот је урлао: »Издајници! Опортунисти! По
лицајци!« Али то је урлало из њега очајаље човека 
који пада ударен смрћу иза врата у часу кад му је 
ум за морем већ уживао у слави оствареног поду~ 
хвата чија му је величанствена лепота имала да отво~ 
ри сва врата до у седамдесет и седмо небо. 

Мален је био број оних који су се одмах опре
делили било за писма, било за биро. Тешко је сва
ком било да поверују да се ·заиста радило о. оном 
о чему се радило. На страну сад проваЉени Ка.пилар, 
што је својом смелом духовитошћу задивљавао. без 
разлике све другове који дотле нису имали појшi. 
да се тако :нешто предузима (маДа се у први мах 
није мислило о томе, !НИ допуштало себи, следствено, 
да ~ диви том величанственом по себи потхвату), 

щrко није умео да одмах поверује у монструозну за
веру против Партије, о каквој су причала Писма. Ве
Рина је остала збуљена упркос олакша.Њу које је 
осетила, схвативши одједном да, без обзира која ће 
се од варијанти показати правом, сама чињешща да 
долази до. отвореног унуDра.иiњег рашчищћаваља, 
представља . израз снаге . и здрав~. саме . Партије .-и 
чврстине њеног њој оданог чланства. . . . · 
. Оданог њој? Којој љој? Он()ј.коју је пРедстављао 
Троскот или оној чија су'га Писма раскрИНкавала као 
антипартијског завереника? . . · ·: . , 

Слободану је било јасније но иком. можда тИх 
дана, баш с обзиром .на горчину. самопрезирања ·~ кО: . 
јим је себе квалификовао .. за издајника појма nрија~ 
тељс:сва, да је та здр~ спремнi)Ст да се остане веран 
оном .што се буде. утврдило да је. револуционарна 
~стина, МОЖДа. важније и· битније. ОД. свега бољ~г ИЛИ 
лешпег што је имало шансе да постане истина.- Изнад 
свега, код човека треба це!НИТи способност да остане 
привржен идеалу исТИне која ·=је . револУционарна 
цракса. А он је пао ~а т~м иопщУ~ Па() .. Срозао се. 

Био је_ начисто .да. је смисао првобитних Троско-
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то:Вих напада на Крајновића и њеrа лежао у ПОТреби 
да одлучно и брзо ликвидира пре свих ·оног на коГа 
је сумљао да је противник планира.не · конференције 
или да то може постати. Узгред, веровао је да ће 
то постављаље с-rвари на своје мес-rо, политичким 
замрэаваљем Крајновића, салутарно деловати на оста
ле, збити их око бироа и подићи дисцип.лину до оне 
бесприговорности што не дискутује ни о чему а усхи
ћено Извршава све жеље бироа. То му је·нужно биА6 
пре конференције. За њу је веровао да ће сама· ообом 
толико очеличити преостале да ће просто збрисати 
сваки траг колебаља или нездраВИх критичк:их при
медби, какве су се гласније почеле да чују откако 
је у Анекс била стигла једн~ група студената из Бео
града и - друга из Загреба.· Ти се зелембаћи нису 
аутоматски приклањали свему. Ни изузетан ·положај 
Троскота у бироу, ни однос бИроа према Какому, ни 
овог у целини према колективу чланства лишеног 

могућности да у пуној равноправности дискутује о 
предлаганим мерама, ништа њих није импресионира
ло, па им се, изгледа, није свидело ни ишта од свега 
што је апсолутна већина другова· сматрала најпози
тивнијим стаљем. Не би, можда, ни дошло ·до тог 
напада на Крајновића (и Слободана) (против чега је 
Ј ернеј био, све док му није нарећено да ломљеље 
Крајновића отпочне од Слободана, јер је »С те стране 
матори јарац најнезаштићенијИ«. »У свак.ом случају« 

- сложно се Јернеј - »боље је и то него:ЛИ идео
лошки напад«) да није било приговора '11ИХ анархоида 
и шиљокурана (како их је једном Троскот назвао 
пред Бановићем), у сваком случају, балаваца лише
них разумеваља за потребе које намеће изузетност 
Троскота и љеговог даноноћног наднапорног рада. 
Извештаји из разних соба у које су били размештенИ 
управо зато да би се разбила студентско-врппьачка 
компактност, уверавали су у илузорност тога све док 

буде постојала поподневна слободна шетња, па је 
Троскот једном, на састанку бироа (на ком су про
читани извештаји собних секретара и разниХ других 
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обавештача, свих сложних у основном МШII!DeiЬY о 

тим поЛу дивљим скојевцима на ивиЦи малоrраћЩIСКИХ 
критизера) уздахнуо и рекао: »Ка зна.неби..ли боље 
било, због таквих, да свака соба посебно шета.« 

Есингер, који се први од чланова бироа рGtскри., 
тиковао, изјавио је приликом те своје самокритике 
да је сигуран да се Троскоту то отело непроМИШ.lье
но, али да је то за њих ·остале значило позив да неко 

iИЗ бироа разради моrућности и изгледе тог плана, тј. 
да Управи, ~оја би то једва до~~кала, индиректно 
стави до ·знаља да комунисти не би ништа преду
зели ако . би скуmю поподневно шетање ·СВИХ· соба 
било замељено слободним шетњама одвојених оде
љеља. 

Био је то - мислио је 1И биро после Троскота -
врло сложен и деЛИIЦtтан проблем, остављец . да се 
реши након обласне конференције. Поред низа до
брих страна, тај би предлог имао тс;>лико. очигледно 
негативних да је највероватније да би био одбачен 
и да је дошло до обласне конференције. Ипак, ка
рактеристична је за Троскотов »тактички прагмати
за.\f«, како је то у разговору о свему томе једном, 
много касније, назвао Крајновић, спремност да и за 
потез што почиље и престаје с дневним подсџщајима 
потргне стратеmке побуде и разлоге. 

Грујић, и онда кад су почетком августа. диску~ 
сије о свему томе ущле у завршницу, није покази
вао сувише шiтересоваџ.а, за ~о и није ником 
дозвољавао да стратешке мачеве трпа у так~е 

капије. Још мање је дозвољавао инсинуације на ~оје 
се навикло за Троскотово време, па се сад Т~() од
викавало. Остајало се на чињеницама .. · 

Захваљујући врло . искористљивој самокритици 
Есингера, исувише брзој да би била прихваћена од 
свих, и захваљујући обавештењима која је дао још 
увек збуљени Слободан, и Пататока равнодушног из
гледа, утврћено је да се Капилар копао. и; прокопао 
скоро, да је округли поклопац од каце купуса с ре
љефом бразде, накјуче завршен, чекаО своју примену 
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ноћас; будући да је остало СЗ:Мо да се пробИје верти
кала увис, посао !ШТО не би iИЗИскивао, уза сву поја
чану опрезност, ни сат, сат и по рада. Притиснути, 
Троскот и љегови из четворке и осталих ·соба при
знали су коначно да се заиста припремала · обласна 
конференција. 

Али тиме је тек отпочела битка измећу уравно
прављених војски. Сва лукавства,.вештине, све.снаге 
су тек имале да се разгоре. До тог изнућеног. призна~ 
и.а, Троскот је могао. порицати Трујићеве оптужбе~ 

Уосталом, није могао. Питаље је. да ли није мо
гао? Чиљеница је да је Троскот ~Престао да пориче 
припреме за обласну конфере:нцију. Щтавише, тврдио 
је да је дисциплину .према постојећем обласном фо
руму прекршио као револуционар свесно, у име ода

ности правој револуционарној дисциплини, да га је 
на тај nрекршај и на друге ситније некоректнQсти 
приморала вита револуционарна законитост, што за

хтева да се борац осећа ослобоћеним обавеза према 
вишем форуму чим постане свестан да руководство 
опортунише. 

»Ако виши форум откаже, директиве тн iИЗдаје 
твоја савест.« 

- Ти си стопут више отказао него Обласни! ~ 
раздра се неочекивано Праком. 

- Стрм с и.им! -повика и Лазица. 
- Ко си ти да одрећујеш ... 
- Не тако! - прекиде Дежман i'Dyf)y - треба 

се запитати камо бисмо стигли кад би свако по свом 
ћефу и савести, како веле Србијанци, одрећивао, кај 
не? Или. IПак, како ми велимо, који је, како је и кад 
је форум зглајзал? Не? То би била чиста квекерско
-протестантска анархија. А ми смо друго. 

Мећутим било је још увек тврдих троскотоваца. 
И мећу наивнима који су се индигнирано тресли од 
гнева, и мећу сентименталцима и осталима који су 
дрхтали увр.ећени што се неки усућују да врећају 
»нашег секбира, нашег Троскота«. После преношења 
дискусије из четворке у QСТале собе, више од 24 сата 
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владало је двовлашће. Једни су већ признавали Гру~ 
јића за комесара, друrи за секретара- још увек Тро
скота, који је лако и без . разМИIП!s>ања изишао из 
своје укочене изолације, подмладио се некако, постао 
пријатан, трудио се да. буде допадls>ив и цимао по
ваздан све. романтичне жице на које робијаши лако 
одјекују. · 

· - Тачно је да смо ми из бироа посвеТИли пажљу 
излазницима - говорио је Троскот - то не кријем. 
Али тврдим да ее то учинило· онда кад нам је nо
стало јасно да тамо није све у реду. Увек су кочили: 
»Не може.« »Авантуризам«. »Опасно.« Тако су они 
дочекивали наше предлоге. Узалуд смо доказ~ 
супротно. Али они ...;;,_ »Не!« iИ »Не!« Тек кад ·смо и~
црпли све нормалне могућности и тек кад нам НИЈе 
друго преостало, потражили смо сами револуционар~ 

нији начин и пут. Тачно је да о томе нИсмо обаве
стили чланство. Појмићете запrrо. Тачно је, исто тако, 
да су другови који су одавде излазили, иако неУщт
ћени у те наШе rлавобоље ·с Обласним, сами врло 
брзо дошли до сличних зак..ъучака и да су; имајући 
вере у нас у Анексу, ·спонтано потражили савет од 
свог бироа. IIiИтања су !Нам стизала одасвуд. У скоро 
смо ;иМали врло убедљива обавепrrеља о приликама 
и субјективним неприликама у Области, где је КомИ
тет очигледно давао контраиндициране директиве и 
опортунистичке инструкције. Обка ....:... з~учили смо 
- постао је слеп за· чиљенице о очигледно~ ~ре
ваљу објективно револуционарне ситуације. Суд бив~ 
iпих другова ан«:?кс~ониста и наш био је Истоветан. 
Одатле до закључка о нуЖности ~онференцi:!:је није 
било далеко. Идеја је, признајем, моја. И морам Да 
кажем да су ми некоАЈЩИilа · другова, Јернеј - на 
првом месту и Слободан не 1m: Последљем, помогли 
да је оваплотим. О томе смо обавестили Rаћу. Писмо 
није стигло. Не бојте се. Пет пута смо Обка такоће 
обавепrrавали и остајали без одговора. Предложили 
смо Обкау последљи пут и оно пrro нам се _сад пре

причава. :као кримиНални:рошш.: Исто.-' без ·одговора. 
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У мећувремену анексисти напољу су се повезали. Из
мећу себе, долазећи у сукоб с опортунистима из обла
сти, који су све хтели, само не· револуционарну бор
бу. Они су, та.Коће, формално затражили од мене и 
бироа да им се ту омогући конфереiЩИја:. Да није 
јуче једна полупроститутюi; .. 

Настаде диверзиона граја. Која се с муком сти
ша. Троскот настави да прича о томе да је слутити 
могао какву је глупост урадио, појео би се цео с вла
ститим говнима. . . -· Та мала, коју смо пре неки 
месец- рекао је -ми бацили Грујићу у чељуст, 
донела је јутрос љему ове сумљиве папириће, за које 
он прича да су Rаћина писма ... Ах, да није· било те 
попишуље, вечерас би се одржала конфереiЩИја, 
имали бисмо нов револуционарни комитет и ствари 
би кренуле с таквом енергијом набоље да би била 
милина живети: прилике за приликама се не би више 
пропупrrале и радне масе, жељне борбе, пошле · би у 
борбу. Ја вам за то све добар стојим - викао је -
ја- који не бих забушавао, ја који бих свом упор
ношћу за коју сам способан погурао та кола и изву
као их из глиба. И пrra? Ја да се кајем за добро које 
сам хтео и које неколико демобилисаних идиота и 
клецнколенаша вани и ту,· та шака јада плус једна 
драца, .мисле да не могу спречити да учиним ... Ни• 
кад. Они могу онемогућити изабране делегате да доћу. 
МоЖ:е бити да су то учинили и у сарадљи· с поли
цијом, али ја ћу диrнуте главе да наставим своје. 

Синоћ је, у својству секбира, наредио Јернеју да 
прокопа остатак, јер је сигуран да ће делегатИ доћИ. 
Тад је дошло и до гужве. Дежман је заrрадио Јер
неју пут у умива.А>ку. Троскот је гУРнуо ДеЖмЗна .•. 
Али умешао се И Пнеуматик, онако горостасан И Каш
љуцав у последље време, и инцидент је зак..ъучен, 

дискусија се наставила. Ј.'роскот је порицао да је 
примио икаква писма. у каквих 15 дана три Iiисма? 
Ааж! Лаж! 

. .Вио ·је цинича.Н. На т.ренутке· је щ)етио, Псовао, 
rрдио, пл.ашио другове. Позивао се на· своје-везе у 
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СССР-у, на друrу .лшmју, на Димитрова, с-ким је ра
дио у Балкщiској федерацији и с :ким јощ ради, и, 
на крају, кад је изгубио подршку већине, изјавио је 
да се неће дати тако од шале. . 

Јернеј је исто одолевао из почетка. У поетском 
заносу скоро, узимао је реч и причао о значају који 
би за све робијаше, свуд по капиталистичком свету, 
имала таква једва конференција. Какав би импулс 
она дала партијама И ослободилачким покретима! 
Шта би она људсК!И 1И комунистички значила! ·Какву 
дивну смелост 1И машту, вештину и самопрегорност 

би ставила она у покрет кад је, у условима :који су 
наши, учинила кадрим роби јаше да· у. зидовима; под 
оком пандура, одрже конференцију IИ, у пуном са.,. 
знаљу ствари, омогућила им да одреде ЛIИНИју рада 
у Области. Каквим би то задивљујућим поносом, как
вим би то еланом и самосвешћу испуљавало генера
ције револуционара, којима би пример Анекса значио 
одскочну даску·за све смелије и луће, да, луће пот.:. 
хвате. Али, ето, трупа малоrраћана у покрету зауста
вила их је на узлетишту. »Жалим«, понављао је блед. 
»Жалим. Требало је рачунати на ту могућност. Ни
смо мислили да ћемо морати да пред вама цитирамо 
последље стихове· Мајаковског: »1Ъубовнаја лоткасраз
билас ·о бит«, али, ето, друrо не намећу прилике. 
Ипак, било шта било, ја изјављујем да остајем уз Тро
скота против малоrраћана, који су, како то често бива, 
успели да подсеку крила.орлу, Ја сам за орла који 
се, и подсечених крила, усудио да се вине високо 

преко свих зидова. За тај лет. :По сваку цену. И по 
цену смрти. За тај лет који не признаје зидове, који 
се и из сржи робије понаша слободно, свемоћно.« 

- Сад плаrираш мене! - дооаци му. Крајновић 
-али ја те нећу уверавати да си идеалист. Довољно 
је зло што си антипартијан. 

- Нека! - одrоворио је и поносито затурио rла
ву- ја сам против свакоr псеудонима издајНИПIТВЭ.! 

Говорио је као. iПИјан. Неко је пРомрмiЬао: · »Не. 
Чиста параноја!« _ 

1 
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., 
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Четири rодине је прошло отад .. Трујић:је.·.Извр
шио задатак комесара, али није пристао да буде<се
кретар. Ушао је у биро, којим је руководио" Синиша 
на опште задовољство. Све што је дОбро било. ко~ 
Витора и :r:роскота, остало је; али у новом контексту 
све се то Јављало као ново, као нешто небило,. као 

~ешт~ што ~ди ниrде није тако добро-билр, по
ЈављуЈући се УЈедно и као слобода и као дисципЛИна 
и као осећање равноправности и као мећусобн~ 
поштоваље, као отвореност. Срдачност одиоса допри
нела је бољој си~тематизацији катедри, што су пред
вићале, поред заЈедничкоr учеља, и интензиван индИ.,. 
видуални рад. Уз то, учвршћене су везе с Пољем, па 
се .У низу ствари Поље консултоваЛо с бироом, коме 
НИЈе падала за то на ум никаква инсубординација и ко

ји .није, захваћен вртоrлавицом успеха, губио смисао за 
стварност. Наставило се робијаље, али као да је све 
диrнуто на неки виши спрат, без икаквоr напора и 
напреrнутости, лако, елегантно. Управо зато nh'o се 
сваки осећао слободан да каже шта мисли нестало 
је неповереља и потребе да се IIIO собама држе уши 
и очи бироа као контрола чланства. Откуцарима није 
било места. 

С нестанком неповереља, постала је излишна сте
rа, сумњичење и све што је тровало. 

Управа је и даље бар двапут rодишње Покуша~ 
вала да одузме понеку од тековина. Биро би реаговао 
одмах, не драматизујући, али у складу са ситуацијом 
споља. Кад год се могло нешто Н()ВО да преотме Упра
ви, преотимало се, кад је ваљаЛо повући се, повла
~о се, а да ништа битно није долазило у питаље. Сем 
Једног штрајка глаћу 1938, који је трајао девет дана 
коле~тив није бивао принућен да улази у озбИ!Dниј~ 
акдиЈе. 

Троскот није капитулирао. Он се с двадесетином 
тврдоглавих својих присталица !Преместио у двојку. 
Али већ у јесен га је половина љегових напустила. 
А~~ се приближило време изласку Јернеја с робије, 
оваЈ Је потражио Синишу и Грујића. 
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Нису· захтевали од њега :н:ика.кву јавну самокри
тику; сматрајући тако што недостојним још од nли~ 
нијевих времена, и по руководство које би тако што 
захтевало и по rрешни:ка који би ~Пристао да тако 
што изврпш. 

Једног јутра се сазнало да је -Троскот пребачен 
у другу казниону. ААИ кад. се јавио неким својима 
из Нишког затвора,,они су показали љегово_ псовачко 
и пакосно писмо-Синиши и.замолилита даим седоз
воли да се nрИКtЪуче колективу. 

Брод Анекса, диrнутих једара, пловио је догаћа
јима у сусрет морем оног времена, пролазног као 
свако, суровог као ниједно. 

Ипак понеко би с времена на време саљао Тро. 
скота. Ујутру је, усплахирен, причао свој сан.- Си• 
ниша би развукао своје танке усне и окренуо се 
према Крајновићу, који је у то време обично: пола
зио с Грујићем ка умивал.цИ. Али једном -је стигао 
да изговори своју мисао: »Сва срећа што се нашло 
унутрашњих снага да нцдвладамо опасност коју би 
за цео покрет представА>ала схватања што их је носио 
Троскот, да су се одржала ... « 

- Како одржала! Сви смо га осећали као трун 
у оку! -рекао је Кавурић. 

- Сви! - додао је и Бановић врло, врло тихо, 
скоро нечујно.- Ја. сам то први 11риметио и осетИо. 
Само нисам ст.иrао први и да кажем. -
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